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1 Inledning 
  

1.1 Ämne 

 

2013 ansökte 54 259 personer om asyl i Sverige.1 För personer som flyr förföl-

jelse i sitt hemland och söker asyl i Sverige kan myndigheternas prövning inne-

bära en fråga om liv eller död. För den som hastigt tvingats bryta upp och 

lämna sitt hemland är det inte säkert att denne hinner få med sig all relevant 

dokumentation. Därtill uppmuntrar ofta människosmugglare till att förstöra 

identitets- och resehandlingar.2 Detta innebär att den asylsökandes muntliga 

utsaga ofta är det enda bevis som finns att tillgå. Att bedöma trovärdigheten av 

en persons utsaga är givetvis alltid en svår uppgift. I asylprocessen tillkommer 

faktorer som traumatisering, samt språkliga och kulturella skillnader som gör 

bedömningen än mer komplex. Mot bakgrund av vad som står på spel i en 

asylprocess är det givetvis av stor betydelse att trovärdighetsbedömningar görs 

på ett bra och rättssäkert sätt. 

  
Trots att bevisvärdering har stor praktisk betydelse får ämnet sägas ha ett minst 

sagt begränsat utrymme på juristutbildningen. Detta gäller i synnerhet inom 

den förvaltningsrättsliga undervisningen.  Kanske beror denna undanskymda 

roll på bevisvärderingens tvärvetenskapliga natur vilket innebär att det krävs 

kunskaper från områden som ligger långt ifrån juridikens kärnområde. Möjli-

gen beror det på att enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB] är 

bevisvärderingen fri vilket torde innebära att det inte finns några rättsliga nor-

mer att studera. Samtidigt finns det flera exempel på uttalanden i rättskälle-

materialet som gör anspråk på att normbinda bevisvärderingen. Sådana uttalan-

den förekommer avseende hur asylsökandes muntliga utsagor ska vara 

utformad för att erhålla ett högt bevisvärde. Frågan är då hur sådana uttalanden 

ska tolkas i ljuset av den lagstadgade principen om fri bevisvärdering. Om så-

dana inskränkningar får genomslag i praktiken - hur fri är då egentligen den 

föreskrivna friheten? 

 

 
                                                
1 MIV, Statistik 2013. 
2 Noll, Evidentiary Assessment, s. 5. 2 Noll, Evidentiary Assessment, s. 5. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Denna uppsats syftar till att utreda hur trovärdighetsbedömningen av asyl-

sökandens muntliga utsagor ska göras, samt om denna bedömning har stöd i 

beteendevetenskaplig forskning. Syftet är därtill att undersöka under vilka 

förutsättningar migrationsdomstolarna bedömer den muntliga utsagan som tro-

värdig. Detta för att kunna analysera om underrätterna uppfattar uttalanden i 

rättskällematerialet som gör anspråk på att inskränka bevisvärderingen som 

bindande, och hur detta i så fall påverkar principen om fri bevisvärdering. 

Följande frågeställningar kommer att användas: 

  
● Vad innebär principen om fri bevisvärdering, och kan den inskränkas? 

● Utifrån vilka kriterier ska den asylsökandes muntliga utsaga bevis-

värderas, och har dessa kriterier vetenskapligt stöd? 

● Vilka kriterier beaktas i migrationsdomstolarnas praxis angående tro-

värdigheten av utsagan? 

● Binder normerande uttalanden i rättskällematerialet migrationsdom-

stolarnas bevisvärdering? 

  

1.3 Metod och material 

 
Ur ett metodperspektiv består denna uppsats av två delar. Den första delen be-

står i att med hjälp av rättsdogmatisk metod undersöka principen om fri bevis-

värdering och hur muntliga utsagor ska bedömas inom asylprocessen. Den 

andra delen utgår ifrån den deskriptiva bevisteorin och utreder hur migrations-

domstolarna faktiskt går till väga vid bevisvärderingen. 

  
Det är vanligt att använda rättsdogmatisk metod i rättsvetenskapliga framställ-

ningar. Vad metoden verkligen innebär är desto mer oklart. En vanlig definit-

ion torde vara att den rättsdogmatiska metoden används för att beskriva vad 

som är gällande rätt genom att tillämpa rättskällorna och rättskälleläran.3 Även 

avseende dessa begrepp finns det dock olika uppfattningar om vad som åsyftas 

vilket kommer att behandlas nedan. 
                                                
3Jfr. Sandgren, Rättsdogmatiken, s. 649 f. angående begreppet rättsdogmatisk metod. 
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Att säga sig använda rättsdogmatisk metod för att utreda vad som är gällande 

rätt avseende bevisvärderingsfrågor kan dock diskuteras. Som redan nämnts är 

bevisvärderingen fri. Detta innebär att ur ett strikt teoretiskt perspektiv kan 

bevisvärdering aldrig vara normativ och därmed inte undersökas som gällande 

rätt. Samtidigt finns det flera exempel i rättskällematerialet, inte minst i praxis, 

som gör anspråk på att på olika sätt normbinda eller inskränka bevisvärde-

ringen. 

  
Ett sätt att förklara dessa två “positioner” är enligt Lindkvist genom att analy-

sera olika synsätt på begreppen gällande rätt och rättskälleläran.4 Förenklat kan 

två olika uppfattningar på dessa begrepp sägas existera: en deskriptiv och en 

normativ uppfattning, eller en kombination av dessa.5  Enligt Strömholm avses 

med normativ rättskällelära vilka rättskällor som bör beaktas, medan med de-

skriptiv rättskällelära vilka rättskällor som faktiskt beaktas i rättstillämp-

ningen.6 Strömholm antar ett främst deskriptivt synsätt och definierar rättskäl-

lorna på följande sätt:“(m)ed rättskällor förstås dels samtliga de faktorer som 

vägleder domstolarna (eller andra myndigheter) vid valet eller uppställandet 

av de normer vilka skall tillämpas i konkreta fall, dels dessa normer själva.”7 

Peczenik å andra sidan anlägger ett normativt synsätt och beskriver rätts-

källorna som det material som ska, bör respektive får användas för att fastställa 

gällande rätt.8 Till det material som ska beaktas omfattas lagarna medan till det 

material som bör beaktas hör prejudikat och förarbeten. Till sist omfattas bl.a. 

doktrin och rättsprinciper till det material som får beaktas.9  Peczenik företrä-

der den vanligt förekommande uppfattningen att rättskälleläran är hierarkisk, 

där lagen anses vara den primära rättskällan medan förarbeten och praxis är 

subsidiära.10 Med en strikt normativ syn på rättskälleläran kan således en för 

alltid gällande rättskällehierarki uppställas där lag är en högre rättskälla än ex-

empelvis praxis.11 

 

                                                
4 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 10. 
5 A.a.  
6 Strömholm, s. 319. 
7 A.a. 
8 Peczenik, s. 47. 
9 A.a., s. 49 f. 
10 Strömholm, s. 390.  
11 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 11. 
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Det finns dock anledning att ifrågasätta om rättskällorna alltid kan anses ha en 

sådan hierarkisk ordning. Ett exempel från rättstillämpningen där så uppenbart 

inte är fallet är när domstolarna gör reduktionsslut och därmed underlåter att 

tillämpa lagtext trots att den är tillämplig.12 I praktiken tycks således inte en 

strikt hierarki alltid upprätthållas. 

 

Principen om fri bevisvärdering är lagstadgad. Utifrån en strikt normativ syn på 

rättskälleläran, där lag ses som den främsta rättskällan, är alla försök att in-

skränka bevisvärderingen otillåtna. Frågan är då hur normerande uttalanden i 

rättskällorna ska hanteras. Om sådana inskränkningar får genomslag i under-

rätternas bevisvärdering är det svårt att hävda att uttalandena saknar faktisk 

betydelse. Tillämpas istället en i huvudsak deskriptiv syn på rättskälleläran och 

gällande rätt kan de rättsliga övervägandena beaktas som faktiskt tas hänsyn till 

i rättstillämpningen.13   

  

Jag kommer i denna framställning att anlägga ett i huvudsak deskriptivt synsätt 

på rättskälleläran. Med formuleringen i huvudsak är min mening att markera en 

åtskillnad mot vad som torde innebära ett renodlat deskriptivt synsätt i två av-

seenden. För det första saknas i stor utsträckning kunskap om vilka faktorer 

som faktiskt beaktas i domstol, då empiriska studier om detta saknas.14 Det är 

alltså svårt att veta vilka faktorer som faktiskt beaktas. För det andra: även om 

en sådan undersökning företogs, (om detta ens är möjligt) där alla medvetna 

och omedvetna faktorer som beaktas i domstol kartlades innebär inte detta att 

alla faktorer därmed kan ses som normativa. Endast sådana faktorer med nor-

mativ betydelse och generell användbarhet kan ges status som rättskälla.15  

Strömholm begränsar vilka faktorer som kan ses som normerande till “sådana 

som är acceptabla enligt den i samhällen av modern västerländsk typ förhärs-

kande rättskälleideologin.”16 

 
                                                
12 Ekelöf & Edelstam, s. 86. Se även Heuman, Rättsvetenskaplig metod, s 282 f. för ett annat 
exempel. Heuman anför att om HD finner att en rättsfråga ska avgöras i strid med lagtexten 
kommer HD som regel att följa detta prejudikat om rättsfrågan åter kommer upp i HD. Detta 
följer enligt Heuman av plenumregeln i 3 kap. 6 § RB som innebär att HD inte får avvika från 
en antagen rättsgrundsats utan att saken tas upp i plenum. Då underrätterna som regel följer 
prejudikat innebär det att ett prejudikat som går mot lagtexten kommer att bli normerande för 
framtiden. 
13 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 16 f. 
14 A.a. Se även Strömholm, s. 332 f. 
15 Strömholm, s. 318. 
16 A.a. 
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En i huvudsak deskriptiv syn på rättskälleläran innebär i förlängningen att jag 

utgår ifrån att uttalanden i rättskällorna avseende hur bevisvärderingen bör 

göras kan ses som normerande. Frågan kan därmed utredas såsom gällande rätt 

med hjälp av rättsdogmatisk metod. Med detta inte sagt att jag anser att bevis-

värderingen ska normbindas, utan endast att frågan kan undersökas som gäl-

lande rätt. 

  
I centrum för fastställandet av hur muntliga utsagor ska bevisvärderas står, vad 

Diesen refererar till som portalfallet för bevisprövning av asylskäl, MIG 

2007:12.17 I detta prejudikat uppställer Migrationsöverdomstolen [cit. MiÖD] 

ett antal kriterier för hur en utsaga ska vara utformad för att erhålla ett högt 

bevisvärde. Då detta mål får en sådan avgörande betydelse för framställningen 

kan det vara lämpligt att säga några ord om prejudikattolkning. I avgörandet 

gör MiÖD ett generellt uttalande avseende vissa kriteriers betydelse för utsa-

gans bevisvärde. Därtill tillämpar MiÖD ytterligare några kriterier i samband 

med bevisvärderingen i det enskilda fallet. Genom att undersöka hur domstolen 

har uttalat sig kan man få en uppfattning om målet har ett högt eller lågt preju-

dikatvärde. Om skälen innefattar principiella uttalanden bör det tala för ett 

högre prejudikatvärde än om domstolen endast uttalar sig om det enskilda fal-

let.18 Detta innebär således att MiÖD:s generella uttalande torde ha ett högre 

prejudikatvärde än MiÖD:s kasuistiska uttalande. 

        

Angående det övriga material som ingår i uppsatsen bör tre aspekter belysas 

särskilt: det internationella inflytandet på asylrätten, analogier med andra rätts-

områden samt bevisvärderingens tvärvetenskapliga natur.  

 

För det första har asylrätten en stark internationell prägel. Detta innebär att 

förutom de sedvanliga nationella rättskällorna har även internationellt material 

analyserats. Här kan särskilt UNHCR:s handbok lyftas fram. Handboken är ett 

viktigt tolkningsinstrument av 1951 års Genèvekonvention. Den är visserligen 

inte bindande men har i praxis getts status som rättskälla.19  

  

                                                
17 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 274. 
18 Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel, s. 134 f. 
19 Se MIG 2006:1.  
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För det andra har bevisteoretiska frågor en mycket undanskymd roll inom för-

valtningsprocessen. I doktrin lyser förvaltningsrättsliga verk som behandlar 

bevisfrågor med sin frånvaro. Enligt Diesen finns det dock ingen anledning till 

varför samma principer för bevisprövningen, som gäller för allmän domstol, 

inte skulle gälla i förvaltningsmål.20 Detta uttalande har jag tagit fasta på i 

denna uppsats. Det innebär att både lag, förarbeten, praxis och doktrin hänför-

lig till, framför allt brottmålsprocessen, har undersökts. Här kan särskilt belysas 

ett antal rättsfall från Högsta Domstolen [cit. HD] som behandlat bevisvärde-

ringen av muntliga utsagor. I likhet med MiÖD har HD uppställt ett antal 

kriterier som får betydelse för utsagans bevisvärde. Dessa kriterier brukar kal-

las för HD:s tillförlitlighetskriterier, vilka kan fungera som ett hjälpmedel vid 

bevisvärderingen av en utsaga även i asylprocessen.21 I denna uppsats har HD:s 

praxis framför allt fått fungera som tolkningshjälp för hur MiÖD:s kriterier kan 

uppfattas.  

  
Slutligen är bevisvärdering ett tvärvetenskapligt ämne. En del av uppsatsens 

syfte är också att försöka belysa om den ”föreskrivna” bevisvärderingen har 

vetenskaplig stöd. Därför kommer inslag av beteendevetenskaplig forskning att 

presenteras. Min avsikt har dock inte varit att ge en heltäckande och fullständig 

beskrivning av detta område, utan att belysa vissa viktiga forskningsresultat 

som får direkt betydelse för de av MiÖD uppställda kriterierna. 

  
Den andra delen av denna uppsats ägnas åt att undersöka avgöranden från mi-

grationsdomstolarna. Detta görs med utgångspunkt i den deskriptiva 

bevisteorin, vars syfte är att beskriva hur domstolarna faktiskt går till väga vid 

bevisvärderingen.22 Mer specifikt undersöks vilka kriterier som är av betydelse 

för att en utsaga ska anses trovärdig, samt hur domstolarna förhåller sig till 

uttalanden i rättskällorna som behandlar bevisvärderingsfrågor. Att använda sig 

av empiriskt material i rättsvetenskapliga framställningar är inte särskilt 

vanligt. Detta kan möjligen tyckas olyckligt, då Sandgren framhäver att 

empiriskt material kan ge rättsvetenskapen en ökad slagkraft.23 Mitt syfte med 

granskningen är som nämnts att undersöka hur bevisvärderingen faktiskt görs. I 

                                                
20 Diesen & Lagerkvist Veloz Roca, s. 23. 
21 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 250. 
22 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 165. 
23 Sandgren, Empiri och rättsvetenskap, s. 728. 
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förlängningen syftar undersökningen till att utreda om normerande uttalanden 

har fått någon effekt på migrationsdomstolarna bevisvärdering. Sandgren 

beskriver detta syfte på följande sätt: 

  
Den kanske viktigaste formen av "juridisk effektanalys" är emellertid att 

undersöka den effekt - eller om man så vill det genomslag - som en lag eller en 

lagregel har i rättstillämpningen, framför allt i första instans. Frågan är m.a.o. om 

praxis i förstainstansdomstolar eller myndigheter står i överensstämmelse med 

lagstiftningen och den prejudikatbildande instansens avgöranden. En sådan 

analys får sin betydelse främst p.g.a. att praxis i första instans är avgörande för 

medborgarnas reella rättigheter och skyldigheter.24 

  
Min ambition med undersökningen är dock inte att materialet ska vara statist-

iskt representativt. Detta innebär givetvis att man måste vara försiktig med att 

dra generella slutsatser. I undersökningen ingår 55 avgöranden. I samtliga fall 

har domstolen beviljat den asylsökande uppehållstillstånd. Denna begränsning 

beror på att endast ”bifallsdomar” finns publicerade i rättsdatabaserna. En när-

mare redogörelse av metoden i detta hänseende och begränsningar i materialet 

görs i kapitel sex. 

  

1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen behandlar hur bevisvärderingen av den muntliga utsagan görs, dels 

enligt ”gällande rätt”, dels de facto i underrätterna. Detta innebär att jag under-

söker vilka kriterier som får betydelse vid den bedömningen. Däremot kommer 

själva tillräcklighetsbedömningen, d.v.s. frågan om de skäl som ligger till 

grund för prövningen är tillräckliga för att bevilja uppehållstillstånd, huvud-

sakligen att utelämnas. Uppsatsen kommer i princip inte att behandla hur pröv-

ningen görs hos Migrationsverket [cit. MIV] utan fokus ligger på domstolspro-

cessen. Slutligen syftar inte framställningen till att göra en fullständig redogö-

relse för alla uttalanden som kan uppfattas som en inskränkning av den fria 

bevisvärderingen, utan att lyfta fram exempel, från framförallt praxis, som får 

betydelse för bevisvärderingen av muntliga utsagor.  

  
  
                                                
24 A.a., s. 743. Visserligen är migrationsdomstolarna inte första instans i asylmål. I realiteten 
överklagas dock så gott som alla avslagsbeslut till migrationsdomstol, se SOU 2009:56 s. 21 f. 
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1.5 Definitioner 
 

Som kanske redan har uppmärksammats är trovärdighet ett centralt begrepp i 

denna uppsats, varför dess innebörd bör klarläggas redan nu. Trovärdighet är 

inget juridiskt begrepp och ofta används det på ett något oklart sätt. En vanlig 

distinktion i doktrinen är att använda begreppet tillförlitlighet för att beskriva 

bedömningen av innehållet i utsagan, medan begreppet trovärdighet knyts till 

personen.25 Samtidigt har sagts att uppsatsen behandlar trovärdighetsbedöm-

ningen av den muntliga utsagan. Detta kan mot bakgrund av den redovisade 

distinktionen tyckas förvirrande. Anledningen till att jag använder mig av be-

greppet trovärdighet är att begreppet tillförlitlighet inte används i varken 

MiÖD:s avgöranden, UNHCR:s handbok eller skyddsgrundsdirektivet. Istället 

används endast begreppet trovärdighet, men rättskällorna torde främst syfta på 

själva utsagan. En utförligare diskussion kring begreppsanvändningen kommer 

att föras i avsnitt 5.4. Fortsättningsvis åsyftas själva utsagan då begreppet tro-

värdighet används, om inget annat anges. 

  

1.6 Disposition 

 
Efter det inledande avsnittet följer ett avsnitt om asylrättens rättsliga reglering, 

både såväl internationell som nationell rätt redovisas. Här görs även en redogö-

relse för asylprocessens särdrag. Därefter följer ett avsnitt om de bevisrättsliga 

utgångspunkterna. Bevisrättslig terminologi som får betydelse för den fortsatta 

framställningen behandlas inledningsvis, därefter följer en genomgång av hur 

ansvaret för bevisningen fördelas mellan asylsökande och domstol. I avsnitt 4 

redogörs för innebörden av fri bevisvärdering och vilka allmänna principer som 

den styrs av. Efter detta ges några exempel på uttalanden i rättskällorna som 

kan uppfattas som inskränkningar av hur en muntlig utsaga ska bevisvärderas. I 

avsnitt fem redovisas och analyseras de kriterier som ska få betydelse för tro-

värdighetsbedömningen av en asylsökandes utsaga. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse av beteendevetenskaplig forskning i syfte att belysa om de upp-

ställda kriterierna verkligen har vetenskapligt stöd. Detta avsnitt följs av den 

empiriska undersökningen av underrättsdomar. Här undersöks hur migrations-

domstolarnas bevisvärdering faktiskt görs, samt om man utifrån detta kan dra 
                                                
25 Se t.ex. Schelin, s. 240, Mellqvist, s. 757 och Nordh, Bevisrätt C, s. 108. 
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några slutsatser om bevisvärderingen är fri eller om den kan uppfattas som 

inskränkt. Därefter följer ett avslutande avsnitt där framställningens resultat 

sammanfattas. Slutligen framförs några synpunkter angående hur inskränk-

ningar av bevisvärdering påverkar rättssäkerheten.  
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2 Asylrättens grunder 

 

2.1 Den rättsliga regleringen 

 

2.1.1 1951 års Genèvekonvention och New York-protokollet 

Det viktigaste internationella dokument gällande asyl är 1951 års FN-kon-

vention angående flyktingars rättsliga ställning [cit. Genèvekonventionen] och 

dess tilläggsprotokoll, d.v.s. 1967 års tilläggsprotokoll angående flyktingars 

rättsliga ställning [cit. New York-protokollet]. Innebörden av New York-proto-

kollet är att konventionens avgränsning i tid och plats för förföljelse förlorat sin 

betydelse. Centralt i Genèvekonventionen är dess definition av flyktingbegrep-

pet. Definitionen av flykting anges i art. 1 (A) 2 och är en person som: 

 
I anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nat-

ionalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig 

utanför det land, vari han eller hon är medborgare, samt är ur stånd att eller på 

grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda 

lands skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, befinner sig 

utanför det land, vari han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort samt är ur 

stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önska att åter-

vända dit. 

 

Genèvekonventionen innehåller inte några föreskrifter om hur prövningen av 

flyktingskapet ska göras. Den frågan har överlämnats till konventionsstaternas 

nationella lagstiftning. Konventionen innehåller inte heller någon uttrycklig 

bestämmelse om skyldighet att bevilja asyl. Däremot innehåller art. 33 ett 

skydd mot återsändande, refoulment, som indirekt kan medföra att den asylsö-

kande har rätt att stanna i landet.26 

 

2.1.2 Non-refoulment-principen 

Non-refoulment-principen brukar betraktas som asylrättens hörnsten.27 I 

Genèvekonventionens art. 33 uttrycks den såsom ett förbud mot avvisning eller 

utvisning av en flykting till gränsen mot ett område där han eller hon riskerar 

förföljelse. Art. 33 är tillämplig på flyktingar och asylsökande vilket innebär att 

                                                
26 Wikrén & Sandelsjö, kommentaren till 1 kap. 3 § UtlL. 
27 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 142. 
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asylsökande är skyddade mot refoulment fram tills dess att de fått slutligt av-

slag på sin ansökan.28 Förbud mot refoulment återfinns även i andra 

internationella konventioner, bl.a. art. 3 i FN:s tortyrkonvention och art. 3 i 

EKMR.  

 

2.1.3 FN:s tortyrkonvention 

I art. 1 i 1984 års FN-konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning [cit. FN:s tortyrkonvention] definie-

ras begreppet tortyr. Tortyr är varje handling genom vilken allvarlig smärta 

eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas en person. Hand-

lingen ska utföras av, eller på uppdrag av en person som företräder staten och i 

ett visst syfte, främst för att framtvinga en bekännelse eller få fram infor-

mation. Art. 3 innehåller, som nämnts ovan, ett förbud mot refoulment av en 

person till ett land där det finns välgrundade skäl att tro att han eller hon kom-

mer att utsättas för tortyr. För att säkerställa konventionens efterlevnad har en 

särskild kommitté, CAT-kommittén, upprättats. 

 

2.1.4 EKMR och Europadomstolen  

Den Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter [cit. EKMR] 

påverkar vanligtvis inte konventionsstaternas rätt att utvisa eller avvisa utlän-

ningar.29  Några artiklar måste dock beaktas. Art. 3 stadgar ett förbud mot tor-

tyr och omänsklig behandling. Enligt Europadomstolens praxis omfattas i för-

budet avvisning, utvisning eller utlämning av en person till ett land där det 

föreligger grundad anledning att tro (substantial grounds for believing) att 

personen vid ett återsändande löper en verklig risk (real risk) att utsättas för en 

sådan behandling som omfattas av artikeln.30 Utöver art. 3 kan främst art. 5 

(om rätt till frihet och personlig säkerhet), art. 8 (om skydd för privat- och fa-

miljeliv) och art. 13 (om rätt till ett effektivt rättsmedel) bli relevanta för asyl-

processen. 

 

2.1.5 UNHCR:s slutsatser, handbok och riktlinjer 

FN:s flyktingkommissariat, Untited Nation’s High Commissioner for Refugees 

[cit. UNHCR] är ett underorgan till FN:s generalförsamling som har till uppgift 

                                                
28 A.a. 
29 Fridström, Sandell & Utne, s. 72. 
30 Se t.ex. Soering v. United Kingdom och Cruz Varas and Others v. Sweden. 
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att bereda skydd åt flyktingar samt söka varaktiga lösningar på uppkomna 

flyktingsituationer. Organets övervakningsfunktion fastslås i art. 35 i Genève-

konventionen. UNHCR:s exekutiva kommitté granskar och godkänner 

UNHCR:s verksamhet, samt antar s.k. slutsatser (conclusions) som rör den 

rättsliga tolkningen och tillämpningen av Genèvekonventionens bestämmelser. 

Dessa är inte formellt bindande men utgör ett viktigt tolkningsinstrument av 

konventionen. Ett annat viktigt tolkningsinstrument av konventionen är 

UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställandet flyktingars 

rättsliga ställning [cit. UNHCR:s handbok].31 UNHCR:s handbok har, som 

redan nämnts, i praxis erkänts som en viktig rättskälla rörande förfarandet i mål 

angående flyktingskap.32 Handboken kompletteras med riktlinjer (guidelines) 

som ska ge ytterligare vägledning för hur kriterierna för fastställandet av flyk-

tingskap ska tolkas.33 

 

2.1.6 Dublinförordningen  

Dublinförordningen34 reglerar vilken medlemsstat inom EU som ansvarar för 

att handlägga en ansökan om asyl. Asyl ska som regel sökas i det första land 

som den sökande anländer till från tredjeland (d.v.s. ett land utanför EU, Norge 

eller Island). Om det framkommer att en annan medlemsstat har ansvaret för en 

asylsökande ska personen överföras till den ansvariga medlemsstaten utan att 

den överförande staten prövar asylansökan i sak.  
 
2.1.7 Skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet35 

Skyddsgrundsdirektivets36 huvudsakliga syfte är att garantera att medlemssta-

terna tillämpar gemensamma kriterier för att fastställa vilka tredjelandsmed-

borgare eller statslösa personer som behöver internationellt skydd, samt att 

garantera att en miniminivå av förmåner är tillgängliga för dessa personer i 

samtliga medlemsstater. Enligt direktivets art. 2 (a) avses med internationellt 

                                                
31 Prop1996/97:25 s. 97. 
32 Se MIG 2006:1. 
33 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 115 f. 
34 Rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att 
avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd 
som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. 
35 Direktiven har nu omarbetats, men har ännu inte implementerats i svensk rätt. Jag kommer 
därför att hänvisa till de äldre direktiven. 
36 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.  
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skydd flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande. Direktivets 

definition av flykting utgår från Genèvekonventionens. Med alternativt skydds-

behövande avses enligt art. 2 (f) och art. 15 den som vid ett återsändande till 

hemlandet skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada i form av 

bl.a. dödsstraff, tortyr eller allvarliga hot mot liv eller lem vid en internationell 

eller nationell väpnad konflikt. Direktivet reglerar också innebörden av inter-

nationellt skydd, d.v.s. vilka rättigheter och förmåner som är knutna till den 

beviljade statusen.  

 

Asylprocedurdirektivet37 innehåller miniminormer för själva handläggningen 

av asylansökningar. Direktivet reglerar bl.a. rätten att stanna kvar i medlems-

staten tills dess att ansökan är prövad (art. 7), rätten till personlig intervju (art. 

12) och rätten till tolk (art. 10). 

 

2.1.8  Svensk rätt 

Rätten till asyl regleras främst i utlänningslagen (2005:716) [cit. UtlL]. Det 

finns tre kategorier av skyddsbehövande i svensk rätt: flyktingar, alternativt 

skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Enligt 1 kap. 3 § UtlL avses 

med asyl ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller 

hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Av 1 kap. 12 § UtlL framgår 

dock att även en ansökan som grundar sig på skyddsgrunden övrig skyddsbe-

hövande ska handläggas som en ansökan om asyl.  

  
Begreppet flykting definieras i 4 kap. 1 § UtlL som en person som: 

 
Befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han el-

ler hon känner 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 på grund av sin 

fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.  

  
Förutsättningarna för flyktingskap föreligger såväl om det är landets myndig-

heter som är ansvariga för den potentiella förföljelsen som om myndigheterna 

inte kan antas erbjuda skydd mot förföljelse från enskilda. En förutsättning för 

att någon skall betraktas som flykting är att personen i fråga befinner sig utan-
                                                
37 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för 
medlemsstaternas förfarande för beviljande eller återkallande av flyktingstatus. 
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för det land där han eller hon är medborgare eller, om det rör sig om en statslös 

person, utanför det land där vederbörande tidigare haft sin vanliga vistelseort. 

Det är dock inte nödvändigt att personen har flytt från hemlandet p.g.a. något 

av de skäl som kan grunda flyktingstatus. Flyktingskap kan uppkomma medan 

personen vistas i ett annat land, detta kallas att personen blivit flykting sur 

place. Principen är internationellt vedertagen och omfattar även de andra 

skyddsgrunderna.38 

 

Den svenska flyktingdefinitionen överensstämmer i all väsentlighet med 

Genèvekonventionens definition. Uppräkningen av förföljelsegrunder skiljer 

sig dock åt från konventionen på det sätt att begreppen kön och sexuell lägg-

ning har lagts till. Enligt förarbetena ska detta snarare ses som ett förtydligande 

av vad som menas med en viss samhällsgrupp än som två helt nya flykting-

grunder.39 När det gäller tolkningen av flyktingdefinitionen anges i förarbetena: 

”(d)et är av vikt att internationellt söka nå fram till en någorlunda enhetlig och 

vid tillämpning av flyktingkonventionens skyddsbestämmelser.”40  

 

De två andra skyddsgrunderna i UtlL infördes genom införlivandet av skydds-

grundsdirektivet 2010. Den tidigare bestämmelsen i svensk rätt om skyddsbe-

hövande i övrigt har delats upp i två kategorier: alternativt skyddsbehövande 

och övrig skyddsbehövande. Den förstnämnda kategorin motsvarar begreppet 

alternativt skyddsbehövande i skyddsgrundsdirektivet. Den sistnämnda är en 

nationell skyddsgrund och har behållits i svensk rätt då den ger ett vidare skydd 

än direktivet.41  

 

Enligt 4 kap. 2 § UtlL är en alternativ skyddsbehövande en person som befin-

ner sig utanför sitt hemland p.g.a. att: 
 

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till 

hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kropps-

straff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-

ning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på 

grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre  

                                                
38 Angående detta stycke se Wikrén & Sandelsjö, kommentaren till 4 kap. 1 § UtlL. 
39 Prop. 2005/06:6 s. 34 f. 
40 Prop. 1996/97:25 s. 96 f.  
41 Prop. 2009/10:31 s. 118. 
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eller inre väpnad konflikt, och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, be-

gagna sig av hemlandets skydd. 

 

Enligt 4 kap. 2 a § UtlL är en person övrig skyddsbehövande om han eller hon 

befinner sig utanför sitt hemland p.g.a.: 
 

1. yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i 

hemlandet 
2. känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan 

återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof. 

 

2.2 Asylprocessen  
 

2.2.1 Den nya instans- och processordningen 

Den 31 mars 2006 trädde en ny instans- och processordning i kraft på 

migrationsrättens område vilket innebär att MIV:s beslut kan överklagas till en 

migrationsdomstol, vars avgörande i sin tur kan överklagas till Migrationsöver-

domstolen. Den tidigare ordningen innebar att MIV:s beslut kunde överklagas 

till Utlänningsnämnden som i princip var slutinstans. 

 

Syftet med reformen var att åstadkomma en ökad öppenhet och rättssäkerhet i 

asylprocessen samt att öka möjligheten till muntlig förhandling och en skynd-

sam handläggning.42 Resultatet av den nya ordningen blev tre 

migrationsdomstolar som förlades vid förvaltningsrätterna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Sedan den 1 oktober 2013 har en fjärde 

migrationsdomstol inrättats vid förvaltningsrätten i Luleå. För funktionen 

Migrationsöverdomstol utsågs Kammarrätten i Stockholm. Den nya ordningen 

innebär att överprövning av MIV:s beslut sker i ett kontradiktoriskt 

tvåpartsförhållande där MIV är den asylsökandes motpart.  

 

2.2.2 Asylprocessens särdrag 

I grunden är ett asylärende ett ansökningsärende, där den enskilde ansöker om 

en förmån, d.v.s. uppehållstillstånd. MIV:s handläggning regleras i förvalt-

                                                
42 Prop. 2004/5:170 s. 105 f. 
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ningslagen, (1986:223)43 [cit. FL] medan migrationsdomstolarnas verksamhet 

styrs av förvaltningsprocesslagen (1971:291) [cit. FPL]. Både FL och FPL är 

dock subsidiära i förhållande till avvikande bestämmelser i andra lagar eller 

förordningar, 3§ FL och 2 § FPL. 

 

Beredningen hos en förvaltningsmyndighet är som huvudregel skriftlig. För-

utom den allmänna regeln om muntlighet i 14 § FL som föreskriver att en part 

som vill lämna uppgifter muntligt ska få tillfälle att göra det om det kan ske 

med hänsyn till arbetets behöriga gång, finns en särskild bestämmelse om 

muntlig handläggning i 13 kap. 1 § UtlL. Bestämmelsen innebär att MIV inte 

får besluta om avvisning eller utvisning av en asylsökande utan muntlig hand-

läggning. Muntlig handläggning ska, enligt lagrummet, även annars företas på 

begäran av utlänningen, om inte en sådan handläggning skulle sakna betydelse 

för att avgöra ärendet. 

 

Ett viktigt led av den nya instans- och processordningen var, som nämnts ovan, 

att öka möjligheten till muntlig förhandling i migrationsdomstolarna. I förar-

betena framhölls att “(g)enom att öka möjligheterna till muntlig förhandling i 

processen skapas bättre möjligheter att i mål som har stor betydelse för den 

enskilde bedöma en persons trovärdighet. En muntlig förhandling kan också 

bidra till att reda ut missförstånd i olika avseenden.”44 En ny bestämmelse om 

muntlighet infördes i 16 kap. 5 § UtlL som i princip motsvarar 9 § FPL. Av 16 

kap. 5 § 1 st. UtlL framgår att förfarandet som huvudregel är skriftligt. Enligt 

16 kap. 5 § 2 st. får muntlig förhandling hållas när det kan antas vara till fördel 

för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Enligt 16 kap. 5 § 3 

st. ska muntlig förhandling hållas på begäran av den enskilde såvida det inte 

kan anses obehövligt eller särskilda skäl talar emot det. Av MiÖD:s praxis 

framgår att muntlig förhandling inte är obehövlig när målet ytterst avgörs ge-

nom en bedömning av den sökandes trovärdighet.45 Den ökade möjligheten till 

muntlig förhandling måste dock vägas mot kravet på skyndsam handläggning 

som enligt förarbetena är viktigare än vad som i allmänhet gäller för förvalt-

                                                
43 Omtryckt SFS 2003:246. 
44 Prop. 2004/05:170 s. 105. 
45 Se t.ex. UM 575-06 meddelad 2006-11-09, UM 5488-11 meddelad 2012-01-04 och UM 
10903-11 meddelad 2012-01-24. Jfr. dock MIG 2009:30 där MiÖD fastslog att om innehållet i 
de åberopade uppgifterna är sådant att det framstår som klart att dessa inte överensstämmer 
med verkligheten behöver muntlig förhandling inte hållas, även om den asylsökande begär det.  
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ningsmål då långa väntetider innebär psykiskt lidande för den enskilde och 

stora kostnader för samhället.46 

  

Med hänsyn till att MiÖD är prejudikatinstans ansågs samma bestämmelser i 

fråga om muntlig förhandling gälla för MiÖD som för Högsta Förvaltnings-

domstolen (HFD).47 Detta innebär att bestämmelsen att muntlig förhandling 

ska hållas på parts begäran, inte är tillämplig i MiÖD. 

 

 

  

                                                
46 Prop. 2004/05:170 s.106 och s. 130. 
47 Prop. 2004/05:170 s. 130. 
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3 Bevisrättsliga utgångspunkter 

 

3.1 Bevisning 

 

3.1.1 Terminologi 

Med abstrakta rättsfakta avses delarna av en rättsregel som leder till en viss 

rättsföljd. Inom förvaltningsprocessen används istället normalt termen rekvisit. 

Med konkreta rättsfakta avses de fakta som är relevanta för bedömningen av 

om rekvisiten är uppfyllda. Det handlar om de faktiska, relevanta förhållanden 

som en part lägger till grund för sin talan och som har direkt betydelse för en 

viss rättsföljd.48 Inom förvaltningsprocessen används oftast den kortare termen 

rättsfakta.49 Med uttrycket bevistema avses själva föremålet för bevisningen. 

Ett korrekt formulerat bevistema svarar på frågan: ”Vad ska bevisas?” 50 Med 

termen bevisfakta avses faktiska förhållanden som endast har indirekt (medel-

bar) relevans för målets utgång. Betydelsen av bevisfakta ligger i att de utgör 

just bevis för om ett (konkret) rättsfaktum existerar eller inte.51 Med termen 

hjälpfakta avses en omständighet som endast förstärker eller försvagar ett be-

visfaktums bevisvärde, men som inte har någon direkt betydelse för bevis-

temat.52  

 

Bevisningen kan läggas fram genom olika former av bevismedel. Ofta används 

bevis synonymt med bevismedel. Bevismedlen finns angivna i 36 – 40 kap. 

RB, och omfattar vittne, part, skriftlig bevisning, syn och sakkunnig. RB:s 

reglering är emellertid inte uttömmande, utan det kan förekomma andra bevis-

medel än de där uppräknad.53 I 20-27 §§ FPL behandlas vissa bevismedel, 

nämligen förhör med vittne eller sakkunnig, yttrande av sakkunnig, överläm-

nande av skriftliga handlingar och syn. När det gäller närmare regler för 

respektive bevismedel hänvisar bestämmelserna till RB. 

 

 

                                                
48 Wennergren & von Essen, kommentaren till 30 § FPL under rubriken Termerna 
omständigheter, bevisfakta m.m. 
49 A.a. 
50 Diesen & Lagerkvist Veloz Roca, s. 15. 
51 Nordh, Bevisrätt C, s. 15. 
52 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 19. 
53 Schelin, s. 42. 
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3.1.2 Den muntliga utsagan som bevismedel 

Som omnämnts tidigare skiljer sig asylmål åt från andra förvaltningsmål på så 

sätt att muntlig handläggning förekommer i högre utsträckning. Inte sällan sak-

nas skriftlig bevisning vilket innebär att den muntliga utsagan får avgörande 

betydelse.54 Bevisvärdering av utsagor skiljer sig i teorin inte från värderingen 

av andra former av bevis även om särskilda svårigheter givetvis kan före-

komma.55 I MIG 2007:12 uttalade överdomstolen att man noga måste skilja på 

vad som utgör ett bevismedel och vad som är den sökandes utsaga. Detta tycks 

innebära att domstolen kategoriserar den muntliga utsagan som något annat än 

ett bevismedel. Det finns anledning att ifrågasätta detta synsätt, vilket kommer 

att diskuteras vidare i avsnitt 5.3. Här ska dock framhållas att jag i den fortsatta 

framställningen kommer att behandla den asylsökandens muntliga utsaga som 

ett bevismedel.  

 

3.1.3 Vad ska bevisas? - Den framåtsyftande riskbedömningen  

Utmärkande för asylprövningen är att bedömningen framför allt är framåtsyf-

tande. I flyktingdefinitionen kommer detta till uttryck genom att prövningen 

syftar till att avgöra om den sökande känner en välgrundad fruktan för förföl-

jelse. Bedömningen är individuell och innefattar två rekvisit, det subjektiva 

(fruktan) och det objektiva (välgrundad).56 Enligt UNHCR:s handbok p. 40 bör 

den sökandes personlighet beaktas vid bedömningen av det subjektiva ele-

mentet eftersom individer kan reagera olika inför samma situation. För att 

fruktan ska anses vara välgrundad måste den ha fog för sig. Den måste således 

vara underbyggd av ett objektivt förhållande.57 Vikten av att båda rekvisiten 

måste vara uppfyllda framhölls i MIG 2007:37.  

 

Från ett bevisrättsligt perspektiv innebär detta att endast bevisfakta som hänför 

sig till framtiden har direkt relevans för prövningen. Bevisning om att den sö-

kande tidigare utsatts för förföljelse kan således endast få verkan som hjälp-

fakta.58 Konstaterad tidigare förföljelse innebär dock att det föreligger en stark 

                                                
54 Prop. 2004/05:170 s. 146. 
55 Schelin, s. 88. 
56 Wikrén & Sandelsjö, kommentaren till 4 kap. 1 § UtlL under rubriken Välgrundad fruktan. 
57 UNHCR:s handbok p. 38 och p. 42. 
58 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 236.  
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presumtion för att risk för förföljelse allt jämnt föreligger.59 Diesen understry-

ker att en framtidsprognos är svårare och förknippad med större osäkerhet än 

en tillbakablickande prövning.60 

 

3.2 Fördelningen av ansvar mellan asylsökande och myndighet 
 

3.2.1 Bevisbörda  

Med bevisbörda avses vem av parterna som har att bevisa att en omständighet 

föreligger. Den part som bär bevisbördan står risken för att bevisningen som 

åberopas inte är tillräckligt stark. I brottmål är det åklagaren som har bevis-

bördan för samtliga omständigheter som måste föreligga för att åtalet ska 

kunna bifallas.61 Det saknas en lika klar fördelning inom förvaltningspro-

cessen. Huvudregeln är dock att den enskilde har bevisbördan för rättigheter, 

medan det allmänna har bevisbördan för skyldigheter.62 

 

Av UNHCR:s handbok p. 196 framgår att denna huvudregeln bör tillämpas 

även i asylmål. Detta bekräftades delvis i MIG 2006:1. Domstolen fastslog att 

det är den asylsökande som har den initiala bevisbördan, men att denna kan 

komma att kastas om.63 

 

3.2.2 Utredningsansvar och upplysningsskyldighet  

Normalt ligger utredningsbördan, d.v.s. ansvaret att skaffa fram det material 

som ska utgöra bevisning, på den part som har bevisbördan. 64  Så är dock inte 

alltid fallet. 

 

Officialprincipen (eller utredningsskyldigheten) innebär att den beslutande 

myndigheten har en skyldighet att se till att ärendet eller målet blir tillräckligt 

utrett. Ett uttryckligt lagstöd för officialprincipen finns i 8 § FPL som stadgar 

att ”rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.” 

Lagrummet omfattar endast förvaltningsdomstolar. Officialprincipen anses 
                                                
59 Prop. 2005/06:6 s. 9 och MIG 2007:16. Se även Wikrén & Sandelsjö, kommentaren till 4 
kap. 1 § UtlL under rubriken Välgrundad fruktan. 
60 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton, s. 227. 
61 Schelin, s. 55. 
62 Se t.ex Ragnemalm, s. 111 och Diesen & Lagerqvist Veloz Roca s. 63. 
63 Se även MIG 2007:37. Jfr. dock Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz 
& Wilton Wahren, s. 274 där det framhålls att det är felaktigt att beskriva bevisbördan som 
”hoppande”. 
64Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 203. 
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dock, som en allmän förvaltningsrättslig princip, omfatta även förvaltnings-

myndigheter.65 Hur långt utredningsskyldigheten sträcker sig varierar med hän-

syn till målets beskaffenhet. I asylmål sträcker sig utredningsansvaret generellt 

sig längre än i många andra ansökningsärenden p.g.a. det stora skyddsintresset, 

ett s.k. utvidgat utredningsansvar.66 

 

Frågan om utredningsansvarets omfattning i asylmål behandlades i MIG 

2006:1. MiÖD fann anledning att återförvisa målet till migrationsdomstolen 

p.g.a. det bristfälliga underlag som domstolen utgått i från vid fastställande av 

MIV:s beslut. Domstolen hade utan egen motivering godtagit MIV:s trovärdig-

hetsbedömning utan att ha hållit muntlig förhandling, eller vidtagit någon egen 

utredningsåtgärd.  Utredningsansvaret behandlas även i MIG 2006:7. Mig-

rationsöverdomstolen betonade att sökanden och MIV har ett delat ansvar när 

det gäller utredningen. Ärendet hade av MIV bedömts som uppenbart ogrundat, 

varför myndigheten beslutat om avvisning med omedelbar verkställighet enligt 

8 kap. 6 § UtlL. Detta hade sedermera fastställts av migrationsdomstolen. 

MIÖD fann att varken MIV eller domstolen, mot bakgrund av den befintliga 

utredningen, hade haft fog att fatta ett sådant beslut. Båda instanserna befanns 

ha brustit i sin utredningsskyldighet.  

 

Av dessa avgöranden framgår att även om tyngdpunkten i asylprövningen ska 

ligga i första instans, kan migrationsdomstolarna få ett eget utredningsansvar.67 

Av avgörandena framgår också att den asylsökande och den beslutande myn-

digheten har ett delat ansvar för utredningen. Detta kommer också till uttryck i 

UNHCR:s handbok p. 196. Kravet på den asylsökande är dock relativt lågt 

ställt och kan bättre beskrivas som en upplysningsskyldighet.68 I UNHCR:s 

handbok p. 205 a sammanfattas den sökandens skyldigheter med att denne ska 

tala sanning och bistå utredaren, lämna relevant information och bistå med 

                                                
65 Se t.ex Ragnemalm s. 82 f., Hellners & Malmqvist, kommentaren till 4 § FL under rubriken 
Utredningsansvaret och Prop. 2004/05:170 s. 154 f. 
66 Prop. 2004/05:170 s. 155. 
67 Angående migrationsdomstolarnas utredningsansvar, se även R.C. v. Sweden och MIG 
2012:2. Se även Prop. 2004/05:170 s. 154 angående att tyngdpunkten i prövningen ska ligga 
hos MIV. 
68 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billling, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 190 och s. 
207. 
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bevisning i den mån det är möjligt. Om detta gjorts har den asylsökande full-

gjort sitt utredningsansvar.69 

 

3.2.3 Beviskrav 

Beviskravet anger hur stark bevisning en part måste lägga fram för att ha full-

gjort sin bevisbörda.  Beviskravets höjd är beroende av flera faktorer, bl.a. kon-

sekvenserna av en felaktig dom och svårigheter att lägga fram bevisning.70 I 

brottmål ställs det exempelvis upp ett mycket högt beviskrav: ”ställt utom rim-

ligt tvivel”. Inom förvaltningsprocessen är det svårare att fastställa ett normal-

krav. Diesen hävdar dock att normalkravet i förvaltningsmål är sannolika 

skäl.71 

Vad gäller beviskravet i asylmål anser Diesen att samma beviskrav bör tilläm-

pas för asylmål som normalt tillämpas inom förvaltningsmål, d.v.s. sannolika 

skäl.72 Detta beviskrav tillämpas också uttryckligen av MiÖD i flera avgöran-

den.73 I förarbetena till UtlL framhålls att någon fullständig bevisning som klart 

styrker att det finns en risk för förföljelse sällan kan läggas fram och att sökan-

dens berättelse därför bör godtas, om den framstår som trovärdig och sanno-

lik.74 I 4 kap. 2 § UtlL används dock lockutionen grundad anledning att anta 

vilket torde innebära att ett lägre beviskrav uppställts för denna skyddsgrund.75 

 

3.2.4 Principen om tvivelsmålets fördel - The benefit of the doubt 

Enligt UNHCR:s handbok kommer de fall då den sökande kan styrka alla sina 

påståenden att vara undantag snarare än regel. Därför bör den sökande ges för-

del av det uppkomna tvivelsmålet, the benefit of the doubt, under förutsättning 

att den sökandes berättelse framstår som trovärdig.76 Detta innebär att om 

bevisningen "står och väger" i närheten av beviskravet ska uppehållstillstånd 

beviljas.77 Av UNHCR:s handbok p. 204 framhålls vidare att principen bara 

                                                
69 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 90. 
70A.a. 
71 A.a., s. 99 f. och Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton 
Wahren, s. 225. Jfr dock von Essen s. 37 som är tveksam till att sannolika skäl kan anses gälla 
som ett normalkrav inom förvaltningsprocessen. 
72 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 226. 
73 Se bl.a. MIG 2006:1 och MIG 2007:12. 
74 Prop. 1996/97:25 s. 98. 
75 Se Prop. 2009/10:31 s. 119. Hur beviskravet faktiskt tillämpas är dock osäkert, jfr. t.ex. MIG 
2011:21 och Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 
241. 
76 UNHCR:s handbok p. 196. 
77 Diesen & Lagerkvist Veloz Roca, s. 109. 
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bör tillämpas ”när all tillgänglig bevisning har inhämtats och kontrollerats 

och när utredaren är förvissad om den sökandes allmänna trovärdighet."  

 

Principen om tvivelsmålets fördel ses således som en sänkning av beviskravet. 

Enligt Diesen finns det emellertid ett annat sätt att se på det. Istället för att til-

lämpa principen vid bevisvärderingen förespråkar Diesen att den bör tillämpas 

vid bedömningen av om myndigheten uppfyllt sitt utredningsansvar, d.v.s. att 

en brist på utredning ska tolkas som brist på motbevis.78 MiÖD har dock 

fastslagit att principen i svensk rätt ska tillämpas vid bevisvärderingen.79 

 

 

 

  

                                                
78 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 209. 
79 Se t.ex. MIG 2007:12 och vidare under kapitel fem. 
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4 Den fria bevisvärderingen  

och dess begränsningar 
 

4.1 Från legal bevisteori till fri bevisprövning 
 

Legal bevisteori innebär att rättsliga regler och normer anger vilka bevis som 

får föras fram och vilket bevisvärde dessa ska ges.80  Legala bevisregler ansågs 

leda till likformighet och förutsebarhet i rättstillämpningen.81 Ett exempel på 

en sådan regel från 1974 års rättegångsbalk är 17 kap. 29 § som stadgar att ”två 

vittnen är fullt bevis, däri de sammanstämma.” Den legala bevisteorin var for-

mellt gällande i Sverige fram till den nya rättegångsbalkens ikraftträdande 

1948.82 Principen om fri bevisprövning har fastslagits i 35 kap. 1 § 1 st. RB 

vilken stadgar: 

       
                     

 

 

Regeln innebär för det första att part kan åberopa vilken bevisning som helst 

till stöd för sin talan (fri bevisföring).83 I realiteten finns det dock begräns-

ningar av denna princip.84 För det andra innebär regeln att det inte finns några 

legala regler om hur värderingen av bevis ska göras (fri bevisvärdering).85 Syf-

tet med införandet av fri bevisprövning var att skapa förutsättningar för ma-

teriellt riktiga avgöranden.86 Det finns ingen motsvarande regel i FPL eller 

UtlL, men regeln anses gälla analogt i förvaltningsprocessen.87  

 

  

                                                
80 Lindell, s. 73. 
81 A.a. 
82 A.a., s. 90. 
83 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 26. 
84 För en utförlig redogörelse av bevisföringens begränsningar, se Nordh, Bevisrätt A, s. 25-42. 
85 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 26. 
86 SOU 1926:32 s. 26. 
87 Se t.ex. Ragnemalm, s. 109, Diesen & Lagerkvist Veloz Roca, s. 122 och SOU 2006:6 s. 
198. 

Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt,  

som förekommit, avgöra vad i målet är bevisat. 
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4.2 Den fria bevisvärderingens princip 

 
4.2.1 Innebörden av fri bevisvärdering 

Vid fri bevisvärdering styrs värderingen inte av rättsliga regler utan av s.k. 

kunskapsteori.88 Enligt Westberg handlar teorin om ”vad vi vet om eller på 

goda grunder tror oss veta om världen och hur den är beskaffad, inbegripet 

människan och människans handlande, dess orsaker och dess effekter.”89 Fri 

bevisvärdering handlar följaktligen om att dra slutsatser enbart med ledning av 

vår kunskap om hur verkligheten är beskaffad.90  

 

I detta sammanhang bör också en åtskillnad mellan begreppen sakfråga och 

rättsfråga göras. En sakfråga rör fastställandet av fakta, d.v.s. de faktiska om-

ständigheterna i ett mål. Sakfråga är detsamma som bevisfråga.91 Sakfrågan ska 

således, som konstaterats i föregående stycke, utredas med ledning av vår kun-

skap om verkligheten. En rättsfråga, å andra sidan, avser omständigheter av 

juridisk relevans, eller m.a.o. innehållet i gällande rätt.92 Exempel på rätts-

frågor är bevisbördans placering och beviskravets höjd.93 I teorin föreligger 

inga svårigheter att skilja mellan sakfråga och rättsfråga. I praktiken kan det 

emellertid finnas stora svårigheter, och de kan glida in i varandra.94  

 

4.2.2 Relevanta principer för bevisvärderingen 

Att bevisvärderingen är fri innebär inte att domaren är fri att göra bevisvärde-

ringen efter sitt eget godtycke. Av Regeringsformen (1974:152)95  [cit. RF] 

framgår att domaren är underkastad objektivitets- och likhetsprincipen.  I kap. 

9 § RF stadgas att domstolar ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta sak-

lighet och opartiskhet.  Förarbetena till 35 kap. 1 § RB ger därtill uttryck för 

några allmänna principer som domaren måste rätta sig efter. Enligt Lindell kan 

principerna sammanfattas i fyra krav: objektivitetskravet, redovisningskravet, 

analyskravet och materialbegränsningskravet.96 Objektivitetskravet beskrivs i 

                                                
88 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 160. 
89 Westberg, Rättssäkerheten, s. 173. 
90 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 5. 
91 A.a. s. 4. 
92 A.a. och Lindell, s.16. 
93 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 164.   
94 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 4. Se även Lindell, s. 16 f. 
95 Omtryckt SFS 2011:109. 
96 Lindell, s. 102 f.  
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förarbetena som att domarens övertygelse måste vara objektivt grundad och 

stödja sig på skäl som kan godtas av andra förståndiga personer.97 

Redovisningskravet innebär att domaren måste redovisa de grunder på vilken 

övertygelsen stödjer sig. Enligt Lindell är redovisningen av skälen en förutsätt-

ning för att objektivitetskravet ska kunna upprätthålls.98 Analyskravet har i 

förarbetena beskrivits på så sätt att avgörandet inte får grundas på totalintrycket 

av det föreliggande materialet.99 Varje bevis ska således värderas för sig innan 

en slutlig sammanvägning görs.100 Materialbegränsningskravet innebär slut-

ligen att domaren vid sin bevisvärdering endast får beakta sådant material som 

framkommit i målet.101 Domaren är emellertid inte förhindrad att ta hänsyn till 

allmänna erfarenhetssatser och omständigheter som är allmänt veterliga.102  

 

Sammanfattningsvis kan bevisvärderingen följaktligen inte sägas vara helt fri. 

Lainpelto beskriver friheten som relativ, d.v.s. frihet till något men att denna 

frihet också kan inskränkas i olika grader.103 

 

4.2.3 Notoriska fakta och erfarenhetssatser 

Av 35 kap. 2 § 1 st. RB framgår att omständigheter som är allmänt veterliga 

inte behöver bevisas. I praktiken används ofta uttryckssättet att förhållandet är 

“notorisk” eller “allmänt känt”.104 Notoriet kan omfatta, såväl rättsfakta, hjälp-

fakta som erfarenhetssatser.105  

 

En erfarenhetssats utgör generaliseringar grundade på allmän erfarenhet om att 

ett relevant samband föreligger mellan olika företeelser.106 Begreppet innebär 

således att det är frågan om en objektiv erfarenhet som ska utgöra referensram, 

och inte en subjektiv sådan.107 Här bör göras en åtskillnad mellan vad som ut-

gör allmänna erfarenhetssatser och särskilda erfarenhetssatser. Som omnämnts 

ovan får domaren ta hänsyn till allmänna erfarenhetssatser vid bevisvärde-

                                                
97 SOU 1938:44 s. 378. 
98 Lindell, s. 103. Se även SOU 1938:44 s. 378. 
99 SOU 1938:44 s. 378. 
100 Nordh, Bevisrätt C, s. 96. 
101 Lindell, s. 103. 
102 SOU 2006:32 s. 255 och Nordh, Bevisrätt C, s. 40. 
103 Lainpelto, s. 13.  
104 Fitger, kommentaren till 35 kap. 2 § 1 st. RB. 
105 A.a. 
106 von Essen, s. 202. 
107 Diesen, Brottmål, s. 8. 
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ringen. Däremot bör domaren, enligt motiven, inte lita på sin egen sakkunskap 

i frågor som rör särskilda erfarenhetssatser.108 Särskilda erfarenhetssatser är 

expertkunskap eller särskild sakkunskap, och bör läggas fram som bevisning 

genom sakkunnig, 40 kap. RB.109  

 

Med allmänna erfarenhetssatser förstås sådant som människor i allmänhet kan 

förväntas ha insikt om och som har sin grund i sådant som livserfarenhet, sunt 

förnuft och gott omdöme.110 Kvalitén av bevisvärderingen beror följaktligen i 

hög grad på i vilken utsträckning de allmänna erfarenhetssatserna är relevanta 

och korrekta.111 Enligt Ekelöf kan “erfarenhetssatser utgöra allt från fördomar 

till naturlagar.”112 Enligt min mening är denna formulering något olycklig då 

den ger sken av att det skulle vara tillåtet att domaren utgår från fördomar vid 

sin bevisvärdering. Detta kan dock inte vara riktigt. Fördomar bör således, en-

ligt min mening, inte kunna ges “status” som erfarenhetssats. Detta framkom-

mer också av lagkommentaren till FPL där det föreskrivs att “(r)isken med 

dessa erfarenhetssatser är att om de grundas på vaga eller få iakttagelser av 

verkligheten kan de utgöra fördomar snarare än [min understrykning] erfaren-

hetssatser.”113  

 

4.2.4 Den fria bevisvärderingen och asylrättens internationella prägel 

Som redan framkommit i framställningen har asylrätten en stark internationell 

prägel. Detta innebär att inte bara svenska rättskällor får betydelse, utan att 

även Sveriges internationella åtaganden måste respekteras. Avseende hur 

bevisvärderingen av asylsökandes utsagor ska göras finns uttalanden om detta i 

internationella rättskällor.114 Det ligger utanför ramen för denna uppsats att 

närmare gå in på frågan hur internationella rättskällor står i relation till svensk 

lag. Här ska dock bara nämnas att möjligen blir frågan om den lagstadgade fria 

bevisvärderingens räckvidd än mer komplex på asylrättens område än på andra, 

mer nationellt präglade områden. 

 

                                                
108 SOU 1934:44 s. 377 f. 
109 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 281. 
110 Nordh, Bevisrätt C, s. 45. 
111 Diesen & Lagerkvist Veloz Roca, s. 23 f. 
112 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 281. 
113 Wennergren & von Essen, kommentaren till 30 § FPL under rubriken Termerna 
omständigheter, bevisfakta m.m. 
114 Dessa uttalanden ska undersökas i kapitel fem. 
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4.3 Rättstillämpningsbegreppet 

 

Rättstillämpningsbegreppet är centralt för prejudikatinstansernas möjlighet att 

bevilja prövningstillstånd. Av 16 kap. 2 § 1 p. UtlL framgår att MiÖD får 

lämna prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen, 

s.k. prejudikatdispens.115 Motsvarande bestämmelse om prövningstillstånd i 

HFD återfinns i 36 § FPL, och för HD i 54 kap. 10 § RB. Vad som innefattas i 

rättstillämpningsbegreppet är inte helt klart. Strömholm definierar begreppet på 

följande sätt: 

 
Rättstillämpning kan sägas bestå av dels en subsumtion av en språklig beskriv-

ning av ett konkret förlopp eller förhållande (”undersatsen”) under den generella 

beskrivning av ett handlande eller förhållande som beskrives i försatsen till en 

rättsregel (”översatsen”), dels dragandet av en slutsats av praktiskt, handlings-

dirigerande innehåll.116 

 

Enligt denna definition handlar följaktligen rättstillämpning om att subsumera, 

eller inordna, ett (konkret) rättsfaktum under ett rekvisit.117 Lindkvist menar 

således att rättstillämpning handlar om rättsfrågor medan sakfrågor faller utan-

för begreppet, då sakfrågor endast handlar om att fastställa existensen av det 

konkreta rättsfaktumet.118 I lagkommentaren till FPL anges att med uttrycket 

rättstillämpning ”måste avses såväl tillämpningen av författningsregler och 

rättsgrundsatser som lagtolkning och rättsfallstolkning.”119 Även enligt denna 

definition tycks sakfrågor falla utanför rättstillämpningen. Samtidigt konstate-

rar Lindkvist att en sådan definition av begreppet inte upprätthålls i praktiken 

då överinstanserna de facto meddelar prövningstillstånd för att bedöma bevis-

värderingsfrågor.120 Lindell anför angående sådana prejudikat “att i realiteten 

får vi nämligen se saken så, att en bevisvärderingsfråga s a s blivit en rätts-

fråga.”121 I praktiken förekommer alltså bevisvärderingsprejudikat trots att det 

                                                
115 Därutöver kan s.k. extraordinär dispens beviljas enligt 16 kap. 2 § 2 p. UtlL. 
116 Strömholm, s. 401. 
117 Lindkvist, Rättstillämpningsbegreppet, s. 711. 
118 A.a., s. 712. 
119 Wennergren & von Essen, kommentaren till 36 § FPL under rubriken Grunderna för 
prövningstillstånd Första punkten. Grunderna för prövningstillstånd i MiÖD ska prövas på 
samma sätt som i HFD, se Prop. 2004/05:170 s. 313. 
120 Lindkvist, Rättstillämpningsbegreppet, s. 712 f. 
121 Lindell, s. 124. Jfr. även Lindell. s. 38 där bevisvärdering beskrivs som ”kunskapsbaserad 
rättstillämpning”. 
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ur ett strikt teoretisk perspektiv torde strida både mot det ovan uppställda rätts-

tillämpningsbegreppet och den fria bevisvärderingen enligt 35 kap. 1 § RB. 

 

4.4 Inskränkningar av den fria bevisvärderingen 
 

4.4.1 Utgångspunkter 

Enligt Lindkvist är alla normativa uttalanden om hur verkligheten är beskaffad 

en inskränkning av den fria bevisvärderingen. Detta följer av att sakfrågan då 

inte avgörs med hjälp av kunskapsteorin utan av rättsliga normer.122 Jag delar 

denna uppfattning. Om frihet i strikt mening ska anses föreligga, borde uttalan-

den i rättskällorna som anger riktlinjer för hur bevis ska värderas ses som en 

inskränkning av domarens fria prövning. Med detta som utgångspunkt finns det 

flera exempel på att sådana uttalanden ändå existerar. Ett exempel av Heuman 

är när det i rättskällematerialet förekommer uttalanden om att ett visst bevis-

medel ska tillmätas stor betydelse, eller motsatsvis ett uttalande om att viss 

bevisning måste bedömas med stor försiktighet.123 Uttalanden om hur ett visst 

bevis ska värderas kan kallas för bevisvärderingsinstruktioner, och handlar 

således i förlängningen om att ett bevismedel åsätts ett visst förutbestämt 

bevisvärde.124 

 

4.4.2 Bevisvärderingsinstruktioner i praxis avseende den muntliga utsagan 

HD har sedan början av 1980-talet vid upprepade tillfällen uttalat sig om bevis-

värderingen av särskilt målsägandes utsaga, i mål som i huvudsak avsett 

sexualbrott och kvinnofridsbrott.125 Det senaste, och kanske tydligaste, 

avgörandet är NJA 2010 s. 671. I dessa mål har HD uppställt ett antal kriterier 

för hur en utsaga ska vara utformad för ett erhålla ett högt bevisvärde. Dessa 

uttalanden torde ses som riktlinjer för hur bevisvärderingen ska göras, eller 

m.a.o. som bevisvärderingsinstruktioner.126 Dessa kriterier kallas för HD:s 

tillförlitlighetskriterier.127 HD:s praxis kan likställas med MiÖD:s uttalade i 

MIG 2007:12, där överdomstolen på liknade sätt angett kriterier av betydelse 
                                                
122 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 5. 
123 Heuman, Otillåtna inskränkningar, s. 50 f. 
124 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 7. För begreppet bevisvärderingsinstruktioner, se 
även Schelin, s. 25 f. 
125 Se t.ex NJA 1980 s. 725, NJA 1988 s. 40, NJA 1991 s. 83, NJA 1993 s. 310, NJA 1993 s. 
616, NJA s. 2005 s. 712 och NJA s. 2009 s. 447. 
126 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 8. 
127 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 250. 
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för bedömningen av den asylsökandens utsaga. Ett annat exempel i samman-

hanget är frågan om målsägandens muntliga utsaga ensamt kan vara tillräckligt 

bevis för en fällande dom, eller om det därtill fordras någon form av stödbevis-

ning.  Denna fråga har debatterats inom den juridiska doktrinen, och handlar 

främst om HD:s domskäl i NJA 1991 s. 83 och NJA 2005 s. 712 ska tolkas 

som att det uppställts ett krav på stödbevisning för fällande dom.128 Ett sådant 

krav skulle i praktiken innebära att den muntliga utsagan åsätts ett förutbestämt 

maximalt bevisvärde.129  

 

4.4.3 Bevisvärderingsinstruktioner och redovisningsskyldigheten 

En aspekt som bör belysas i samband med frågan om prejudikatinstanserna 

kan/bör uttala sig om bevisvärderingsfrågor är att mål i högsta instans ibland 

givetvis kan innefatta moment av bevisvärdering. Som framkommit ovan har 

domstolarna, enligt RB:s förarbeten, en skyldighet att redovisa de grunder på 

vilken bevisvärderingen stödjer sig på.  Detta framgår även av 30 kap. 5 § 5 p. 

RB där det stadgas att en dom ska ange domskälen med uppgift om vad som är 

bevisat i målet.130 Det saknas en liknande bestämmelse för förvaltningsdom-

stolar, men enligt lagkommentaren till FPL finns det dock anledning att ställa 

motsvarande krav på förvaltningsdomstolarna.131 Detta innebär att domstolarna 

bör redovisa hur bevisvärderingen gjorts om en sådan fråga varit aktuell i må-

let. Det kan innebära att även prejudikatinstanserna uttalar sig om bevisvärde-

ringsfrågor som varit nödvändiga för att avgöra målet, utan att domstolens syfte 

för den skull varit att uttalandena ska vara prejudicerande.  

 

Huruvida sådana uttalanden i praktiken behandlas annorlunda av underrätterna 

är däremot inte självklart. Med ett i huvudsak deskriptivt synsätt på rättskäl-

lorna är det snarare av intresse att undersöka om uttalanden faktiskt beaktas, 

och inte vad överdomstolen i realiteten avsett. Om bevisvärderingsprejudikat 

ska behandlas som “vanliga” prejudikat torde dock mer principiella och gene-

rella uttalanden (och kan man tänka sig, från överdomstolens sida, avsiktligt 

prejudicerande) ha ett högre prejudikatvärde än sådana mer kasuistiska uttalan-

den (som motsatsvis, domstolen kanske inte avsett att vara bindande). 
                                                
128 Se Lainpelto, s. 274-283 för en sammanfattning av den debatt som förts. 
129 A.a., s. 285.   
130 Se 17 kap. 7 § 5 p. RB för motsvarande bestämmelse för tvistemål. 
131 Wennergren & von Essen, kommentaren till 30 § FPL under rubriken Termerna 
omständigheter, bevisfakta m.m. 
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4.4.4 Bevisvärderingsinstruktioner - bindande eller lagstridiga? 

Även om bevisvärderingsprejudikat, eller bevisvärderingsinstruktioner, i strikt 

mening torde strida mot 35 kap. 1 § RB går åsikterna i doktrinen isär om hur 

sådana uttalanden bör uppfattas. 

 

Mot att bevisvärderingen kan inskränkas menar Ekelöf att ”…en prejudika-

tinstans uttalanden om bevisvärdering mer få se som ett möjligt sätt att argu-

mentera, dvs. sådana uttalanden är inte bindande”132  och att ”(o)m HD ge-

nom prejudikat skapade regler för hur bevisvärderingen skall gå till, skulle 

detta strida mot principen om fri bevisvärdering.”133 Westberg uttalar angå-

ende den fria bevisvärderingen att ”(i) förlängningen betyder detta att inte 

heller HD inte kan förväntas ha till uppgift att skapa prejudikat för bevisvärde-

ringen”134 och att ”(d)et skulle nämligen förutsätta att HD genom prejudikat 

skapade regler för bevisvärderingen och det står i strid med den fria bevis-

prövningen.”135 Lainpelto uttalar att “... HD inte har möjlighet att meddela 

prejudikat med innebörden att det uppställs kvantitativa begränsningar och 

därmed ett generellt krav på stödbevisning. Detta skulle i allra högsta grad 

strida mot principen om fri bevisvärdering.”136 Nordh anför angående prin-

cipen om fri bevisvärdering att “det inte framstår som förenligt med denna 

princip, att Högsta domstolen i sin prejudikatskapande roll anger omfattande, 

ingående och detaljerade anvisningar om hur underrätterna ska utföra sina 

bevisvärderingar.”137 samt att “(r)iktlinjer som anger olika faktorer av bety-

delse för hur bevis ska värderas kan inte betraktas som normer för under-

rätterna på samma sätt som Högsta domstolens uttalanden i rättsfrågor.”138 

 

I motsatt riktning uttalar Heuman angående HD:s tillförlitlighetskriterier att: 

“(e)nligt min mening bör HD:s ställningstaganden ... utgöra rättskällefaktorer 

av betydelse vid bevisvärderingen.”139 Lindell anför visserligen att “(g)enom 

att bevisvärderingen är fri ligger det dessutom i sakens natur att ett prejudikat 

                                                
132 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 173. 
133 A.a. 
134 Westberg, Rättssäkerheten, s. 173. 
135 A.a., s. 176. 
136 Lainpelto, s. 287, 
137 Nordh, Bevisrätt C, s. 107. 
138 A.a., s. 107 f. 
139 Heuman, Hjälpvetenskaperna, s. 778. 
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normalt inte kan avse själva bevisvärderingen.”140 Samtidigt uppmärksammar 

Lindell att bevisvärderingsprejudikat förekommer och menar, som framgått 

tidigare “att i realiteten får vi nämligen se saken så, att en bevisvärderings-

fråga s a s blivit en rättsfråga”141 samt att “(s)ådana prejudikat visar bl. a. en 

begränsning i den fria bevisprövningens räckvidd, och att gränsen mellan 

bevisvärderingen och rättstillämpning kan vara flytande.”142 Slutligen uttalar 

Schelin att “praxis har fått en avgörande betydelse som rättskälla”143 och att 

“uttalanden i praxis utgör ‘bevisvärderingsinstruktioner’ som bör beaktas i 

lägre instans.”144 

 

Syftet med att återge dessa olika ståndpunkter är att belysa att det råder delade 

meningar om bevisvärderingen verkligen är helt fri eller om det är möjligt att 

inskränka den. Om bevisvärderingen verkligen uppfattades som helt fri borde, 

som anförs av Lindkvist, alla kategoriskt uttalat att den inte kan inskränkas 

genom uttalanden i rättskällorna.145 

 

Nordh tillhör, som framgått av citaten ovan, en av dem som är kritisk till HD:s 

bevisvärderingsprejudikat. Samtidigt ägnas ett helt kapitel i Nordhs senaste bok 

om bevisvärdering åt just HD:s tillförlitlighetskriterier. Detta förklarar Nordh 

med att HD:s prejudikat fått ett påfallande stort genomslag i underrätterna.146 

Mig veterligen har det inte undersökts vilket genomslag MiÖD:s uttalanden i 

MIG 2007:12 fått i underrättspraxis. Denna fråga ska därför tittas närmare på i 

kapitel sex. Först ska MIG 2007:12, men även andra relevanta uttalanden, 

undersökas för att fastslå hur den asylsökandes muntliga utsaga, enligt dessa 

källor, bör vara utformad för att erhålla ett högt bevisvärde. 

 

 

  

                                                
140 Lindell, s. 120. 
141 A.a., s. 124. 
142 A.a., s. 125. 
143 Schelin, s. 25. 
144  A.a., s. 25 f. 
145 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 10. 
146 Nordh, Bevisrätt C, s. 108. 



 

 37 

5 Bevisvärdering av muntliga utsagor i asylmål 

 

5.1 Inledning 

 

I detta kapitel ska de kriterier som är relevanta för bevisvärderingen av munt-

liga utsagor analyseras. Först ska en kort genomgång av den metod för asyl-

prövning som överdomstolen uppställt i MIG 2007:12 presenteras. Därefter ska 

MiÖD:s uttalande om att den muntliga utsagan utgör något annat än ett bevis-

medel diskuteras. En central del av MiÖD:s metod är fastställandet av den 

asylsökandes “allmänna trovärdighet”, varför detta begrepp ska behandlas 

närmare. Den första delen av kapitlet behandlar således vad som är ”gällande 

rätt” på området. I ett avslutande avsnitt ska tittas närmare på vad den 

beteendevetenskapliga forskningen säger om de utgångspunkter och antagan-

den som ligger till grund för bevisvärderingen.   

 

5.2 Metod för asylprövningen 

 

I MIG 2007:12 uppställde överdomstolen en metod för hur asylprövningen ska 

göras. Denna metod har sedermera fastslagits i flera avgöranden.147 Det första 

steget i asylprövningen är att bedöma om sökanden gjort sin identitet och sitt 

uppgivna medborgarskap eller hemland sannolik. Därefter ska själva skydds-

skälen prövas vilket sker i två led. I det första ledet avgörs om sökandens be-

rättelse i sig är tillräcklig för att förutsättningarna för asyl ska anses föreligga. 

Det andra ledet består i att avgöra om den sökande gjort sin berättelse sannolik. 

Detta kan antingen göras genom åberopad bevisning eller genom att den sök-

ande anses trovärdig och därför tillerkänns förmånen av the benefit of the 

doubt.148 En förutsättning för att den asylsökande skall kunna få förmånen av 

bevislättnadsregeln är att hans eller hennes allmänna trovärdighet inte kan 

ifrågasättas. 

 

Enligt domstolen behöver prövningen inte ske i ovan nämnda ordning, och det 

kan ibland räcka med att pröva ett av dessa två led. Exempelvis behöver en 

trovärdighetsbedömning inte göras om det står klart att sökanden kommer från 
                                                
147 Se t.ex. MIG 2007:37 och MIG 2011:6. 
148 Jfr. avsnitt 3.2.4. 



 

 38 

ett visst land/region och förhållandet där är sådant att alla som kommer därifrån 

har rätt till asyl. MiÖD framhåller dock att huvudregeln är att en individuell 

bedömning av skyddsskälen ska göras. På motsvarande sätt kan det ibland 

räcka att göra en bedömning enligt det andra ledet. Om det kan fastställas att 

sökanden ljugit om sin identitet och/eller om sitt medborgarskap/hemland och 

ovisshet alltjämt kvarstår i dessa delar, är det enligt domstolen sällan menings-

fullt att pröva berättelsen specifikt mot förhållandena i det uppgivna hem-

landet. Domstolen anför vidare kan det vara svårt att pröva berättelsen mot 

landinformation om berättelsen är alltför vag eller alltför motsägelsefull.  

 

Därefter fastslår MiÖD att när det gäller prövningen i andra ledet, d.v.s. om 

den sökande gjort sin berättelse sannolik, ska först prövas om den sökande 

åstadkommit detta genom åberopad bevisning innan trovärdighetsbedömningen 

av utsagan görs. Detta hade migrationsdomstolen inte gjort i det aktuella målet 

och MiÖD anförde att “(d)et är således inte riktigt att, som migrationsdom-

stolen gjort i det aktuella fallet, först gå in på en bedömning av sökandens all-

männa trovärdighet innan bevisningen värderas. Migrationsverket och dom-

stolarna måste också i prövningen enligt andra ledet noga skilja på vad som 

utgör bevismedel och vad som är sökandens utsaga.”149 

 

5.3 MiÖD:s uttalande om skillnaden  

mellan bevismedel och muntlig utsaga 

 

Av det ovan återgivna citatet framgår att MiÖD anser att en muntlig utsaga 

utgör något annat än ett bevis. Det är klart att en utsaga utgör ett bevismedel 

inom den allmänna processen. 36 kap. RB reglerar bevismedlet vittne, medan 

37 kap. RB reglerar förhör med part och målsägande som inte för talan. Samma 

principer för bevisprövningen inom allmän process tillämpas som nämnts tidi-

gare också inom förvaltningsprocessen.150 Vad MiÖD menar med detta utta-

lande är inte helt lätt att förstå. Vad den muntliga utsagan i sådant fall ska be-

traktas som framgår inte. Ännu mer oklart blir MiÖD:s resonemang när det 

sätts i relation till bedömningen i det enskilda fallet.  I målet hade en skriftlig 

handling inlämnats och två vittnen hörts. MiÖD anförde att “(d)omstolen fin-
                                                
149 För omfattade kritik mot MiÖD:s metod se Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm 
Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 274 ff. 
150 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 23. 
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ner sammanfattningsvis att A inte lyckats styrka sina påståenden med skriftlig 

eller annan bevisning [min understrykning].” Detta tycks innebära att dom-

stolen kategoriserar vittnesutsagor som bevismedel medan den asylsökandes 

utsaga utgör något annat. Som fastställts i avsnitt 4.1 innebär fri bevispröv-

ningen att bevisföringen (i princip) är fri. Mot bakgrund av detta torde dom-

stolen inte kunna begränsa vad som utgör ett bevismedel och inte.151 Diesen är 

mycket kritisk till MiÖD:s uttalande och menar att den muntliga utsagan är ett 

bevismedel bland andra, därtill ofta det viktigaste.152 Det är svårt att se vad 

MiÖD:s uppdelning skulle få för konsekvenser i praktiken. Mot denna bak-

grund kommer den asylsökandes muntliga utsaga att behandlas som ett bevis-

medel. 

 

5.4 Sökandens allmänna trovärdighet 
 

Som diskuterats redan i det inledande kapitlet finns det ingen enhetligt defi-

nition av begreppen tillförlitlighet och trovärdighet i svensk rätt. En vanligt 

förekommande uppdelning inom doktrinen är att trovärdigheten är knuten till 

personen medan tillförlitligheten är knuten till innehållet i utsagan.153 Enligt en 

sådan definition handlar trovärdighetsbedömningen främst om utsagepersonens 

allmänna uppträdande och vilket omedelbart intryck denna ger.154  

  
Varken UNHCR, skyddsgrundsdirektivet eller Migrationsöverdomstolen gör 

någon åtskillnad mellan dessa begrepp. Istället används i princip endast be-

greppet trovärdighet. Detta kan tyckas olyckligt eftersom det kan vara svårt att 

avgöra vad som egentligen åsyftas. Det är viktigt att hålla isär dessa två delar 

då förväxlingen mellan trovärdighet och tillförlitlighet är en av bevisprövning-

ens vanligaste felkällor.155 Gällande de specifika kriterier som MiÖD ställt upp 

torde det inte råda någon tvekan om att det är innehållet i själva utsagan som 

avses. Som redovisats ovan är det en förutsättning för att den asylsökande skall 

kunna få förmånen av uppkommet tvivelsmål är att hans eller hennes allmänna 

trovärdighet inte kan ifrågasättas. Detta framhålls inte bara av MiÖD utan 
                                                
151 Med utgångspunkt i en i huvudsak deskriptiv syn på rättskälleläran torde ändå MiÖD:s 
uttalande kunna ses som en faktisk inskränkning av bevisföringen. 
152 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 279. Se 
även MIV, Rättsligt ställningstagande.  
153Se t.ex. Schelin, s. 240, Mellqvist, s. 757 och Nordh, Bevisrätt C, s. 108 f. 
154 Schelin, s. 240. 
155 A.a. Se även Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 35.  
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framgår även av UNHCR:s handbok och skyddsgrundsdirektivet.156  Det är 

således tydligt att den sökandes allmänna trovärdighet får en stor betydelse vid 

asylprövningen. Vad som avses med uttrycket anges inte närmare varken i 

MiÖD:s praxis, UNHCR:s handbok eller skyddsgrundsdirektivet. Däremot har 

uttrycket behandlats i SOU 2006:6: 

 

... refoulingsfoulingsförbuden medför att förfarandet ytterst handlar om risksce-

narier i landet dit sökanden avvisas. Sökandens trovärdighet i största allmänhet 

är inte relevant för att utreda dessa riskscenarier, däremot är trovärdigheten i 

sökandens utsagor [min understrykning] relaterade till dessa riskscenarier rele-

vant.157  

 

Detta tycks innebära att utgångspunkten i svensk rätt är att bedömningen ska 

fokusera på uppgifterna i utsagan, och inte på det allmänna intryck som den 

asylsökande ger.158 Såvitt jag kan utläsa från de avgöranden från MiÖD som 

studerats har domstolen inte heller fört ett resonemang om sökandes person 

eller det allmänna intryck som denne gett. Mot denna bakgrund torde det inne-

bära att inom asylrätten används begreppet trovärdighet synonymt med tillför-

litlighet, d.v.s. att trovärdigheten är kopplad till innehållet i utsagan. Det skulle 

dock vara önskvärt om MiÖD förtydligade vad domstolen faktiskt avsåg.  

 

Det går emellertid inte att utesluta att bedömnigen ändå påverkas av det intryck 

den sökande ger även om detta inte framgår av domskälen. Trots att de flesta 

människor anser att de har en relativt god förmåga att bedöma när andra ljuger 

visar forskning att förmågan att skilja lögn från sanning ligger strax över 

slumpnivån (54 %).159 Ofta styrs bedömningen av omedvetna processer som 

inte har någon objektiv grund.160 Här kan också uppmärksammas HD:s resone-

mang i NJA 2010 s. 671. HD konstaterade att det är svårt att bedöma utsagan 

med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller av icke-ver-

bala faktorer i övrigt. Detta uttalande får enligt Nordh ses som en brytning med 

HD:s tidigare praxis där sådana faktorer ofta fått betydelse vid bevisvärde-

ringen och ses som ett steg mot att istället fokusera på innehållet i utsagan.161  

                                                
156 UNHCR:s handbok p. 204 och skyddsgrundsdirektivet art. 4.5.e. 
157 SOU 2006:6 s. 234. 
158Jfr. Noll, Refugee Status, s. 312. 
159Schelin, s. 182. 
160A.a., s. 92-197 och s. 205. 
161Nordh, Bevisrätt C, s. 126. Se även Lambertz tillägg i NJA 2010 s. 671. 
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5.5 Kriterier som påverkar utsagans bevisvärde 

 

I detta avsnitt ska en genomgång av de kriterier som är relevanta för trovärdig-

hetsbedömningen av en asylsökandes muntliga utsaga göras. Centralt för fast-

ställandet av dessa kriterier är MiÖD:s uttalande i MIG 2007:12:  

 
Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens utsaga bör enligt bevislättnads-

regeln 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 [mina understrykningar] under asylprövningens 

gång i olika instanser (jfr handboken artiklarna 197, 204 och 205 a). 

 

Även UNHCR:s handbok och skyddsgrundsdirektivet får betydelse för hur 

bedömningen ska göras.162 Förutom de fyra kriterier som ingår i MiÖD:s gene-

rella uttalande, framgår av den individuella prövningen i målet att domstolen 

beaktat ytterligare tre kriterier vid bedömningen av utsagan: huruvida det före-

kommit felaktiga uppgifter eller oriktiga handlingar, hur detaljrik utsagan varit 

samt om utsagan varit vag. De flesta av dessa kriterier återfinns också i HD:s 

praxis. För att få en djupare förståelse för hur kriterierna ska tolkas torde viss 

ledning kunna hämtas därifrån.163 Det finns givetvis anledning att vara 

uppmärksam på skillnader mellan processerna. T.ex. har brister i utsagan om 

det förflutna inte alls samma relevans som i brottmål, då asylprövning handlar 

om en framtida riskbedömning.164  

 

Innan genomgången av kriterierna ska först en synpunkt göras. Som framgår av 

citatet ovan hänvisar MiÖD till artiklar i UNHCR:s handbok avseende vilka 

kriterier som bör få betydelse vid bevisvärderingen. Av handbokens art. 204 

framgår uttryckligen att den sökandes uppgifter bör vara sammanhängande och 

inte strida mot allmänt kända fakta. Det är dock tveksamt om de övriga kriteri-

erna kan utläsas ur handboken.  

 

 
                                                
162 Det kan noteras att skyddsgrundsdirektivet inte hade införlivats i svensk rätt vid tidpunkten 
för MiÖD:s avgörande. 
163Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 250.  
164A.a., s. 252. 
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5.5.1 Utsagan ska vara sammanhängande 

Att utsagan ska vara sammanhängande anges som ett kriterium både i 

UNHCR:s handbok och i skyddsgrundsdirektivet.165 Vad som menas med att 

en berättelse är sammanhängande anges dock inte. Någon närmare vägledning 

får man inte heller av MiÖD:s praxis. Möjligen kan viss ledning hämtas från 

NJA 1992 s. 446. HD uttalade att det talar för utsagans autenticitet att den är “i 

sina detaljer sammanhängande” och att berättelsen innehåller detaljer av 

episoder som bildar en ”sammanhållen enhet”. Enligt Schelin får med det se-

nare uttrycket antas avse att utsagan är logisk och homogen, att berättelsen 

håller ihop på ett naturligt sätt och att olika omständigheter förklarar samma 

förlopp.166  

 

5.5.2 Utsagan ska inte präglas av motstridiga uppgifter 

I MIG 2007:12 ansåg MiÖD att den asylsökande (A) lämnat ett flertal mot-

stridiga uppgifter om sin medverkan i och sympatier för den regimkritiska or-

ganisationen som A uppgett sig kunnat sammankopplas med. Å ena sidan hade 

A vid upprepade förhör hävdat att han alltid agerat försiktigt samt försökt hålla 

sig undan. Å andra sidan hade A hävdat att han deltagit i offentliga demon-

strationer samt transporterat flygblad åt organisationen, vilket enligt honom 

själv varit förknippat med stora risker. Domstolen ansåg även att det var mot-

sägelsefullt att A hävdat att han aldrig hade haft någon egentlig kontakt med 

den regimkritiska organisationen samtidigt som han påstått att det var organi-

sationen som låg bakom hans flykt.  

 

Kriteriet var även aktuellt i MIG 2007:33. Den asylsökande (A), en man från 

den kuridiska delen av Irak anförde att han riskerade att mördas av sin flick-

väns/hustrus släktingar vid ett återvändande till hemlandet, och att han var 

efterlyst p.g.a. att han hade fört bort kvinnan från hennes familj.  MiÖD ansåg 

att A lämnat motstridiga uppgifter huruvida han och kvinnan varit gifta, vilket 

datum de hade rymt samt när flickvännen/hustrun dödats.  Därtill fann dom-

stolen det motsägelsefullt att A uppgett sig vara analfabet samtidigt som det 

framgått av grundutredning att han hade gått i skola i två år, och att det av en 

skriftlig handling som A gett in framgick att han var affärsman. På vilket sätt 

                                                
165UNHCR:s handbok p. 204 och skyddsgrundsdirektivet art 4.5.e. 
166Schelin, s. 164. 
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dessa senare förhållanden var relevanta för att fastställa huruvida A löpte att 

välgrundad fruktan för förföljelse är inte helt klart. 

 

Av UNHCR:s handbok framgår att det kan vara nödvändigt att hålla en ytter-

ligare intervju då det förekommer motsägelser för att ge den asylsökande möj-

lighet att ge en förklaring.167 Den asylsökande bör m.a.o. konfronteras med att 

det föreligger motstridiga uppgifter. Av Europadomstolens praxis understryks 

att det måste utredas om den asylsökande kan lämna en rimlig förklaring (satis-

factory explenation) till trovärdighetsbrister såsom motstridiga uppgifter.168 I 

R.C. v. Sweden framhölls att även om vissa delar av utsagan framstår som 

mindre trovärdiga innebär inte det att berättelsen i sin helhet kan utdömas. 

Detta torde ligga i linje med MiÖD:s uttalande att utsagan inte får vara präglad 

av motstridiga uppgifter. Särskilt avseende personer som utsatts för tortyr 

framgår av CAT-kommitténs praxis att fullständig riktighet och felfrihet (com-

plete accuracy) sällan kan förväntas av tortyroffer.169 Vissa mindre motsägelser 

i den asylsökandens utsaga torde följaktligen accepteras. 

 

Att utsagan inte ska innehålla motstridiga uppgifter ingår inte i HD:s 

tillförlitlighetskriterier. Däremot uttalade HD i NJA 2010 s. 671 att utsagan bör 

vara fri från motsägelser vilket rimligtvis torde innebära det samma i sak. En-

ligt Nordh finns det ingen forskning om betydelsen av motsägelser i en utsaga, 

men menar att ”det framstår som rimligt att värdera en sådan berättelse med 

större försiktighet.”170 

 

5.5.3 Utsagan ska inte strida mot allmänt kända fakta 

I MIG 2007:12 angavs att utsagan inte får strida mot allmänt kända fakta. Detta 

framgår också av UNHCR:s handbok p. 204 och skyddsgrundsdirektivet art. 

4.5.c. Den fakta som här  avses är huvudsakligen vad som brukar kallas land-

information, d.v.s. information angående det land mot vilken en asylansökan 

ska prövas.171 Landinformation kan bestå bl.a. av ambassadrapporter, material 

från frivillighetsorganisationer och rapporter från UNHCR.172 I asylprocedur-

                                                
167UNHCR:s handbok p. 199. 
168 Se t.ex. R.C. v. Sweden. 
169 Se t.ex. Muzonzo mot Sverige. 
170 Nordh, Bevisrätt C, s. 120. 
171 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seilitz & Wilton Wahren, s. 190. 
172 Prop. 2004/05:170 s. 146 ff. 
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direktivet art. 8.2.b. anges att landinformationen bör vara exakt, aktuell samt 

inhämtas från olika källor.  

 

Hanteringen av landinformation behandlades av MiÖD i MIG 2006:7.173 

MiÖD underströk att landinformation som ligger till grund för avgörandet bör 

kommuniceras med parterna samt att de ska ges tillfälle att yttra sig över in-

formationen. Domstolen slog även fast att landinformation sällan har sådant 

innehåll att den ska sekretessbeläggas.  

 

Detta kriterium torde kunna motsvara vad Schelin kallar yttre konstans, d.v.s. 

att utsagan vinner stöd av annan bevisning. Denna faktor har tillmätts betydelse 

i flera avgöranden från HD, bl.a. i NJA 1993 s. 310.174 I den mån utsagan be-

kräftas av annan bevisning stärks naturligtvis stödet för att det förhåller sig så 

som framgår av utsagan.175 Detta kallas att det förekommer samverkande 

bevisning.176 Nordh framhåller dock att “(d)et finns emellertid ingen anledning 

att anse att berättelsen som sådan ska tillmätas ett högre bevisvärde för att det 

stöds av annan bevisning.”177 Nordh menar att det tvärtom finns en risk för att 

det samlade bevisvärdet överskattas, och understryker att det är av stor vikt att 

varje bevis först värderas för sig.178 

 

5.5.4 Utsagan ska vara konstant mellan olika utsagetillfällen 

I MIG 2007:12 uttalade domstolen att berättelsen till sina huvuddrag bör förbli 

oförändrad under asylprövningens gång i olika instanser. Detta kallas också för 

konstanskriteriet.179 I MIG 2007:12 ansåg MiÖD att den asylsökande under 

asylutredningen och hos domstolarna i vissa avseenden ändrat sin berättelse. På 

vilket sätt berättelsen ändrats går dock inte att utläsa ur domskälen. Kriteriet 

var även aktuellt i det tidigare nämnda målet MIG 2007:33 rörande en asyl-

sökande (A) som uppgett att han riskerade att bli mördad av sin hust-

rus/flickväns familj. MiÖD ansåg att A “trappat upp” sin berättelse under den 

muntliga förhandlingen hos migrationsdomstolen, genom att då uppge att även 

                                                
173 Se även avsnitt 3.2.2. 
174 Schelin, s. 172. 
175 A.a. 
176 Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 203 f. 
177 Nordh, Bevisrätt C, s. 119. 
178 A.a. 
179Schelin, s. 166. 
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hans egen familj var emot honom och inte skulle skydda honom. Detta mins-

kade utsagans bevisvärde.  

 

Enligt Diesen är det inte ett brott mot konstanskriteriet att utsagan utvidgas 

genom att det stegvis kommer mer information och fler detaljer. Diesen 

framhåller att konstanskriteriet ofta tillämpas felaktigt i asylmål och att alla nya 

uppgifter ofta betraktas med skepsis av beslutsfattaren. Han anser att den 

centrala frågan bör vara varför och hur utsagan ändrats.180 I UNHCR:s 

handbok p. 198 påpekas att en asylsökande som känt fruktan för 

myndigheterna i sitt hemland fortfarande kan känna ängslan för myndigheterna 

i asyllandet. Detta kan i sin tur innebära att den sökande kan vara rädd att tala 

öppet och ge en fullständig och precis redogörelse för sitt fall. 

 

5.5.5 Utsagan ska inte innehålla några oriktiga uppgifter 

I UNHCR:s handbok p. 205 a anges att den asylsökande bör tala sanning, bistå 

utredaren och anstränga sig för att underbygga sina uppgifter. I handbokens p. 

199 framgår att osanna påståenden inte i sig är tillräckligt för att inte bevilja 

uppehållstillstånd. I MIG 2007:12 hade den asylsökande (A) lämnat oriktiga 

uppgifter om sin identitet samt åberopat falska handlingar.  Domstolen uttalade 

att “(d)et ligger i sakens natur att den som beslagits med att lämna oriktiga 

uppgifter om sin identitet kan få svårt att göra sin berättelse trovärdig så länge 

det alltjämt kvarstår frågetecken kring vem den asylsökande är och dennes 

ursprung.” Det tycks innebära att prövningen av den sökandes identitet även 

får betydelse för prövningen vid själva riskbedömningen. Vidare angav MiÖD 

avseende de falska handlingarna att “(e)nligt Migrationsöverdomstolens upp-

fattning minskar även denna omständighet starkt tilltron till A:s uppgifter i 

övrigt.” Domstolen hänvisade därefter till UNHCR:s handbok p. 199. Det är 

tydligt att det faktum att A lämnat falska handlingar och osanna uppgifter 

minskade utsagans trovärdighet i stort. Förutom att en sådan tillämpning är 

tvivelaktigt ur ett beteendevetenskapligt perspektiv181 påpekar Mellqvist att det 

är metodologiskt felaktigt. Mellqvist anför att ”…det strider mot vad som 

bevisteoretiskt anses gälla, nämligen att man inte får göra en totalbedömning 

av en utsaga (än mindre av en person), utan varje uppgift måste bedömas för 

                                                
180 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 262 f. 
181 Detta diskuteras i avsnitt 5.6.3. 
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sig.”182 Även här framhålls m.a.o. vikten av att värderingen inte får grunda sig 

på totalintrycket av den framlagda bevisningen. 

 

Ett exempel på en mer nyanserad prövning är MIG 2011:6. Målet handlade om 

ett kurdiskt par från Irak som hävdade att de riskerade förföljelse från kvinnans 

familj eftersom de hade en utomäktenskaplig relation. MiÖD anförde att det 

fanns brister i trovärdigheten rörande en påstådd beskjutning i hemlandet. 

Domstolen frågade sig därefter om bristen skulle inverka på bedömningen av 

utsagorna i övrigt: “...då den påstådda beskjutningen  sålunda avser enbart en 

enskild händelse i deras asylberättelser finner Migrationsöverdomstolen att de 

därmed förknippade trovärdighetsbristerna inte är av sådant slag att de i sig 

utgör grund för att ifrågasätta A:s och B:s allmänna trovärdighet.”  

 

På vilket sätt oriktiga uppgifter om flyktvägen påverkar bedömningen av ut-

sagans trovärdighet är inte helt klart. Av förarbetena framgår att odokumente-

rad inresa eller samarbetsbrister i utredningen av resvägen kan få betydelse för 

bedömningen av sökandens trovärdighet. Detta betyder dock inte per automatik 

att den sökande inte kan få förmånen av uppkommet tvivel förutsatt att trovär-

digheten av åberopade riskscenarier är godtagbara.183 Enligt Diesen bör upp-

gifter om flyktvägen endast ha direkt relevans för Dublinförordningens til-

lämpning, d.v.s. vid prövningen om Sverige är behörig att pröva asylan-

sökan.184 Även Noll framhåller att oriktiga uppgifter om flyktvägen inte bör 

ligga i fokus vid trovärdighetsbedömningen.185 Noll menar att det är förståeligt 

att myndigheterna vill uppmuntra till samarbete i utredningen av flyktväg eller 

användandet av eventuella “smugglingstjänster”. Han framhåller dock att tro-

värdighetsbedömningen inte får missbrukas genom att användas som ett 

sanktionsmedel då detta skulle strida mot non-refoulment-principen.186 

 

5.5.6 Utsagan ska vara detaljerad och inte vara vag 

I MIG 2007:12 angav domstolen att den asylsökandes (A) utsaga var vag och 

anmärkningsvärt detaljfattig vilket sänkte utsagans bevisvärde. Motsatsen till 

                                                
182Mellqvist, s. 770. 
183SOU 2006:6 s. 234. 
184Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 246. 
185 Noll, Refugee Status, s. 312. 
186 A.a., 312 f. Angående denna princip se avsnitt 2.1.2. 
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en vag utsaga torde vara att utsagan är klar.187 MiÖD uppgav bl.a. att A inte 

kunnat lämna några detaljer kring åberopade frihetsberövanden eller hur, eller 

när han fått påstådda fysiska skador. Därtill ansåg MiÖD att A varit ytterst vag 

beträffande omständigheterna kring de demonstrationer som A påstått sig ha 

deltagit i. Vaghetskriteriet tillämpades även i MIG 2011:29. Målet handlade 

om en asylsökande (A) från Afghanistan som fått avslag på sin ansökan och 

därefter gjort gällande att han konverterat till kristendomen, och att han p.g.a. 

detta skulle komma att riskera sitt liv om beslutet att utvisa honom verkställ-

des. Frågan i MiÖD var främst om konverteringen var genuin. MiÖD ansåg att 

A:s uppgifter om varför han bytt religion samt om kristendomens betydelse för 

honom var genomgående vaga och allmänt hållna. Domstolen ansåg att detta 

var anmärkningsvärt med tanke på att en genuin konversion måste antas vara 

ett ytterst viktigt ställningstagande för den enskilde och ha en mycket stor bety-

delse i den personens liv. 

 

5.6 Har kriterierna vetenskapligt stöd?  
 

I detta avsnitt ska ”gällande rätt” undersökas ur ett beteendevetenskapligt per-

spektiv. Undersökningen är inte en fullständig redovisning av forskningen på 

område, vilket skulle kunna utgöra ett uppsatsämne i sig. Syftet är istället att 

försöka belysa om de uppställda kriterierna har vetenskapligt stöd.188 Centralt 

för redovisningen i denna del är Schelins Bevisvärdering av utsagor i brottmål. 

I detta avsnitt ska också uppmärksammas de särskilda svårigheter som kan 

uppstå när det gäller bevisvärderingen av en asylsökandes utsaga.189  

 

5.6.1 Utsagans uppkomstbetingelser 

För att korrekt kunna värdera en utsaga är det av avgörande vikt att känna till 

utsagans uppkomstbetingelser, d.v.s. samtliga omständigheter som påverkar en 

utsaga från inkodning, till lagring och slutligen till återberättande.190 En av de 

viktigaste uppkomstbetingelserna för att korrekt kunna värdera en utsaga rör 

                                                
187 Nordh, Bevisrätt C, s. 115. 
188 Avseende kriterierna att utsagan inte får innehålla motstridiga uppgifter eller strida mot vad 
som är allmänt känt har dessa kommenterats ovan och kommer inte att beröras närmare i detta 
avsnitt. 
189 Svårigheter avseende språk och användning av tolk faller dock utanför denna framställning. 
190 Schelin, s. 106. Se även Granhag, s. 30 f. angående påverkansfaktorer under de olika 
faserna.  
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själva inkodning. Bedömaren måste känna till vilken typ av händelse utsagan 

handlar om, d.v.s. om händelsen är traumatisk eller neutral.191 Under normala 

förhållanden kan inkodning och framkoppling av information ske på ett relativt 

strukturerat och logiskt sätt. Vid traumatiska händelser är det inte säkert att 

denna sammanhängande strukturering av information sker. Händelsen kan 

istället kodas på ett fragmentariskt sätt, vilket försvårar framplockning och 

rekonstruktionen av händelseförloppet.192 

 

Ytterligare en faktor som påverkar förmågan att återge en berättelse är tids-

aspekten. Minnet är nämligen utsatt för en viss förblekningsprocess vilket inne-

bär att när tillräckligt lång tid förflutit återstår endast de centrala delarna av 

upplevelsen.193 En asylprocess kan ibland ta flera år. I MIG 2007:12 dröjde det 

nästan tre år mellan ansökan om asyl och Migrationsöverdomstolens dom. Det 

förefaller emellertid inte som att MiÖD tog hänsyn till tidsaspekten då dom-

stolen konstaterandet att utsagan innehöll motsägelsefulla uppgifter och 

konstansbrister. 

 

5.6.2  Effekterna av posttraumatiskt stressyndrom och depression 

Många asylsökande har varit utsatta för traumatiska händelser vilket kan för-

svåra deras förmåga att presentera en berättelse som motsvarar de krav som 

ställs i en juridisk process.194  Detta gäller i synnerhet asylsökande som lider av 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller depression.195 Det finns, vad jag 

vet, ingen heltäckande undersökningen av hur utbrett sådana psykiska besvär är 

bland asylsökande. En engelsk studie av 842 Kosovoalbanska asylsökande 

visade att strax under 50 % led av PTSD, medan 16 % led av depression.196 Det 

kan rimligen antas att sådana psykiska besvär förekommer i relativt hög grad 

också bland asylsökande i Sverige, varför några av de vanligaste symptomen 

ska behandlas nedan. 

 

Symptom på PTSD delas in i tre huvudkategorier: återupplevelse, undvikande 

och förhöjt spänningsläge (hyperarousal). Symptom på återupplevelse är t.ex. 

                                                
191 Schelin, s. 109. 
192 A.a., s. 112. 
193 Granhag, s. 30 och Schelin, s. 121.  
194 Herlihy, s. 123. 
195 A.a.  
196 A.a., s. 129. 
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flashbacks, d.v.s. återblickar av traumat och starka obehagliga reaktioner som 

påminner om händelsen. Undvikande kan ta sig uttryck i ovilja eller oförmåga 

att tala om traumat, och undvikande av platser, människor eller tankar som 

påminner om traumat, samt oförmåga att minnas viktiga aspekter av händelsen. 

Det förhöjda spänningsläget kan leda till dålig koncentrationsförmåga och 

sömnsvårigheter, vilket i sin tur kan påverka möjligheten att återge en berät-

telse. PTSD grundar sig oftast i händelser som inträffat i hemlandet. De-

pression beror motsatsvis ofta på vad Herlihy kallar “post-migrations factors”, 

såsom isolering från samhället, släkt och vänner samt i övrigt dåliga levnads-

förhållanden. Symptom på depression kan vara minnessvårigheter samt mins-

kad förmåga att tänka klart och att koncentrera sig. Det är inte särskilt svårt att 

dra slutsatsen att PTSD och depression kan få stora konsekvenser för den asyl-

sökandes möjligheter att återge en berättelse som motsvarar de kriterier som 

uppställts. Det framhålls också av Herlihy, som menar att en asylsökande med 

sådana diagnoser riskerar att bli diskriminerade i asylprocessen.197 

 

5.6.3 De specifika kriterierna 

Avseende kriteriet att utsagan bör vara sammanhängande finns det vetenskap-

ligt stöd för att en sanningsenlig utsaga har en logisk struktur.198 Däremot finns 

det inget stöd för att en utsaga bör återges i kronologisk ordning. Tvärtom visar 

forskning att en lögnare ofta ha svårt att återge en utsaga i en icke-kronologisk 

ordning.199 Som nämnts tidigare lagras ofta traumatiska minnen inte på ett 

strukturerat sätt. Detta innebär att den asylsökande kan ha svårt att presentera 

en sammanhängande berättelse. Tilläggas bör att MiÖD inte specificerat vad 

som avses med kriteriet (vilket inte heller HD gjort). Mot bakgrund av detta, 

och då kriteriet som sådant inte har något vetenskapligt stöd, menar Schelin att 

det är svårt att dra några direkta slutsatser om kriteriets vetenskapliga för-

ankring.200 

 

Avseende detaljkriteriet visar forskning att vi minns specifika känslor eller 

sensoriska detaljer såsom lukter, ljud och smaker bra avseende traumatiska 

                                                
197 Angående detta stycke se Herlihy, s. 130-135. 
198 Schelin, s. 186 f. 
199 A.a. 
200 A.a., s. 187. 
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händelser.201 En åtskillnad bör också göras mellan vad som utgör centrala 

detaljer och perifera detaljer av en händelse.202  Forskning visar att vi minns 

traumatiska händelser bättre med avseende på centrala detaljer. Däremot minns 

vi perifera detaljer dåligt, jämfört med motsvarande detaljer från neutrala hän-

delser.203  

 

Möjligen finns det därmed visst stöd för att centrala detaljer bör vara konstanta 

mellan olika utsagetillfällen.204 Det kan dock vara svårt att avgöra vad som 

utgör en central respektive en perifer detalj.205 Enligt Schelin finns det emeller-

tid andra svagheter med konstanskriteriet. Forskning visar att konstanskriteriet 

i allmänhet tillämpas på ett mekaniskt sätt och utan hänsyn till utsagan upp-

komstbetingelser. Att en utsaga växer och fördjupas tyder istället på att den är 

baserad på verkliga händelser.206 Ytterligare en faktor som bör beaktas i en 

asylprocess är att personer som varit med om traumatiska händelser kan drab-

bas av minnesförlust.207 Ofta hävs minnesförlusten spontant när personen 

befinner sig i ett psykiskt mer stabilt tillstånd, men detta sker gradvis ofta un-

der en längre tidsperiod.208 Sammanfattningsvis kan konstanskriteriet inte 

sägas ha något vetenskapligt stöd.209 

 

Avseende klarhetskriteriet finns det stöd för att en sanningsenlig utsaga är mer 

klar, om man med klarhet avser att utsagan är skarp och levande.210 Enligt 

Willén och Strömwall, som undersökt HD:s tillförlitlighetskriterier, är klarhets-

kriteriet den enda kriteriet som kan sägas ha vetenskapligt stöd.211   Samtidigt 

är klarhetskriteriet ett relativt kriterium, vilket innebär att det kan vara svårt att 

avgöra när en utsaga faktiskt uppfyller kriteriet.212 Här bör också påminnas om 

att MiÖD inte använder lockution klar men att det kan antas vara motsatsen till 

en vag utsaga.  

 

                                                
201Herlihy s. 126. Se även Schelin, s. 187.  
202Herlihy s. 126. 
203Christianson, s. 80 f. och Granhag s. 41. 
204Schelin, s. 189. 
205Christianson, s. 80. 
206Schelin, s. 189. 
207Christianson, s. 216. 
208A.a., s. 222. 
209Schelin, s. 190. 
210 A.a., s. 186. Se även Willén & Strömwall, s. 747.  
211 Willén & Strömwall, s. 751 och s. 753. 
212 Mellqvist, s. 770. 
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Slutligen ska MiÖD:s kriterium om att utsagans bevisvärde minskar om den 

asylsökande påträffas med att ha lämnat osanna uppgifter eller falska handling-

ar beröras. Tillämpningen av detta kriterium leder till vad som brukar kallas för 

“smittoeffekten” och kan uttryckas i sentensen ”en gång lögnare, alltid 

lögnare” (falsus in uno falsus in omnibus).213 Forskning visar att det faktum att 

en person ljugit på en punkt inte har någon relevans för bedömningen av om 

personen talar sanning eller ljuger på en annan punkt.214 Detta torde vara det 

mest ifrågasatta av överdomstolarnas kriterier för hur trovärdigheten av en ut-

saga ska prövas.215 

 

5.6.4 Sammanfattande kommentar 

Sammanfattningsvis saknas vetenskapligt stöd för flera av de kriterier som 

uppställts av MiÖD, och som delvis återfinns i UNHCR:s handbok och 

skyddsgrundsdirektivet. Detta hänger delvis samman med att de flesta av krite-

rierna är vagt formulerade, och då det ofta saknas närmare redovisning av vad 

som faktiskt avses med respektive kriterium, är det svårt att uttala sig om de 

stödjs av beteendevetenskaplig forskning eller inte.216 Här bör även belysas att 

de redovisade slutsatserna inte specifikt bygger på studier av asylsökandes be-

rättelser. Det kan därför vara svårt att veta i vilken utsträckning dessa resultat 

är relevanta för prövningen i asylmål.217  

 

  

                                                
213 Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 246. 
214 Mellqvist, s. 770. Se även Schelin, s. 205 ff. 
215 Mellqvist, s. 770. 
216 Jfr. Willén & Strömwall, s. 756. 
217 Jfr. Noll, Evidentiary Assessment, s. 6. 
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6 Avgöranden från migrationsdomstolarna 

- En empirisk undersökning 

 

6.1 Metod 

 

Som framförts redan i metodavsnittet i det inledande kapitlet har jag i denna 

del av framställningen utgått ifrån en deskriptiv bevisteori. Detta innebär att jag 

har undersökt hur migrationsdomstolarna faktiskt går till väga vid bevisvärde-

ringen av den asylsökandes muntliga utsaga. I samtliga avgöranden som ingår i 

undersökningen har domstolen sökanden beviljats uppehållstillstånd. Denna 

begränsning beror på att endast ”bifallsdomar” publiceras på rättsdatabaserna. 

Utsagan har således i samtliga mål ansetts vara så trovärdig att den kunnat 

ligga till grund för riskbedömningen. Detta innebär att undersökningen är be-

gränsad till att granska under vilka förutsättningar en utsaga faktiskt bedöms 

som trovärdig. Vidare har undersökts hur underrätterna förhåller sig till utta-

landena i MIG 2007:12, UNHCR:s handbok och skyddsgrundsdirektivet som 

redovisats i föregående kapitel. Dessa uttalanden benämns bevisvärderings-

instruktioner. Uppfattas uttalandena som bindande? Tillämpas de kriterier som 

uppställts, eller avviker underrätternas bevisvärdering på något sätt från bevis-

värderingsinstruktionerna? Dessa är frågor som ska försöka besvaras i detta 

kapitel. 

 

En sökning på ordet utsaga företogs i rättsdatabasen Infotorg den 22 april 

2014.  Sökordet valdes med syfte att vara neutralt, samtidigt som ändamålet var 

att försöka inrymma så många avgöranden som möjligt där en trovärdighets-

bedömning gjorts. Sökningen genererade vid tillfället 165 träffar avseende av-

göranden från migrationsdomstolarna: 35 avgöranden från migrationsdom-

stolen i Göteborg, fyra avgöranden från migrationsdomstolen i Luleå, åtta av-

göranden från migrationsdomstolen i Malmö samt 118 avgöranden från mi-

grationsdomstolen i Stockholm. Ett stort antal av dessa har sedermera bortsor-

terats. De avgöranden som bortsorteras är sådana där uppehållstillstånd bevil-

jats på andra grunder än asylskäl eller där MIV inte ifrågasatt den sökandens 

trovärdighet och där domstolen således inte gjort en egen prövning av trovär-

digheten. Slutligen har de avgöranden där stora delar av domskälen sekretess-
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belagts, och där det därför inte varit möjligt att utläsa hur domstolen resonerat 

kring bevisvärderingen, bortsorterats. Det har efter bortsorteringen återstått 55 

avgöranden. Av de kvarvarande avgörandena är 13 från migrationsdomstolen i 

Göteborg, tre från migrationsdomstolen i Luleå, tre från migrationsdomstolen i 

Malmö samt 36 från migrationsdomstolen i Stockholm. För att hänvisningar till 

avgörandena inte ska ta upp allt för mycket plats har jag valt att endast ange 

målnummer i fotnoterna. Målnummer och avgörandedatum återges dock i käll-

förteckningen.  

 

6.2 Generella uttalanden om bevisvärderingen 

I detta avsnitt undersöks i vilken utsträckning domstolarna uttalat sig generellt 

om vilka kriterier som bör beaktas vid bevisvärderingen. Syftet med detta är 

framför allt att undersöka om underrätterna faktiskt hänvisar till bevisvärde-

ringsinstruktionerna och vilka slutsatser angående bevisvärderingens bunden-

het som kan dras av detta. 

 

6.2.1 Avgöranden som hänvisar till MIG 2007:12 

Av de 55 avgöranden som ingått i undersökningen hänvisades i 30218 av målen 

(54,5 %) uttryckligen till MIG 2007:12 i samband med att underrätterna uttalat 

sig om vilka kriterier som bör beaktas vid bevisvärderingen.  I 27219 av dessa 

avgöranden, d.v.s. i 49 % av det totala antalet avgöranden angavs att berättel-

sen bör vara sammanhängande.  I 29220 av dessa mål (52,5 %) angavs att 

berättelsen inte bör präglas av motstridiga uppgifter. Likaså framhölls i 29221 

                                                
218 UM 19619-10, UM 2828-11,UM 4169-12, UM 1760-12, UM 3809-12, UM 9363-12, UM 
3768-12, UM 7768-12, UM 9400-12, UM 6318-12, UM 8481-12, UM 5303-12, UM 5963-13, 
UM 9513-13, UM 970-13, UM 264-13, UM 3607-13, UM 186-13, UM 8737-13, UM 6720-13, 
UM 6049-13, UM 5648-13, UM 5639-13, UM 1590-13, UM, 4142-13, UM 1785-13, UM 483-
13, UM 1889-13, UM 4068-13, UM 3069-13. 
219 UM 2828-11,UM 4169-12, UM 1760-12, UM 3809-12, UM 9363-12, UM 3768-12, UM 
7768-12, UM 9400-12, UM 6318-12, UM 8481-12, UM 5303-12, UM 5963-13, UM 9513-13, 
UM 970-13, UM 264-13, UM 3607-13, UM 186-13, UM 8737-13, UM 6049-13, UM 5648-13, 
UM 1590-13, UM 4142-13, UM 1785-13, UM 483-13, UM 1889-13, UM 4068-13, UM 3069-
13. 
220UM 2828-11,UM 4169-12, UM 1760-12, UM 3809-12, UM 9363-12, UM 3768-12, UM 
7768-12, UM 9400-12, UM 6318-12, UM 8481-12, UM 5303-12, UM 5963-13, UM 9513-13, 
UM 970-13, UM 264-13, UM 3607-13, UM 186-13, UM 8737-13, UM 6720-13, UM 6049-13, 
UM 5648-13, UM 5639-13, UM 1590-13, UM, 4142-13, UM 1785-13, UM 483-13, UM 1889-
13, UM 4068-13, UM 3069-13. 
221 UM 2828-11,UM 4169-12, UM 1760-12, UM 3809-12, UM 9363-12, UM 3768-12, UM 
7768-12, UM 9400-12, UM 6318-12, UM 8481-12, UM 5303-12, UM 5963-13, UM 9513-13, 
UM 970-13, UM 264-13, UM 3607-13, UM 186-13, UM 8737-13, UM 6720-13, UM 6049-13, 
UM 5648-13, UM 5639-13, UM 1590-13, UM, 4142-13, UM 1785-13, UM 483-13, UM 1889-
13, UM 4068-13, UM 3069-13. 
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(52,5 %) av avgörandena att berättelsen i sina huvuddrag bör vara oförändrad 

under prövningens gång i olika instanser. I 14222 av avgörandena (25,5 %) fast-

slogs att den asylsökandes uppgifter inte bör strida mot vad som är allmänt 

känt och/eller att uppgifterna inte bör strida mot tillgänglig landinformation. 

MiÖD:s generella uttalande i MIG 2007:12 omfattade just dessa fyra kriterier. 

Avseende de kriterier som MiÖD därtill beaktade vid bevisvärderingen i det 

enskilda fallet hänvisades endast till MIG 2007:12 i två av avgörandena. I ett223 

avgörande (2 %) hänvisades till MIG 2007:12 avseende att berättelsen bör vara 

detaljrik medan det andra224 avgörandet (2 %) hänvisade till MIG 2007:12 

angående hur bevisvärderingen påverkas av att det föreligger felaktiga upp-

gifter eller oriktiga handlingar. 

 

6.2.2 Avgöranden som hänvisar till andra rättskällor  

I fem225 av målen (9 %) hänvisade migrationsdomstolarna till UNHCR:s hand-

bok avseende vilka kriterier som får betydelse vid bevisvärderingen. De krite-

rier som särskilt angavs i domskälen var att berättelsen bör vara sammanhäng-

ande, inte präglas av motstridiga uppgifter, att uppgifterna får inte strida mot 

vad som är allmänt känt samt att berättelsen bör vara oförändrad under pröv-

ningens gång. Noteras bör att i samtliga avgöranden användes näst intill iden-

tiska formuleringar som i MIG 2007:12 nämligen:  

 
Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandens utsaga bör enligt bevislättnads-

regeln 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). 

 

I ett226 av dessa avgöranden hänvisade domstolen därtill till handboken i sam-

band med frågan hur förekomsten av felaktiga uppgifter eller oriktiga hand-

                                                
222 UM 7768-12, UM 9363-12, UM 1760-12, UM 5303-12, UM 3607-13, UM 6720-13, UM 
4068-13, UM 3069-13, UM 5963-13, UM 186-13, UM 6049-13, UM 5639-13, UM 1889-13, 
UM 970-13.  
223 UM 2828-11. 
224 UM 970-13. 
225 UM 8696-12, UM 3890-13, UM 970-13, UM 2984-13, UM 1762-13. 
226 UM 970-13. 
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lingar påverkar trovärdigheten och är samma avgörande som också hänvisade 

till MIG 2007:12 i denna del.  

 

I ett227 avgörande (2 %) hänvisades till skyddsgrundsdirektivet. I domskälen 

angavs att vid trovärdighetsbedömningen har det betydelse om berättelsen är 

sammanhängande och inte innehåller motstridiga uppgifter, att påståendena 

inte strider mot allmänt kända fakta, att berättelsen till sina huvuddrag förblir 

oförändrad samt om den asylsökandes allmänna trovärdighet är fastställd.  

 

Sammanfattningsvis är det i totalt 63,5 % som domstolarna uttryckligen hänvi-

sar till någon av bevisvärderingsinstruktionerna i samband med uttalanden om 

hur utsagan ska vara utformad för att erhålla ett högt bevisvärde. 

 

6.2.3 Övriga avgöranden med generella uttalanden  

Utöver de mål som redovisats ovan fanns det i ytterligare sex228 avgöranden 

(11 %) generella uttalanden om vilka kriterier som påverkar trovärdighetsbe-

dömningen. Detta gjordes genom uttalanden som “vid trovärdighetsbedöm-

ningen bör fästas vikt vid att...” eller “omständigheter som har betydelse vid 

trovärdighetsbedömningen är...”. De kriterier som pekats i samtliga fall var att 

utsagan ska vara sammanhängande och inte präglas av motstridiga uppgifter. I 

fem229 av avgörandena angavs därtill att utsagan inte får strida mot allmänt 

känd fakta samt att utsagan i sina huvuddrag bör förbli oförändrad under pro-

cessens gång. I dessa fem avgöranden användes samma eller liknande formule-

ring som i MIG 2007:12 och som återgetts ovan. I ett230 fall angavs (förutom 

de två förstnämnda kriterierna) att utsagan bör vara klar och koncis. En klar 

utsaga torde, som diskuterats i föregående kapitel, vara motsatsen till en vag 

utsaga. Att utsagan var vag angavs i MIG 2007:12 som ett kriterium som på-

verkar utsagans trovärdighet negativt.  

 

I totalt 74,5 % av målen gjordes ett generellt uttalande om vilka kriterier som 

får betydelse för bevisvärderingen av den muntliga utsagan.  

 

                                                
227 UM 15942-10. 
228 UM 7479-12, UM 6369-13, UM 2212-13, UM 8077-13, UM 3353-13, UM 2851-13. 
229 UM 6369-13, UM 2212-13, UM 8077-13, UM 3353-13, UM 2851-13. 
230 UM 7479-12. 
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6.3 MiÖD:s  specifika kriterier 

 

I detta avsnitt ska undersökas i vilken utsträckning de kriterier som omnämnts i 

MIG 2007:12, och delvis också i UNHCR:s handbok och skyddsgrundsdirek-

tivet, förekommer i migrationsdomstolarnas praxis. De första fyra kriterier som 

undersöks är de kriterier som MiÖD gjort ett generellt uttalande angående. 

Därefter ska de ytterligare tre kriterier som omnämndes i MiÖD:s faktiska 

bevisvärdering undersökas.  

 

6.3.1 Sammanhängande 

I 37231 mål (67 %) angavs att utsagan var sammanhängande, vilket påverkade 

trovärdigheten positivt. Det har dock inte närmare gått att utläsa vad domsto-

larna faktiskt menat med att berättelsen varit sammanhängande, förutom i ett232 

avgörande. Där angav domstolen att utsagan var kronologisk sammanhäng-

ande. Utöver dessa 37 avgöranden har kriteriet omnämnts genom ett generellt 

uttalande (med eller utan hänvisning till någon rättskälla) utan att det framgått 

av domskälen om kriteriet faktiskt beaktats vid bevisvärderingen i ytterligare 

13233 avgöranden (23,5 %).  

 

Kriteriet omnämndes således som en faktor som påverkar trovärdigheten i po-

sitiv riktning i totalt 50 av avgörandena (90,5 %). 

 

6.3.2 Ej präglas av motstridiga uppgifter 

I 22234 avgöranden (40 %) framhölls att utsagan inte präglades av motstridiga 

uppgifter. I ytterligare 20235 avgöranden (36 %) förekom ett generellt uttalande 

om att utsagan inte bör präglas av motstridiga uppgifter utan att det gått att 
                                                
231 UM 28483-10, UM 9400-12, UM 9363-12, UM 1760-12, UM 6318-12, UM 8481-12, UM 
5303-12, UM 3768-12, UM 3809-12, UM 3607-13, UM 4142-12, UM 8737-13, UM 4068-13, 
UM 3069-13, UM 8619-13, UM 9716-13, UM 194-13, UM 7617-13, UM 5963-13, UM 9513-
13, UM 6369-13, UM 2037-13, UM 8077-13, UM 3353-13, UM 2851-13, UM 2745-13, UM 
6049-13, UM 3163-13, UM 5648-13, UM 501-13, UM 1590-13, UM 1481-13, UM 667-13, 
UM 1804-13, UM 1889-13, UM 970-13, UM 2212-13. 
232 UM 5303-12. 
233 UM 15942-10, UM 2828-11, UM 7768-12, UM 4169-12, UM 7479-12, UM 264-13, UM 
186-13, UM 3890-13, UM 2984-13, UM 8696-13, UM 1785-13, UM 483-13, UM 1762-13. 
234 UM 15942-10, UM 28483-10, UM 7768-12, UM 9400-12, UM 7479-12, UM 6318-12, UM 
5303-12, UM 1749-12, UM 194-13, UM 5963-13, UM 9513-13, UM 6369-13, UM 2857-13, 
UM 6049-13, UM 5648-13, UM 5639-13, UM 501-13, UM 1804-13, UM 1889-13, UM 186-
13, UM 2984-13, UM 9716-13.  
235 UM 19619-10, UM 2828-11, UM 9363-12, UM 8481-12, UM 3768-12, UM 3809-12, UM 
4169-12, UM 8696-12, UM 3607-13, UM 4142-13, UM 8737-13, UM 4068-13, UM 3069-13, 
UM 264-13, UM 3353-13, UM 1590-13, UM 1785-13, UM 483-13, UM 970-13, UM 2212-13. 
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utläsa av domskälen om kriteriet faktiskt beaktats. Totalt omnämndes kriteriet i 

42 avgöranden (76 %) som en faktor som höjer utsagans bevisvärde. 

 

I fyra236 avgöranden (7 %) angavs att det delvis förekommit motstridiga upp-

gifter. Vid en helhetsbedömning ansågs utsagan ändå som trovärdig. 

Trovärdighetsbristerna kunde således “läkas” då utsagan i centrala delar an-

sågs trovärdig och som helhet uppfyllt de övriga kriterierna. I ett237 avgörande 

hade den asylsökande lämnat motstridiga uppgifter om hur det gick till när han 

frisläpptes från ett fängelse i Irak. Det var ostridigt att sökanden utsatts för 

tortyr i fängelset. Detta kunde enligt domstolen förklara varför det förekommit 

motstridiga uppgifterna. Den asylsökande bedömdes också överlag ha lämnat 

godtagbara och rimliga förklaringar till de trovärdighetsbrister som MIV på-

pekat. 

 

6.3.3 Ej i strid med allmänt kända fakta 

I 33238 avgöranden (60 %) framhölls att den sökandes uppgifter inte stred mot 

allmänt kända fakta, såsom landinformationen i målet. Inte i något fall ansåg 

underrätterna att utsagan stred mot landinformationen. I ett239 avgörande angav 

domstolen att landinformationen var tvetydig men att detta inte kunde innebära 

att utsagan kunde anses strida mot informationen. I ytterligare fem240 avgöran-

den (9 %) angavs detta som en faktor som påverkar trovärdighetsbedömningen 

i positiv riktning utan att det direkt framgick av domskälen huruvida kriteriet 

beaktats. Totalt omnämndes kriteriet i 38 avgöranden (69 %). I näst intill alla 

avgöranden redogjorde domstolarna dock för någon form av landinformation. 

De avgöranden som redovisats ovan är de då landinformationen på något sätt 

uttryckligen satts i relation till uppgifterna i utsagan. Troligtvis har landinform-

ationen emellertid beaktats vid bedömningen i flera fall även om det inte fram-

går av domskälen. 

               

  
                                                
236 UM 1760-12, UM 1762-13, UM 3890-13, UM 3043-13. 
237 UM 1762-32. 
238 UM 15942-10, UM 28483-10, UM 3607-12, UM 7768-12, UM 9400-12, UM 9363-12, UM 
1760-12, UM 6318-12, UM 3768-12, UM 8696-12, UM 8737-13, UM 4068-13, UM 8619-13, 
UM 9716-13, UM 3043-13, UM 5963-13, UM 6369-13, UM 5815-13, UM 8077-13, UM 
2857-13, UM 2745-13, UM 6049-13, UM 5639-13, UM 501-13, UM 1590-13, UM 1785-13, 
UM 1804-13, UM 1762-13, UM 970-13, UM 2212-13, UM 186-13, UM 2984-13. 
239 UM 2745-13. 
240 UM 5303-12, UM 4169-12, UM 3069-13, UM 3353-13, UM 1889-13.  
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6.3.4 Oförändrad under prövningens gång 

I 31241 avgöranden (56 %) framhölls att den asylsökandes utsaga i huvudsak 

varit oförändrad under processens gång. I två avgöranden framgick att berättel-

sen på något sätt förändrats under den muntliga förhandlingen i domstolen. I 

ett242 av målen angavs att den asylsökande lämna en mer detaljerad berättelse 

vid den muntliga förhandlingen utan att berättelsen för den skull bedömdes ha 

trappats upp. I det andra243 avgörandet framgick av domskälen att den asyl-

sökande kunnat förklara och utveckla sin berättelse utan att kärnan i den be-

dömdes ha förändrats. Denna form av utveckling eller förtydligande påverkade 

således inte trovärdigheten negativt. Förutom i de mål då konstanskriteriet di-

rekt berörts vid bevisvärderingen gjordes ett generellt uttalande om att kriteriet 

höjer utsagans bevisvärde i ytterligare sju244 mål (13 %). Totalt omnämndes 

kriteriet som en faktor som påverkar trovärdigheten positivt i 38 mål (69 %). 

 

I åtta245 avgöranden (14,5 %) konstaterades dock att det förekommit nya eller 

ändrade uppgifter under prövningens gång i sådan utsträckning att det påver-

kade trovärdigheten negativt. I nästa steg beaktades om den asylsökande kun-

nat lämna en rimlig eller godtagbar förklaring till konstansbristerna. I ett fall246 

hade den asylsökande (A), en man från Iran under den muntliga förhandlingen 

i domstolen lämnat uppgifter om att den funnits regimkritiskt material i hans 

laptop som han inte tidigare berättat om. A kunde inte lämna någon rimlig för-

klaring till varför uppgifterna kommit fram så sent, och uppgifterna sågs som 

en uppenbar upptrappning av asylberättelsen. Domstolen ansåg därmed att be-

rättelsen inte var trovärdig i den delen. A hade också först i och med överkla-

gandet anfört att han utsatts för tortyr och sexuellt våld i hemlandet. Som för-

klaring till varför uppgifterna inte lämnats tidigare uppgav A att han känt en 

stor skam för att berätta vad han utsatts för. Då A redan under asylutredningen 

antytt att han varit utsatt för något mycket opassande godtog domstolen A:s 
                                                
241 UM 15942-10, UM 9400-12, UM 9363-12, UM 1760-12, UM 6318-12, UM 8481-12, UM 
3768-12, UM 3809-12, UM 4142-13, UM 8737-13, UM 6563-13, UM 9513-13, UM 2037-13, 
UM 264-13, UM 5815-13, UM 8077-13, UM 6369-13, UM 3353-13, UM 2745-13, UM 3263-
13, UM 5648-13, UM 5639-13, UM 1590-13, UM 1785-UM, UM 1481-13, UM 2984-13, UM 
2857-13, UM 1889-13, UM 970-13, UM 2212-13, UM 3607-13.  
242 UM 1760-12. 
243 UM 3163-13.  
244 UM 7768-12, UM 5303-12, UM 4169-12, UM 4068-13, UM 483-13, UM 186-13, UM 
3890-13. 
245 UM 2828-11, UM 7617-13, UM 6049-13, UM 501-13, UM 667-13, UM 1804-13, UM 
3069-13, UM 194-13. 
246 UM 194-13. 
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förklaring. Ett liknade resonemang fördes i ett annat mål247 där den asyl-

sökande (A) anfört att hon blivit våldtagen i hemlandet. Domstolen ansåg inte 

att det skulle ligga henne till last att uppgifterna framkommit först i och med 

överklagandet. Detta p.g.a. ämnets känsliga natur och A:s “känslor av skam 

och förnedring”. I ett avgörande kan utläsas att domstolen tagit hänsyn till 

tidsaspekten. I målet248 hade den asylsökande lämnat olika uppgifter i asylut-

redningen och under den muntliga förhandlingen i domstolen angående ett 

polisförför i hemlandet. Då händelsen skulle ha inträffat ca åtta år tidigare an-

såg domstolen inte att detta påverkade berättelsens trovärdighet i någon större 

utsträckning.  

 

6.3.5 Felaktiga uppgifter eller oriktiga handlingar 

Endast i två avgöranden (4 %) har omständigheten huruvida det förelegat fel-

aktiga uppgifter eller oriktiga handlingar berörts. I det ena målet249 konstatera-

des att inlämnandet av falska handlingar eller lämnandet av oriktiga uppgifter 

kan minska tilltron till övrigt lämnade uppgifter, men att detta i sig inte är till-

räckligt för att vägra uppehållstillstånd. Domstolen hänvisade i samband med 

detta uttalande både till MIG 2007:12 och UNHCR:s handbok. Domstolen 

konstaterade därefter att det inte var visat att de i målet inlämnade handlingar 

varit manipulerade på ett sådant sätt att tilltron till den asylsökandes övriga 

uppgifter minskade. I det andra målet250 framgår av domskälen att den asyl-

sökande lämnat oriktiga uppgifter angående sitt pass. Den asylsökande hade 

därtill ändrat sin utsaga under processens gång. Dessa trovärdighetsbrister an-

sågs dock inte tillräckligt graverande för att underminera trovärdigheten av 

hela utsagan. Då berättelsen i stort uppfyllde de övriga kriterierna ansåg dom-

stolen att utsagan kunde ligga till grund för den fortsatta prövningen. 

 

Här kan uppmärksammas att kriteriet inte används som en negation, d.v.s. i 

domskälen angavs aldrig att det inte förekommit felaktiga uppgifter eller orik-

tiga handlingar som en faktor som höjt utsagan bevisvärde (jämför med hur 

kriteriet motstridiga uppgifter används). 

 

                                                
247 UM 1804-13. 
248 UM 3069-13. 
249 UM 970-13. 
250 UM 667-13. 
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6.3.6 Detaljerad respektive detaljfattig utsaga 

I 17251 avgöranden (31 %) framhölls att den asylsökandes berättelse framstod 

som detaljrik. Endast i ett252 av dessa avgöranden redogjordes mer specifikt för 

vilka detaljer som beaktades. I målet hade den asylsökande (A) påstått att hon 

blivit utsatt för övergrepp. Domstolen fäste vikt vid att A nämnt detaljer som 

enligt domstolen levandegjorde hennes berättelse och som därmed ansågs tala 

för att hon varit utsatt för övergrepp. Domstolen gav sedan specifika exempel 

på detaljer i utsagan. Utöver dessa avgöranden har en detaljrik utsaga anförts 

vara en omständighet som påverkar trovärdighetsbedömningen i positiv rikt-

ning i ett253 avgörande, utan att det framgick om kriteriet faktiskt beaktades. 

Sammanfattningsvis omnämndes i totalt 18 avgöranden (33 %) att en detaljrik 

utsaga höjer dess bevisvärde.  

 

I fem254 avgöranden (9 %) angavs istället att berättelsen var detaljfattig. 

Gemensamt för dessa mål var att bristen endast ansetts vara hänförlig till en 

viss del av utsagan. Berättelsen i sin helhet bedömdes således inte sakna de-

taljer. 

  

6.3.7 Klar respektive vag utsaga 

Endast i två255 avgöranden (4 %) anfördes att den asylsökandens berättelse var 

klar. Därutöver har i ytterligare ett256 avgörande (2 %) funnits ett generellt utta-

lande om att utsagan bör vara klar.  

 

I fyra257 avgöranden (7 %) angavs motsatsvis att utsagan framstod som vag. I 

likhet med detaljkriteriet ansågs vagheten endast ha varit hänförlig till en viss 

del av utsagan.  I ett av dessa mål258 ansåg domstolen att de två asylsökandes 

berättelser hur det lyckades fly från ett arbetsläger i hemlandet och ta sig till 

Sverige som vaga och detaljfattiga i sin helhet. Mot bakgrund av att den på-

stådda flykten enbart avsåg en enskild händelse och då deras berättelser i övrigt 

                                                
251 UM 5305-12, UM 3768-12, UM 3809-12, UM 8696-12, UM 4141-13, UM 9716-13, UM 
194-13, UM 7617-13, UM 5963-13, UM 9513-13, UM 8077-13, UM 3163-13, UM 5648-13, 
UM 5633-13, UM 1481-13, UM 1804-13, UM 2984-13.  
252 UM 8696-12. 
253 UM 2828-11. 
254 UM 19619-10, UM 970-13, UM 6369-13, UM 2037-13, UM 2745-13. 
255 UM 483-13, UM 6369-13. 
256 UM 7479-12. 
257 UM 19619-10, UM 3607-13, UM 501-13, UM 1785-13. 
258 UM 19619-10. 



 

 61 

bedömdes trovärdiga kunde utsagorna läggas till grund för den fortsatta pröv-

ningen.  

 

6.4 Särskilda kriterier tillämpade av underrätterna 

 

Utöver de kriterier som uppställts i MIG 2007:12 har i enstaka avgöranden 

ytterligare kriterier omnämnts i samband med domstolarnas bevisvärdering. 

Exempel på sådana kriterier var att utsagan angavs ha varit återhållsam, redig, 

koncis, självutlämnande eller att den asylsökande berättat på ett personligt sätt. 

Då kriterierna förekommit i begränsad utsträckning kommer jag inte beröra 

detta närmare. Däremot finns det ett kriterium som återkommit i ett stort antal 

avgöranden, nämligen att berättelsen framstår som självupplevd eller att berät-

telsen bär den självupplevdes prägel. 

 

6.4.1 Berättelsen framstår som självupplevd 

I 24259 avgöranden (43,5 %) framhölls att den asylsökandes berättelse framstod 

som självupplevd vilket höjde dess bevisvärde. Detta kriterium omnämns var-

ken i MIG 2007:12, UNHCR:s handbok eller i skyddsgrundsdirektivet. Däre-

mot förekommer lockutionen bland HD:s tillförlitlighetskriterier.260 Varken 

HD eller migrationsdomstolarna har förtydligat vad som avses med detta. En-

ligt Schelin får antas att det är den sammanfattade bedömningen och det all-

männa intrycket som utsagepersonen ger som avses med denna formulering.261 

Användningen av kriteriet har dock kritiserats för att det används som en 

standardformulering.262 

 

6.5 Diskussion och slutsatser 
 

6.5.1 Begränsningar i materialet 

Det begränsade antalet avgöranden gör givetvis att det är svårt att dra några 

helt säkra slutsatser. Materialet är därtill begränsat då det bara omfattar bifalls-

                                                
259 UM 19619-10, UM 2828-11, UM 9400-12, UM 9363-12, UM 8481-12, UM 8699-12, UM 
8737-13, UM 4068-13, UM 3069-13, UM 8619-13, UM 194-13, UM 6369-13, UM 264-13, 
UM 5815-13, UM 6049-13, UM 5648-13, UM 501-13, UM 1590-13, UM 1785-13, 1481-13, 
UM 667-13, UM 1804-13, UM 1889-13, UM 2212-13. 
260 Se t.ex. NJA 1993 s. 616. 
261 Schelin, s. 171. 
262 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 174. 
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domar. Detta innebär givetvis att jag bara kan uttala mig om vilka faktorer som 

påverkar att en utsaga faktiskt bedöms som trovärdig. Det får antas att sådana 

kriterier som påverkar trovärdigheten negativt är underrepresenterade i under-

sökningen medan sådana kriterier som påverkar trovärdigheten positivt är över-

representerade. Det är dock inte lika självklart att urvalet påverkat i vilken ut-

sträckning underrätterna uppfattat bevisvärderingsinstruktionerna som bin-

dande. Det finns, enligt min mening, ingen anledning att anta att domstolarna i 

högre eller lägre utsträckning skulle anse sig bundna av uttalandena i mål då 

domstolarna istället bedömt utsagan som icke trovärdig. 

 

Ytterligare en fråga som bör belysas här är vad som egentligen kan utläsas av 

domskälen. Vad säger egentligen dessa om hur bevisvärderingen gjorts?  Som 

fastslagits tidigare i framställningen ska bevisvärderingen redovisas i domskä-

len.263 Det torde dock vara en omöjlighet att dessa skulle innefatta en heltäck-

ande redovisning för samtliga omständigheter av betydelse för bevis-

värderingen.264 I de avgöranden som ingått i undersökning har skälen angående 

hur utsagan värderats i de allra flesta fall varit kortfattade. Oftast gavs bara be-

sked om vilka slutsatser som domstolen dragit, inte om hur domstolen faktiskt 

kom fram till slutsatsen. Vad den asylsökande egentligen berättat återgavs end-

ast kortfattat, och i vissa mål överhuvudtaget inte. Mot bakgrund av detta torde 

det möjligen inte vara helt korrekt att påstå att jag undersökt hur migrations-

domstolarna faktiskt går tillväga vid bevisvärderingen. Istället har jag givetvis 

varit begränsad till att analysera det som uttryckligen framgått av domskälen.  

 

6.5.2 Några slutsatser om underrätternas bevisvärdering 

Undersökningen visar att de kriterier som underrätterna framför allt anser vara 

av vikt för att en utsaga ska ses som trovärdig är att den är sammanhängande, 

att det inte förekommer några motstridiga uppgifter, att utsagan huvudsakligen 

är oförändrad under prövningens gång samt att den inte strider mot vad som är 

allmänt känt. Även det faktum att berättelsen framstår som självupplevd och att 

det är detaljrik får betydelse för trovärdighetsbedömning.  

 

Om det förekommer konstansbrister eller motstridiga uppgifter beaktas om den 

asylsökande kan lämna en trovärdig förklaring till bristerna. Möjligen kan ut-
                                                
263 Se avsnitt 4.2.2 och avsnitt 4.4.3. 
264Jfr. Lainpelto, s. 188 och Ekelöf, Edelstam & Heuman, s. 173. 
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läsas att så länge bristerna är hänförlig till mindre centrala delar av berättelsen 

påverkas trovärdigheten inte i stort, så länge resterande del av utsagan uppfyll-

ler kriterierna. Detta torde överensstämma med uttalandena i MIG 2007:12 där 

det framgår att berättelsen inte ska präglas av motstridiga uppgifter samt att 

berättelsen i sina huvuddrag bör vara oförändrad. Möjligen kan också en ten-

dens utläsas att domstolarna har mer överseende om trovärdighetsbristerna är 

relaterade till traumatiska händelser såsom tortyr och övergrepp. Likaså tycks 

detaljfattiga och vaga uppgifter accepteras om bristen endast är hänförliga till 

en viss del av utsagan. Trovärdighetsbrister uppmärksammades dock endast i 

några fall och det är därför svårt att dra några generella slutsatser i detta av-

seende. 

 

Som redan nämnts beaktades i flera avgöranden att berättelsen framstått som 

självupplevd. Vad som menas med detta är inte helt klart, sannolikt tar dock 

bedömningen sikte på det allmänna intryck som den asylsökande ger, snarare 

än på uppgifterna i utsagan. Som diskuterats i avsnitt 5.4 är det vanskligt att 

göra en sådan bedömning då vi över lag är mycket dåliga på att avgöra om en 

person ljuger eller talar sanning. Bedömningen kan enkelt beskrivas som att 

leta efter s.k. “lögnsignaler” i kroppsspråket och det verbala uttrycket.265 

Forskning visar att det är svårt att tolka kroppsspråket korrekt, och som Diesen 

påpekar, måste i asylmål även beaktas att kroppsspråk ofta är kulturellt betingat 

vilket försvårar bedömningen ytterligare.266  Ännu en faktor som påverkar det 

allmänna intrycket är om utsagepersonen har en extrovert eller introvert berät-

tarstil. Forskning visar att socialt oroliga eller introverta personer generellt sätt 

upplevs vara mindre trovärdiga än andra, medan utåtriktade, extroverta perso-

ner upplevs trovärdigare.267 Det finns m.a.o. en risk att s.k. “powerful spea-

ker’s” utsagor övervärderas medan en utsaga från en person med en introvert 

berättarstil undervärderas.268 Bedömningen styrs således av omedvetna pro-

cesser som ofta saknar objektiv grund.269 Det finns en stor risk att kroppsspråk, 

uttryck och känsloyttringar feltolkas.  

 

                                                
265Diesen & Lagerkvist Veloz Roca, s. 37. 
266Diesen, Lagerkvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 248. Se 
även Schelin, s. 198 f.  
267 Schelin, s. 200. 
268Diesen & Lagerkvist Veloz Roca s. 39. 
269 Schelin, s. 192-197 och s. 205. 
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Sammanfattningsvis stämmer migrationsdomstolarnas bevisvärdering väl över-

ens med bevisvärderingsinstruktionerna. En skillnad är dock att i underrätter-

nas praxis tycks det allmänna intrycket som den asylsökande ger få en större 

betydelse för trovärdighetsbedömningen. 

 

6.5.3 Föreligger det någon bundenhet? 

I över hälften av avgörandena (54,5 %) gjordes en uttrycklig hänvisning till 

MIG 2007:12 då underrätterna redogjorde för vilka kriterier som får betydelse 

vid bevisvärderingen. I 11 % hänvisades i detta avseende till de andra bevis-

värderingsinstruktionerna. Totalt var det således i 63,5 %270 av avgörandena 

som domstolarna direkt hänvisade till uttalanden i rättskällorna. Detta torde, 

enligt min mening, tyda på att domstolarna uppfattat uttalandena som norme-

rande. M.a.o. tycks domstolarna ha utgått ifrån att kriterierna ska beaktas och 

därmed har de inte heller varit helt fria vid sin bedömning. Det kan givetvis 

inte med säkerhet sägas att en hänvisning till ett uttalande innebär att domsto-

len sett uttalandet som bindande. Enligt min mening torde dock domstolar hän-

visa till rättskällor i domskälen just för att dessa ses som auktoriteter och där-

med som något som inte bara kan utan som bör beaktas. Inte i något fall pro-

blematiserade underrätterna kring bevisvärderingsinstruktionerna. Domstolarna 

uttalade sig alltså inte om hur sådana normerande uttalanden förhåller sig till 

att bevisvärderingen är fri. Detta talar, enligt min mening, ytterligare för att 

domstolarna uppfattat bevisvärderingsinstruktionerna som bindande. Här kan 

också uppmärksammas att de avgöranden som hänvisade till UNHCR:s hand-

bok i samtliga fall använt samma (eller i stort sett samma) formulering som i 

MIG 2007:12. Möjligen har en hänvisning gjorts till handboken, med i reali-

teten var det MiÖD:s uttalande som i grunden beaktats. 

 

I ytterligare 11 % av avgörandena gjordes någon form av generellt uttalande 

angående vilka kriterier som är relevanta vid bevisvärderingen utan hänvisning 

till någon rättskälla. Ett sätt att tolka dessa uttalanden på är att domstolarna helt 

enkelt redovisat vilka kriterier som domstolen beaktar utan att för den skull 

uppfatta sig som bundna av kriterierna. Uttalandena kan också tolkas som att 

domstolarna påverkats av bevisvärderingsinstruktionerna, utan att hänvisa till 

                                                
270 Ett avgörande hänvisar både till MIG 2007:12 och till UNHCR:s handbok varför detta 
endast medräknas en gång. 
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dem. Vilken av dessa tolkningar som är korrekt är givetvis svårt att svara på. 

Enligt min mening finns det dock anledning att anta att underrätterna påverkats 

av MIG 2007:12. Detta grundar jag på att de formuleringar som använts i de 

flesta av avgörandena är näst intill identiska med MiÖD:s egen formulering. 

Detta skulle m.a.o. kunna tyda på att domstolarna i högre utsträckning än vad 

som antytts ovan uppfattar bevisvärderingen som normerad.  

 

Nästa fråga är hur de avgöranden då domskälen inte innehållit något generellt 

uttalande bör tolkas. Sådana uttalanden saknas i 25,5  % av avgörandena. Kan 

det faktum att en domstol uttryckligen tillämpar ett visst kriterium tolkas som 

att domstolen därtill anser att kriteriet ska tillämpas för att uttalanden i rätts-

källematerialet ger uttryck för det? Enligt min mening är detta en allt för långt-

gående slutsats. Möjligen talar det faktum att (med undantag för att berättelsen 

ska framstå som självupplevd) underrätterna i princip inte tillämpat några 

andra kriterier än de som uppställts i MIG 2007:12 för att underrätterna upp-

fattat just dessa kriterier som bindande. I vart fall kan slutsatsen dras att bevis-

värderingen i underrätterna inte i någon större utsträckning avviker från MIG 

2007:12 (eller för den skull de övriga bevisvärderingsinstruktionerna).  

 

Vad avser de specifika kriteriernas genomslag kan konstaterats att för att en 

utsaga ska anses trovärdig bör den vara sammanhängande, inte präglad av mot-

stridiga uppgifter, den bör inte strida mot vad som är allmänt känt samt i sina 

huvuddrag förbi oförändrad under prövningens gång. Det är avseende dessa 

kriterier som MiÖD uttalat sig direkt normerande om som således fått störst 

genomslag i underrätternas praxis. Detta gäller både migrationsdomstolarnas 

generella uttalanden och den faktiska tillämpningen. De övriga kriterierna, som 

ingått i MiÖD:s faktiska bevisvärdering har däremot haft ett sämre genomslag.  

Resultatet kan troligen delvis förklaras av att det inte ingått några avslags-

domar i undersökningen. Det är exempelvis inte särskilt överraskande att vag-

hetskriteriet sällan omnämnts då detta är en faktor som sänker utsagan bevis-

värde. Samtidigt är denna ”uppdelning” tydlig. De fyra kriterierna som ingått i 

MiÖD:s generella uttalande omnämndes i mellan 90,5 % - 69 % av målen, me-

dan de övriga tre kriterierna på något sätt omnämndes i mellan 42 % - 4 % av 

avgörandena. Detta är kanske inte särskilt överraskande. Som redan nämnts i 

metodavsnittet i kapitel 1 kan man genom att undersöka hur en överdomstol 
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uttalat sig också få en uppfattning om uttalandet har ett högt eller lågt 

prejudikatvärde. Om skälen innefattar principiella uttalanden talar det för ett 

högre prejudikatvärde än om domstolen endast uttalar sig om det enskilda fal-

let.271  Undersökningen ger således uttryck för att bevisvärderingsprejudikat 

tolkas enligt samma principer som ett prejudikat angående en rättsfråga. 

 

Slutligen är frågan om det utifrån denna undersökning går att avgöra om bevis-

värderingen av asylsökandes muntliga utsagor är fri eller normbunden. Materi-

alet är inte statistiskt representativt vilket givetvis innebär att det är svårt att dra 

generella slutsatser. Med detta i beaktande ska ändå några slutsatser försöka 

göras. Enligt min mening går det inte att uttala sig om hur avgöranden där det 

saknas en uttrycklig hänvisning till någon av bevisvärderingsinstruktionerna 

ska tolkas. Sådana hänvisningar förekommer dock i 63,5 % av avgörandena. 

Jag anser att en sådan hänvisning kan tolkas som att domstolen uppfattat utta-

landet som bindande. Den stora majoriteteten av dessa avgöranden, totalt 54,5 

%, hänvisade till MIG 2007:12. MiÖD:s uttalande har fått en sådant starkt ge-

nomslag i migrationsdomstolarnas praxis att, enligt mig, kan bevisvärderingen 

inte ses som helt fri. Det bör också göras en åtskillnad mellan domstolens kasu-

istiska uttalande och dess generella uttalande. Bara det senare att hänvisats till i 

tillräckligt många avgöranden för att kunna tala om någon faktiskt bundenhet. 

Sammanfattningsvis har undersökning visat att bevisvärderingen av muntliga 

utsagor i asylmål torde kunna ses som i viss mån inskränkt.  

 

  

                                                
271Bernitz, Heuman, Leijonhufvud, Seipel, Warnling-Nerep & Vogel, s. 134 ff.  
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7 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

 

7.1 Inledning 

 
Frågeställningarna har besvarats löpande under framställningen. I detta avslu-

tande kapitel ska därför endast de viktigaste slutsatserna lyftas fram. Här ska 

också belysas hur bevisvärderingsinstruktioner, i synnerhet bevisvärderings-

prejudikat, påverkar rättssäkerheten. 

 

7.2 Den fria bevisvärderingens princip - Ett relativt begrepp 
 

Att bevisvärderingen är fri innebär inte att den är överlämnad åt domarens eget 

skön. Först och främst ska bevisvärderingen vara objektivt grundad. Den ska 

således stödja sig på skäl som kan godtas av andra förståndiga personer. Det 

finns ett krav på att bevisvärderingen motiveras i domskälen. Detta är en förut-

sättning för att kunna kontrollera att den verkligen utförts på ett korrekt sätt. 

Därutöver får bevisvärderingen inte grundas på helhetsintrycket av den fram-

lagda bevisningen. Slutligen får domaren endast beakta sådant material som 

framkommit i målet. Det finns dock ett undantag för notoriska fakta, bl.a. för 

det som kallas allmänna erfarenhetssatser. De allmänna erfarenhetssatserna 

måste dock ha en objektiv grund. Friheten kan följaktligen beskrivas som rela-

tiv. 

 

7.3 Bevisvärderingsinstruktioner 
 

Att bevisvärderingen inte är helt fri, utan ska utföras mot bakgrund av ovan 

nämnda principer, är tämligen okontroversiellt. Däremot torde, med ett strikt 

upprätthållande av den fria bevisvärderingens princip, alla försök att inskränka 

eller reglera densamma stå i strid med lag. Samtidigt har konstateras att in-

skränkningar faktiskt förekommer. Ett exempel är MiÖD:s uttalande i MIG 

2007:12 där överdomstolen uttalat sig om hur en utsaga ska vara utformad för 

att erhålla ett högt bevisvärde. Detta torde kunna uppfattas som att MiÖD gett 

riktlinjer för hur bevisvärderingen ska göras. 
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Det tycks således uppstå en konflikt mellan lagregeln i 35 kap. 1 § RB och, i 

detta fall, praxis. En utgångspunkt, som förmodligen kan accepteras av de 

flesta, är att lag är den främsta rättskällan följt av bl.a. förarbeten, prejudikat 

och doktrin. Om denna hierarki uppfattas som statisk, innebär det i förläng-

ningen att normerande uttalanden angående bevisvärderingsfrågor i de övriga 

rättskällorna varken bör finnas, eller få beaktas. Då sådana uttalanden faktiskt 

existerar är frågan hur dessa ska hanteras. Med utgångspunkt i en i huvudsak 

deskriptiv syn på rättskällorna kan uttalanden som faktiskt beaktas i rättstill-

lämpningen ses som normerande. Därmed kan utgångspunkten vara att sådana 

uttalanden kan undersökas som gällande rätt. Aktuellt för denna framställning 

har följaktligen varit att undersöka praxis, men också internationella rättskällor, 

där uttalanden gjorts om hur trovärdighetsbedömningen av en muntlig utsaga 

ska göras i asylmål. 

 

7.4 Bevisvärderingen av den asylsökandens muntliga utsaga 
 

Hur den asylsökandes utsaga ska bevisvärderas har behandlas utförligt i kapitel 

fem. Här görs därför endast en kort ”påminnelse” av de kriterier som får bety-

delse för denna bedömning: 

 

• Utsagan ska vara sammanhängande. 

• Utsagan ska inte innehålla några motstridiga uppgifter. 

• Uppgifterna i utsagan ska inte strida mot vad som är allmänt känt, t.ex. 

mot aktuell landinformation. 

• Utsagan bör i sina huvuddrag vara oförändrad under prövningens gång i 

olika instanser. 

• Om det framkommer att den asylsökande lämnat osanna uppgifter eller 

lämnat falska handlingar påverkas trovärdigheten negativt. 

• Utsagan bör vara detaljrik. 

• Utsagan ska inte vara vag. 
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7.5 Bevisvärderingsinstruktionernas  

genomslag i migrationsdomstolarnas praxis 
 

Bevisvärderingsinstruktioner existerar. Sådana instruktioner borde, enligt min 

uppfattning, egentligen inte existera då de strider mot 35 kap. 1 § RB. Detta 

konstaterade kan givetvis vara intressant i sig. Det finns dock anledning att inte 

stanna vid ett sådant konstaterande, utan undersöka om uttalandena får genom-

slag i praxis. Det är först om en sådan undersökning företas som det faktiskt 

går att uttala sig om bevisvärderingen är fri eller normerad. Om 

bevisvärderingsinstruktioner överhuvudtaget inte beaktades i praxis borde, 

enligt min uppfattning, bevisvärderingen fortfarande ses som fri.  

 

55 avgöranden från de fyra migrationsdomstolarna undersöktes. Resultatet av 

denna undersökning presenterades i kapitel sex. Det konstaterades att under-

rätternas bevisvärdering överensstämmer väl med bevisvärderingsinstruktion-

erna. De uppställda kriterierna tillämpades således även i migrationsdomstolar-

nas praxis. De kriterier som framför allt får betydelse för om en utsaga ska be-

dömas som trovärdig är att utsagan är sammanhängande, att den inte präglas av 

motstridiga uppgifter, att den inte står i strid med allmänt kända fakta och att 

den i sina huvuddrag är oförändrad under prövningens gång. Den enda tydliga 

skillnaden mellan underrätternas bevisvärdering och bevisvärderingsinstrukt-

ionerna var att underrätterna beaktade om utsagan framstod som självupplevd. 

Vad som avses med detta uttryck är inte helt klart. Troligtvis handlar det om 

den sammanfattande bedömningen och om det allmänna intryck som den asyl-

sökande ger. Möjligen kan de facto att underrätternas bevisvärdering, i huvud-

sak, inte avviker från bevisvärderingsinstruktionerna i sig ses som ett tecken på 

att bevisvärderingen är inskränkt. Det är dock osäkert om man kan dra en sådan 

slutsats. 

 

I över hälften av avgörandena hänvisades direkt till MIG 2007:12. En hänvis-

ning till de andra bevisvärderingsinstruktionerna gjordes däremot endast i ett 

fåtal fall. Det är således uttalandet i MIG 2007:12 som framförallt fått genom-

slag i praxis. Trots att antalet avgöranden som ingått i undersökningen är be-

gränsat torde man, enligt min mening, kunna sluta sig till att bevisvärderingen 

av muntliga utsagor i asylmål inte är helt fri. Trots den lagstadgade principen 
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om fri bevisvärdering tycks således bevisvärderingen kunna inskränkas i prak-

tiken. 

 

7.6 Beteendevetenskapliga synpunkter 

 

Även om beteendevetenskaplig forskning inte utgjort huvuddelen i denna 

framställning har jag ändå velat belysa om kriterierna har vetenskapligt stöd. 

Detta har undersökts i kapitel fem. Även om några av kriterierna har visst stöd 

i forskningen, t.ex. detaljkriteriet och klarhetskriteriet, visar forskningen att de 

flesta kriterierna bör tillämpas med stor försiktighet. Detta gäller inte minst den 

s.k. smittoeffekten, d.v.s. att en konstaterad felaktig uppgift eller en annan tro-

värdighetsbrist leder till att bevisvärdet av utsagan i stort minskar. En sådan 

tillämpning står i direkt strid med den beteendevetenskapliga forskningen. I 

kapitel fem belystes också vikten av att känna till en utsagas uppkomstbeting-

elser för att kunna göra en korrekt bevisvärdering. En viktig aspekt att känna 

till är att en traumatisk händelse kan försvåra möjligheten att återge en berät-

telse som uppfyller de kriterier om uppställts. Detta gäller i synnerhet personer 

som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller depression. 

 

Sammanfattningsvis är bevisvärderingen av utsagor i asylmål en komplex upp-

gift. De kriterier som uppställts saknar i stor utsträckning förankring i den bete-

endevetenskapliga forskningen. En felaktig bedömning kan i förlängningen 

leda till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, och i värsta fall till 

döden. Att vara medveten om dessa svårigheter är en viktig förutsättning för en 

korrekt bevisvärdering. 

 

7.7 Bevisvärderingsprejudikat ur ett rättssäkerhetsperspektiv  
 

Som redovisats i avsnitt 4.1 ansågs legala bevisregler leda till förutsebarhet i 

rättstillämpningen. Införandet av fri bevisvärdering syftade i sin tur till att 

skapa förutsättningar för materiellt riktiga avgöranden. Bevisvärderingens 

bundenhet respektive frihet aktualiserar således två olika aspekter av begreppet 

rättssäkerhet. Med formell rättsäkerhet åsyftas just förutsebarhet och likfor-

mighet i rättstillämpningen, medan med materiell rättssäkerhet åsyftas en mate-
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riellt godtagbar bedömning av målet i det enskilda fallet.272 Då uttalandet i 

MIG 2007:12 fått genomslag i underrättspraxis kan det därför vara av intresse 

att säga något om bevisvärderingsprejudikats förhållande till rättssäkerheten. 

 

Legala bevisregler ansågs alltså främja likformighet i rättstillämpningen, d.v.s. 

den formella rättssäkerheten. Ett av de främsta argumenten för att prejudikat 

bör följas är också att den skapar förutsebarhet och enhetlighet i rättskip-

ningen.273 Det kan givetvis finnas rättssäkerhetsvinster av att även bevisvärde-

ringen är förutsebar, eller som Lindkvist uttrycker det: ”ingen är betjänt av 

oförutsebarheten i sig, vare sig det avser rätts- eller bevisfråga.”274 En 

bundenhet för bevisvärderingsprejudikat skulle således främja den formella 

rättssäkerheten och därmed också minska risken för godtyckliga bedömningar. 

 

Ett argument mot att bevisvärderingsprejudikat ska ses som bindande är att de 

strider mot lag. Detta är givetvis ett legitimt argument. Här ska dock bortses 

från detta och fokusera på ett annat argument, nämligen att bevisvärderings-

prejudikat motverkar den materiella rättssäkerheten. Syftet med införandet av 

fri bevisvärdering, var som just nämnts, att skapa förutsättningar för materiellt 

riktiga avgöranden. Formella regler ansågs kunna hindra domstolen från att 

döma rätt i sak.275 Detta är, enligt min mening, det främsta argumentet mot att 

bevisvärderingsprejudikat ska ses som bindande. Frågan är dock om sådana 

prejudikat alltid måste stå i konflikt med materiell rättsäkerhet?  

 

Om exempelvis de kriterier som uppställts i MIG 2007:12 hade haft starkt ve-

tenskapligt stöd, menar jag, att om uttalandet i sådant fall följdes borde det (i 

det flesta fall) leda till materiellt riktiga avgöranden. Det finns således inte 

nödvändigtvis en konflikt mellan formell och materiell rättsäkerhet i detta av-

seende. I detta sammanhang kan också belysas ytterligare ett argument som 

brukar framhållas för att prejudikat bör följas, nämligen att högsta instanser 

består av bättre kvalificerade och mera erfarna domare.276 Detta innebär såle-

                                                
272 Westberg, Domstols officialprövning, s 92 f. 
273 Peczenik, s. 121 och Strömholm s. 388. Här bör också uppmärksammas att det inte 
föreligger någon formell bundenhet att följa prejudikat i svensk rätt, prejudikatbundenheten är 
således relativ, se Welamson & Munck, s. 328. 
274 Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 15. 
275 Lindell, s. 98 f. 
276 Peczenik, s. 122. 
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des att prejudikatinstanserna anses bättre lämpade att avgöra svåra frågor. 

Huruvida detta ”kompetensövertag” kan anses gälla även för bevisfrågor kan 

givetvis diskuteras, men möjligen kan man argumentera att överdomstolarna 

har bättre möjligheter att producera bättre avgöranden även avseende bevisvär-

dering. Om detta stämmer skulle följandet av ett sådant prejudikat kunna leda 

till, inte bara till förutsebara domar, utan även till mer materiellt godtagbara 

domar. Här kan också uppmärksammas hur ett prejudikat tolkas och för vilka 

fall det faktiskt bör ses som bindande. Peczenik betonar att prejudikat är 

mönster för senare fall – endast i likartade fall, prejudikat ska således bara 

följas i fall som på väsentligt sätt liknar prejudikatfallet.277 

Bevisvärderingsprejudikat skulle således kunna ses som normerande för andra 

liknande fall, medan fall som avvek för mycket från prejudikatet inte heller 

skulle vara bundna av detsamma. Med en sådan utgångspunkt skulle både for-

mell och materiell rättsäkerhet kunna uppnås. I realiteten är det nog inte möj-

ligt att uppnå en lika stark bundenhet för bevisvärderingsfrågor som för rätts-

frågor utan att den materiella rättssäkerheten sattes ur spel.278 

 

Ofta framhålls att bevisvärderingen till sin natur är dynamisk och föränder-

lig.279 Westberg menar att kunskapsteorin inte är stabil på samma sätt som 

rättsregler och att vår kunskap om världen gäller tills vidare, d.v.s. tills något 

annat har fastställts.280 Detta kan tolkas som att bevisvärderingsfrågor inte bör 

prejudiceras för att prejudikatet snabbt skulle bli förlegat. Om prejudikatet fort-

farande uppfattades som bindande i en sådan situation skulle detta givetvis 

riskera att leda till materiellt felaktiga avgöranden. Det stämmer säkert att 

kunskapsteorin ibland är mer föränderlig än rätten. Samtidigt anser jag att 

skillnaden inte bör överdrivas. Ett prejudikat angående en rättsfråga kan också 

det bli obsolet, antingen för att en lagregel ändras, för att prejudikatinstansen 

själv ändrar sin praxis eller som ett resultat av samhällsutvecklingen.281 På 

samma sätt, menar jag, att t.ex. nya forskningsrön om hur en utsaga bäst värde-

ras borde leda till att ett tidigare prejudikat i frågan blev obsolet. Bundenheten 

skulle således inte längre föreligga. Enligt min mening behöver följaktligen 

                                                
277 A.a., s. 126. 
278 Jfr. Lindkvist, Den fria bevisvärderingen, s. 15. 
279 Se t.ex. Ekelöf, Edelstam & Heuman s. 178 och Westberg, Rättsäkerheten, s. 173 f. 
280 Westberg, Rättssäkerheten, s. 174. 
281 Welamson & Munck, s. 328 f. och Strömholm, s. 504. 
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inte heller bevisvärderingens föränderliga natur stå i ett motsatsförhållande till 

materiell rättsäkerhet. 

 

Detta avsnitt har inte syftat till att förespråka att återvändande till en legal 

bevisteori. Jag har istället velat belysa att bevisvärderingsprejudikat inte nöd-

vändigtvis står i ett diametralt motsatsförhållande till materiellt riktiga avgö-

randen. Bundenhet för bevisvärderingsprejudikat skulle kunna generera materi-

ellt riktiga avgöranden, samtidigt som det skulle leda till förutsebarhet och 

därmed också minskad risk för godtycke. En förutsättning för att uppnå detta är 

givetvis att bevisvärderingsprejudikatet grundar sig på objektiv kunskap, slar-

vigt uttryckt att prejudikatet är ”bra”.  

 

Om dessa synpunkter slutligen sätts i relation till bevisvärderingsprejudikatet 

MIG 2007:12 bör framhållas att de uppställda kriteriernas svaga vetenskapliga 

stöd, enligt min mening, inte kan sägas skapa förutsättningar för materiellt rik-

tiga avgöranden. Mot bakgrund av vilka värden som står på spel i en asyl-

process kan de förutsebarhetsvinster som kommer av att prejudikatet följs inte 

uppväga vikten av att försöka åstadkomma ett materiellt riktigt avgörande i det 

enskilda fallet. 
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