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Sammanfattning 

Hur bevisbördan placeras är ofta av avgörande betydelse för utgången i ett mål. Det är därför 

av stor vikt att det tydligt framgår vem av parterna som är bevisskyldig. Inom asylrätten 

gäller som huvudregel att bevisbördan för skydd ligger på den som söker asyl, medan 

bevisbördan för betungande beslut, exempelvis för uteslutning från skydd, åvilar 

Migrationsverket. Genom att undersöka vilka bevisbördeteorier som ligger bakom denna 

fördelning är det möjligt att dra vissa slutsatser kring fördelningen av bevisbördan i 

asylprocessen, för att på så sätt skapa vägledning för framtiden. I detta arbete uppställs en 

hypotes för vilka dessa teorier är, nämligen bevissäkringsteorin vad gäller placeringen av 

bevisbördan på den asylsökande och konsekvensteorin vad gäller Migrationsverket. Genom 

att söka stöd i rättskällorna är det möjligt att verifiera eller falsifiera den uppställda 

hypotesen. Ett flertal uttalanden i de behandlade rättskällorna pekar i samma riktning. Dessa 

källor sammantagna ger stöd åt respektive teori som den bakomliggande förklaringen till 

bevisbördans placering. Mot bakgrund av detta är det möjligt att komma till slutsatsen att de 

uppställda hypoteserna, till viss mån, är riktiga. 
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1.  Inledning 

 
1.1  Bakgrund 

Rätten till asyl brukar uttryckas så att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta 

asyl från förföljelse.1 För att denna grundläggande fri- och rättighet ska kunna tillförsäkras 

varje individ i behov av skydd krävs en asylprocess av mycket hög kvalitet. Det är av stor 

vikt att besluten i så stor utsträckning som möjligt blir korrekta i materiellt hänseende. 

 

Asylärenden är speciella, bland annat eftersom den sökande befinner sig i en väldigt utsatt 

situation. De beslut som fattas är oåterkalleliga och har en stor inverkan på den enskildes liv 

och hälsa. Ett felaktigt beslut riskerar att få ödesdigra konsekvenser. Det går med andra ord 

inte att överskatta vikten av en rättssäker asylprövning. I detta hänseende är frågan om 

bevisbördans placering av särskilt intresse. Hur bevisbördan placeras har i många fall en 

avgörande betydelse för utgången i målet. Den part som bär bevisbördan är den som riskerar 

att drabbas av en rättsförlust i det fall tillräcklig bevisning inte kunnat läggas fram. Inom 

asylprocessen finns ofta ingen skriftlig bevisning att tillgå utan det främsta, och ofta enda, 

bevismedlet är den sökandes egen utsaga.  

 

Inte sällan saknas materiella bestämmelser som reglerar hur bevisbördan placeras i olika 

typer av ärenden. Det kan därför vara svårt för parterna att inledningsvis veta vem som är 

bevisskyldig. Enligt en internationellt fastställd princip gäller att bevisbördan för skydd ligger 

på den asylsökande. Denna princip innebär att det ankommer på den sökande att bevisa alla 

relevanta sakförhållanden i målet samt att motbevisa varje påstående från Migrationsverket. 

Så är dock inte alltid fallet. I praxis har undantag från huvudregeln förekommit. Bevisbördan 

vad gäller varje tänkbart rättsfaktum ligger med andra ord inte alltid på den som söker asyl. 

För att kunna tillhandahålla en högkvalitativ och rättssäker asylprocess är det av vikt att det 

klart framgår vem som bär bevisbördan. Häri finns ledning att hämta i de så kallade 

bevisbördeteorierna, varför det finns skäl att närmare undersöka vilka av dessa teorier som 

kan tänkas ligga bakom fördelningen av bevisbördan i asylprocessen. 

 

 

 

                                                             
1 Se bl. a. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 14. 
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1.2  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka teorier för bevisbördans placering som utgör 

den bakomliggande förklaringen till fördelningen av bevisbördan i asylprocessen. Genom att 

undersöka hur bevisbördan placeras med avseende på varje aktuellt rättsfaktum i asylärenden, 

samt vilka uttalanden som motiverat fördelningen, är det min avsikt att söka finna en 

förklaring som kan fungera vägledande i fall där bevisbördans placering är oreglerad eller 

behöver preciseras. Mot bakgrund av detta är arbetet fokuserat på frågan om vilken eller vilka 

teorier, om någon, som står bakom huvudregeln att bevisbördan för skydd ligger på den 

asylsökande samt därtill vilka teorier som kan verka förklarande i de fall bevisbördan istället 

ålagts Migrationsverket. 

 

 

1.3 Metod och material 

Utgångspunkt för undersökningen samt för de bevisteoretiska modeller som behandlas i 

uppsatsen är Lars Heumans Bevisbörda och beviskrav i tvistemål.2 I boken analyserar 

Heuman utförligt olika bevisbördeprinciper och undersöker i vilken mån Högsta domstolens 

praxis och andra rättskällor ger uttryck för att dessa godtagits eller förkastats. Mot bakgrund 

av det valda ämnet anser jag att Heumans metod är särskilt lämplig. Utifrån det uppställda 

syftet har jag därför valt att formulera en frågeställning som korrelerar med denna metod. 

Enligt Diesen finns det inget skäl till varför samma principer för bevisprövningen som gäller 

i allmän domstol inte skulle gälla även i förvaltningsmål.3 Eftersom rättegångsbalken (SFS 

1942:740) är komplementär till förvaltningsprocesslagen (SFS 1971:291, FPL) antas 

förvaltningsdomstolarna följa samma grundprinciper som de allmänna när det kommer till 

bevisprövning. Därför kan samma bevisteorier få bäring även inom förvaltningsrätten. De 

skiljaktigheter som finns vad gäller tillämpning och tolkning kan förklaras med att 

förvaltningsmålen kan ses som en tredje målkategori, vid sidan av tvistemål och brottmål.4 

Metoden kan därmed ha bäring även inom asylrätten. 

 

Den valda metoden är således baserad på Heumans teori och den metodformulering som 

anges i boken. Metoden har sin grund i uppställandet av en hypotes, en implikation, som 

sedan bekräftas eller försvagas med hjälp av observationer av uttalanden som gjorts i 

                                                             
2 Heuman, Lars, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, Stockholm 2005. [cit. Heuman] 
3 Diesen, Christian, BEVIS 7. Bevisprövning i förvaltningsmål, Stockholm 2003, s. 23. [cit. Diesen, BEVIS 7] 
4 Diesen, BEVIS 7, s. 23. 
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rättskällorna.5 Hypotesen som jag valt att ställa upp i förevarande arbete och som verkar som 

utgångspunkt för undersökningen är att bevissäkringsteorin utgör den bakomliggande orsaken 

till att bevisbördan placerats på den enskilde i asylprocessen. Härtill kommer att, eftersom 

bevisbördan i asylprocessen är delad mellan parterna, ytterligare en hypotes måste uppställas 

med sikte på vilken bevisbördeteori som ligger bakom placeringen av bevisbördan på det 

allmänna. Här är min hypotes att konsekvensteorin är den bakomliggande teorin i de fall 

bevisskyldigheten åvilar Migrationsverket. Genom att undersöka bevisbördans placering på 

basis av de uppställda hypoteserna är det möjligt att dra slutsatser som antingen stödjer eller 

undergräver de valda teorierna6 och på så sätt söka verifiera eller falsifiera hypotesen. Den 

valda metoden ställer krav på en kritisk analys och ett konstruktivt arbete.7 Det är således 

viktigt att det inte blir fråga om att endast parafrasera rättsligt material.8 I slutsatsen nedan 

kommer den valda metoden att problematiseras ytterligare. 

 

Det material som är föremål för undersökningen är de traditionella juridiska rättskällorna. Det 

rör sig med andra ord om en klassisk rättsdogmatisk metod där endast författningar, 

rättspraxis, förarbeten och doktrin erkänns som godtagbart underlag. Lag och prejudikat ska 

här uppfattas i vid mening och även europarättsligt och unionsrättsligt material kan beaktas.9 

Eftersom Sverige är medlem i EU utgör EU-förordningar rättskällor i Sverige och detsamma 

gäller även andra internationella åtaganden.10 Asylrätten har en stark internationell prägel och 

många rättsregler på området har sitt ursprung i en internationell kontext. Det är därför 

intressant att beakta även sådana källor. 

 

 

1.4 Avgränsning 

I uppsatsen behandlas endast asylärenden. Enligt Migrationsverkets definition innefattar 

begreppet endast uppehållstillstånd på grund av flyktingskap och alternativt skyddsbehov, se 

1 kap. 3 § utlänningslagen (SFS 2005:716, UtlL). I arbetet har jag dock valt att i begreppet 

asyl inkludera även övrigt skyddsbehövande samt uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. Detta eftersom även dessa grunder antyder en särskild utsatthet 

och ett eventuellt skyddsbehov hos den enskilde. Härtill kommer även att en ansökan om 

                                                             
5 Heuman, s. 20. 
6 Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT Nr 2 2004/05, s. 307. [cit. Sandgren, Teoribildning] 
7 Heuman, s. 30. 
8 Sandgren, Teoribildning, s. 300. 
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Stockholm 2015, s. 43. [cit. Sandgren, Rättsvetenskap] 
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uppehållstillstånd på grund av övrigt skyddsbehov ska behandlas enligt samma förfarande 

som asylärenden, 1 kap. 12 § UtlL. 

 

Att endast dessa grunder för uppehållstillstånd kommer att behandlas innebär att så kallade 

tillståndsärenden lämnas utanför. Tillståndsärenden innefattar bland annat uppehållstillstånd 

på grund av arbete och studier eller anknytning till en i Sverige bosatt person. Anledningen 

till denna avgränsning är att asylärenden är speciella, i det att det rör sig om ett 

ansökningsärende samtidigt som skyddsbehov kan föreligga. Asylsökande befinner sig i en 

synnerligen sårbar situation,11 bland annat eftersom de befinner sig i ett främmande land med 

ett främmande språk och ett främmande rättssystem. 

 

                                                                                                                                                                                             
10 Dahlman, Christian, Rätt och rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära, Lund 2010, s. 17. 
11 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, artikel 
190. [cit. UNHCR:s handbok] 



 10 

2.  Asylrättens grunder 
 
 
2.1 Inledning 
Migrationsverket är förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppehållstillstånd, 
arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, återvändande, medborgarskap och 
återvandring.12 Det är alltså till Migrationsverket som en asylansökan ges in. Utlänningars rätt 

att uppehålla sig i Sverige regleras i UtlL och Migrationsverkets handläggning av ärenden 

följer bestämmelserna i förvaltningslagen (SFS 1986:223, FL), vars syfte bland annat är att 

garantera att handläggningen hos myndigheter är rättssäker för den enskilde. Häri ligger 

bland annat att Migrationsverket måste beakta exempelvis legalitetsprincipen samt 

objektivitets- och likhetsprincipen.13 FL utgör grund för hanteringen av ärenden hos 

förvaltningsmyndigheter men eftersom lagen är subsidiär har bestämmelser i 

speciallagstiftning företräde, 3 § FL. På utlänningsrättens område gäller detta främst UtlL och 

utlänningsförordningen (SFS 2006:97, UtlF). UtlF innehåller bestämmelser om bland annat 

resehandlingar, visering och uppehållsrätt för EES-medborgare14. I 13 kap. UtlL finns 

bestämmelser som kompletterar FL rörande handläggningen av ärenden. Exempelvis stadgas 

i 1 § en utökad rätt till muntlig handläggning. Ett beslut om av- eller utvisning får inte fattas 

av Migrationsverket utan att muntlig handläggning ägt rum. Muntlig handläggning ska även 

ske om utlänningen begär det, i det fall det inte anses sakna betydelse för avgörandet. 

 
Bestämmelserna i UtlL speglar de skyddsgrunder som uppställs i FN:s flyktingkonvention15 

och EU:s skyddsgrundsdirektiv16. I prop. 1996/97:2517 framhålls vikten av en internationellt 

enhetlig, och vid, tolkning av flyktingkonventionens skyddsgrunder. I propositionen uttalas 

även att det inte kan komma på fråga att Sverige skulle tillämpa konventionen på ett sätt som, 

oavsett riktning, avsevärt skiljer sig från tillämpningen i andra länder (s. 96 f.). Den svenska 

asylrätten påverkas med andra ord starkt av den internationella och unionsrättsliga 

flyktingrätten. 

 

                                                             
12 1 § förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
13 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt - en praktisk introduktion, Stockholm 2014, s. 44. [cit. Seidlitz] 
14 Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat, dvs. en stat som omfattas av 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), se 1 kap. 3b § UtlL. 
15 FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 
16 Rådets direktiv 2011/95/EU. 
17 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv. 
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2.2 Utlänningslagen 

Som nämnts ovan regleras utlänningars rätt att uppehålla sig i Sverige i UtlL. De olika 

grunderna för att beviljas uppehållstillstånd finns i 5 kap. UtlL och enligt 1 § har flyktingar, 

alternativt skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande som befinner sig i Sverige rätt till 

uppehållstillstånd. Av bestämmelsens ordalydelse framgår att prövningen är strikt hierarkisk 

och således alltid ska ske enligt nämnda ordning. Hur de olika skyddsgrunderna definieras 

framgår i 4 kap. UtlL, som kommer att behandlas nedan. I det fall uppehållstillstånd inte kan 

beviljas på någon av skyddsgrunderna prövas i sista hand om det föreligger sådana 

synnerligen ömmande omständigheter att uppehållstillstånd kan beviljas enligt 5 kap. 6 §. 

Förutom dessa inkluderande bestämmelser innehåller lagen regler om när en person är 

utesluten eller annars upphör att betraktas som flykting eller skyddsbehövande (se nedan). 

Vad gäller inlämnandet av ansökan skiljer sig asylärenden från övriga migrationsärenden. 

Enligt 5 kap. 18 § kan en asylansökan endast lämnas in av en person som befinner sig på 

plats i Sverige. Vid ansökan om uppehållstillstånd i fall där skyddsbehov saknas gäller istället 

att sökanden inte får befinna sig i landet vid tiden för ansökan. 

 

Vid asylprövningen är det den sökandes individuella behov av skydd som ska utredas.18 Det 

är viktigt att det vid prövningen görs en helhetsbedömning av alla omständigheter som är 

relevanta i målet.19 I UNHCR:s handbok, artikel 201, slås fast att trots att en enskild händelse 

inte är tillräcklig för att uppehållstillstånd ska beviljas kan alla skildrade händelser 

sammantagna göra den sökandes fruktan välgrundad. Brister berättelsen enbart i en aspekt är 

detta inte tillräckligt för att underkänna berättelsen i sin helhet.20 Vid prövningen ska fokus 

ligga i första instans. Därför är det viktigt att alla relevanta omständigheter kommer fram 

redan vid handläggningen hos Migrationsverket. Detta kan medföra problem eftersom 

personer som flytt trauma ofta har svårt att tala öppet om vad de varit med om. Ytterligare en 

svårighet vad gäller prövningen är att det rör sig om en bedömning av framtida händelser. 

Mot bakgrund av händelser i det förflutna görs en prognos om risken för framtida förföljelse. 

Har en individ tidigare utsatts för förföljelse i form av tortyr eller annan skyddsgrundande 

behandling utgör detta en presumtion för att denne, vid ett återvändande, kommer att utsättas 

även i framtiden. Denna presumtion kan sedan brytas under utredningens gång.21 I det fall 

uppehållstillstånd beviljas har sökanden rätt till motsvarande statusförklaring. Denna ska 

                                                             
18 Seidlitz, s. 86. 
19 Seidlitz, s. 90. 
20 Se t.ex. Europadomstolens dom i R.C. mot Sverige, nr 41827/07. 
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erhållas även utan att särskild begäran framställts. Bestämmelserna om statusförklaring finns 

i 4 kap. 3 och 3a §§. Statusförklaringen är kopplad till uppehållstillståndet och kan således 

upphöra eller återkallas om grund för uppehållstillstånd inte längre föreligger. 

 

 

2.2.1 Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov 
 
Flyktingskap 

Flykting, enligt 4 kap. 1 § UtlL, är den som befinner sig utanför det land som denne är 

medborgare i därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning 

eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Grunderna överlappar till viss del varandra 

och det är möjligt att förföljelsen anses hänföra sig till flera olika skyddsgrunder.22  Det krävs 

inte att personen i fråga verkligen hyser exempelvis en viss religiös eller politisk uppfattning, 

utan det är tillräckligt att det rör sig om en tillskriven uppfattning.23 Frågan om att den 

asylsökande känner en välgrundad fruktan anses innehålla ett subjektivt och ett objektivt 

element. Inlämnandet av en allvarligt menad asylansökan är i regel tillräckligt för att fruktan 

ska anses föreligga. Det krävs med andra ord inte att personen är rädd i egentlig mening. 

Däremot krävs att fruktan är välgrundad i den bemärkelsen att den kan anses vara objektivt 

underbyggd.24 Utöver detta krävs att personen inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, 

begagna sig av hemlandets skydd. Det spelar ingen roll om det är landets myndigheter som är 

ansvariga för förföljelsen eller om myndigheterna inte förmår skydda personen från 

förföljelse från enskilda. Bestämmelsen i UtlL speglar definitionen i flyktingkonventionens 

artikel 1 (A) 2, med den skillnad att UtlL uttryckligen anger kön och sexuell läggning som 

skyddsgrunder.25 Alla åtgärder som riktas mot en person utgör inte förföljelse. Det finns 

ingen definition av begreppet ”förföljelse” i UtlL eller flyktingkonventionen men allmänt 

vedertaget uppställs krav på att de upplevda eller befarade övergreppen är av tillräckligt 

allvarlig karaktär och har viss intensitet. Även om flera åtgärder var för sig inte anses utgöra 

förföljelse kan en kombination av flera åtgärder göra det.26 

                                                                                                                                                                                             
21 Seidlitz, s. 73. 
22 UNHCR:s handbok artikel 66-67. 
23 Diesen, Christian, BEVIS 8. Prövning av migrationsärenden, Stockholm 2012, s. 132. [cit. Diesen, BEVIS 8] 
24 Diesen, BEVIS 8, s. 35. 
25 Se prop. 2005/06:6 s. 19 f. 
26 Diesen, BEVIS 8, s. 36 f. 
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Alternativt skyddsbehov 

Enligt 4 kap. 2 § UtlL är en alternativt skyddsbehövande en utlänning som i andra fall än som 

avses i 1 § befinner sig utanför det land som denne är medborgare i, därför att det finns en 

grundad anledning att anta att han eller hon vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa 

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

förnedrande behandling eller bestraffning. Rätten till skydd enligt bestämmelsen gäller 

oavsett vilken grund som ligger bakom och det krävs således inte, till skillnad från vid 

flyktingskap, en koppling till någon av skyddsgrunderna.27 Bestämmelsen stadgar även skydd 

för civilpersoner som löper en allvarlig och personlig risk att drabbas av urskillningslöst våld 

med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. Denna andra del av bestämmelsen 

motsvarar artikel 15 (c) i skyddsgrundsdirektivet. Att risken ska vara personlig innebär att det 

ska föreligga ett specifikt hot på grund av den sökandes personliga situation.28 I båda leden 

krävs att personen inte vill eller kan begagna sig av landets skydd och skyddet gäller 

oberoende av om det är myndigheterna eller enskilda i landet som utsätter personen för en 

risk. 

 

Övrigt skyddsbehov 

I Sverige finns en tredje skyddsgrund som inte motsvaras av några internationella eller 

unionsrättsliga bestämmelser. I 4 kap. 2a § UtlL stadgas att med övrig skyddsbehövande 

avses en utlänning som befinner sig utanför det land som denne är medborgare i, därför att 

han eller hon behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av 

andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga 

övergrepp. Bestämmelsen överlappar till viss del skyddet i 2 § men till skillnad från vid 

alternativt skyddsbehov krävs inte att risken är personlig utan det är tillräckligt att situationen 

är sådan att personen endast genom att befinna sig i hemlandet är utsatt för en risk. Skydd ska 

ges enligt bestämmelsen om det framstår som otänkbart att sända personen till hemlandet 

eller om det är omöjligt för denne att på ett säkert sätt ta sig till och leva i landet.29 Med svåra 

motsättningar avses bland annat politisk instabilitet och ett rättssystem i landet som inte 

opartiskt värnar om befolkningens grundläggande mänskliga rättigheter.30 Övrig 

skyddsbehövande är även den som inte kan återvända till sitt hemland på grund av en 

miljökatastrof. 

                                                             
27 Diesen, BEVIS 8, s. 42. 
28 Diesen, BEVIS 8, s. 42. 
29 Diesen, BEVIS 8, s. 44. 
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2.2.2  Internt flyktalternativ 

Gemensamt för de ovan behandlade skyddsgrunderna är att det uppställs krav på avsaknad av 

ett internt flyktalternativ. Det är en internationellt vedertagen princip att en enskild, för att 

räknas som flykting, inte ska ha möjlighet att få skydd på en annan plats i hemlandet.31 

Rätten till internationellt skydd är således subsidiärt i förhållande till skydd från den egna 

staten.32 För att uppehållstillstånd i Sverige ska kunna beviljas krävs med andra ord att det 

inte är rimligt att den sökande söker skydd i en annan, säker, del av hemlandet. I artikel 91 i 

UNHCR:s handbok stadgas att en person inte kommer att uteslutas från möjligheten att 

erhålla flyktingskap på den grund att det kan finnas en del av landet där förföljelse inte sker, 

förutsatt att det inte under alla rådande omständigheter hade varit rimligt att förvänta sig att 

personen sökte tillflykt i den delen av landet. Eftersom avsaknaden av ett internt 

flyktalternativ är en förutsättning för att skyddsbehov ska anses föreligga ingår det i 

prövningen av skyddsbehovet att ta ställning till förekomsten av ett relevant och rimligt 

internflyktsalternativ. Det går med andra ord inte att slå fast att en asylsökande är i behov av 
internationellt skydd utan att först ha beaktat dennes möjlighet att bosätta sig på en annan 
plats inom hemlandets territorium.33 

 

 

2.2.3 Synnerligen ömmande omständigheter 

I det fall uppehållstillstånd inte beviljas mot bakgrund av de nämnda skyddsgrunderna finns 

enligt 5 kap. 6 § UtlL en möjlighet att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter. Bestämmelsen har ett snävt tillämpningsområde. Den är avsedd att 

verka som en undantagsbestämmelse och blir aktuell först sedan alla relevanta huvudgrunder 

prövats.34 Vid prövningen sker en samlad bedömning av den sökandes situation, där särskilt 

personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet beaktas. Vad 

gäller den sökandes hälsotillstånd är det inte möjligt att fastställa exakt när ett hälsotillstånd 

är så pass allvarligt att det ska leda till uppehållstillstånd. Vid bedömningen måste beaktas 

ifall det är rimligt att vården ges i Sverige och om den förväntas leda till en påtaglig och 

varaktig förbättring av den enskildes hälsotillstånd. Dessutom krävs att det inte är möjligt för 

sökanden att erhålla adekvat vård i hemlandet. Det är inte tillräckligt att vården är betydligt 

                                                                                                                                                                                             
30 Diesen, BEVIS 8, s. 44. 
31 Prop. 2005/06:6 s. 28. 
32 UNHCR:s handbok artikel 90. 
33 Se MIG 2013:2. 
34 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
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bättre i Sverige utan det krävs att vård över huvud taget inte är möjlig att få i hemlandet. 

Även det ekonomiska åtagandet för Sverige kan beaktas.35 

 
Vid bedömningen av anpassningen till Sverige beaktas om sökanden anpassat sig till svenska 

förhållanden under en avsevärd vistelsetid i landet. Dock kan en längre vistelse inte ensamt 

utgöra grund för uppehållstillstånd utan det väsentliga är vilken anknytning sökanden fått till 

Sverige.36 Vid bedömningen av vistelsetiden krävs att det är fråga om tid som den sökande 

haft rätt att vistas i landet. Tid som sökanden hållit sig undan myndigheterna för att 

exempelvis undvika verkställandet av ett utvisningsbeslut ska inte beaktas. Däremot kan 

uppehållstillstånd bli aktuellt om det vid prövningen bedöms föreligga ett så pass långvarigt 

verkställighetshinder att den sökande förväntas få en särskild anknytning till Sverige under 

väntetiden. Det får dock inte röra sig om ett hinder som sökanden själv kunnat medverka till 

att undanröja, exempelvis genom att ordna fram resehandlingar.37 Vad som krävs för 
uppehållstillstånd på grund av ”situationen i hemlandet” har inte närmare berörts i 
förarbetena men det får antas röra sig om förhållanden som utan att i sig vara skydds-
grundande leder till bedömningen att det framstår som olämpligt att avvisa sökanden till 
hemlandet.38 
 

 

2.2.4 Verkställighetshinder 

Som nämnts ovan är det möjligt att erhålla uppehållstillstånd på grund av att ett långvarigt 

verkställighetshinder bedöms föreligga. Verkställighetshinder behandlas i 12 kap. UtlL och 

kan vara antingen tillfälliga eller bestående. 1-3 §§ stadgar de absoluta verkställighetshinder 

som grundas på den internationellt gällande principen om non-refoulement, enligt vilken det 

är förbjudet att sända en person till ett land där denne riskerar att utsättas för tortyr eller 

annan skyddsgrundande behandling (se mer nedan). Förbudet gäller även ett återsändande till 

ett land där individen inte är skyddad från att sändas vidare till ett land där sådan behandling 

riskerar att förekomma, så kallad chain-refoulement. Eftersom det är fråga om ett absolut 

förbud krävs att dessa hinder alltid beaktas av myndigheten när beslut fattas i asylärenden. 

Om det tidigt framkommer att ett beslut om av- eller utvisning inte kommer att kunna 

verkställas bör ett sådant beslut inte fattas. 

                                                             
35 Wikrén, kommentar till 5 kap. 6 §. 
36 Prop. 2004/05:170 s. 280. 
37 Prop 2004/05:170 s. 280. 
38 Wikrén, kommentar till 5 kap. 6 §. 
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Förutom dessa absoluta verkställighetshinder finns i 12 kap. 18 och 19 §§ UtlL en 

säkerhetsventil som aktualiseras i det fall det, efter att ett lagakraftvunnet beslut redan fattats, 

framkommer nya omständigheter som innebär att verkställighetshinder föreligger. Det kan 

röra sig om omständigheter som innebär att ett verkställande skulle strida mot 12 kap. 1-3 §§ 

eller att den sökandes hemland meddelat att denne inte kommer att tas emot. Enligt 12 kap. 

18 § får Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd om det framkommer omständigheter som 

innebär att ett bestående verkställighetshinder föreligger. Sådana omständigheter ska beaktas 

av myndigheten ex officio. Enligt bestämmelsen i 12 kap. 19 § måste istället sökanden själv 

åberopa omständigheter som leder till att ett verkställighetshinder föreligger. Detta leder, till 

skillnad från 18 §, inte direkt till att ett beslut fattas i frågan, utan till att en ny prövning av de 

nya omständigheterna sker. Det är inte tillräckligt att de nya åberopade omständigheterna 

utgör modifikationer eller tillägg till redan prövade omständigheter. Eftersom det rör sig om 

en prövning av extraordinär karaktär krävs att de nya omständigheterna inte kunnat åberopas 

tidigare eller att den sökande har giltig ursäkt till att så inte skett. Det kan röra sig om bland 

annat traumatiska händelser som gjort det svårt för sökanden att berätta om sina upplevelser 

eller att det är fråga om nya, tidigare okända sakuppgifter.39 

 

 

2.2.5 Uteslutande och upphörande 
 
Uteslutande 

I 4 kap. 2b § UtlL anges att en utlänning är utesluten från att anses som flykting om det finns 

synnerlig anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till bland annat brott mot 

freden, krigsförbrytelse, brott mot mänskligheten, grov icke-politisk brottslighet eller annars 

agerat på ett sätt som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser. Motsvarande 

bestämmelse angående alternativt och övrigt skyddsbehövande återfinns i 2c §. Reglerna om 

uteslutande från flyktingskap har sitt ursprung i flyktingkonventionens artikel 1(F) som består 

av en uttömmande lista av grova och allvarliga handlingar. Artikeln tar sikte på situationer då 

en person visserligen uppfyller kriterierna för att klassas som flykting men då man ansett att 

denne ändå bör uteslutas från konventionens skydd. Tanken är att den som gjort sig skyldig 

till grova brott inte ska kunna fly undan ansvar genom att gömma sig bakom det skydd som 

                                                             
39 Prop. 2004/05:170 s. 226 ff. 



 17 

uppställts för flyktingar.40 Enligt praxis är det inte nödvändigt att den sökande dömts till 

ansvar för brottet för att ett uteslutande ska kunna bli aktuellt. Även om beviskravet 

”synnerligen anledning anta” är lägre ställt än i brottmål är det dock viktigt att beviskravet är 

tillräckligt högt ställt, med hänsyn till att det övergripande syftet med bestämmelserna i 

flyktingkonventionen är att tillförsäkra skydd åt utsatta individer.41 I förarbetena understryks 

att bestämmelsen, med tanke på de allvarliga konsekvenser som kan bli följden av att en 

asylsökande utesluts från flyktingskap, ska tolkas restriktivt.42 

 

Upphörande 

Upphörandegrunderna återfinns i 4 kap. 5 och 5a §§ UtlL och tar sikte på exempelvis 

frivilligt användande av hemlandets skydd eller att väsentliga och bestående förändringar i 

hemlandet skett, så att personen inte längre befinner sig i en flyktingsituation och därför inte 

kan vägra använda sig av hemlandets skydd. Upphörandeklausulerna motsvaras av flykting-

konventionens artikel 1(C). Enligt UNHCR:s handbok, artikel 121, bör en åtskillnad göras 

mellan fall då individen faktiskt begagnat sig av hemlandets skydd och fall där det endast rör 

sig om enstaka och tillfälliga kontakter med myndigheter i ursprungslandet. Enligt artikeln 

kan det, i avsaknad av bevis på motsatsen, antas att en flykting som ansöker om och får ett 

hemlandspass utfärdat har för avsikt att begagna sig av ursprungslandets skydd. Om 

kontakten med myndigheten endast rör utfärdandet av till exempel ett födelse- eller 

vigselbevis bör dock detta inte tolkas som att flyktingen åter begagnar sig av hemlandets 

skydd. 

 

Återkallelse 

Ett beviljat uppehållstillstånd kan återkallas enligt bestämmelser i 7 kap. UtlL. Detta ska ske 

enligt 1 § om det framkommer att utlänningen medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller 

medvetet förtigit omständigheter som varit av betydelse för att tillståndet skulle beviljas. 

Enligt 7 § kan ett permanent uppehållstillstånd även återkallas om utlänningen inte längre är 

bosatt i Sverige. Det finns ingen skyldighet för Migrationsverket att fortlöpande efterforska 

om utlänningen ännu bor kvar i landet.43 Om det framkommer uppgifter om att utlänningen 

flyttat från Sverige krävs en noggrann undersökning av om bosättningen verkligen upphört, 

                                                             
40 Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 
Convention relating to the Status of Refugees, artikel 1. A (2). 
41 Se MIG 2012:14. 
42 Prop. 2009/10:31 s. 261. 
43 Prop. 1979/80:96 s. 117. 
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eftersom det är viktigt att uppehållstillståndet inte felaktigt återkallas. Om grund för 

uppehållstillstånd inte längre föreligger ska även utlänningens statusförklaring återkallas 

enligt 4 kap. 5b och 5c §§. 

 

 

2.3 Internationella och unionsrättsliga regelverk 

 

2.3.1 Internationella konventioner 
 
Flyktingkonventionen 

Som tidigare nämnts ligger den internationella flyktingrätten till grund för de svenska 

bestämmelserna och har således stor betydelse för svensk asylrätt. Ett centralt dokument 

inom den internationella asylrätten är Genèvekonventionen, eller flyktingkonventionen som 

den även kallas. Tillsammans med 1967 års tilläggsprotokoll utgör konventionen grunden för 

såväl svensk som unionsrättslig flyktingrätt. I konventionens artikel 1(A) återfinns 

definitionen av vem som är att betrakta som flykting och därmed har rätt att åtnjuta 

internationellt skydd. En person är att betrakta som flykting så fort kriterierna i definitionen 

är uppfyllda. En person blir med andra ord inte flykting först efter att en asylprövning skett 

med positivt utfall utan prövningen fastställer endast någonting som förelegat sedan 

tidigare.44 

 

Flyktingkonventionen innehåller inga förfaranderegler som tar sikte på hur fastställandet av 

flyktingskap ska gå till. Det är istället upp till varje konventionsstat att avgöra hur processen 

utformas. Som stöd för tolkningen av konventionens bestämmelser har FN:s flykting-

kommissariat, UNHCR45, fått i uppdrag att utveckla en handbok om förfarandet och 

kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning. Migrationsöverdomstolen 

(MiÖD) har tidigt slagit fast att handboken, med tillhörande riktlinjer, utgör viktiga 

rättskällor gällande förfarandet i ärenden som rör flyktingskap.46 Riktlinjerna ska ses som 

bilagor till handboken och fungera som ett komplement. De har därför samma rättsliga 

ställning som handboken. 

 

                                                             
44 UNHCR:s handbok artikel 28. 
45 United Nations High Commissioner for Refugees. 
46 Se MIG 2006:1. 
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Tortyrkonventionen 

Vid sidan av flyktingkonventionen utgör tortyrkonventionen47 ett viktigt internationellt 

instrument inom flyktingrätten. Konventionen har till syfte att förhindra tortyr och liknande 

illabehandling. Tortyrbegreppet innefattar alla handlingar begångna av offentliga tjänstemän 

eller företrädare för staten som medvetet tillfogar personer allvarliga psykiska eller fysiska 

skador. För att klassas som tortyr krävs enligt konventionens artikel 1 att syftet bakom 

illabehandlingen varit att erhålla information eller bekännelser, eller för att straffa någon för 

ett brott denne begått eller misstänkts ha begått. Förbudet mot tortyr är en folkrättslig princip 

som är bindande för alla stater och som inte går att avtala bort.48 Detta gäller oavsett om 

staten i fråga tillträtt tortyrkonventionen eller inte. Förutom förbudet mot tortyr innehåller 

konventionen, i artikel 3, ett förbud mot att utvisa någon till en stat där det finns en grundad 

anledning att tro att denne skulle riskera att utsättas för tortyr. Detta förbud är absolut och 

gäller som en internationellt erkänd princip, non-refoulement (se nedan). För att säkerställa 

att konventionen efterlevs har en särskild kommitté, Tortyrkommittén49, upprättats. Förutsatt 

att en medlemsstat har accepterat kommitténs behörighet kan Tortyrkommittén pröva 

påstådda brott mot konventionen, efter såväl mellanstatliga som enskilda klagomål.50 

 

Europakonventionen 

Ytterligare ett centralt regelverk utgör Europakonventionen51. Konventionen antogs 1950 av 

Europarådet, en europeisk sammanslutning av stater, med syfte att skydda och värna de 

mänskliga rättigheterna.52 Europakonventionen gäller som lag i Sverige sedan 1995 och är 

därför direkt tillämplig vid prövningen i svenska myndigheter och domstolar. De rättigheter 

som stadgas i konventionen ska garanteras var och en som befinner sig i en ansluten stat. De 

mest grundläggande rättigheterna i konventionen är bland annat rätten till liv och förbudet 

mot tortyr i artikel 2 och 3. Förbudet mot tortyr innefattar även, i likhet med förbudet i 

tortyrkonventionen, ett absolut förbud mot att återsända en individ till ett land där denne 

riskerar att utsättas för sådan behandling (se nedan). För att säkerställa fullföljandet av 

konventionen finns Europadomstolen dit enskilda personer, icke-statliga organisationer eller 

grupper av enskilda kan klaga i de fall de anser att deras rättigheter enligt konventionen har 

kränkts. Ett krav för att domstolen ska ta upp målet är att alla inhemska rättsmedel uttömts. 

                                                             
47 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 
48 Diesen, BEVIS 8, s. 121. 
49 UN Committee Against Torture (CAT). 
50 Diesen, BEVIS 8, s. 22. 
51 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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2.3.2 Internationella principer 

En grundläggande princip i den internationella flyktingrätten är den ovan nämnda principen 

om non-refoulement. Principen definieras i flyktingkonventionens artikel 33 som ett förbud 

mot utvisning och avvisning av en flykting ”till gränsen mot område varest hans liv eller 

frihet skulle hotas”. Enligt flyktingkonventionen medges undantag från förbudet, något som 

dock blir verkningslöst eftersom förbudet är sedvanerättsligt bindande för alla stater53 och 

därmed inte kan frångås. Som ovan nämnts kommer förbudet mot refoulement även till 

uttryck i tortyrkonventionens samt Europakonventionens artikel 3. Enligt Europadomstolens 

praxis har principen utsträckts till att gälla även utlämnande av en individ som riskerar att 

utsättas för sådan behandling. Förbudet i Europakonventionen är absolut och det är således 

inte möjligt för konventionsstaterna att reservera sig mot bestämmelsen. 

 

Ytterligare en viktig princip är den om benefit of the doubt. Principen kommer till uttryck 

bland annat i UNHCR:s handbok där artikel 203 stadgar att: 

 

“[s]edan den sökande gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse, kan det fortfarande 

saknas bevisning beträffande vissa uppgifter. Det har tidigare förklarats […] att en 

flykting troligtvis inte kan bevisa vart och ett av sina påståenden. Om detta skulle krävas, 

skulle utan tvivel en majoritet av alla flyktingar inte bli erkända. Därför är det ofta 

nödvändigt att betrakta uppkomna tvivelsmål till den sökandes fördel.” 

 

Principen är inte lagfäst i svensk rätt men har kommit väl till uttryck i förarbeten och praxis.54 

I MIG 2006:1 hänvisar domstolen till handbokens artikel 196, vilken stadgar att ”[o]m den 

sökandes redogörelse förefaller trovärdig och det inte finns goda skäl att anta det motsatta, 

bör den sökande i sådana fall ges en fördel av det uppkomna tvivelsmålet.” I fokus står alltså 

den sökandes trovärdighet. Principens innehåll utvecklas ytterligare i MIG 2007:12 där 

domstolen ställt upp ett antal kriterier för att principen ska bli tillämplig och sökandens 

berättelse därmed ska kunna godtas och läggas till grund för bedömningen. Bland annat 

uppställs krav på detaljrikedom och frånvaro av motstridiga uppgifter. Vidare slår domstolen 

fast att berättelsen bör vara sammanhängande och inte strida mot allmänt kända fakta. För att 

berättelsen ska frånkännas trovärdighet är det alltså inte tillräckligt att berättelsen framstår 

som märklig, utan det krävs till exempel att uppgifterna strider mot aktuell landinformation. 

                                                                                                                                                                                             
52 Seidlitz, s. 20. 
53 Seidlitz, s. 18. 
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2.3.3  Direktiv 

Precis som det svenska regelverket bygger även det gemensamma europeiska asylsystemet 

till stor del på internationella bestämmelser. Migrations- och asylfrågor blev en del av 

unionsrätten i och med Amsterdamfördraget. I samband med att Lissabonfördraget sedan 

trädde i kraft blev Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna55 juridiskt 

bindande för medlemsstaterna.56 I stadgans artikel 18 slås fast att rätten till asyl ska 

garanteras med iakttagande av reglerna i flyktingkonventionen. 

 

Skyddsgrundsdirektivet 

Ett centralt direktiv på området är skyddsgrundsdirektivet. Som namnet antyder tar direktivet 

sikte på gällande skyddsgrunder, det vill säga på vilka grunder tredjelandsmedborgare och 

statslösa ska anses berättigade till skydd. Utgångspunkten för direktivet är flykting-

konventionen och i direktivets artikel 9 hänvisas till flyktingdefinitionen i konventionens 

artikel 1(A). Till skillnad från konventionen ger skyddsgrundsdirektivet även möjlighet till 

subsidiärt skydd genom en alternativ skyddsgrund. Denna skyddsgrund speglar skyddet för 

alternativt skyddsbehövande i 4 kap. 2 § UtlL. Direktivets bestämmelser är uppställda som 

minimiregler och enligt artikel 3 står det medlemsstaterna fritt att införa eller behålla 

förmånligare bestämmelser, förutsatt att de inte strider mot bestämmelserna i direktivet. 

 

Asylprocedurdirektivet 

Asylprocedurdirektivet syftar till att fastställa gemensamma förfaranden för beviljande och 

återkallande av internationellt skydd enligt skyddsgrundsdirektivet. Även asylprocedur-

direktivet uppställer miniminormer och innebär alltså en nedre gräns för medlemsstaternas 

regelverk. Direktivet tar bland annat upp vissa grundläggande principer och garantier som ska 

prägla processen, bland annat rätten att få sin ansökan prövad samt rätten att kvarstanna i 

landet medan prövning sker. Härutöver uppställs krav på hur själva prövningen ska gå till. 

För en korrekt prövning krävs enligt artikel 10.3 bland annat att ansökningar prövas på ett 

individuellt, objektivt och opartiskt sätt. Dessutom krävs att aktuell och relevant information 

inhämtas från olika oberoende källor, till exempel UNHCR och internationella 

människorättsorganisationer. 

 

                                                                                                                                                                                             
54 Se SOU 2006:6 s. 235. 
55 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02. 
56 Seidlitz, s. 25. 
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3.  Fördelningen av bevisbördan 
 
 
3.1 Inledning 

Fördelningen av bevisbördan är ofta av avgörande betydelse för utgången i ett mål. Den part 

som bär bevisbördan är den som riskerar att förlora målet, i det fall tillräcklig bevisning inte 

kunnat presenteras och beviskravet därmed inte uppnåtts. Diesen uttrycker det så att 

bevisbördan handlar om vem som ska svara för bevisningen vid äventyr att påstått 

rättsfaktum inte godtas och parten ifråga riskerar att drabbas av en rättsförlust.57 Domstolen 

får inte grunda en dom på ett påstått rättsfaktum om det råder osäkerhet kring rättsfaktumets 

existens. Att man talar om en börda beror på att osäkerheten går ut över den part som är 

bevisskyldig. Bevisbördans placering varierar från fall till fall, beroende på vilka bevisteman 

som ställts upp i målet.58 När parterna går in i målet ska det, i princip, stå klart vem av dem 

som är bevisskyldig och för vad, samt vilket beviskrav som tillämpas.59 Beviskravet anger 

vilken styrka som krävs för att den framlagda bevisningen ska anses konstituera ett visst 

rättsfaktum. Eftersom beviskravet preciserar bevisskyldigheten är det lämpligt att behandla 

dessa företeelser tillsammans.60 

 

Bevisbördan i ett mål kan ligga antingen uteslutande på en av parterna eller vara delad mellan 

dem. Enligt Heuman finns en risk att det materiella rättsskyddet blir illusoriskt om inte 

bevisskyldigheten i ett tvistemål delas mellan parterna. Därför finns det anledning att göra 

ena parten bevisskyldig för vissa rättsfakta och motparten för andra.61 En delad bevisbörda 

föreligger i regel i tvistemål. I brottmål ligger däremot hela bevisbördan på åklagarsidan (se 

mer nedan). Att bevisbördan är fördelad mellan parterna i målet kan ibland beskrivas så att 

bevisbördan ”hoppar” mellan parterna och att det således, sedan käranden lyckats styrka sitt 

rättsfaktum, ankommer på svaranden att bevisa de rättsfakta denne angivit till stöd för 

bestridandet.62 Häri är det dock viktigt att hålla isär begreppen delad bevisbörda och falsk 

bevisbörda. Den falska bevisbördan innebär att man under processens gång gör en 

bedömning av vad som anses bevisat i målet. Efter det att käranden lagt fram sin muntliga 

bevisning kan denne anses ha uppfyllt sin bevisskyldighet. Sedan svaranden därefter lagt 

                                                             
57 Diesen, BEVIS 7, s. 62. 
58 Diesen, BEVIS 7, s. 62. 
59 Diesen, BEVIS 7, s. 19. 
60 Heuman, s. 16 f. 
61 Heuman, s. 112. 
62 Diesen, BEVIS 8, s. 201. 
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fram sin motbevisning kan styrkan av kärandens bevisning anses ha sjunkit. Att på detta sätt 

söka fastställa bevisningens styrka löpande fyller sällan någon funktion.63 

 

Uppställandet av presumtioner utgör ett slags bevisbörderegler som innebär att bevisbördan 

delas mellan parterna på ett visst sätt. Samma skäl som motiverar placeringen av bevisbördan 

enligt bevisbördeteorierna (se nedan) kan ha betydelse även för presumtioner som uppställts i 

lag eller praxis.64 Presumtioner innebär att sedan en part lyckats bevisa en presumtions-

grundande omständighet har motparten att bevisa icke-existensen av den presumerade 

omständigheten. Ett illustrativt exempel från civilrätten är NJA 1975 s. 657, där presumtionen 

i målet grundades på att den ena parten lättare kunnat säkra bevisning än motparten. I målet 

tvistade en hyresgäst och en hyresvärd om skador som uppkommit i emaljen på ett badkar. 

Domstolen ställde upp en presumtion om att skadan orsakats av hyresgästen eller någon som 

hyresgästen svarat för, bland annat eftersom hyresgästen är den enda av parterna som har 

tillgång till lägenheten. Domstolen uppställde ett lågt beviskrav för att hyresgästen skulle 

lyckas bryta presumtionen. Målet kommer att behandlas ytterligare i analysen nedan. 

 

Osäkerheten kring om en viss omständighet föreligger eller inte aktualiserar vissa teorier för 

bevisbördans placering. Teorierna tar sikte på bland annat sannolikheten för att en parts 

påstående är riktigt eller parternas bevissäkringsmöjligheter. Det finns inga skarpt utarbetade 

gränser mellan principerna. Om flera argument har relevans i målet är det möjligt att några 

påverkar bedömningen av bevisbördan medan andra argument får betydelse för beviskravet.65 

Det är även möjligt att bevisbördan fördelas efter en sammanvägning av flera principer som 

pekar i samma riktning. Om teorierna istället pekar åt olika håll blir det fråga om att göra en 

avvägning av de argument som aktualiserats. Någon rangordning av principerna är i regel inte 

möjlig. Skälen till att en viss princip är tillämplig varierar mellan olika typer av fall. Till 

exempel kan en parts skyddsbehov vara mer eller mindre framträdande i målet.66 

 

Nedan följer en framställning av de mest centrala bevisbördeteorierna som de presenterats av 

Heuman i Bevisbörda och beviskrav i tvistemål. Eftersom bevissäkringsteorin och 

konsekvensteorin står i fokus för uppsatsen kommer dessa teorier att behandlas mer utförligt. 

Först följer dock en kort genomgång av bevisbördans placering i de olika målkategorierna. 

                                                             
63 Heuman, s. 120. 
64 Heuman, s. 16. 
65 Heuman, s. 17. 
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3.2 Fördelningen av bevisbördan i olika målkategorier 

 
 
3.2.1 Tvistemål 

I tvistemål har bevisbördan länge varit nära sammankopplad med åberopsbördan. Att 

käranden ska styrka sin rätt är en sentens som varit gällande sedan lång tid tillbaka.67 

Annorlunda uttryckt innebär detta att den part som till stöd för den yrkade rättsföljden 

åberopar ett visst rättsfaktum också har att bevisa detta påstående. Denna huvudregel har få 

undantag i de indispositiva målen. I de dispositiva målen förekommer däremot flera 

undantag, bland annat när det föreligger särskilda bevissvårigheter för någon part eller där 

man ansett att en av parterna befinner sig i en svagare ställning.68 Som regel bör samma 

argument inte gynna en och samma part två gånger i målet. Ett sådant dubbelbeaktande, vid 

såväl bevisvärderingen som vid fördelningen av bevisbördan, är viktigt att söka undvika.69 

 

I tvistemål gäller att den bevisskyldige parten ska styrka sin rätt.70 Detta så kallade 

normalbeviskrav tycks dock på senare tid ha blivit överspelat och det har i många typer av 

fall ansetts finnas skäl att justera beviskravet. Samma principer som verkar för att fördela 

bevisbördan kan nämligen ha betydelse även för tillämpligt beviskrav. Exempelvis kan 

beviskravet sänkas i det fall någon av parterna möter stora bevissäkringssvårigheter, för att 

inte partens möjlighet till framgång ska bli illusorisk. Om ett högt beviskrav riktas mot en 

part kan det bli svårt för denne att fullgöra sin bevisbörda.71 Dylika undantag från 

normalkravet har numera blivit så vanligt förekommande att det inte längre går att tala om det 

som en gängse standard.72 

 

 

3.2.2 Brottmål 

I brottmål är frågan om bevisbördans placering tämligen okomplicerad. Bevisbördan ligger 

alltid på åklagaren och den tilltalade behöver således aldrig bevisa sin oskuld. Fördelningen 

har sin grund i principen in dubio pro reo; i tveksamma fall till förmån för den tilltalade. 

Principen bygger på tanken att man i en rättsstat inte godtar felaktigt fällande domar i 

                                                                                                                                                                                             
66 Heuman, s. 25. 
67 Heuman, s. 42. 
68 Diesen, BEVIS 7, s. 62 f. 
69 Ekelöf, Per Olof, Rättegång, Fjärde häftet, Stockholm 2009, s. 96. [cit. Ekelöf] 
70 Heuman, s. 66 f. 
71 Heuman, s. 63. 
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brottmål och är avsedd att verka som ett rättsskydd för den enskilde.73 Beviskravet i brottmål 

är, i princip, alltid detsamma, nämligen att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den 

åtalade begått gärningen. Detta höga beviskrav motiveras av att det anses mindre stötande att 

en skyldig person försätts på fri fot än att en oskyldig fälls för brott. 

 

 

3.2.3 Förvaltningsmål 

Inom förvaltningsrätten gäller som huvudregel att bevisbördan för skyldigheter ligger på 

myndigheten och för rättigheter och förmåner på den enskilde.74 I likhet med de dispositiva 

tvistemålen, men till skillnad från brottmål, är bevisbördan fördelad mellan parterna. Detta 

innebär att bevisbördan kan variera beroende på vad målet gäller och vilka bevisteman som 

ställts upp.75 Förvaltningsrätten innehåller en mängd olika ärendetyper, från rena 

ansökningsärenden till ärenden där grundläggande fri- och rättigheter träder i förgrunden. 

Detta gör det svårt att finna en enhetlighet som gör det möjligt att ställa upp en gemensam 

modell för bevisbördans placering som passar alla förvaltningsmål.76 

 

Förvaltningsprocessen är starkt präglad av officialprincipen, som kommer till uttryck i 8 § 

FPL. Principen innebär att domstolar och myndigheter ska se till att målet blir så utrett som 

dess beskaffenhet kräver. Motsvarande bestämmelse står inte att finna i FL, men anses gälla 

som en allmän förvaltningsrättslig princip och omfattar således även myndigheters hantering 

av ärenden.77 Att målet ska bli så utrett som dess beskaffenhet kräver innebär inte att målet 

måste vara fullständigt utrett, utan endast tillräckligt utrett i alla relevanta delar. Hur långt 

utredningsansvaret sträcker sig varierar från mål till mål.78 Vanligtvis föreligger ett lägre 

ansvar vad gäller ansökningsärenden, men eftersom det i asylärenden kan föreligga 

skyddsbehov för den enskilde har myndigheten ett mer långtgående utredningsansvar i 

sådana mål. Detta trots att det rör sig om en tvåpartsprocess där den enskilde ofta företräds av 

ett offentligt ombud.79 Det kan aldrig gå ut över domstolen att en omständighet inte kunnat 

bevisas. Detta gäller även i fall där officialprincipen och domstolens utredningsskyldighet har 

                                                                                                                                                                                             
72 Heuman, s. 414. 
73 Ekelöf, s. 150. 
74 Diesen, BEVIS 8, s. 202. 
75 Diesen, BEVIS 7, s. 62. 
76 Diesen, BEVIS 7, s. 46. 
77 Se RÅ 1992 not 234. 
78 Prop. 2004/05:170 s. 155. 
79 Seidlitz, s. 45. 



 26 

en framträdande roll.80 Någon av parterna kommer alltid att vara bevisskyldig. Brister 

utredningen i någon del reglerar bevisbördan vem av parterna som står risken för denna brist. 

Med andra ord tar reglerna om bevisbördan vid först när målet är tillräckligt utrett.81 

 

 

3.3 Teorier för bevisbördans placering 

 
 
3.3.1 Dogmatiska teorier 

De dogmatiska teorierna kännetecknas av att de saknar sakliga argument och således inte 

låter sig motiveras rationellt.82 Ett exempel på en dogmatisk princip är den att käranden ska 

styrka sin talan och svaranden sina invändningar. Principen har tidigare spelat en stor roll i 

svensk rätt. Enligt Heuman lever de dogmatiska principerna i viss mån kvar i modern rätt, 

något som skulle kunna förklaras av att de vid första anblick framstår som övertygande och 

att de därigenom har en slags persuasiv verkan. En annan orsak kan, enligt Heuman, vara att 

de relativt väl sammanfattar vad som följer av de sakligt motiverade bevisbördeprinciperna.83 

Som uttrycks av Fitger i Zeteos lagkommentar ”råder [det dock numera] förhoppningsvis 

enighet om att man inte kan använda sig av sådana primitiva föreställningssätt när det gäller 

frågor om bevisbörda.”84 Det är svårt att ge de dogmatiska teorierna något bestämt innehåll. 

Eftersom de ofta är vaga och innehåller svårbegripliga undantag bidrar de sällan till en ökad 

vägledning.85 Principerna tar heller inte hänsyn till att olika rättspolitiska argument kan ha 

avgörande betydelse.86 

 

 

3.3.2 Sannolikhetsteorier 

Sannolikhetsteoriernas grundtanke är att bevisbördereglerna ska skapa största möjliga 

sannolikhet för att den materiella rätten förverkligas. Syftet är att så många tvister som 

möjligt ska bli korrekt bedömda och således få en materiellt riktig utgång. Detta mål talar för 

att den så kallade överviktsprincipen bör tillämpas, enligt vilken ingen av parterna bär 

                                                             
80 Heuman, s. 17. 
81 Se Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m - en kommetar, Stockholm 2015, kommentar till 8 § 
[cit. Wennergren] och Diesen, BEVIS 7, s. 63. 
82 Heuman, s. 42. 
83 Heuman, s. 479. 
84 Fitger, Peter, Rättegångsbalken, Stockholm 2015, kommentar till 1 § under rubriken ”Bevisbördan”.  
[cit. Fitger] 
85 Heuman, s. 479. 
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bevisbördan, utan målets utgång blir den som den samlade bevisningen pekar åt. Minsta lilla 

övervikt till fördel för ena partens uppfattning avgör målet. En sådan renodlad 

överviktsprincip har dock inte stöd i praxis. Istället utgår man enligt teorin från att 

bevistemats ursprungssannolikhet kan få betydelse för fördelningen av bevisbördan. 

Ursprungssannolikheten tar sikte på sannolikheten för bevistemats existens som den kan 

utrönas innan någon bevisning lagts fram i målet och tar då sikte på vad som allmänt sett är 

vanligt för ett visst typfall. Den part som hävdar någonting som avviker från ursprungs-

sannolikheten bär bevisbördan för detta påstående.87  

 

Ursprungssannolikheten avgörs med hjälp av statistik eller allmänna erfarenhetssatser, 

exempelvis domarens allmänna livserfarenhet eller uttalanden av myndigheter och 

organisationer.88 För att inte äventyra förutsebarheten, och därmed även rättssäkerheten, är 

det viktigt att sannolikheten bedöms på ett tillförlitligt sätt, till exempel genom partsbruk, 

handelsbruk eller någon annan fast sedvänja.89 För att påverka bevisbördas krävs således en 

hög ursprungssannolikhet. Detta kan även medföra att ett strängt beviskrav ställs upp i målet. 

Är ursprungssannolikheten istället låg utgör detta ett svagt verkande bevisbördeargument.90 

Ursprungssannolikheten kan då ges betydelse inom ramen för bevisvärderingen.91 

 

 

3.3.3 Rättviseteorier 

Rättviseteorierna förenas av sin strävan att skapa rättvisa. I fokus står tanken att parterna ska 

behandlas lika och ges samma möjlighet att vinna processen. Denna grundtanke kan sägas 

innebära att en kärande inte är tvungen att styrka alla omständigheter som gör den åberopade 

rättsregeln tillämplig. Om käranden lyckas bevisa de grundläggande förutsättningarna kan 

övriga rekvisit presumeras vara uppfyllda, i det fall motparten inte lyckas bevisa motsatsen. 

Teorierna är dock alldeles för vaga för att bidra med någon bestämd vägledning och något 

större stöd för att de använts finns inte i praxis.92 

 

                                                                                                                                                                                             
86 Heuman, s. 42. 
87 Angående detta stycke, se Heuman s. 44 ff. 
88 Heuman, s. 430. 
89 Heuman, s. 417. 
90 Heuman, s. 419. 
91 Ekelöf, s. 137. 
92 Heuman, s. 48. 
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3.3.4 Materiellträttsliga teorier 

Enligt den materiella bevisbördeteorin ska bevisbördereglerna bidra till den aktuella 

civilrättsliga regelns genomslagskraft. Teorin tar avstånd från sannolikhetsteorierna och 

menar att meddelandet av korrekta domar får stå tillbaka till förmån för regelns 

genomslagskraft i samhället.93 En central fråga för teorin är vilka ändamålsskäl som ska 

uppnås och hur den tillämpliga regelns syften ska fastställas. Enligt Ekelöf, som är den 

främste förespråkaren av teorin, är det de allmänna mål som regeln eftersträvar som ska få 

genomslagskraft och inte de enskilda parternas intressen.94 Att fastställa det allmänna syftet 

kan vara något problematisk, i de fall lagstiftaren gjort en avvägning mellan olika intressen. 

För att bevisbördan ska påverkas krävs att ett intresse skjutits i förgrunden, till exempel 

skyddandet av en svagare part.95 

 

 

3.3.5 Konsekvensteorin 

Enligt konsekvensteorin är rättsföljden en faktor som har betydelse för bevisbördans 

placering. Genom att se till den yrkade rättsföljdens konsekvenser är det möjligt att fördela 

bevisbördan mellan parterna. Teorin utgår från att en felaktig dom medför olika verkningar 

för parterna i målet, det vill säga att ett felaktigt bifall eller ett oriktigt ogillande inte kommer 

att påverka parterna negativt i samma mån. Genom att undersöka påföljden och parternas 

intressen i målet är det möjligt att fördela bevisbördan på så sätt att den som anses drabbas 

negativt i mindre omfattning av en materiellt oriktig dom får bära bevisbördan. Det krävs 

därför en komparation av parternas intressen i målet för att bedöma vilket intresse som är 

mest skyddsvärt. I det fall parternas intresse i målet väger lika tungt är teorin mindre lämplig 

som grund för att göra en av parterna bevisskyldig. Det är istället när överväganden avseende 

rättsföljden leder fram till slutsatsen att en parts intresse kan anses stå över den andres som 

teorin får bärighet. Detta innebär att teorins betydelse för bevisbördans placering i dispositiva 

tvistemål är ringa, eftersom parternas intresse ofta väger jämt. Rör tvisten en viss summa är 

det lika viktigt för såväl käranden som svaranden att erhålla beloppet, samtidigt som förlusten 

av beloppet är lika betungande för dem båda. Detta oavsett om tvisten rör stora eller små 

värden. Endast det faktum att en ekonomiskt starkare part bättre kan bära förlusten utgör inte 

skäl att lägga bevisbördan på denne. Bevisbördereglerna bör inte användas som ett instrument 

                                                             
93 Heuman, s. 49. 
94 Heuman, s. 52. 
95 Heuman, s. 50. 
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att utjämna ekonomiska skillnader mellan parterna. I brottmål däremot har konsekvens-

teoretiska argument haft bäring på fördelningen av bevisbördan. Denna har, som ovan 

nämnts, lagts på åklagaren, eftersom en felaktigt fällande dom anses få allvarligare 

konsekvenser än ett oriktigt frikännande.96 

 

 

3.3.6 Bevissäkringsteorin 

Enligt bevissäkringsteorin bör den part som haft lättast att säkra bevisning, eller som haft de 

bästa förutsättningarna att göra det, bära bevisbördan. I det fall ingen av parterna haft lättare 

att säkra bevisning kan bevisbördan placeras på den som haft särskild anledning att göra det. 

Här krävs att det går att fastställa vem av parterna som har den största anledningen eller det 

starkaste intresset av att bevissäkring sker.97 Endast det faktum att en part haft lätt att säkra 

bevisning är dock inte tillräckligt för att placera bevisbördan på denne, utan det krävs en 

komparation av parternas möjligheter. Är det så att båda parter haft relativt goda möjligheter 

att säkra bevisning men ena parten haft bättre möjligheter utgör detta skäl att lägga 

bevisbördan på den senare.98 Att en part saknat möjligheter att säkra bevisning är däremot 

inte tillräckligt för att lägga bevisbördan på motparten.99 Om ingen av parterna haft möjlighet 

att säkra bevisning på ett tillförlitligt sätt finns knappast underlag för att låta bevis-

säkringsargument avgöra fördelningen av bevisbördan.100  

 

För att bevissäkringsargument ska kunna ges betydelse för bevisbördans placering krävs 

alltså att någon av parterna faktiskt kunnat säkra bevisning på ett tillförlitligt sätt. Detta krav 

på reliabilitet innehåller som sagt ett mått av komparation. Det måste utredas vilken av 

parterna som kan säkra bevisning på det mest tillförlitliga sättet. Tillförlitligheten kan bland 

annat bero på vilken metod som kommer till användning vid bevissäkringen.101 En 

metodinriktad bevissäkring tar sikte på att utredning kan säkerställas genom till exempel 

undertecknandet av ett skriftligt dokument eller genom fotografering och besiktning av 

egendom. Den part som påstår att ett avtal ingåtts utan undertecknande av ett skriftligt 

dokument kan åläggas bevisbördan för att ett muntligt avtal föreligger. Dokumentation av 

avtal anses även ha en tvisteförebyggande verkan, eftersom det genom skriftligheten tydligt 

                                                             
96 Angående detta stycke se Heuman, s. 58 f. 
97 Heuman, s. 167. 
98 Heuman, s. 182. 
99 Heuman, s. 189. 
100 Heuman, s. 170. 
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framgår vad som gäller mellan parterna.102 Den situationsspecifika metoden handlar om att 

förekomsten av vissa faktiska och rättsliga situationer talar för att bevisbördan bör läggas på 

en av parterna, exempelvis den part som besitter eller har kontroll över viss egendom.103 

Enligt den partsrelaterade metoden kan parternas inbördes ställning få betydelse för 

fördelningen av bevisbördan. Det förekommer att en av parterna har överlägsna resurser och 

en större kompetens som underlättar för denne att utreda omständigheter och säkra bevisning 

till stöd för sin talan. Denna utredningskapacitet kan utgöra argument att lägga bevisbördan 

på parten. Det får dock, som tidigare nämnts, inte bli fråga om att söka utjämna ekonomiska 

skillnader mellan parterna. Enligt bevissäkringsteorin får bevisbördan inte läggas på en 

ekonomiskt starkare part endast på den grund att denne lättare kan bära konsekvenserna av en 

eventuell förlust. Utredningskapaciteten och styrkeförhållandet mellan parterna kan variera 

kraftigt från fall till fall och det är därför ofta svårt att dra några generella slutsatser som är 

allmänt giltiga vid tillämpningen av en viss rättsregel. Det finns dock undantag. Exempelvis 

när det gäller konsumenttvister anses konsumenten inta en underlägsen ställning i förhållande 

till näringsidkaren. Detta gör det möjligt att ställa upp generella bevisbörderegler med bäring 

på sådana fall.104  

 

Vid beaktande av metoderna är det viktigt att undersöka om en part verkligen kan skaffa fram 

tillförlitlig utredning, eftersom bevisskyldigheten inte bör baseras på löst grundade 

antaganden.105 I fall då endast en av parterna haft möjlighet att säkra bevisning kan dennes 

möjligheter i realiteten varit starkt begränsade. Exempelvis kan ett händelseförlopp ske 

plötsligt och överraskande, vilket ofta leder till en känslomässig reaktion. I dessa fall är det 

naturligt att den drabbades fokus inte främst ligger på att säkra bevisning, utan istället på att 

begränsa skadeverkningarna. Sådana starkt begränsade bevissäkringsmöjligheter utgör då inte 

skäl att göra en part bevisskyldig.106 

 

En teori som ligger nära bevissäkringsteorin är maktsfärsprincipen. Teorin har en stor 

räckvidd samtidigt som den är mycket vag. Teorin har bekräftats i generell form i doktrinen 

och dessa källor lämnar ett indirekt belägg för teorin. Häri har hävdats att bevisbördan bör 

läggas på den part som har bevismaterialet i sin maktsfär, eftersom denna part kontrollerar 

                                                                                                                                                                                             
101 Heuman, s. 169 f. 
102 Heuman, s. 224. 
103 Heuman, s. 411 f. 
104 Heuman, s. 55. 
105 Heuman, s. 269. 
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bevisläget på ett sätt som motparten inte gör. Ett problem med teorin är att den inte säger 

någonting om parternas relativa bevissäkringsmöjligheter utan tar för givet att en parts 

kontrollposition ger denne bättre förutsättningar än motparten att säkra bevisning. Enligt 

Heuman är det inte rimligt att utgå från att den ena partens besittning av ett omtvistat föremål 

alltid utestänger motparten från möjligheten att säkra bevisning.107 

 

                                                                                                                                                                                             
106 Heuman, s. 189. 
107 Angående detta stycke, se Heuman s. 280 f. 
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4.  Bevisbördan i asylprocessen 

 
4.1 Inledning 
Huvudregeln inom asylrätten är att bevisbördan vilar hos den som söker asyl. Denna 

huvudregel är en internationellt erkänd princip och har stöd i ett flertal rättskällor, både 

internationella och inhemska. I artikel 196 i UNHCR:s handbok stadgas att ”[e]n allmän 

rättslig princip säger att bevisbördan ligger hos den som åberopar en viss omständighet.” 

Vidare uttalas att ”[e]n sökande kan emellertid ofta inte styrka sina påståenden med skriftlig 

eller annan bevisning. De fall då en sökande kan styrka alla sina påståenden kommer att vara 

undantag snarare än regel.” Här understryks de svårigheter som en asylsökande möter när det 

kommer till att presentera bevisning och att skriftlig eller annan bevisning ofta inte finns 

tillgänglig. Den som flyr undan förföljelse har i flertalet fall endast med sig det allra 

nödvändigaste och saknar ofta identitetshandlingar och liknande dokument.108 Eftersom det, 

till skillnad från många andra förvaltningsärenden, ofta saknas materiellt underlag består den 

huvudsakliga bevisningen av den enskildes utsaga. Inlämnade handlingar, vittnesmål och 

annat utgör endast komplement till berättelsen.109 Detta medför att det ofta blir fråga om att 

bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten av den lämnade utsagan. För att tackla problemet 

med bevissvårigheter, med hänsyn till den speciella situation den sökande befinner sig i, slås 

det i handboken fast att beviskravet i flyktingärenden inte bör tillämpas alltför strikt.110 Detta 

har tagit sig till uttryck bland annat genom principen om benefit of the doubt. I svensk rätt har 

svårigheterna beaktats genom en sänkning av beviskravet. I prop. 1996/97:25 stadgas att en 

sökande inte måste styrka sina skäl, utan det är tillräckligt att skälen görs sannolika (s. 98). 

I artikel 196 i UNHCR:s handbok uttalas vidare att även om bevisbördan i första hand ligger 

på den sökande har myndigheten ett visst ansvar när det kommer till att fastställa 

faktaunderlaget. Det uttrycks så att skyldigheten att ta reda på och värdera alla relevanta fakta 

delas mellan den sökande och utredaren. Det råder ett delat utredningsansvar och utredaren 

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

bevisning till stöd för den sökande. Som uttrycks i artikel 195 är det den sökande som i första 

hand har att själv, genom relevanta uppgifter, tillhandahålla underlaget för prövningen. Trots 

detta ankommer det alltså på myndigheten att, i vissa fall aktivt, bistå med utredning. 

                                                             
108 Se UNHCR:s handbok artikel 196. 
109 Seidlitz, s. 88 f. 
110 UNHCR:s handbok artikel 197. 
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I svensk rätt finns ingen materiell bestämmelse som placerar bevisbördan på den asylsökande 

utan detta följer av allmänna rättsliga principer. Detta slås fast av MiÖD bland annat i 

domstolens första avgörande, MIG 2006:1, där domstolen hänvisar till handbokens artikel 

196 och därefter uttalar att ”[d]et är en vedertagen bevisrättslig princip inom 

förvaltningsprocessen att den som ansöker om en förmån har bevisbördan för att han eller 

hon uppfyller de krav som uppställs i lagen för att förmånen skall beviljas. Den som ansöker 

om uppehållstillstånd har således initialt bevisbördan för att de faktiska omständigheter som 

krävs för uppehållstillstånd föreligger.” I MIG 2007:12 uttalar domstolen att ”[i]nom 

asylrätten är det en grundläggande princip att det är den asylsökande som skall göra sitt 

behov av internationellt skydd sannolikt” och att det därför, i första hand, åligger den 

sökande att tillhandahålla relevanta uppgifter till ledning för bedömningen av skyddsbehovet. 

Denna placering av bevisbördan har bekräftats ett flertal gånger av MiÖD, bland annat i UM 

130-06, där domstolen uttalar att det är “sökanden som måste tillhandahålla relevanta 

uppgifter till ledning för bedömningen av hans eller hennes behov av skydd och som har 

bevisbördan för samtliga omständigheter som han eller hon åberopar i sin ansökan. Detta 

gäller även för frågan om ett lands förmåga att ge sina innevånare skydd i det konkreta 

fallet.” I MIG 2007:37 uttalas att ”[det är] viktigt att Migrationsverket och domstolarna följer 
den vedertagna bevisrättsliga principen inom förvaltningsrätten att den som söker en förmån 
har bevisbördan för att han eller hon uppfyller de krav som uppställs i lagen för att förmånen 
skall beviljas.”  
 
Uttalandena speglar den huvudregel som gäller generellt inom förvaltningsrätten, nämligen 

att det i gynnande ansökningsärenden normalt åligger sökanden att lägga fram rättsfakta och 

eventuell bevisning medan det vid ett betungande beslut åligger det allmänna att bevisa att 

beslutet behövs.111 Detta kan även uttryckas så att den enskilde har bevisbördan för 

rättigheter och myndigheten för skyldigheter. Inom förvaltningsrätten gäller vid 

tillståndsärenden att bevisbördan ligger på den som vill ta i anspråk en legal rättighet. Enligt 

denna princip är det inom asylrätten den sökande som har bevisbördan för uppehålls- och 

arbetstillstånd medan det åligger Migrationsverket att visa att grund för förvar och avvisning 

föreligger.112 

 

                                                             
111 Prop. 2004/05:170, s. 155. 
112 Diesen, BEVIS 8, s. 202. 
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Frågan är då vilken eller vilka bevisbördeteorier, om någon, som ligger bakom denna 

fördelning av bevisbördan. En teori som enligt mig ligger nära till hands är konsekvensteorin. 

Som tidigare nämnts är teorin lämplig om ett rättsföljdsresonemang visar att den ena av 

parternas intresse i målet väger tyngre än den andres. Teorin utgår från att ett felaktigt 

bifallande och ett felaktigt ogillande inte medföra samma olägenheter för den förlorande 

parten och att således ena parten drabbas av allvarligare negativa verkningar om målet får en 

oriktig utgång.113 Anledningen till detta är att den ena partens intressen bedöms vara mer 

skyddsvärda än motpartens.114 Enligt teorin identifieras de olika parternas intressen i målet 

för att sedan vägas mot varandra. De intressen som enligt mig gör sig gällande i asylmål är 

dels den sökandes intresse av att inte utsättas för förföljelse utan istället tillförsäkras skydd i 

ett säkert land, dels statens intresse av reglerad invandring, det vill säga ett intresse av att 

kontrollera vilka som befinner sig inom statens territorium. Därefter får undersökas vilka 

konsekvenser en felaktig dom medför för de olika parterna och slutligen vilken av dessa 

följder som anses viktigast att undvika.  

 

Som jag ser det får ett felaktigt bifallande av en asylansökan till följd att en person tillåts 

stanna i Sverige trots att någon grund för uppehållstillstånd inte föreligger. Detta får sedan 

vägas mot konsekvenserna av ett felaktigt ogillande, det vill säga att en person tvingas 

återvända till hemlandet trots att det föreligger en verklig risk för att denne utsätts för 

förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling. Jag menar att vid en intresseavvägning 

bör den enskildes intresse av skydd anses väga tyngre än det allmännas intresse av en 

reglerad invandring. Som Diesen uttrycker det kan ”konsekvenserna för den enskilde, 

sökanden, som drabbas av en felaktig bedömning […] bli oerhörda, rentav fatala”.115 I MIG 

2006:1 uttalar domstolen att det i målet ”[…] har betydelse att besluten är oåterkalleliga, att 

de har stor betydelse för den enskildes liv och att misstag kan leda till att enskilda utsätts för 

allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter.” Enligt konsekvensteorin läggs 

bevisbördan på den part som i mindre mån drabbas negativt av ett oriktigt utfall, enligt min 

bedömning Migrationsverket. Enligt huvudregeln inom asylrätten ligger bevisbördan på 

Migrationsverket när det kommer till beslut som är betungande eller innebär skyldigheter för 

den enskilde. Som kommer att behandlas mer utförligt nedan gäller detta bland annat 

möjligheten till internflykt samt upphörande och uteslutande från skydd. Jag menar därför att 

                                                             
113 Heuman, s. 460. 
114 Heuman, s. 463. 
115 Diesen, BEVIS 8, s. 197. 
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det är en rimlig utgångspunkt att anta att konsekvensteoretiska argument ligger bakom 

fördelningen av bevisbördan i denna del av huvudregeln. 

 

Dock kvarstår frågan vilka argument som ligger bakom det andra ledet i huvudregeln, 

nämligen att det vid ansökningsärenden är den sökande som har bevisbördan och att det 

därför är den asylsökande som har att göra sitt behov av skydd sannolikt. Som jag ser det är 

det troligare att anta att bevissäkringsresonemang ligger bakom denna del. Formuleringarna i 

de rättskällor som behandlats ovan ger inget uttryckligt stöd för att bevissäkringsteoretiska 

argument ligger bakom placeringen av bevisbördan på den asylsökande. Det är ändå möjligt 

att sådana outtalade argument påverkat bedömningen. Bevissäkringsargument består i att det 

är lättare för den asylsökande att säkra bevisning som rör omständigheter kring dennes 

identitet, hemvist och skyddsskäl, eftersom det rör sig om förhållanden av personlig natur. 

Migrationsverkets möjligheter att säkra bevisning om detsamma får anses mycket 

begränsade. Trots att båda parter har svårigheter att säkra bevisning bedömer jag, efter en 

komparation av parternas möjligheter, att den sökandes förutsättningar ändå är bättre än 

Migrationsverkets. Detta utgör skäl att lägga bevisbördan på den sökande, trots nämnda 

bevissvårigheter.116 

 

Mot bakgrund av detta menar jag att det finns skäl att anta att olika bevisbördeteorier ligger 

bakom resonemangen i de olika leden, nämligen konsekvensteorin och bevissäkringsteorin. 

Jag menar därför att det är lämpligt att dela upp den kommande analysen för att på så sätt 

skapa en logisk struktur som underlag för undersökningen. Genom att sortera in de rättskällor 

som ger uttryck för olika bevisteoretiska argument under respektive teori skapas en god 

översikt innan genomgången sedan avslutningsvis sammanfattas.  

 

 

4.2 Bevissäkringsteorin i asylprocessen 

Bevissäkringsteorin har en stor bäring inom civilprocessen och anses ha en stor betydelse för 

bevisbördans placering i de dispositiva tvistemålen.117 I rättskällorna finns ett brett stöd för 

att en part endast bör bära bevisbördan om denne haft möjlighet att säkra bevisning eller om 

denne haft lättast att göra det. Som tidigare nämnts kan de teorier för bevisbördans placering 

som ställts upp i civilprocessen även ha betydelse för förvaltningsprocessen. Bevissäkrings-

                                                             
116 Se Heuman, s. 189. 
117 Heuman, s. 409. 
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teorin har bland annat ansetts ha ett förklaringsvärde för bevisbördans placering i 

skatteprocessen.118 Ärenden som rör asyl och andra skyddsgrunder skiljer sig dock från såväl 

tvistemål som skattemål, bland annat på grund av den asylsökandes särskilda skyddsbehov. 

En annan skillnad är att det i dispositiva mål inte finns något utpräglat, allmänt, intresse 

medan det i indispositiva mål och förvaltningsmål ofta finns ett större intresse för det 

allmänna att avgörandet blir så objektivt riktigt som möjligt. Ytterligare en egenhet för 

förvaltningsprocessen är att det ofta finns ett allmänt intresse i förgrunden och att processen 

går ut på att väga det allmänna intresset mot ett enskilt.119 På grund av dessa skillnader är det 

inte möjligt att dra några direkta slutsatser om bevisbördan i asylprocessen med ledning av de 

uttalanden som gjorts med avseende på andra rättsområden. Det finns därför anledning att 

närmare undersöka bevissäkringsteorins ställning som bakomliggande orsak till fördelningen 

av bevisbördan i asylprocessen. Eftersom teorin ibland bekräftas genom generella eller 

indirekta uttalanden kan den ofta inte utläsas direkt ur rättskällorna. Istället måste materialet 

underkastas en djupare analys. Vad gäller tillämpligt beviskrav får det anses klart att 

bevissäkringsteorin har en central betydelse i asylprocessen, genom bevislättnadsregeln 

benefit of the doubt. 

 

I prop. 2004/05:170120 uttrycks huvudregeln att det ankommer på den sökande att ta fram 

eventuellt åberopade bevis (s. 151). Utöver bevisbördans placering behandlas även official-

principen och myndighetens utredningsskyldighet. I samband med detta uttalas bland annat 

att den sökande, trots att myndigheten har en aktiv roll i utredningen, ”[har] ett stort 

inflytande över hur långt utredningen kan komma eftersom det i många fall är sökanden som 

sitter inne med svaren och myndigheten inte kan tvinga fram några svar.”121 Ett liknande 

resonemang kommer till uttryck i SOU 2006:6122. Där uttalas att det ”[i] asylärenden ligger 

[…] i sökandens intresse att myndigheten får tillgång till ett fullständigt beslutsunderlag. Det 

får därför ankomma på den sökande att så snart som möjligt lägga fram de upplysningar och 

de handlingar som han eller hon förfogar över, eftersom det måste presumeras att sökanden 

har tillgång till dessa uppgifter […]” (s. 205). Lagerqvist Veloz Roca uttrycker samma sak, 

nämligen att det ”ju endast [är] den skyddssökande som känner sin egen historia”.123 Ett 

                                                             
118 Se Lindkvist, Gustav, Bevissäkringsteorin i skatteprocessen, SvSkT 2013 s. 518 ff. 
119 Lavin, Rune, Civilprocessen och förvaltningsprocessen - en jämförelse, JT 1989/90, s. 73. 
120 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 
121 Se även MIG 2012:18. 
122 Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt. 
123 Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Gränsöverskridande: en förvaltningsrättslig knäckfråga, Stockholm 2011,  
s. 40. [cit. Lagerqvist Veloz Roca] 
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liknande resonemang kommer till uttryck i UNHCR:s handbok, artikel 205, där det uttalas att 

”[d]en sökande bör […] anstränga sig att underbygga sina uppgifter genom att använda all 

tillgänglig bevisning och i förekommande fall ge tillfredsställande förklaring till varför 

bevisning saknas”. I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande rörande utredningen av 

skyddsskäl på grund av sexuell läggning124 uttalas att den sökande inledningsvis har att göra 

sin tillhörighet till en grupp som riskerar förföljelse sannolik samt att det är viktigt att komma 

ihåg att det inte handlar om att försöka fastställa vilken sexuell läggning eller könsidentitet 

personen har, något som i de flesta fall vore omöjligt, utan om att bedöma sannolikheten i 

påståendet. Därefter uttalas att ”[i] många fall finns enbart den sökandens egen berättelse att 

bedöma i denna del.” Uttalandena ger enligt min bedömning uttryck för bevissäkringsteorin 

eller den närliggande maktsfärsteorin. Den sökandes utsaga är ett bevismedel som måste 

anses finnas i dennes besittningssfär. Det är därför rimligt att ålägga sökanden att lägga fram 

denna bevisning som underlag för utredningen. Att myndigheten inte har någon möjlighet att 

tvinga fram några svar är uppenbart. Detta innebär att Migrationsverket möter stora 

bevissvårigheter när det kommer till sökandens egen utsaga. Den sökandes överlägsna 

möjlighet att säkra bevisning utgör enligt bevissäkringsteorin skäl att lägga bevisbördan på 

den sökande. 

 

Ett flertal prejudikat från MiÖD preciserar huvudregeln genom att ta sikte på specifika 

rättsfakta som aktualiseras inom ramen för prövningen av skyddsbehov. I MIG 2007:12 slog 

domstolen fast att, förutom att göra skyddsbehovet sannolikt, det åligger sökanden att göra 

sin identitet sannolik. Vad som utgör identitet är inte materiellt fastslaget i svensk rätt och det 

finns ingen legaldefinition av begreppet.125 I praxis har dock fastställts att identiteten består 

av sökandens namn, ålder och, som huvudregel, medborgarskap.126 Detta har sedan 

specificerats ytterligare i ett antal fall med underåriga sökande. I UM 6147-11 slog MiÖD 

fast att det inte finns någon exakt medicinsk metod för att fastställa en persons verkliga 

kronologiska ålder och att frågan om den sökande gjort sin identitet sannolik därför får 

bestämmas från fall till fall utifrån de bevisbörderegler som gäller i mål av förevarande slag. 

Domstolen slog därefter fast att en asylsökande utan medföljande vuxen som påstår sig vara 

underårig har bevisbördan för sin uppgivna ålder. 

 

                                                             
124 SR 38/2015. 
125 Prop. 1997/98:178 s. 15. 
126 MIG 2011:11. 
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Att den sökande har att göra den uppgivna åldern sannolik slogs fast även i MIG 2014:1. 

Målet rörde en sökande från Afghanistan som gjorde gällande att han var underårig och att 

hans asylansökan skulle prövas i enlighet med detta. Migrationsverket menade att sökanden 

föreföll vara äldre och ifrågasatte därför den uppgivna åldern. Till stöd för sin ålder hade 

sökanden lämnat in en tandröntgen som visade att möjligheten att han var under 18 år, och 

därmed att betrakta som barn enligt UtlL, var väldigt låg. Den övriga bevisningen till stöd för 

hans ålder hade tillerkänts ett väldigt lågt bevisvärde. Domstolen fann därför att sökanden 

inte lyckats göra sin ålder sannolik och att man därmed, vid bedömningen av hans 

skyddsbehov, skulle utgå från att han var vuxen. I målet uttalades inga uttryckliga argument 

för bevisbördans placering. Eftersom målet kan sägas endast precisera huvudregeln kan man 

dock, enligt min mening, anta att samma resonemang som motiverar huvudregeln ligger 

bakom även fördelningen av bevisbördan för den sökandes uppgivna ålder. Utgångspunkten 

är således att det är lättare för sökanden att säkra bevisning till stöd för sin ålder än det är för 

Migrationsverket att göra detsamma och att det därför, i likhet med huvudregeln, inte är 

orimligt att lägga bevisbördan på den sökande. Det finns dock anledning att mer utförligt 

analysera parternas respektive bevissäkringsmöjligheter för att närmare kunna precisera 

teorins räckvidd. 

 

I målet slog domstolen inledningsvis fast att det inte finns någon medicinsk väg att bevisa en 

individs ålder. Detta får istället ske med hjälp av de bevismedel som generellt föreligger i 

asylprocessen, det vill säga främst den sökandes utsaga men även eventuella kompletterande 

dokument och handlingar. I mål där fråga är om den sökandes ålder kan detta utgöras av 

exempelvis bevisning i form av ett läkarintyg, något som den sökande anses ha goda 

bevissäkringsmöjligheter kring (se nedan). Vad gäller övrig skriftlig bevisning kan sökandens 

möjligheter dock vara mer begränsade. Detta beror på att många dokument och handlingar 

från hemlandet tillerkänns ett mycket lågt bevisvärde, eftersom de inte sällan är av väldigt 

enkel beskaffenhet. Vid avsaknad av giltig passhandling eller annan godtagbar legitimation 

förefaller det därmed mycket svårt för den sökande att förebringa bevisning. Till detta hör 

även att pass i många fall saknas av den anledningen att ett av Sverige godtaget pass inte kan 

produceras i hemlandet, eftersom behörig myndighet saknas.127 Mot bakgrund av detta är det 

enligt min bedömning relativt svårt för den sökande att säkra tillförlitlig bevisning till stöd 

för sin uppgivna ålder. 

                                                             
127 Se Lagerqvist Veloz Roca, s. 61. 
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I likhet med övriga omständigheter i asylprocessen är den sökandes utsaga det huvudsakliga 

bevismedlet vad gäller den uppgivna åldern. Trots att ytterligare, kompletterande bevisning 

kan vara svår att säkra utgör utsagan ett bevismedel som endast sökanden har tillgång till. 

Därmed är det endast sökanden som har möjlighet att säkra och presentera denna typ av 

bevisning. Trots att Migrationsverket får anses besitta en överlägsen utredningskapacitet, 

bland annat avseende tillgängliga resurser och kompetens, bidrar inte detta till några vidare 

möjligheter när det kommer till bevissäkring i det här fallet. I enlighet med vad som sagts 

ovan är det inte möjligt för verket att framtvinga några svar. Mot bakgrund av detta gör jag 

bedömningen att, trots att dennes möjligheter är begränsade, den sökande har bättre 

möjligheter att säkra bevisning om sin identitet och ålder än Migrationsverket har. Detta 

utgör enligt bevissäkringsteorin skäl att lägga bevisbördan på den sökande. Jag menar att 

detta konstaterande ger ytterligare stöd åt bevissäkringsteorin som förklaringsmodell bakom 

bevisbördans placering på sökanden i asylärenden. 

 

 

4.2.1 Synnerligen ömmande omständigheter 

Bevissäkringsresonemang har kommit till uttryck i ett antal fall från MiÖD som rört 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. 

Som tidigare nämnts kan uppehållstillstånd beviljas på denna grund efter en samlad 

bedömning av den sökandes situation, där dennes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och 

situationen i hemlandet särskilt beaktas. Även långvariga praktiska verkställighetshinder kan 

beaktas inom ramen för prövningen. Frågan har bland annat berörts i MIG 2010:6. Målet 
handlade om en kvinna från Montenegro som till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd 
åberopade att hon, efter makens död, utsatts för grova övergrepp av makens familj samt att 
myndigheterna i hemlandet inte förmådde skydda henne och hennes barn från framtida 
övergrepp. Efter att ha slagit fast att det enligt huvudregeln är den sökande som har 
bevisbördan för att kraven i lagen är uppfyllda128 uttalade domstolen följande: 
 

”När det gäller sökandens anpassning till Sverige är bl.a. vistelsetiden i landet, sökandens 
skolgång samt relationer genom arbete eller andra sociala nätverk av betydelse för 
bedömningen. Sådana omständigheter är sällan tvistiga och det är vanligtvis oproblematiskt 
för sökanden att vid behov förete utredning om dem. Enligt Migrationsöverdomstolens 
mening har sökanden därför själv att visa att det föreligger omständigheter, vad hans eller 
hennes anpassning till Sverige beträffar, som utgör skäl för uppehållstillstånd.” 

                                                             
128 Se t. ex. MIG 2007:15, MIG 2007:43 och MIG 2008:38. 
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Domstolens uttalande ger enligt min mening tydligt uttryck för ett bevissäkringsresonemang. 
Enligt domstolen har den sökande själv att visa på omständigheter som leder till att 
uppehållstillstånd kan beviljas, detta just på grund av att dessa omständigheter anses lätta att 
säkra och presentera bevisning kring. Bevisbördan placeras på den sökande uttryckligen 
därför att denne anses ha goda möjligheter att säkra tillförlitlig bevisning i frågan. Här finns 
således en tydlig koppling mellan bevissäkringsmöjligheterna i målet och fördelningen av 
bevisbördan. 
 

Ytterligare exempel där bevissäkringsargument kommer till uttryck är MIG 2010:23 och MIG 

2014:22. Båda målen rörde cancerdrabbade kvinnor som till stöd för sin ansökan om 

uppehållstillstånd åberopat avsaknad av adekvat vård i hemlandet. I de båda målen, vars 

domskäl är närmast identiskt utformade, slog domstolen fast att det ställs högre krav på den 

enskilde att förete bevisning om allvaret i sjukdomstillståndet, eftersom det rör sig om en 

omständighet som väl låter sig dokumenteras, genom exempelvis läkarintyg. Däremot 

konstaterade domstolen att ”tillgången till en viss behandlingsmetod eller ett visst läkemedel 

i utlänningens hemland är en sådan omständighet som det kan vara svårt för den enskilde att 

skaffa fram tillfredsställande utredning om” och att det i tidigare praxis har ställts upp ett 

lägre beviskrav när omständigheterna varit mer svårbevisade. Med hänvisning till det sänkta 

beviskrav som tillämpades i MIG 2010:6, kom domstolen i båda fallen till slutsatsen att ett 

sänkt beviskrav bör tillämpas även vad gäller tillgången till adekvat vård i hemlandet.  

 
Förutom placeringen av bevisbördan behandlades i MIG 2010:6 även tillämpligt beviskrav. 
Enligt domstolen är beviskravet beroende av vilka omständigheter som åberopats som grund 
för uppehållstillstånd och det bör ställas högre krav på bevisningen när det gäller sådana 
omständigheter som - om de är för handen - den enskilde normalt sett bör kunna dokumentera 
och belägga. I målet slog domstolen fast att om den sökande till stöd för sin talan åberopar 
omständigheter som typiskt sett är lätta att utreda och föra bevisning om finns det inget skäl 
att sänka beviskravet. Därför ska ett högt beviskrav tillämpas avseende omständigheter som 
hänför sig till den sökandes hälsotillstånd och anpassning till Sverige. Även förekomsten av 

verkställighetshinder utgör enligt domstolen en sådan omständighet som är relativt enkel att 

klarlägga. Domstolen konstaterade dock att det finns omständigheter som svårare låter sig 

bevisas. Häri uttalade domstolen att ”vissa omständigheter rörande situationen i sökandens 

hemland kan vara svårare att utreda, såsom förhållanden som kan utvisa att sökanden skulle 

riskera social utstötning eller andra svårigheter vid ett återvändande dit.” Gällande tillämpligt 

beviskrav fann domstolen att den sökande har att göra det sannolikt att det föreligger risk för 
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social utstötning eller andra svårigheter. Eftersom det är fråga om en undantagsbestämmelse 

ansåg domstolen att beviskravet inte bör sättas lägre än vad som annars gäller vid 

skyddsbehov. Detta resonemang skulle, enligt min bedömning, kunna anses ge uttryck för 

den materiellträttsliga teorin, enligt vilken bevisbördereglerna bör främja den materiella 

regelns genomslagskraft i samhället. I och med att bestämmelsen anses utgöra en undantags-

bestämmelse framkommer att bestämmelsen inte är avsedd att få ett större genomslag i 

samhället. Genom att domstolen slår fast att beviskravet inte kan sänkas ytterligare säkerställs 

att regeln inte tillämpas i någon vidare utsträckning. 

 

Som tidigare nämnts är det min bedömning att domstolens uttalande i det ovan behandlade 

MIG 2010:6 ger tydligt stöd åt bevissäkringsteorin som den bakomliggande förklaringen till 

bevisbördans placering på den sökande vad gäller omständigheter som hänför sig till dennes 

anpassning till Sverige. Domstolen slår fast att det åligger sökanden att bevisa de 

omständigheter som det finns goda möjligheter att säkra tillförlitlig bevisning kring. Dessa 

omständigheter har, som jag ser det, det gemensamt att de är av förhållandevis personlig 

natur. Uppgifter angående den sökandes anpassning till Sverige rör, som ovan nämnts, bland 

annat vistelsetiden, arbete och sociala relationer, något som det får anses svårt eller omöjligt 

för Migrationsverket att säkra motsvarande bevisning kring. Detsamma gäller den sökandes 

medicinska tillstånd. Häri ligger även att Migrationsverket inte mot den sökandes vilja kan 

kräva av denne att genomgå läkarundersökning, eftersom påtvingade kroppsliga ingrepp 

enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (SFS 1974:152) kräver lagstöd.129 Detta innebär att det 

endast är den sökande som har en reell möjlighet att säkra bevisning kring sitt hälsotillstånd.  

 

När det kommer till de omständigheter som sökanden har svårare att utreda, nämligen 

tillgången till viss behandlingsmetod eller läkarvård i hemlandet och risken för social 

utstötning, har dessa svårigheter inte lett till att bevisbördan istället placerats på Migrations-

verket. Enligt bevissäkringsteorin kan bevisbördan, efter en komparation av parternas 

respektive bevissäkringsmöjligheter, placeras på den av parterna som har bäst möjligheter att 

säkra tillförlitlig bevisning. Vad gäller rättsfaktumet ”situationen i hemlandet” föreligger det, 

som domstolen konstaterat, svårigheter för den sökande att säkra bevisning. Att bevisbördan 

trots detta ålagts den sökande skulle kunna tala för att domstolen ansett att Migrationsverkets 

svårigheter är större. Vid en komparation av parternas bevissäkringsmöjligheter menar jag att 

                                                             
129 Se Lagerqvist Veloz Roca, s. 41 och MiÖD, UM 3793-11, 2011-09-12. 
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Migrationsverket får anses besitta en överlägsen utredningskapacitet i förhållande till 

sökanden, bland annat när det kommer till att säkra bevisning kring risken för social 

utstötning vid ett återvändande till hemlandet. Detsamma torde gälla även avseende 

tillgången till en viss behandlingsmetod i sökandens hemland. Detta förhållande har dock, 

som sagt, inte medfört att bevisbördan placerats på Migrationsverket vad gäller dessa 

omständigheter. 

 

Övriga uttalanden som behandlats ovan berör inte bevisbördans placering i målet, utan tar 

istället sikte på tillämpligt beviskrav. Även här uttrycker domstolen argument som har sin 

grund i den sökandes bevissäkringsmöjligheter. I MIG 2010:6 fastslår domstolen, angående 

beviskravet, att det bör ställas högre krav på bevisning gällande sådana omständigheter som 

det finns goda möjligheter för sökanden att dokumentera och belägga. I det fall den sökandes 

bevissäkringsmöjligheter istället är sämre leder detta till en sänkning av beviskravet. Däremot 

tillåts dessa bevissvårigheter inte påverka bevisbördan. Även sedan det fastställts vara svårt 

för sökanden att säkra tillförlitlig bevisning rörande den sociala situationen i hemlandet görs 

denne bevisskyldig. Detsamma gäller avsaknaden av adekvat vård i hemlandet som 

behandlades i målen om de cancerdrabbade kvinnorna. Enligt min bedömning är det tydligt 

att bevissäkringsargument haft en framträdande roll i målen, men att argumenten inte vägt 

tillräckligt tungt för att påverka fördelningen av bevisbördan. 
 
 
4.2.2 Förekomsten av tortyr 

I ett uppmärksammat fall från Europadomstolen, R.C. mot Sverige, behandlades bevisbördan 

och myndigheters och domstolars utredningsansvar. I målet gjorde sökanden gällande att han, 

på grund av sin kritik mot regimen i hemlandet Irak, utsatts för tortyr och andra övergrepp. 

Som stöd för sin talan åberopade mannen ett läkarintyg från en vårdcentral där läkaren 

uppgav att mannen hade ärr och andra spår av skador som mycket väl kunde ha förorsakats 

honom på det sätt som uppgivits. Vid den nationella prövningen ansåg migrationsdomstolen 

att mannens berättelse inte var trovärdig och att han inte lyckats göra sannolikt att han utsatts 

för tortyr. MiÖD meddelade inte prövningstillstånd. I Europadomstolen konstaterade man att 

utsagan visserligen innehöll vissa tveksamheter men att detta inte var tillräckligt för att totalt 

frånkänna utsagan trovärdighet. Angående det ingivna läkarintyget uttalade domstolen att det, 

även om det inte var författat av en expertläkare, gav en ganska stark indikation på att 

mannens skador kunde ha orsakats av tortyr och att det under sådana omständigheter var upp 
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till Migrationsverket att skingra varje tvivel om skadornas uppkomst. Enligt domstolen borde 

Migrationsverket, eftersom sökanden lyckats uppnå en prima facie-förklaring till skadornas 

uppkomst, ha inhämtat ett expertutlåtande angående skadorna. Detta trots att bevisbördan i 

princip ligger på den sökande. Mot bakgrund av att sökanden ansågs ha fullgjort sin 

bevisbörda om tidigare tortyr ansåg domstolen att det åvilade staten att skingra varje tvivel 

avseende risken att han återigen skulle utsättas för sådan behandling i det fall utvisningen 

skulle verkställas. 

 

Som nämnts tidigare förekommer det att bevisbördan fördelas mellan parterna genom 

uppställandet av presumtioner. Samma argument som utgör skäl att placera bevisbördan på 

någon av parterna kan verka som grund för presumtionerna. Bland annat kan fördelningen 

vara motiverad av likabehandling av parterna eller av strävan efter att målet får en materiellt 

riktig utgång. Presumtioner kan även ha koppling till parternas möjligheter att säkra 

bevisning.130 Ett exempel på detta är det ovan nämnda NJA 1975 s. 657, där fråga var vilken 

av parterna, en hyresvärd och en hyresgäst, som hade bevisbördan avseende skada som 

uppstått på ett badkar. I målet fann domstolen att det fanns skäl att frångå den huvudregel 

som gäller inom skadeståndsrätten att den som påstår culpa hos motparten har bevisbördan 

för detta. Istället ansågs det ankomma på hyresgästen att visa att skadan orsakats utan dennes 

försumlighet, eftersom det rörde sig om en skada som typiskt sett uppkommer genom 

oaktsamhet. Avgörande för bevisbördans placering var även att det under hyrestiden i regel 

endast är hyresgästen eller personer som denne svarar för som har tillgång till lägenheten. Det 

ansågs därför lättare för hyresgästen än hyresvärden att säkra bevisning om skadans 

uppkomst. Således presumerades i målet att hyresgästen var ansvarig för skadan, såvida det 

inte framkom omständigheter som tydde på att skadan uppkommit på annat sätt.  

 

Jag menar att bevisbördan i R.C. mot Sverige har fördelats mellan parterna genom 

uppställandet av en dylik presumtion. Genom att förete ett intyg från en allmänläkare 

presenterar sökanden en stark indikation på att denne blivit utsatt för tortyr. Detta menar jag 

utgör den presumtionsgrundande omständigheten. Sedan detta skett övergår det istället på 

Migrationsverket att ”skingra varje tvivel” om omständigheten, det vill säga att bevisa icke-

existensen av rättsfaktumet. I likhet med NJA-fallet är den sökandes hälsotillstånd ett 

bevismedel som det i normalfallet endast är sökanden själv som har tillgång till och således 

                                                             
130 Heuman, s. 115. 
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har störst möjlighet att säkra bevisning kring. Som tidigare nämnts är det inte möjligt för 

staten att framtvinga en kroppslig undersökning av en enskild. I NJA-fallet uttalar domstolen, 

mot bakgrund av den framlagda bevisningen, att det ”[…] anses som en rimlig möjlighet att 

skadan kan ha uppkommit på annat sätt än genom vållande av hyresgästen […]”. Därefter 

konstateras att hyresvärdens talan inte kan bifallas. Det riktas således ett lågt ställt beviskrav 

mot hyresgästen för att presumtionen ska brytas. Enligt min bedömning är det rimligt att anta 

att uppställandet av presumtionen i NJA-fallet skett för att hyresgästens möjligheter till 

framgång i målet inte ska bli illusorisk. Hade bevissäkringsteorin ensam varit avgörande hade 

hyresgästens överlägsna bevissäkringsmöjligheter lett till att denne ålagts hela 

bevisskyldigheten. Detsamma kan sägas gälla även sökandens bevismöjligheter vid 

förekomsten av tortyr. Genom uppställandet av presumtionen kan ett materiellt riktigt 

domslut bli lättare att nå. Frågan om sökanden utsatts för tortyr eller inte är av sådant slag att 

det måste anses väsentligt att det bringas klarhet i frågan, bland annat eftersom tidigare 

förföljelse betraktas som en allvarlig indikation på att den sökandes fruktan är välgrundad, 

”såvida det inte finns goda skäl att anta att sådan förföljelse eller allvarlig skada inte kommer 

att upprepas”.131 Jag menar att det är troligt att bevissäkringsresonemang visserligen haft 

betydelse för fördelningen av bevisbördan med hjälp av den uppställda presumtionen, detta 

mot bakgrund av de paralleller som kan dras till det behandlade NJA-fallet, men att teorin 

inte varit ensamt avgörande för hur bevisbördefrågan hanterats. Strävandet efter att i så stor 

utsträckning som möjligt nå ett materiellt riktigt domslut och för att sökandens möjlighet att 

nå upp till beviskravet inte ska bli illusorisk talar för att även sannolikhetsteorin haft 

betydelse för uppställandet av presumtionen. 

 

 

4.3 Konsekvensteorin i asylprocessen 
Som redan nämnts utgår konsekvensteorin från en komparation av de rättsföljder som 

parterna riskerar att drabbas av vid ett oriktigt domslut. Enligt Heuman bör en vetenskapligt 

utvecklad konsekvensteori, vad gäller civilprocessen, innehålla en jämförelse mellan den 

påföljd som käranden yrkar och den påföljd svaranden vill undvika. Rör tvisten en 

ekonomisk prestation är det inte tillräckligt att stanna vid att bedöma parternas möjlighet att 

bära effekterna av en bifallande eller en ogillande dom. Eftersom den omtvistade tillgången 

har samma värde för båda parter ger detta ingen anvisning om hur bevisbördan bör placeras. 

                                                             
131 SOU 2006:6 s. 233. 
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Istället måste jämförelsen tas ett steg längre. Resonemanget utgår från att parterna inte 

drabbas av samma olägenheter vid en felaktigt ogillande och en felaktigt bifallande dom, det 

vill säga att den ena parten drabbas av allvarligare negativa konsekvenser än den andra om 

målet får en oriktig utgång. Anledningen till detta är att den ena partens intresse bedöms vara 

mer skyddsvärt än motpartens.132  

 

Teorin har en stor betydelse som förklaringsmodell inom straffrätten, men har även ansetts ha 

ett förklaringsvärde inom civilrätten, bland annat i mål om disciplinära åtgärder, 

tvångsåtgärder och näringsförbud, där man ansett att det finns anledning att lägga 

bevisbördan på den part som yrkar sådana påföljder.133 I prop. 2001/02:27, om 

likabehandling av studenter i högskolan, uttalas att ”[e]tt disciplinärt förfarande har vissa 

likheter med ett straffrättsligt förfarande. Den som kommer i fråga för en disciplinär åtgärd 

drabbas visserligen inte av någon påföljd i straffrättslig mening men studenten drabbas av en 

ingripande åtgärd som kan få allvarliga konsekvenser för honom eller henne” (s. 68 f.). 

Asylrätten är ett rättsområde där vissa mål kan anses ha mer eller mindre straffprocessuella 

inslag. Detta gäller exempelvis mål om förvar av utlänning134 eller uteslutande på grund av 

brottslighet samt de beslut som är betungande för den enskilde och där det enligt huvudregeln 

åvilar det allmänna att visa att beslutet behövs. Jag menar därför att konsekvensteorin a priori 

utgör en rimlig förklaringsmodell för fördelningen av bevisbördan vid rättsfaktum med 

straffprocessuella förtecken, det vill säga då det rör sig om de delar av asylprocessen som 

uppvisar likheter med förfarandet eller rättsföljderna i brottmål. Konsekvensteorin utgör 

således utgångspunkt för undersökningen och följande avsnitt behandlar de delar av 

asylprocessen där bevisbördans placering kan antas förklaras med hjälp av teorin. 
 

 

4.3.1 Avvisning av ansökan 

Enligt 5 kap. 1b § UtlL är det möjligt att på vissa grunder avvisa en inlämnad asylansökan 

och därmed inte pröva ansökan i sak. I paragrafens första stycke 3 stadgas att en asylansökan 

får avvisas om sökanden kan sändas till ett säkert tredjeland, det vill säga ett land där han 

eller hon inte riskerar att utsättas för förföljelse eller dödsstraff, tortyr eller annan 

illabehandling, är skyddad från att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har 

motsvarande skydd, har möjlighet att ansöka om skydd som flykting samt har en sådan 

                                                             
132 Angående detta stycke, se Heuman s. 460 f. 
133 Heuman, s. 462 f. 
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anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för honom eller henne att resa dit. Det 

krävs att en sådan prövning sker innan bedömningen av den sökandes skyddsskäl görs. Har 

det i prövningen slagits fast att den sökande har skyddsskäl gentemot hemlandet är det inte 

möjligt att därefter avvisa ansökan med hänvisning till att sökanden kan bosätta sig i ett annat 

land.135  

 

Bestämmelsen var aktuell i MIG 2015:12. I målet åberopade en man att han hade 

skyddsbehov i förhållande till hemlandet Syrien. Dock hade i målet framkommit att han även 

hade viss anknytning till ett annat land, Armenien. Av utredningen framgick att sökandens 

mor var född i Armenien, att han hade armeniska som modersmål samt att han under ett antal 

år bott i landet och utbildat sig till läkare. Mannen gjorde gällande att han inte hade möjlighet 

att bosätta sig i Armenien eftersom han i dagsläget saknade anknytning dit. Angående 

bevisbördan konstaterade domstolen inledningsvis att det är den sökandes sak att göra 

sannolikt att han är berättigad till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Vidare uttalade 

domstolen att om Migrationsverket avser att avvisa asylansökan med hänvisning till 

bestämmelsen ankommer det istället på verket att göra sannolikt att samtliga förutsättningar 

för tillämpningen är uppfyllda. Domstolen fann i målet att sökanden hade en sådan 

anknytning till Armenien att Migrationsverket haft fog för sitt beslut att avvisa hans ansökan. 

 

Några uttryckliga argument för bevisbördans placering förekommer inte i målet. Det får dock 

anses uppenbart att det är fråga om ett för den enskilde betungande beslut att inte få sin 

asylansökan prövad i sak. Mot bakgrund av vad som tidigare sagts om vilka teorier som 

ligger bakom bevisbördans placering enligt huvudregeln menar jag därför att det här finns 

skäl att närmare undersöka konsekvensteorins ställning. Vid en intresseavvägning enligt 

teorin menar jag att de intressen som gör sig gällande i målet är dels sökandens intresse av att 

få sin sak prövad, dels statens intresse av att undvika användandet av resurser till att pröva en 

asylansökan i det fall det finns ett säkert tredjeland som den enskilde inte har skyddsbehov i 

förhållande till och där denne därmed kan bosätta sig. Konsekvenserna för den enskilde att få 

sin ansökan felaktigt avvisad leder till att denne går miste om möjligheten till utverkandet av 

en mänsklig rättighet, nämligen asyl. I förlängningen leder detta även till att sökanden kan 

tvingas resa till och bosätta sig i ett land som denne i realiteten inte har någon anknytning till. 

Motsvarande negativa effekt för staten i det fall en asylansökan felaktigt tas upp till prövning 

                                                                                                                                                                                             
134 Se SOU 2006:6 s. 213 f. 
135 Se MIG 2012:9. 
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menar jag snarast blir fråga om ett onödigt användande av myndighetens resurser. Staten har 

givetvis ett intresse av att dessa resurser används så ekonomiskt som möjligt, men vid en 

komparation av dessa effekter är det min bedömning att den enskildes intresse får anses väga 

tyngre och vara mer skyddsvärt än det allmännas intresse av att hushålla med resurser. Att 

bevisbördan placerats på Migrationsverket ligger därför i linje med konsekvensteorin, 

eftersom verket bör anses drabbas av mindre negativa effekter vid ett oriktigt utfall. 

 

 

4.3.2 Internflyktsalternativ 

I de fall ett internt flyktalternativ föreligger anses den sökande inte vara i behov av 

internationellt skydd. Konsekvensen blir således att något uppehållstillstånd inte beviljas, 

utan ansökan om asyl avslås och sökanden drabbas av ett betungande beslut i form av ett av- 

eller utvisningsbeslut. Ur rättskällorna framgår att det är Migrationsverket som har 

bevisbördan för att ett internt flyktalternativ föreligger. Detta ligger i linje med den allmänt 

gällande huvudregeln inom förvaltningsrätten. För att bevisbördan vid internflyktsalternativ 

ska kunna uppfyllas måste Migrationsverket presentera en tillräcklig utredning som 

innehåller aktuell och exakt information. Om domstolen vid en överprövning finner att verket 

inte kan presentera en tillräcklig utredning och inte har uppfyllt sin bevisbörda ska detta vara 

till fördel för den enskilde.136  

 

Att det är Migrationsverket som har bevisbördan för att det föreligger ett relevant och rimligt 

internflyktsalternativ har slagits fast bland annat i MIG 2009:4. I målet konstaterade 

domstolen inledningsvis att bevisbördan initial ligger på den asylsökande men att detta kan 

komma att förändras i ett senare skede i det fall den sökande lyckats göra de åberopade 

förhållandena sannolika. ”[I] de flesta fall torde detta innebära - efter att utlänningen har gjort 

sannolikt att han eller hon har ett lokalt skyddsbehov - att Migrationsverket har bevisbördan 

för att det föreligger ett internt flyktalternativ.” Målet rörde en man från Afghanistan som till 

stöd för sin ansökan anfört att han, vid ett återvändande till hemlandet, riskerade att dödas av 

en klanledare i hemprovinsen som gjort anspråk på mannens markegendom. Domstolen 

ansåg att mannen lyckats göra det sannolikt att han hyste en välgrundad fruktan för att 

utsättas för skyddsgrundande behandling vid ett återvändande till hemprovinsen, en stad 

tjugo mil utanför Kabul, i vilken myndigheterna ansågs oförmögna att tillhandahålla ett 

                                                             
136 Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentar, Stockholm 2015, kommentar till 4 kap. 1 § under 
rubriken ”Andra relevanta begrepp inom asylrätten m.m.” [cit. Wikrén] och prop. 2013/14:248 s. 32. 
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tillräckligt skydd. Detta hade även accepterats av Migrationsverket som dock gjort gällande 

att mannen inte var i behov av internationellt skydd eftersom det förelåg ett internt 

flyktalternativ ”i Kabul eller annan storstad i Afghanistan”. Därmed uppstod frågan om 

Migrationsverket lyckats uppfylla bevisbördan avseende möjligheten till internflykt.  

 

Den sökande hade i målet gjort gällande att klanens inflytande var så stort att dess 

medlemmar hade makt att förfölja honom även i Kabul. Migrationsverket invände mot detta 

och påstod att den sökande inte lyckats underbygga detta påstående. I detta sammanhang 

uttalade domstolen att ”det ofta föreligger svårigheter för en enskild att bevisa och närmare 

konkretisera hur en hotbild ter sig på annan ort.” Med andra ord uttrycks att det svårt att säkra 

och presentera utredning och bevisning som talar för att en hotbild föreligger i en viss del av 

sökandens hemland. Detta ger enligt min bedömning uttryck för ett bevissäkringsteoretiskt 

resonemang. Domstolen ansåg därför, ”mot bakgrund av vad som ovan sagts om bevis-

bördans placering, att det [fanns] skäl att godta uppgiften om att nämnda kommendant 

[kunde] utgöra ett hot mot [sökanden] även i Kabul” och att det inte förelåg något internt 

flyktalternativ i målet. Detta uttalade domstolen i förhållande till sökandens invändning mot 

verkets påstående att någon hotbild i Kabul inte förelåg. Domstolens uttalande sker alltså i ett 

skede då det redan slagits fast att det åligger Migrationsverket att bevisa förekomsten av ett 

internt flyktalternativ. Det är därför enligt min mening något oklart vilken betydelse 

uttalandet egentligen har. Jag menar att uttalandet om sökandens bevissvårigheter rimligtvis 

saknar betydelse för bevisbördan, eftersom någon bevisskyldighet i det skedet inte åligger 

sökanden. 

 

I målet uttrycks tydligt att bevisbördan för att det föreligger ett relevant och rimligt 

internflyktsalternativ åvilar Migrationsverket. Anledningen till placeringen framgår dock inte 

med samma tydlighet. Några uttryckliga argument bakom placeringen framförs inte av 

domstolen. Däremot hänvisar domstolen till en av UNHCR:s riktlinjer, som rör förfarandet 

vid prövningen av internflykt137. I riktlinjen, avdelning III. A. artikel 33, slås fast att 

förekomsten av ett internt flyktalternativ inte ska medföra en ytterligare börda för den 

asylsökande och att huvudregeln, att bevisbördan ligger på den som påstår någonting, måste 

fortsätta gälla. Mot bakgrund av detta är det beslutsfattaren som bär bevisbördan vid 

fastställandet av om det är relevant att pröva förekomsten av ett internt flyktalternativ i det 

                                                             
137 Guidelines on International Protection: “Internal Flight or Relocation Alternative” within the Context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. 
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aktuella fallet. Häri verkar det vid första anblick som om dogmatiska argument ligger bakom 

bevisbördans placering på Migrationsverket. Eftersom den dogmatiska teorin inte bidrar med 

någon egentlig vägledning anser jag dock att det finns anledning att undersöka om ytterligare 

teorier är av betydelse för fördelningen.  

 

Som tidigare nämnts leder förekomsten av ett internt flyktalternativ till att den sökande inte 

anses vara i behov av skydd och därmed riskerar att drabbas av ett av- eller utvisningsbeslut. 

Att placera bevisbördan på Migrationsverket ligger därför i linje med huvudregeln att 

bevisbördan för betungande beslut åvilar det allmänna. I likhet med bedömningen angående 

huvudregeln förespråkar konsekvensteorin en komparation av de negativa effekter som 

riskerar att drabba parterna vid en eventuellt felaktig dom. Enligt min mening är det i princip 

samma resonemang som gör sig gällande även här och det blir således fråga om att mäta 

skyddsbehovet i parternas respektive intressen i målet: skydd från förföljelse och reglerad 

invandring. Som jag tidigare nämnt är det min bedömning att den enskildes intresse får anses 

väga tyngst och vara mer skyddsvärt. Det finns därför skäl att placera bevisbördan på 

Migrationsverket. 

 

En annan möjlighet är istället att bevisbördan placerats på Migrationsverket av den 

anledningen att verket, i frågan om internflykt, åberopar ett undantag från huvudregeln att 

uppehållstillstånd ska beviljas om den enskilde lyckas göra sitt behov av skydd sannolikt. Det 

finns exempel i rättskällorna på att man ställt upp en så kallad omvänd bevisbörda. Detta 

innebär kort att en part inte behöver uppfylla sin bevisbörda, genom att bevisbördan istället 

åläggs motparten. Med andra ord åläggs ena parten en bevisskyldighet för att denne ska 

undgå att drabbas av en betungande rättsföljd.138 Ett exempel på detta är reglerna i 

konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) om näringsidkarens skadeståndsansvar. I 31 § stadgas 

att näringsidkaren ansvarar för skada som drabbar konsumenten, om inte näringsidkaren visar 

att skadan beror på någonting utanför dennes kontroll. Näringsidkaren måste alltså exculpera 

sig för att undslippa ansvar. Bestämmelsen var föremål för prövning i RH 1994:114 där en 

konsument lämnat in en matta för tvättning på ett tvätteri. Båda parter var överens om att 

mattan varit felfri när den lämnades in, men efter behandlingen uppmärksammades en reva i 

tyget. Domstolen fann i målet att det ankom på näringsidkaren att visa att mattan inte skadats 

under hanteringen. 

                                                             
138 Heuman, s. 185 f. 
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För att en omvänd bevisbörda ska uppställas i dylika mål krävs mer än endast en övergång av 

besittningen. Det krävs exempelvis att en vårdplikt uppstått för besittaren. Detta talar för att 

undantaget från huvudregeln, att bevisskyldigheten åvilar den som påstår att en skada 

uppstått på visst sätt, inte är motiverat endast av bevissäkringsmöjligheter.139 Ytterligare 

exempel när bevisbördan kastats om är NJA 2006 s. 170 som handlade om diskriminering på 

grund av sexuell läggning. I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) finns en särskild 

bestämmelse rörande bevisbördan (19 § vid tiden för domen, numera 6 kap. 3 §). 

Bestämmelsen innebär att om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter 

som ger anledning att anta att så är fallet, har svaranden att visa att diskriminering inte 

förekommit. I målet uttalar domstolen att bestämmelsen är ett undantag från huvudregeln att 

den som påstår sig ha blivit utsatt för en skadeståndsgrundande handling har att styrka detta. 

Undantaget motiveras enligt förarbetena med att, för att målsättningen med lagstiftningen ska 

förverkligas, den som påstår sig ha blivit diskriminerad ska åtnjuta en bevislättnad.140 Denna 

bevislättnad kan enligt min mening anses vara motiverad av en strävan efter att möjliggöra 

den materiella rättens genomslag, något som talar för att den materiellträttsliga teorin haft 

betydelse för bevisbördan. I målet fann domstolen att bestämmelsen ska tolkas som en 

presumtionsregel, bland annat mot bakgrund av att det ”förnuftsmässigt uppstår svårigheter 

om man ser en bevisbörderegel som en regel om delad bevisbörda för ett och samma 

rättsfaktum, dvs. existensen respektive icke-existensen av faktumet, vilket kan medföra att all 

bevisning kommer att värderas i ett sammanhang och att i praktiken den avsedda 

bevislättnaden då inte uppnås.” 

 

Jag menar att det är rimligt att anta att bevisbördans placering på Migrationsverket vad gäller 

förekomsten av ett internt flyktalternativ är uppställd så att det föreligger en presumtion för 

att skyddsbehov föreligger i förhållande till hela hemlandet, efter det att sökanden gjort det 

sannolikt att denne känner en välgrundad fruktan för förföljelse. Därmed blir det fråga om en 

omvänd bevisbörda, då det därefter ankommer på verket att visa att fruktan inte är 

välgrundad i förhållande till en viss del av hemlandet och att internflykt dit således är möjligt. 

Det är enligt mig rimligt att anta att detta undantag uppställts i syfte att söka möjliggöra att 

målsättningen med bestämmelsen lättare uppnås, nämligen att skydda utsatta individer från 

förföljelse. Detta talar för att den materiellträttsliga teorin haft betydelse för att bevisbördan 

delats upp mellan parterna genom uppställandet av presumtionen. 

                                                             
139 Se Nordh, Roberth, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, SvJT 2012 s. 794. 
140 Prop. 2002/03:65 s. 105 ff. 
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4.3.3 Uteslutning från skydd 

Beslutet om uteslutning från skydd medför en återkallelse eller ett upphävande av ett 

gynnande beslut. Därför är kraven på myndighetens utredning och bevisning i frågan högt 

ställda.141 Eftersom ett uteslutande ofta har sin grund i att den sökande gjort sig skyldig till 

någon form av brottslighet ligger det nära till hands att dra paralleller till brottmålsinstitutet 

och konsekvensteorin. Frågan behandlas i UNHCR:s riktlinje rörande uteslutningsgrunderna i 

flyktingkonventionen. Under avdelning III. artikel 34 stadgas att bevisbördan för uteslutande 

av skyddssökande vilar på staten. I artikel 25 slås angående bevisskyldigheten vidare fast att 

det inte är nödvändigt att den sökande fällts till ansvar för brottet eller att det höga beviskrav 

som gäller i brottmål måste uppnås. Det är en allmänt accepterad uppfattning att det i princip 

bör krävas samma grad av bevisning som för att åtal ska väckas i enlighet med internationell 

standard.142 Enligt förarbetena är förfarandet präglat av officialprincipen, något som, vid 

återkallelse av ett gynnande beslut, innebär att Migrationsverket har såväl utredningsbördan 

som bevisbördan för att förutsättningar för återkallelse föreligger.143 

 

Att bevisbördan för uteslutande ligger på Migrationsverket har slagits fast i MIG 2012:14. I 

målet sökte en irakisk man tillsammans med sin son uppehållstillstånd i Sverige. Som grund 

för uppehållstillståndet åberopade mannen att han, på grund av sin politiska uppfattning, 

riskerade att utsättas för förföljelse vid ett återvändande. Mannen hade i hemlandet varit 

verksam inom Baathpartiet där han ansvarat för studentorganisationer och bland annat samlat 

information om dissidenter på universitetet. På grund av detta hade han senare hotats till livet 

och eftersökts. Migrationsverket gjorde i målet gällande att mannen var utesluten från att 

klassas som flykting mot bakgrund av att han, genom att samla information om studenterna 

på skolan, anstiftat eller på annat sätt deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten och 

gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser. MiÖD konstaterade att 

det visserligen förekommit brott mot mänskligheten under Saddam Husseins styre i Irak, men 

att det inte fanns synnerlig anledning att anta att sökanden personligen gjort sig skyldig till 

sådana handlingar att han var utesluten från att betraktas som flykting. 

 

I målet konstaterade domstolen att ”det ligger i sakens natur att bevisbördan för att en 

uteslutningsgrund föreligger vilar på staten”. Samma sentens uttalades i MIG 2011:24. Enligt 

                                                             
141 SOU 2006:6 s. 237. 
142 Wikrén, kommentar till 4 kap. 2b §. 
143 SOU 2006:6 s. 237. 
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min bedömning är det rimligt att anta att uttalandet syftar till de paralleller som kan dras 

mellan uteslutning från skydd och brottmål. Båda processerna rör misstanke om brott och 

utpekande av den enskilde som skyldig till klandervärt handlande. Jag menar att dessa 

likheter gör det rimligt att dra slutsatsen att samma teori för bevisbördans placering görs 

gällande inom båda områdena, det vill säga konsekvensteorin. Inom straffprocessen bärs, som 

tidigare nämnts, hela bevisbördan av åklagaren eftersom en oriktigt fällande dom anses 

medföra allvarligare konsekvenser än ett felaktigt friande. Samma argument går att tillämpa 

för att bevisbördan bör ligga på Migrationsverket när det kommer till omständigheter som 

kan medföra ett uteslutande. I artikel 31 i den ovan nämnda riktlinjen från UNHCR uttalas att 

ett uteslutande medför allvarliga konsekvenser för den sökande och att det därför är viktigt att 

en rättssäker prövning sker. Vidare stadgas i SOU 2006:6 att ”ett beslut om återkallelse eller 

upphävande av flyktingstatus […] är betungande för den enskilde och kan medföra väsentliga 

rättsverkningar för denne” (s. 237). Den som utesluts från flyktingskap riskerar att skickas 

tillbaka till ett land där det i prövningen slagits fast att en risk för förföljelse föreligger. Enligt 

konsekvensteorin bör bevisbördan ligga på Migrationsverket, eftersom rättsföljden vid ett 

felaktigt uteslutande medför allvarligare konsekvenser än att den enskilde oriktigt beviljas 

uppehållstillstånd och tillåts kvarstanna i landet. 

 

Möjligtvis är avvägningen mellan parternas intressen och de negativa konsekvenserna som 

följer av en oriktig dom i det här fallet särskilt svåra att göra. Konsekvensen av ett felaktigt 

uteslutande är att en individ riskerar att sändas tillbaka till hemlandet trots att det konstaterats 

att risk för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling föreligger. Detta är givetvis 

allvarligt. Ett oriktigt avslag, på grund av att staten inte lyckats uppfylla sin bevisbörda, 

skulle i sin tur medföra att en individ som gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet 

orättmätigen tillförsäkras ett skydd i Sverige och därmed ges en möjlighet att undvika ansvar 

genom att gömma sig bakom flyktinginstitutet. I UNHCR:s riktlinje, avdelning I. artikel A.2, 

anges att tanken bakom uteslutningsgrunderna är att vissa handlingar är så allvarliga att de 

som begått dem inte förtjänar internationellt skydd som flyktingar. Bestämmelsernas främsta 

syfte är att frånta personer som begått fruktansvärda handlingar och allvarliga brott 

internationellt flyktingskydd och att försäkra sig om att sådana personer inte missbrukar 

asylrätten för att undvika att ställas till svars för sina handlingar.  
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Vid intresseavvägningen kan även beaktas att statens intresse av att kontrollera vilka som 

befinner sig inom statens territorium måste anses väga särskilt tungt när det är fråga om 

individer som gjort sig skyldiga till grov brottslighet. Detta gäller i synnerhet i dagsläget, 

med hänsyn till det ökade terrorhotet och det i övrigt spända läge som råder i världen. Mot 

bakgrund av detta är det enligt min mening svårare att väga parternas intressen mot varandra 

då fråga är om uteslutning på grund av bland annat brott mot mänskligheten, än när det rör 

exempelvis internflykt. Att låta en individ stanna i Sverige trots att denne inte når upp till 

kriterierna för skyddsbehov utan endast flyr från till exempel ekonomisk utsatthet är ett 

resultat som är mer lättsmält. Att Migrationsverket trots detta ålagts bevisbördan för att grund 

för uteslutande föreligger skulle därmed, enligt ett konsekvensteoretiskt resonemang, kunna 

förklaras med att verket ändå anses drabbas av mindre allvarliga konsekvenser än sökanden, i 

det fall domen får ett oriktigt utfall.  

 

Ytterligare en aspekt som kan beaktas är den att uteslutandegrunderna är ämnade att ha en 

restriktiv tillämpning. Eftersom det är fråga om en undantagsbestämmelse är det rimligt att 

anta att regeln inte är avsedd att få ett stort genomslag i samhället. Enligt den materiellt-

rättsliga teorin ska bevisbördereglerna bidra till den materiella regelns genomslagskraft. 

Genom att placera bevisbördan på Migrationsverket och ålägga verket en tung bevisbörda, i 

och med det högt ställda beviskravet, bidrar detta till att regeln sällan kan komma att 

tillämpas. Detta skulle kunna tala för att den materiella teorin haft betydelse för bevisbördan i 

målet. 

 

 

4.3.4  Verkställighetshinder 

När en ansökan om uppehållstillstånd avslås eller avvisas ska i regel ett beslut att av- eller 

utvisa sökanden meddelas, se 8 kap. 6 § UtlL. Därefter anses det ankomma på den sökande 

att själv, frivilligt, lämna landet. Om så inte sker kan beslutet istället verkställas tvångsvis.144 

Verkställighet är dock inte alltid möjligt. Det förekommer att sökanden inte kan återvända till 

sitt hemland på grund av att det föreligger något slags verkställighetshinder. Det är 

myndigheten som har bevisbördan i verkställighetsfrågan, eftersom det rör sig om ett minst 

sagt betungande beslut.145 Om frågan om verkställighetshinder aktualiseras ankommer det 

därmed på Migrationsverket att bevisa att det inte föreligger någon risk för allvarlig 

                                                             
144 Prop. 2004/05:170 s. 230. 
145 Diesen, BEVIS 8, s. 270. 
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förföljelse, det vill säga att det inte finns skälig anledning anta att risk för dödsstraff, tortyr 

eller liknande föreligger. Ett problem med upplägget, som det identifieras av Diesen, är att 

prövningen av skyddsbehov och verkställighetshinder inte har någon direkt korrespondens. 

”När en ansökan om uppehållstillstånd avslås innebär det närmast regelmässigt avvisning, 

men när verkställighetshinder konstateras innebär inte det automatiskt att permanent 

uppehållstillstånd beviljas.”146 Därför, menar Diesen, borde avvisningen ställas upp som ett 

eget bevistema inom ramen för processen om uppehållstillstånd. 

 

Som i de flesta fall förekommer inga direkta argument för bevisbördans placering i 

rättskällorna. Det krävs därför en fördjupad analys av de skäl som kan tänkas ligga bakom 

fördelningen. De verkställighetshinder som uppställs i 12 kap. 1-3 §§ UtlL speglar principen 

om non-refoulement och det absoluta förbudet mot att återsända någon till ett land där denne 

riskerar att utsättas för tortyr eller annan skyddsgrundande behandling. Vid en tillämpning av 

konsekvensteorin är min bedömning följande. I likhet med tidigare är sökandens intresse i 

målet att erhålla skydd från förföljelse och således att inte återsändas till ett land där denne 

riskerar att utsättas för förföljelse, tortyr eller liknande. Förutom statens intresse av reglerad 

invandring identifierar jag ytterligare ett intresse hos det allmänna, nämligen intresset av att 

kunna genomdriva fattade beslut och domar. Om det felaktigt fastslås föreligga ett 

verkställighetshinder medför detta att en korrekt avkunnad dom inte kan verkställas. Jag 

menar att det i en rättsstat måste anses vara av väsentlig betydelse att staten kan genomdriva 

avkunnade domar. I annat fall riskerar rättsapparaten att framstå som tandlös. Trots detta 

viktiga intresse menar jag att det är ofrånkomligt att intresset av att motverka tortyr får anses 

väga tyngre. Det rör sig om en absolut rättighet som aldrig får inskränkas och som slås fast i 

ett flertal tunga internationella dokument. Om ett felaktigt utvisningsbeslut fattas innebär 

detta att den enskilde återsänds till ett land där det i realiteten föreligger en risk för tortyr eller 

annan skyddsgrundande behandling. Eftersom bevisskyldigheten enligt konsekvensteorin bör 

åläggas den part som drabbas av mindre allvarliga verkningar vid ett felaktigt utfall utgör 

detta skäl att lägga bevisbördan på Migrationsverket. Detta ger stöd åt konsekvensteorin som 

den bakomliggande förklaringen till bevisbördans placering på Migrationsverket. 

 

 

                                                             
146 Diesen, BEVIS 8, s. 271. 
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Förutom de tre inledande bestämmelserna i 12 kap. UtlL finns en sorts säkerhetsventil, i det 

fall nya omständigheter framkommer efter det att ett lagakraftvunnet beslut fattats i ärendet. 

Enligt 12 kap. 18 § UtlL ska Migrationsverket ex officio beakta sådana nya omständigheter 

som kan utgöra ett folkrättsligt, praktiskt eller medicinskt verkställighetshinder. Det kan röra 

sig om att ursprungslandet inte är villigt att ta emot den enskilde, att en ny situation som 

innebär risk för tortyr eller dylikt uppstått eller att den enskilde är för sjuk för att klara själva 

resan.147 Bestämmelsen i 12 kap. 19 § UtlL möjliggör för den sökande att få till stånd en ny 

prövning om nya, skyddsgrundande omständigheter dykt upp. Enligt denna bestämmelse 

krävs att den sökande antingen inte kunnat åberopa omständigheterna tidigare eller att denne 

annars har giltig ursäkt för att så inte skett.  

 

Bestämmelsen i 12 kap. 19 § UtlL utgör ett extraordinärt prövningsförfarande och i praxis har 

fastställts att begreppet giltig ursäkt ska ges en restriktiv tolkning.148 I MIG 2007:13 uttalas 

att det ankommer på utlänningen att visa att giltig ursäkt föreligger för att omständigheterna 

inte åberopats tidigare. Genom detta kan utläsas att bestämmelsen är avsedd att tillämpas 

sparsamt, något som skulle kunna tala för att den materiellträttsliga teorin haft betydelse för 

bevisfrågan. Enligt den materiella teorin bör bevisbördan fördelas mellan parterna på ett sätt 

som medför att bestämmelsens genomslagskraft i samhället främjas.  

 

Sett till konsekvensteorin och den intresseavvägning som sker i enlighet med den är min 

bedömning följande. De intressen som gör sig gällande på sökandes sida är alltjämt desamma 

som i de inledande bestämmelserna, nämligen intresset av att inte återsändas och därmed 

riskera att utsättas för tortyr eller annan skyddsgrundande behandling. Eftersom 12 kap. 19 § 

UtlL endast innebär att en ny prövning av sökandens skyddsbehov vidtas, menar jag att 

statens intresse i förevarande fall kan sägas vara delvis processekonomiskt. Det uttalas tydligt 

i rättskällorna att fokus för asylprövningen ska ligga i första instans och att det är av stor vikt 

att all relevant information kommer Migrationsverket tillhanda så tidigt som möjligt.149 

Intresset är således, som jag ser det, att ett lagakraftvunnet beslut bör stå fast. Medan 

konsekvensen av ett felaktigt avslag av en ansökan om ny prövning medför allvarliga 

konsekvenser för sökanden blir följden för Migrationsverket att, felaktigt, ta upp de nya 

omständigheterna till prövning inte nämnvärt betungande. Även om en ny prövning sker kan 

                                                             
147 Seidlitz, s. 119 f. 
148 Se MIG 2007:13. 
149 Prop. 2004/05:170 s. 153 f. 
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uppehållstillstånd nekas om de nya skälen inte är tillräckliga. Visserligen kan detta 

överklagas, något som medför ytterligare kostnader för processen, men jämfört med risken att 

utsättas för tortyr får denna nackdel ändå anses väga lätt. De negativa verkningar som kan 

drabba Migrationsverket mot bakgrund av bestämmelsen i 12 kap. 19 § menar jag därför inte 

är lika allvarliga som de effekter som riskerar att drabba sökanden. Detta argument utgör 

enligt konsekvensteorin skäl att lägga bevisbördan på Migrationsverket.  

 

Något annorlunda förhåller det sig med 12 kap. 18 §. Jag menar att det inte är möjligt, eller i 

vart fall inte lönande, att göra en dylik intresseavvägning avseende denna bestämmelse. 

Eftersom ett verkställighetshinder enligt bestämmelsen självmant ska beaktas av 

Migrationsverket menar jag att det inte går att utröna några i målet motstående intressen 

mellan parterna. Båda parter har ett intresse av att den enskilde inte sänds till ett land där 

risken finns att denne utsätts för tortyr. Det framstår som något obekvämt att tala om en 

bevisbörda i detta fall, med tanke på att det är Migrationsverket som självmant gör gällande 

att ett eventuellt hinder föreligger och det sedan ankommer på verket att själva bevisa detta. 

Med detta sagt är det givetvis inte så att myndigheten i övriga fall saknar ett intresse av att 

undvika att sökanden utsätts för tortyr. Jag menar dock att detta intresse kan sägas vara mer 

påtagligt i 12 kap. 18 §. Det är därför lämpligare i det här fallet att tala om ett 

utredningsansvar för myndigheten och ett delat intresse av ett materiellt riktigt utfall. Någon 

vägledning vad gäller konsekvensteorins ställning står därmed enligt min bedömning inte att 

finna i bestämmelsen. 

 

 

4.3.5 Återkallelse och upphörande 

Enligt 4 kap. 5b och 5c §§ UtlL kan en flyktingstatusförklaring eller en alternativ 

statusförklaring återkallas om utlänningen inte längre uppfyller rekvisiten för att klassas som 

flykting eller alternativt skyddsbehövande. Detta kan bero på att utlänningen lämnat felaktiga 

uppgifter vid ansökan eller att skyddsbehovet har upphört på grund av senare inträffade 

omständigheter.150 I artikel 14.2 skyddsgrundsdirektivet stadgas att medlemsstaterna i varje 

enskilt fall ska bevisa att en tredjelandsmedborgare inte längre uppfyller, eller aldrig har 

uppfyllt, kraven för att betecknas som flykting och att medlemsstaten därmed ska återkalla, 

upphäva eller inte förnya personens flyktingstatus. Motsvarande bestämmelse om alternativt 

                                                             
150 Wikrén, kommentaren till 4 kap. 5b §. 
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skyddsbehövande återfinns i artikel 19.4. I svensk rätt finns ingen materiell bestämmelse som 

anger samma fördelning av bevisbördan. Detta anses istället följa av den allmänna 

rättsprincipen att det är myndigheten som har bevisbördan i ärenden om återkallande av 

gynnande beslut.151 Enligt förarbetena till genomförandet av direktivet är kraven på 

myndighetens utredning och bevisning högt ställda. Beslut om återkallande av status-

förklaring eller uppehållstillstånd är betungande för den enskilde. Därför åligger det 

myndigheten, i enlighet med allmänna förvaltningsrättsliga och folkrättsliga principer, att 

bevisa att förutsättningarna för återkallelse föreligger.152 I SOU 2006:6 uttrycks att ”[d]et 

framstår som naturligt att myndigheten har detta ansvar när den vidtar åtgärder i allmänt 

intresse” (s. 206). 

 

Att en utlännings statusförklaring återkallas innebär inte i sig att även uppehållstillståndet ska 

återkallas. För detta krävs att någon av förutsättningarna i 7 kap. UtlL är uppfyllda.153 I 1 § 

stadgas att ett tillstånd får återkallas om utlänningen medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller 

förtigit omständigheter som varit av betydelse för att tillståndet skulle beviljas. Har 

uppehållstillståndet varat i mer än fyra år krävs synnerliga skäl för återkallelse. Enligt 7 § kan 

ett uppehållstillstånd även återkallas om utlänningen inte längre är bosatt i Sverige. Frågan 

behandlades i MIG 2014:6 och MIG 2007:34 där domstolen uttalade att ”[d]et är […] den 
enskildes trygghet som ska beaktas när ett gynnande beslut återkallas och det måste därför 
ställas krav på en noggrann undersökning av om bosättningen har upphört. Ansvaret för att 
ärendet blir tillräckligt utrett vilar på myndigheten och brister i bevisningen ska inte bäras av 
den enskilde.” Härefter slog domstolen i 2014 års fall fast att det är Migrationsverket som har 
bevisbördan för att en bosättning i Sverige har upphört och att verket har att göra detta 
sannolikt genom att peka på konkreta omständigheter som typiskt sett ger anledning att 
ifrågasätta att utlänningen fortfarande är bosatt i Sverige. Detta konkretiserades ytterligare av 
MiÖD i UM 2884-13, där domstolen uttalade att Migrationsverket har bevisbördan såväl för 
att den enskilde medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter, 
som varit av betydelse för att uppehållstillståndet skulle beviljas, som för att det föreligger 
synnerliga skäl att återkalla uppehållstillståndet. 
 
Det framgår tydligt ur domstolens resonemang att anledningen till bevisbördans placering är 
beslutets karaktär, det vill säga att det är betungande för den enskilde, samt att det är 
motiverat mot bakgrund av huvudregeln som gäller inom förvaltningsrätten. Att det är fråga 

                                                             
151 Se prop. 2009/10:31 s. 114 f. 
152 SOU 2006:6 s. 206 f. 
153 Wikrén, kommentar till 4 kap. 5b §. 
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om ett återkallande av gynnande beslut råder det ingen tvekan om. Jag menar därför att det är 
rimligt att anta att konsekvensteoretiska argument ligger bakom bevisbördans placering på 
Migrationsverket. I likhet med tidigare analyser blir det enligt konsekvensteorin fråga om att 
väga parternas intressen i målet mot varandra.  Precis som tidigare är de intressen som gör sig 
gällande dels sökandens skyddsbehov, dels det allmännas intresse av kontroll och reglerad 
invandring. Något som underlättar vid bedömningen är domstolens uttalande att den sökandes 
intresse av trygghet måste beaktas vid ett beslut om återkallelse. Jag menar att detta rimligen 
kan tolkas så att detta intresse får anses vara mer skyddsvärt än statens intresse av ett korrekt 
ordnat system. Enligt konsekvensteorin bör bevisbördan åläggas den av parterna som i minst 
mån drabbas av negativa verkningar vid ett felaktigt beslut. Detta, samt det faktum att den 
enskildes trygghet ska anses väga tungt, leder till slutsatsen att bevisskyldigheten åvilar 
Migrationsverket i mål om återkallelse och upphörande. Jag menar därför att det är en rimligt 
att anta att konsekvensteorin utgör grunden för denna placering av bevisbördan. 
 
 
4.4 Slutsats 

 

4.4.1 Bevissäkringsteorins ställning i asylprocessen 

Det förekommer många uttalanden i de behandlade rättskällorna som ger ett relativt tydligt 

och uttryckligt stöd åt bevissäkringsteorin eller den närliggande maktsfärsteorin. Dessa fall 

bidrar till att befästa teoriernas ställning som förklaringsmodell inom den del av 

asylprocessen som rör enskilds utverkande av och ansökan om en rättighet. De uttalanden 

som ger tydligast stöd åt bevissäkringsteorin har det gemensamt att det ofta rör sig om 

omständigheter som är av personlig natur, så som identitet, ålder och den sökandes 

individuella skyddsskäl. Dessa omständigheter låter sig ofta främst bevisas genom den 

sökandes egen utsaga, något som Migrationsverket inte har tillgång till. Den sökandes utsaga 

utgör ett bevismedel som finns i dennes besittningssfär, något som enligt maktsfärsteorin 

utgör skäl att placera bevisbördan på denne. Maktsfärsteorin kan kritiseras för sin vaghet 

samt risken att bevisskyldigheten i själva verket grundas på en så kallad bevissäkringsfiktion. 

Kritiken har sin grund i att en parts besittning av ett föremål inte nödvändigtvis innebär att 

denne i realiteten haft goda möjligheter att säkra tillförlitlig bevisning. Det medför inte heller 

att motparten utesluts från möjligheten att säkra bevisning. Att grunda bevisskyldigheten på 

en bevissäkringsfiktion bör inte komma ifråga, eftersom bevisbördan inte bör baseras på lösa 

antaganden om parternas bevissäkringsmöjligheter. Jag menar dock att det i förevarande fall 

inte är fråga om en sådan fiktion. Att den asylsökande har tillgång till den egna utsagan måste 

kunna förutsättas. Med detta sagt är det, som sagt, min bedömning att den sökandes 
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möjligheter att säkra och presentera tillförlitlig bevisning rörande dessa omständigheter får 

anses vara överlägsna Migrationsverket, något som enligt bevissäkringsteorin utgör argument 

att göra sökanden bevisskyldig. 

 

Vad gäller de omständigheter som den sökande inte har samma direkta tillgång till 

uppmärksammas ofta i rättskällorna att det föreligger svårigheter för sökanden att säkra 

bevisning avseende dessa. Det handlar om exempelvis tillgången till vård eller situationen för 

sökanden i hemlandet vid bedömningen av om synnerligen ömmande omständigheter 

föreligger. Dessa konstaterade svårigheter tillåts dock inte påverka bevisbördan i målet. 

Migrationsverkets överlägsna utredningskapacitet tillika bevissäkringsmöjligheter utgör 

enligt bevissäkringsteorin skäl att göra verket bevisskyldigt för dessa omständigheter. Att så 

inte skett skulle kunna tala för att bevissäkringsteorin inte varit avgörande för bevisbördan. 

Klart framgår dock att bevissäkringsteorin haft betydelse för tillämpligt beviskrav, som i 

asylprocessen sänkts till sannolikt. Detta gör det möjligt att komma till den slutsatsen att 

bevissäkringsargument visserligen förekommit i målet, men att dessa inte varit tillräckligt 

tungt vägande för att påverka bevisbördan. Enligt teorin krävs nämligen tungt vägande 

argument för detta, medan resonemangen annars kan få betydelse för beviskravet. Utöver 

detta är det även möjligt att bevissäkringssvårigheterna i målen beaktats inom ramen för 

bevisvärderingen. 

 

De behandlade rättskällorna ger ett gemensamt belägg för teorin eftersom flera källor pekar i 

samma riktning. Ingen källa ger ensamt stöd åt bevissäkringsteorin som förklaringsmodell 

utan det är först vid en sammanvägning som källorna tillsammans leder till denna slutsats. 

Trots att det förekommer uttalanden i vissa rättskällor som pekar i en annan riktning innebär 

detta inte att hypotesen falsifieras. De situationer där bevissäkringsteorin får stå tillbaka tycks 

utgöras av fall där det anses än mer viktigt att målet får en materiellt riktig utgång. Så gäller 

exempelvis frågan om förekomsten av tortyr, där fördelningen av bevisbördan skett genom 

uppställandet av en presumtion. Här är det istället troligt att ett sannolikhetsresonemang varit 

avgörande. När det gäller omständigheter av för den enskilde personlig natur är det dock 

enligt min bedömning en rimlig slutsats att bevissäkringsteorin är skäl för bevisbördans 

placering på den asylsökande. 
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4.4.2 Konsekvensteorins ställning i asylprocessen 

Vad gäller konsekvensteorin ger de behandlade rättskällorna ett mer enhetligt intryck. De 

rättsfall där konsekvensteorin förefaller vara det bakomliggande skälet till fördelningen av 

bevisbördan har alla det gemensamt att det rört sig om beslut av betungande karaktär. I de 

flesta fall uttalas att bevisbördan placerats på Migrationsverket i enlighet med den inom 

förvaltningsrätten gällande huvudregeln. Härtill kommer att det ofta uttrycks ”ligga i sakens 

natur” att bevisbördan avseende ett visst rättsfaktum ligger på det allmänna. Häri menar jag 

att det är rimligt att dra paralleller till straffprocessen, där bevisbördan i skuldfrågan alltid 

ligger på åklagaren och staten. Som nämnts tidigare har konsekvensteorin en tydlig ställning 

som förklaringsmodell för bevisbördans placering i straffprocessen. De likheter som finns 

mellan brottmål och de beslut av betungande karaktär som behandlats ovan menar jag ger 

stöd åt konsekvensteorin som förklaringsmodell även i asylprocessen, vad gäller den del av 

huvudregeln som placerar bevisbördan på Migrationsverket. Till detta kommer även att det 

enligt legalitetsprincipen torde krävas att myndigheten kan presentera stöd för att de 

omständigheter som möjliggör ett ingripande är uppfyllda. Det undantag från denna 

enhetlighet jag tycker mig kunna identifiera gör sig gällande vid frågan om förekomsten av 

ett internt flyktalternativ. Här tycks istället den omvända bevisbörda som ställts upp vara 

motiverad av den materiellträttsliga teorin och strävan efter att främja den materiella regelns 

genomslagskraft i samhället, nämligen att tillförsäkra skydd åt utsätta individer. Detta 

konstaterande medför dock inte att teorin falsifieras. Med undantag av detta exempel pekar 

samtliga rättskällor i samma riktning, något som enligt min bedömning gör det rimligt att dra 

slutsatsen att konsekvensteorin ligger bakom bevisbördans placering på Migrationsverket för 

betungande beslut i asylprocessen.  

 

 

4.4.3 Problematisering kring den valda metoden 

Med detta sagt finns det anledning att notera ett antal frågor som aktualiseras mot bakgrund 

av den valda metoden. Som grund för arbetet har jag valt att ställa upp en hypotes om att 

bevissäkringsteorin och konsekvensteorin utgör de bakomliggande förklaringarna till 

bevisbördans placering enligt huvudregeln i asylprocessen. Undersökningen har sedan syftat 

till att söka verifiera eller falsifiera teoriernas ställning genom att söka stöd i rättskällorna. I 

de fall några uttryckliga uttalanden för bevisbördans placering inte stått att finna har jag 

använt mig av en indirekt testningsmetod och materialet har däri underkastats en kritisk 

analys. 
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Genom att ställa upp en hypotes som utgångspunkt för arbetet är det möjligt att undersöka 

teoriernas ställning i rättskällorna. Om den prövning som gjorts visar att hypotesen inte når 

upp till förväntningarna har prövningen försvagat sannolikheten för att den uppställda teorin 

är riktig.154 I arbetet med att försöka verifiera den uppställda hypotesen ligger en risk i att 

man i själva verket söker efter en teori och en förklaring som inte existerar. Denna kritik 

framför Lindell i en recension av Heumans arbete där han menar att en genomgång av 

prejudikat bygger på fiktionen att det finns en ”gällande rätt” som går att avtäcka och att det 

därför endast är möjligt att på det här sättet få en ungefärlig bild av de resonemang som 

förekommer.155 Jag menar dock att den valda metoden inte medför ett sökande efter en teori 

som inte finns. Enligt Sandgren handlar teoribildning om relationen mellan teori och empiri. 

Häri finns enligt Sandgren två sätt att binda samman dessa begrepp: den induktiva och den 

hypotetiskt-deduktiva metoden. En rent induktiv metod låter materialet leda fram till en 

ospecificerad hypotes. Vid användandet av en hypotetisk-deduktiv metod har istället själva 

teorin en viktigare och mer självständig ställning.156 Enligt den senare metoden blir urvalet 

som görs i materialet beroende av den uppställda hypotesen och på detta sätt kan hypotesen 

verifieras mot bakgrund av uttalanden i det behandlade materialet, om än med varierande 

grad av säkerhet. ”Ett gott urval kan ge underlag för slutsatser som ger stöd åt eller 

undergräver den teori man hävdar.”157 Häri ligger ytterligare ett metodologiskt problem, 

nämligen det att jag inte aktivt letat efter uttalanden som falsifierar hypotesen. Det finns 

därmed en risk att sådana uttalanden förbisetts. Den valda metoden bidrar inte till att några 

direkta slutsatser kan dras, utan syftar istället till att ta fasta på uttalanden som konkretiserar 

teoriernas räckvidd. Målet är således att söka bidra till ett klargörande och belysande av 

rättsläget och att söka finna förklaringar som kan fungera vägledande för framtiden. 

 

Ytterligare ett metodologiskt problem är avsaknaden av alternativa hypoteser. Det är möjligt 

att det finns andra teorier vid sidan av de uppställda som kan utgöra en bakomliggande 

förklaring till bevisbördans placering. Heuman menar att det finns en risk att man vid 

undersökningen förutsätter att det endast finns en korrekt förklaring till hur bevisbördan ska 

fördelas och att man därmed stannar för den princip som verkar bidra med den starkaste 

förklaringsförmågan. Genom att utgå från att endast en princip kan godtas och att övriga 

teorier således får stå tillbaka, menar Heuman att risken finns att man felaktigt bortser från att 

                                                             
154 Sandgren, Teoribildning, s. 306 f. 
155 Lindell, Bengt, Det svåra lyftet - bevisbörda och beviskrav på skivstången, SvJT 2007 s. 343. 
156 Sandgren, Teoribildning, s. 309. 
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principerna har en förmåga att samverka. Det är möjligt att de olika principerna pekar i 

samma riktning och att bevisbördan enligt flera teorier bör läggas på samma part. Det är även 

möjligt att en tillämpning av teorierna leder till olika slutsatser. Här krävs att en avvägning 

görs för att man ska kunna avgöra på vilken av parterna bevisbördan ska placeras.158  

 

Det kan vara svårt att bedöma om en teori ensamt eller i samverkan med andra varit 

avgörande för bevisbördans placering. Häri krävs enligt Heuman att man undersöker om 

respektive förklaring är starkt eller svagt verkande.159 Uttryckliga uttalanden rörande 

bevisbördan utgör en starkt verkande förklaring, medan oprecisa eller outtalade argument kan 

vara svagt verkande. De gånger jag stött på uttalanden i rättskällorna som varit otydliga eller 

annars inte varit helt förenliga med den teori jag haft som utgångspunkt för undersökningen 

har jag därmed sökt att närmare analysera teoriernas inbördes ställning. Så sker till exempel 

vid förekomsten av tortyr. Omständigheten att den sökande blivit utsatt för tortyr är lättare för 

den enskilde att säkra och presentera bevisning kring, något som enligt bevissäkringsteorin 

utgör skäl att lägga hela bevisbördan på den enskilde. Så sker dock inte, utan bevis-

skyldigheten i målet delas mellan parterna genom uppställandet av en presumtion. Detta 

menar jag talar för att inte endast bevissäkringsteorin haft betydelse för bevisbördan utan 

även sannolikhetsteorin, som således tycks ha samverkat vid fördelningen av bevisbördan i 

målet. 

 

Slutligen finns anledning att nämna några ord om den intresseavvägning som sker vid 

tillämpningen av konsekvensteorin. Denna intresseavvägning avgörs i slutänden av vilket 

intresse bedömaren anser vara mest skyddsvärt. I vissa fall är detta intresse tydligt uttryckt i 

rättskällorna genom exempelvis uttalanden i förarbeten eller domskäl. Så sker bland annat 

gällande den enskildes trygghet, som enligt förarbetena ska beaktas vid återkallandet av 

uppehållstillstånd och statusförklaring. I dessa fall där lagstiftaren eller rättstillämparen talat 

om vilket intresse som ska anses väga tyngst utgör intresseavvägningen i den delen inget 

större problem. Så är dock inte fallet när dylika uttalanden saknas. I intresseavvägningarna 

ovan kommer jag till slutsatsen att den enskildes intresse av skydd från förföljelse måste 

anses väga tyngre än statens intresse av en reglerad invandring. Detta är dock en högst 

rättspolitisk fråga och det är således möjligt att komma fram till ett annat resultat. Statens 
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158 Angående detta stycke, se Heuman s. 26 f. 
159 Heuman, s. 30. 
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intresse av reglerad invandring syftar i förlängningen till ett tryggare samhälle, genom att 

motverka människohandel, förebygga hot mot rikets inre säkerhet och upprätthålla 

internationella förbindelser. Häri är det exempelvis möjligt att istället hävda att intresset av 

trygghet för hela samhället väger tyngre än en enskild individs intresse av detsamma. 
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6. Sammanfattning 

Av de rättskällor som behandlats ovan är det möjligt att dra vissa slutsatser om skälen bakom 

bevisbördans placering i asylprocessen. Här har det varit nödvändigt att undersöka bäringen 

hos flera teorier eftersom huvudregeln är uppställd som en regel med två led, där bevisbördan 

för rättigheter åvilar den enskilde medan bevisbördan för skyldigheter åvilar Migrations-

verket. En mängd rättsfall från MiÖD bekräftar huvudregeln att bevisbördan för 

uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ligger på den enskilde. Hänvisning sker ofta till 

främst MIG 2006:1 och MIG 2007:12. Några närmare argument för fördelningen står dock 

inte alltid att finna, utan placeringen uttrycks ofta genom att ”det är den enskilde som har att 

visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd är uppfyllda”. I dessa fall tycks bevisbördans 

placering snarast uttryckas genom dogmatiska sentenser om att bevisbördan åligger den part i 

målet som påstår någonting. På grund av detta är det i många fall inte tillräckligt att endast ta 

sikte på domstolens uttalanden. Som nämnts är det ofta inte möjligt att direkt utläsa stöd för 

de olika teorierna i de aktuella rättskällorna. Vid förekomsten av kortfattade dogmatiska 

sentenser som inte motiveras eller uttalanden som tar sikte på konkreta bevisfrågor men som 

inte berör teorierna är det ändå möjligt att teorierna föresvävat upphovsmännen men inte 

kommit till direkt uttryck. Ofta förekommer ofullständiga eller outtalade motiveringar och för 

att bidra med vägledning krävs att materialet underkastas en kritisk analys. Genom detta kan 

uttalandena lämna ett slags indirekt belägg för en teori. Enligt Heuman är det möjligt att det 

material som behandlas verifierar, modifierar eller falsifierar en eller flera teorier antingen 

genom att det förekommer välmotiverade ställningstaganden eller indirekt, genom att ett stort 

antal fall pekar i samma riktning.160 Genom att underkasta materialet en kritisk analys är det 

således möjligt att få fram ett bättre underlag för ställningstaganden kring bevisbördan inför 

framtiden. 

 

Bevissäkringsteorin har som tidigare nämnts en stark ställning inom civilprocessen och anses 

ha ett stort förklaringsvärde för bevisbördans placering i denna processform. Teorin har 

bedömts ha betydelse för bevisbördan i skatteprocessen och anses således ha en ställning 

även inom förvaltningsprocessen. Jag menar att de ovan behandlade rättskällorna ytterligare 

konfirmerar bevissäkringsteorins ställning inom förvaltningsrätten, genom att bekräfta teorins 

ställning i asylprocessen. Som undersökningen har visat förekommer visserligen ytterligare 

bevisbördeteorier vid sidan av teorin, bland annat sannolikhetsteorin. Det är min bedömning 

                                                             
160 Heuman, s. 497. 
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att bevissäkringsteorin utgör skäl att lägga bevisbördan på den enskilde främst när det är 

fråga om omständigheter av för den enskilde personlig natur. Vad gäller den andra delen av 

huvudregeln, att bevisbördan för skyldigheter åvilar Migrationsverket, är det istället min 

bedömning att konsekvensteorin är skälet till denna fördelning. Som nämnts är det inom 

förvaltningsrätten möjligt att göra skillnad på olika falltyper där vissa kategorier anses ha mer 

gemensamt med civilprocessen och andra med straffprocessen. Jag menar att detta kan ha 

betydelse för vilken teori som aktualiseras för bevisbördans placering. 
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