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Sammanfattning 

Flyktingströmmarna till Sverige har aldrig i modern tid varit så stora förut som de är nu, de är 

fler flyktingar nu än under balkankriget och under andra världskriget. Det är hårt tryck på 

Migrationsverket,
1
 handläggningstiderna är långa och boendesituationen är näst intill 

kaosartad. Det är många människor som flyr från sina hemländer, de flesta flyr från krig och 

har varit tvungna att lämna allt som hus, bil, arbete, kanske till och med sina egna barn. 

Frustrationen är hög hos många som kommer till Sverige för att söka asyl med förhoppningen 

till ett bättre liv. 

 

När de kommer och söker asyl så har de inte alltid hemlandspass eller identitetskort med sig 

till styrkande av deras identitet. När de kommer till den muntliga utredningen hos MiV, som 

är första instans för asylprocessen, har de sin berättelse som bevisning för sina asylskäl. 

Prövningen av såväl utvisnings- som uppehållstillståndsärenden avgörs ofta i en 

trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömning av den asylsökandes muntliga utsaga. I 

asylärenden är bevisningen som sagt oftast bristfällig, till skillnad från exempelvis brottsmål 

eller skatteärenden. I de flesta fall är det den muntliga utsagan som ligger till grund för 

prövningen av om den asylsökande har rätt till internationellt skydd. Det är då den muntliga 

utsagans trovärdighet och tillförlitlighet som kommer att bedömas. Den muntliga utsagan ska 

vara så detaljrik, sammanhängande och självupplevd som möjligt och ska inte innehålla 

motstridiga uppgifter från allmänt kända fakta. I vissa fall kan det bli kulturella och språkliga 

krockar mellan uppfattningarna hos den asylsökande och hos beslutsfattaren (eller någon 

annan bedömare). Hur bedöms en muntlig utsagas trovärdighet om beslutsfattaren inte själv 

levt eller varit i landet, inte kan språket, inte vet hur kulturen fungerar etc? Det är bland annat 

detta som kommer belysas i denna uppsats. En analys om bedömningen av en asylsökandes 

muntliga utsaga, samt hur beslutsfattaren/bedömaren måste förhålla sig inom det rättsliga 

ramverket. 

 

                                                           
1
 Fortsättningsvis definieras Migrationsverket med MiV 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I RF 1 kap 9 § regleras ”allas likhet inför lagen”. Denna bestämmelse innebär att alla 

förvaltningsmyndigheter, däribland MiV, ska tillämpa denna bestämmelse på ett sakligt och 

opartiskt sätt, samt att alla ärenden ska behandlas på samma likvärdiga sätt. Alla utlänningar 

som kommer till Sverige har rätt att söka asyl och få sitt ärende prövat av myndigheterna. Det 

är även myndigheter och domstolarnas skyldighet att behandla varje ärende lika oavsett vilken 

bakgrund de har.  

Saken som prövas i ett asylärende är bland annat om utlänningen känner en välgrundad 

fruktan för förföljelse i sitt hemland.
2
 MiV som är första instans i asylärendet ska ge den 

asylsökande tillfälle till en muntlig utredning. I den muntliga utredningen får den asylsökande 

lägga fram de skäl de har för sin asylansökan. Den muntliga utsagan är i de flesta fall den 

primära bevisningen i ett asylärende. Det är därför viktigt att den asylsökande ger en så 

sammanhängande och detaljerad berättelse som möjligt, berättelsen får inte heller innehålla 

motstridigheter av såväl den asylsökandes egna uppgifter eller strida mot kända fakta som 

myndigheter och domstolar kan få fram om den asylsökandes hemland. I denna del tar 

tillförlitlighet- och trovärdighetsbedömningen fart. Om den asylsökandes muntliga utsaga 

anses vara tillförlitlig eller trovärdig läggs berättelsen till grund för den fortsatta bedömningen 

i ärendet. Denna del, bedömningen av tillförlitlighet och trovärdighet i en muntlig utsaga, är 

inte av en enkel karaktär då det inte finns klara regler som myndigheterna ska förhålla sig till. 

Endast vägledning finns att tillgå i UNHCR:s handböcker och till viss del praxis, men även 

där är det inte alltid sakligt och i det stora hela även svårtillämpad.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en förståelse över hur myndigheternas bedömning för 

trovärdighet och tillförlitligheten av en muntlig utsaga går till, då denna del är viktig i en 

asylprocess. Vidare undersöks kopplingen till lagar och principers betydelse och hur de kan 

påverka bedömningen.  

                                                           
2
 UtlL 4 kap 1 § 
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Föjande frågeställningar kommer behandlas i uppsatsen: 

 Vad är skillnaderna mellan trovärdighet och tillförlitlighet? 

 Vilka lagar och principer aktualiseras då man bedömer tillförlitlighet och 

trovärdighet? 

 När och hur kan en asylsökandes berättelse ifrågasättas?  

 

1.3 Avgränsningar 

Bevisrätten kommer att ges i en översiktlig presentation, den skall i första hand ge en 

förståelse av vad eller vilka instrument som kan tas med då det är dags för trovärdighet och 

tillförlitlighetsbedömningen. Tillräcklighetsbedömningen kommer inte tas med 

överhuvudtaget. Det kommer främst vara nationell rätt som kommer att belysas, hur Sverige 

förhåller sig till sina egna och EU:s regler.  

 

1.4 Metod och material 

Metoden som används i denna uppsats är traditionell rättsdogmatisk metod, att fastställa 

gällande rätt. Det innebär att de hjälpmedel som använts i uppsatsen är principer, lagar, 

förarbeten, doktrin och praxis. Främst i första avsnittet har denna metod använts, det vill säga 

bevisrättsavsnittet kapitel 3, men även i de andra avsnitten.  

Doktrinen som har använts genomgående i uppsatsen är skriven av Lena Schelin 

”Bevisvärdering av utsagor i brottmål”. Hennes bok handlar om utsagor i brottmål, ”Det 

diskuteras om hållfastheten i de bakomliggande antaganden som processordningen och 

Högsta domstolens praxis bygger på. Såväl när det gäller förutsättningar att värdera 

bevisning som när det gäller att bedöma en utsagas tillförlitlighet”. Sedan har Per Olof 

Ekelöf böcker används, främst ”Rättegång fjärde häftet”. Även här inriktar han sig på den 

svenska civil- och straffprocessen inom processområden. Vidare har även Christian Diesens 

två böcker använts i uppsatsen,”Bevisprövning i förvaltningsmål, Bevis 7” och ”Prövning av 

migrationsärenden: Bevis 8”.  
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Det har varit svårt att hitta faktiska böcker inom migrationsområdet. När det gäller 

trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömningen och bevisrätten går den till i stort på samma sätt 

som i brottmål. Därav har civil- och processrättsinriktade böcker använts i denna uppsats. 

Förutom att belysa olika lagar, förarbeten och principer, kommer kapitel 4 även innehålla en 

analys på hur trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningen går till. För att få svar på denna 

frågeställning kommer avsnittet att belysa och analysera rättsfall men även lägga olika 

problemformuleringar i linje med de olika rättskällorna. Metoden om kvalitativ 

dokumentstudie har använts i detta avsnitt, åtminstone till viss del. Metoden innebär att 

innehållet i ett dokument analyseras, identifieras och sedan sker en undersökning av de 

relevanta delarna i en text eller i ett dokument. Metoden innebär att man plockar ut vissa delar 

för en analys och den bygger oftast på processtänkandet.
3
  

Även UNHCR:s handböcker, Genèvekonventionen och skyddsgrundsdirektivet kommer att 

användas och belysas i uppsatsen då det främst är dessa källor som direkt uttrycker vad 

trovärdighet och tillförlitlighet är och hur man går tillväga vid bedömningen. I slutet kommer 

även en översiktlig tvärvetenskaplig analys inom det psykologiska faktorer som kan ha 

betydelse för trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömningen. 

  

                                                           
3
 Göran Bergström och Kristina Borèus, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s. 18 
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2. Asylrättens grundstenar 

 

2.1 Kort om utlänningslagen 

Enligt 1 kap 3 § Utlänningslagen
4
 så definieras asyl när en person har beviljats 

uppehållstillstånd därför att han eller hon anses vara flykting eller alternativt 

skyddsbehövande. Vidare kan enligt UtlL 2 kap 4 § ett uppehållstillstånd vara tidsbegränsat 

eller permanent. För att en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd gör MiV en individuell 

prövning om utlänningen uppfyller flyktingkriterierna i UtlL 4 kap 1 § eller om utlänningen 

inte uppfyller flyktingkriterierna ska MiV pröva om utlänningen uppfyller kriterierna för en 

alternativ skyddsbehövande.  

För att anses som flykting finns det några rekvisit i UtlL 4 kap 1§ som ska vara uppfyllda. 

Utlänningen ska vara utanför det land som han eller hon är medborgare i på grund av 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.  

Om MiV inte anser att utlänningen uppfyller något av flyktingkriterierna ska MiV pröva om 

utlänningen är att anse som alternativt skyddsbehövande UtlL 4 kap 2 §. Vidare kan även en 

utlänning beviljas uppehållstillstånd om de har uppfyllt kriterier för övrigt skyddsbehövande 

eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter, UtlL 4 kap 3 § och 4 kap 4 §. Det är 

MiV uppgift att pröva en utlännings ärende individuellt och även pröva de olika 

skyddsbehoven i den ordningen som precis nämndes.  

 

2.2 Genèvekonventionen – 1951 års konvention 

I 1951 år Genèvekonventionen regleras rätten om att få söka asyl, år 1967 ändrades 

konventionen och det tillkom ett tilläggsprotokoll.
5
 Konventionen innehåller 

flyktingdefinitioner
6
. I och med ändringarna i tilläggsprotokollet år 1967 ändrades 

definitionerna och blev en mer detaljerad och utarbetad del. Vidare definieras att en utlänning 

                                                           
4
 Fortsättningsvis kommer utlänningslagen benämnas UtlL 

5
 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, s. 11-12 

6
 Definitionerna återfinns även i svensk lagstiftning och har presenterats under rubriken 2.1, därav kommer inte 

någon ingående presentation uttryckas under denna del. 
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kan anses vara flykting efter att denne lämnat sitt hemland, det kallas ”Sur-Place”. Det 

innebär att utlänningen inte behöver ha varit med om något då personen vistades i sitt 

hemland men att omständigheterna har ändrats efter det att utlänningen har lämnat hemlandet 

och då riskerar han eller hon att utsättas för skyddsgrundande behandling om han eller hon 

återvänder till hemlandet.  

I artikel 33 i Genèvekonventionen regleras ”non-refoulment”. Non-refoulment innebär att det 

är förbjudet för stater att avvisa någon vid gränserna om deras framtid är hotad. Personer som 

ännu inte sökt asyl omfattas också av bestämmelserna i art 33 Genèvekonventionen.
7
 

 

2.3 Välgrundad fruktan 
Välgrundad fruktan är ett viktigt rekvisit som återfinns i såväl UtlL som i konventionerna

8
. 

För att anses som flykting ska personen lämnat sitt hemland på grund av en välgrundad 

fruktan för förföljelse i sitt hemland. Rekvisitet kräver först en objektiv prövning och därefter 

en subjektiv prövning. Det är främst ett subjektivt rekvisit och MiV ska pröva ärendet 

individuellt och göra en framåtsyftande bedömning, hur det skulle se ut om den asylsökande 

skulle återvända och hur deras liv kan tänkas se ut även framledes. Vid den subjektiva 

prövningen om en person känner en välgrundad fruktan måste MiV även pröva och utvärdera 

den asylsökandes personlighet och hans/hennes familje- och livssituation, även folkgrupp- 

och religionstillhörighet är väsentliga delar att utreda.
 
Det behöver inte nödvändigtvis vara 

den asylsökande som har utsatts för något i hemlandet, han eller hon kan riskera att utsättas 

för något och känna en välgrundad fruktan på grund av en familjemedlems politiska 

aktiviteter i hemlandet.
9
  

Personer reagerar och agerar olika även om de har varit med om identiska händelser och 

kommer från samma land. Vissa personer lämnar sitt hemland direkt och lämnar allt som hus, 

familj, arbete etc. Medan en annan person från samma land och av samma orsaker kan planera 

                                                           
7
 UNHCR:s kommentarer, UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 

2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as 

Refugees or as Persons who otherwise need  International Protection and the Content of  the Protection granted 

(OJ L 304/12 of 30.9.2004), s 8-9 

8
 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, s. 20ff 

9
 Ibid 
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sin resa flera månader i förväg och kan vara kvar i hemlandet under tiden personen planerar 

sin resa. Det är därför den subjektiva prövningen är viktig.
10

 

När det kommer till den objektiva prövningen skall den asylsökandes uppgifter om sitt 

hemland läggas i linje med den information som kan tas fram om det aktuella hemlandet. Den 

asylsökandes kunskaper angående sitt eget hemland kan vara ett avgörande element för 

personens trovärdighet.
11

  

Svårigheterna i denna del är bedömningen av hur pass välgrundad en fruktan ska anses vara. 

Ett vanligt exempel är då den asylsökande har ett giltigt hemlandspass och har rest ut från 

hemlandet på laglig väg med sitt hemlandspass, hur kan den asylsökande känna en fruktan 

från förföljelse av myndigheterna om personen har tagit den lagliga vägen och fått ett pass 

utfärdat av just myndigheterna? Den bedömningen kan i vissa fall stämma, medan ibland kan 

personen fått ett pass utfärdat av myndigheterna i syfte att personen ska lämna landet 

självmant. Om personen skulle återvända kan han eller hon utsättas för omänsklig 

behandling.
12

 

 

2.4 UNHCR:s handböcker  
UNHCR har i  uppdrag av FN att arbeta för människor på flykt så de ska få skydd, nödhjälp 

och en drägligare framtid. UNHCR befinner sig alltid kring det drabbade konfliktområdena 

för att vara ett stöd och hjälpa till med bland annat vatten, mat och tillfälliga tält för de 

drabbade människorna. Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen just nu.
13

  

UNHCR startades kring andra världskrigets slut, den 14 december 1950, för att hjälpa de flera 

miljoner människor som befann sig på flykt i Europa. Vad som är UNHCR:s uppgifter återges 

i organisationens egna stadgar ”1951-års konvention om flyktingars rättsliga ställning”.
14

 

Flyktingproblemet löstes inte direkt efter andra världskriget, det behövdes en ny internationell 

överenskommelse för definitionen av ett flyktingskap. Syftet var att finna en ”allmän” 

definition för alla medlemsländer, därav bildades 1951-års konventionen.
15

 Därefter stadgades 

                                                           
10

 Ibid s. 20ff 

11
 Ibid s. 21ff 

12
 Ibid s. 22ff 

13
 https://sverigeforunhcr.se/unhcrs-arbete, 2015-12-02 

14
 https://sverigeforunhcr.se/om-oss/unhcrs-historia 2015-12-02 

15
 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, s. 11-12 

https://sverigeforunhcr.se/unhcrs-arbete
https://sverigeforunhcr.se/om-oss/unhcrs-historia
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handboken angående UNHCR:s uppgifter mot de som anses uppfylla flyktingkraven. UNHCR  

gav en flykting skydd även om han eller hon befinner sig i ett land som inte undertecknat 

1951-års konvention, förutsatt att mottagarlandet har erkänt personen som en flykting.
16

 

Användandet av UNHCR:s handböcker är inte bindande, till skillnad från lagtillämpning, 

syftet med handböckerna är att ge bedömaren en slags vägledning.  

 

2.5 EKMR – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna 
Syftet med denna konvention är att få med så många medlemsländer som möjligt att arbeta 

och eftersträva mänskliga rättigheter och även utveckla konventionen ytterligare i Europa. 

Konventionen syftar även till att begränsa myndigheters kränkande övertramp när det gäller 

deras maktutövning mot människor.  

Konventionen innehåller bland annat rätten till liv (artikel 2). Därefter stadgas 

tortyrkonventionen som menar på ett absolut skydd mot tortyr (artikel 3), ”Ingen får utsättas 

för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. EKMR stadgar 

även förbudet mot slaveri och tvångsarbete.
17

   

Kortfattat innebär artikel 6 att var och en har rätt till en rättvis rättegång. Det innebär även att 

domstolen som har hand om ärendet ska vara oavhängig och opartisk. Den som ställs inför 

rätta ska även ha rätt till tolk om personen pratar ett annat språk så denne förstår bakgrunden 

till varför han eller hon anklagas så denne har möjlighet att försvara sig.
18  

Artikel 8 reglerar att myndigheter inte får inskränka en persons rätt till privat- och familjeliv. 

Undantaget är endast om det blir betydande konsekvenser för statens säkerhet eller landets 

ekonomiska välstånd, samt om det finns stöd i lag kan inskränkning av denna rättighet ske.
19

 

Därefter regleras artikel 13 som innebär att myndigheter och domstolar har en skyldighet att 

tillhandahålla effektivt rättsmedel till personer som behöver det. Ett rättsmedel är rättsliga 

åtgärder, vilka som helst.
20

   

                                                           
16

 Ibid s 13 

17 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna s. 1-6 

18
 Ibid 

19
 Ibid 
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3. Bevisrätten 
Detta kapitel syftar till att klargöra parternas skyldigheter och rättigheter i asylärenden. 

Myndigheternas utredningsansvar, enskildas ansvar, bevisvärdering och de olika principerna 

och hur dessa förhåller sig till lagstiftning och praxis kommer behandlas. Närmare kommer 

myndigheternas förhållningssätt till ”officialprincipen” och dess betydelse, samt principen 

”benefit of the doubt” kommer att belysas i detta kapitel. 

Rättsfallen MIG 2006:1 och 2007:12 tas upp frekvent i denna uppsats, främst tar rättsfallen 

upp tillämpningen av grundprinciperna inom bevisrätten. Rättsfallen kommer att nämnas 

genomgående under detta kapitel och de kommer även belysas i kapitel 3 och 4. Det finns 

därför anledning till att presentera vad rättsfallen handlar om redan nu. 

 

3.1 MIG 2006:1 
År 2006 ansökte sökande (A) från Egypten om asyl i Sverige och MiV avvisade hans 

ansökan. Kärnfrågan i målet var trovärdigheten i A:s berättelse och det var avgörande i 

bedömningen om A:s rätt till internationellt skydd. MiV ansåg att ”det allmänna förhållandet 

i Egypten är inte sådana att det i sig utgör grund för asyl men det utesluter inte att enskilda 

personer kan ha ett behov av skydd”. A anförde bland annat följande uppgifter under MiV:s 

utredningar: 

A greps ett flertal tillfällen av den egyptiska underrättelsetjänsten på grund av hans broders 

politiska aktivitet. Underrättelsetjänsten ville få ut information om broderns politiska 

aktiviteter och A utsattes under förhören för misshandel och tortyr som innehöll bland annat 

el-chocker. A uppgav att han själv inte bedrivit någon politisk verksamhet och att han inte 

hade kännedom angående broderns politiska aktiviteter. 

I MiV:s avvisningsbeslut ifrågasattes A:s uppgifter för att han fått sitt pass och identitetskort 

utfärdat av myndigheterna, han påstod även att det var dem som utgjorde ett hot mot honom i 

hemlandet. A berättade även att han dömdes till tre års fängelse och till stöd för detta lämnade 

han in en dom till MiV. Domen visade att A och de andra anklagade var skyldiga. A berättade 

under MiV:s utredningar att han fick kännedom om domen när han var i Libyen, men senare 

ändrar han uppgifter att han fick kännedom om domen när han läste den. MiV ifrågasatte att 

A inte försökte få reda på innehållet av domen tidigare. MiV ifrågasatte även att A inte 

                                                                                                                                                                                     
20

 Ibid 
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informerade om att han försökte få domen till Sverige under utredningarna utan att detta 

framkom i biträdets inlaga. MiV ansåg även att A inte medverkade till att styrka eller göra sin 

identitet sannolik och att han medvetet undanhållit uppgifter som var viktiga i ärendet.   

Migrationsdomstolen
21

 delade MiV mening och avslog därför A:s överklagan. 

Migrationsöverdomstolen
22

 diskuterade angående bevisbördan, utredningsansvaret och 

angående A:s chanser till fördel av uppkommet tvivelmålet (benefit of the doubt). Dock ansåg 

MIÖD att MD skulle, ”ex officio”, tagit upp ärendet för en muntlig förhandling och utreda 

bristerna i berättelsen som utgjorde att den inte var trovärdig, detta var en viktig del så att A 

skulle få möjlighet till fördel av uppkommet tvivelsmål. MIÖD ansåg även att MD skulle 

utreda A:s identitet mer. MIÖD återförvisade ärendet till MD då de inte uppfyllde sin 

utredningsskyldighet. 

 

3.2 MIG 2007:12  
I detta fall belyste domstolen bland annat tvivelmålets fördel (benefit of the doubt). A sökte 

asyl år 2007 i Sverige men MiV avvisade hans ansökan med bakgrund av följande: A har inte 

gjort sannolikt att han skulle utsättas för trakasserier eller förföljelse om han återvände till sitt 

hemland, han har inte heller gjort sannolikt att myndigheterna skulle vara intresserad av just 

honom om han återvände. 

Under prövningen har A anfört att han misstänktes av regimen i sitt hemland att han var 

oppositionell. A menade att hans bröder har mördats av regimen på grund av deras politiska 

aktiviteter, samt att A frihetsberövades efter han deltagit i demonstrationer år 1990-1992. 

MD:s domskäl: MD ansåg att A:s berättelse var detaljrik och ansågs i stora drag som 

trovärdig. De höll således inte med MiV:s bedömning angående att A:s berättelse inte är 

trovärdig. MD godtog A:s berättelse angående anledningen till att hans bröder mördades av 

regimen och detta medförde att han hade ett hämndbegär och startade en oppositionell 

verksamhet vilket han gjorde i flera år. A lämnade in kallelser som han tagit emot från polis 

och domstol i hemlandet och handlingarna bedömde MD som trovärdiga. Med bakgrund av 

A:s trovärdiga berättelse, de inlämnade handlingarna och landinformation om A:s hemland 

läggs berättelsen till grund för prövningen angående A:s rätt till skydd i Sverige. 

                                                           
21

 Fortsättningsvis kommer Migrationsdomstolen definieras som MD 

22
 Fortsättningsvis kommer Migrationsöverdomstolen förkortas som MIÖD 
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MD upphävde MiV:s beslut om avvisning och beviljar A uppehålls – och arbetstillstånd. 

MiV överklagade MD:s dom. Därefter tog MIÖD bland annat ställning till de inlämnade 

handlingarnas bevisvärde. Tidigare konstaterades det att A angav oriktiga uppgifter angående 

hans identitet och därmed gjorde han inte sin identitet sannolik. Handlingarna som A hade 

lämnat in ansågs därför som falska eftersom namnen på handlingarna hade ändrats och 

överenstämmde inte med handlingarna. Handlingarna hade därför ett lågt bevisvärde och 

handlingarna togs inte med i prövningen om A:s rätt till skydd. De övriga inlämnade 

handlingarna ansågs också ha ett lågt bevisvärde. De övriga handlingarna var så kallade 

skriftväxlingar mellan myndigheter de handlingarna bedömde MIÖD vara sekretess för de 

enskilda samt att de har växlats via en smugglare och då ansågs handlingarna ha ett lågt 

bevisvärde och även dem tas därför inte med i bedömningen om A har rätt till skydd eller inte.  

Vidare åberopade A två vittnen B och C, varav B var A:s fru. MIÖD ansåg att vittnena gav ett 

visst stöd till A:s berättelse, men även under förhandlingarna i MIÖD har vittnenas berättelser 

varit svaga och detaljfattiga. B gav även motstridiga uppgifter av väsentlig art, hon 

förväntades ge mer detaljerade uppgifter om husrannsakningar och gripanden eftersom hon 

var med när det hände, B kunde inte ge rimliga förklaringar till bristerna. MIÖD bedömde 

vittnenas uppgifter på ett försiktigt sätt då de var familjemedlemmar till A och gynnades 

därför om A får ett positivt beslut. De kan inte vittna ”till fördel för varandra”. 

Efter bevisvärderingen av de inlämnade handlingarna prövade MIÖD A:s trovärdighet. Även 

om det redan nu är klarlagt att A inte gjort sin identitet sannolik samt att han dessutom lämnat 

falska uppgifter om hans identitet måste MIÖD pröva hans berättelse och få en helhetsbild av 

omständigheterna och hans trovärdighet. 

MIÖD ansåg att A:s berättelse var svag och detaljfattig även i denna instans. Främst angående 

de flertalet gripanden av regimen som han påstod sig varit med om och de efterföljande 

skadorna som han fick av gripandet, A ändrade även uppgifter under processens gång. Han 

angav flera motstridiga uppgifter bland annat att han handlade med försiktighet och sedan 

framkom det att han deltog i flera offentliga demonstrationer. Genom att sammanfläta alla 

påståenden och motstridiga uppgifter ansåg MIÖD att A:s berättelse inte var trovärdig. 

Därmed uppfyllde inte A kraven för principen om tvivelsmålets fördel. MIÖD fastställde MiV 

beslut och A utvisades till sitt hemland. 
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3.3 Tvivelsmålets fördel (Benefit of the doubt) 
Detta är en asylrättslig princip vilket innebär att den asylsökande får en fördel om han/hon har 

gjort allt som kan förväntas av person för att styrka eller i vart fall göra sin berättelse sannolik 

men bevisningen i ärendet inte är tillräcklig. Om den asylsökandes berättelse anses vara 

trovärdig används denna princip för att fylla upp de oklarheter som kvarstår, då inte den 

skriftliga bevisningen fyller ut luckorna.
23

  

I handboken om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning finns 

det uppställt vissa krav som såväl den asylsökande som utredaren ska uppfylla för att 

principen om tvivelmålets fördel ska kunna tillämpas.
 24

 

Den asylsökande bör: Tala sanning och ge utredaren material så faktan i ärendet blir 

fullständigt utrett. Vidare ska den asylsökande lämna rimliga förklaringar till varför bevisning 

saknas till de relevanta delarna. Denne ska också redogöra vem han/hon är för utredaren, 

lämna in identitetshandlingar och lämna detaljerad och sammanhängande information till 

utredaren. Den asylsökande ska även besvara alla frågor som ställs från utredaren. 

Utredaren bör: Vara säker på att den asylsökande har lagt fram sådan bevisning som kan 

förväntas i ärendet, samt att värdera inkommen bevisning. Vidare ska utredaren bedöma 

trovärdigheten i uppgifterna (detta är grundstenen för att principen ska kunna tillämpas). 

Sedan ska utredaren bedöma ärendet såväl ur ett objektivt som ett subjektivt perspektiv. 

Därefter lägger utredaren ihop alla uppgifter och fakta i ärendet och sedan lägger uppgifterna 

och faktan tillsammans med aktuella principer och lagar. Därefter kommer 

utredaren/bedömaren fram till en slutsats om den asylsökande uppfyller alla krav för 

flyktingskap.
25

  

Låt oss återgå till de tidigare nämnda rättsfallen MIG 2007:12 och MIG 2006:1. I denna 

praxis belyste MIÖD om hur principen tvivelmålets fördel tillämpas. MIÖD hänvisar till 

UNHCR:s handbok och diskuterar punkterna (som nämnts i föregående stycken). De lägger 

fokus på om de asylsökande har lagt fram sådan bevisning som rimligen kan förväntas av dem 

och om deras muntliga utsagor är att anse som trovärdiga. 

                                                           
23

 UNHCR handbok art 203-205 ff. s. 58-59 

24
 Ibid 

25
 Ibid 
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Förutom UNHCR:s handböcker finns skyddsgrundsdirektivet och Genèvekonventionen. Även 

i förarbetena bekräftades kraven i UNHCR:s handbok angående sökandes skyldighet för att få 

principen ”Benefit of the Doubt” tillämpbar
26

. De krav som finns i förarbetena men inte 

uttrycks i handboken är att ”den sökande har ansökt om internationellt skydd så tidigt som 

möjligt, såvida den sökande kan framföra goda skäl till varför han eller hon inte har gjort 

det”.
27

  

 

3.4 Officialprincipen 

”Den beslutande myndighetens skyldighet att i varje ärende tillse att saken blir tillräckligt 

utredd.”
28

 

Denna princip gäller såväl för förvaltningsmyndigheter som för förvaltningsdomstolar. 

Myndigheterna och domstolarna ska ”ex officio”
29

 lägga fram tillräckligt med underlag för att 

uppnå ett så rättssäkert beslut och hantering av ärendet som möjligt.
30

 Principen är ett centralt 

instrument för att uppnå detta. Principen tvingar myndigheter och domstolar att utreda 

ärenden tillräckligt och i proportion till ärendets art.  

För domstolarna finns officialprincipen uttryckligen i Förvaltningsprocesslagen
31

 8 §. För 

myndigheterna tillämpas principen emellertid mer som sedvanerätt. Vissa lagar i 

förvaltningslagen
32

 ger uttryck för officialprincipen och det är serviceskyldigheten FL 4 § och 

FL 7§ som innehåller de allmänna kraven på handläggningen. Ett förslag har dock föreslagits 

om att FL ska ha en lag som också direkt uttrycker officialprincipen
33

. 

När det gäller migrationsärenden och utredningsplikten (officialprincipen) kan det uppstå 

vissa oklarheter. När man pratar om migrationsärenden behandlas inte bara asylärenden utan 

det är mycket mer än så. Det behandlar också ansökan om arbetstillstånd, visumansökningar, 

                                                           
26

 Prop. 2009/10:31, s.130 ff. 

27
 Ibid 

28
 FPL 8 § 

29
 Ex officio betyder att en myndighet eller en domstol kan ta upp något till prövning om de ser något som 

behöver kompletteras eller prövas, utan att någon person har ansökt eller anmält om det.  

30
 C. Diesen m fl, Prövning av migrationsärenden, Bevis 8 s. 199 

31
 Fortsättningsvis kommer förvaltningsprocesslagen definieras som FPL 

32
 Fortsättningsvis kommer förvaltningslagen definieras son FL 

33
 Se SOU 2010:29 s. 397 
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anknytning till familjemedlemmar eller grundläggande fri – och rättigheter med mera. Detta 

innebär att i vissa fall kan utredningsbördan eller uppgiftsskyldigheten flyttas över från den 

sökande till myndigheten. När det gäller asylärenden sträcker sig utredningsansvaret längre än 

de andra ärendena eftersom det finns ett stort skyddsintresse i sådana typer av ärenden och 

därför ska utredningsansvaret vara striktare. Konsekvenserna vid en otillräcklig utredning och 

felaktigt beslut kan vara förödande för den asylsökande eftersom det kan handla om liv och 

död. Men även i asylärenden kan utredningsansvaret variera från fall till fall. Det kan bero på 

om sökande har ett ombud eller inte, då kan det finnas undantag.
34

 

Förarbetet
35

 belyser ingående hur långt utredningsansvaret sträcker sig mellan parterna inom 

migrationsärenden. Som nämndes tidigare beror utredningsansvaret på vilken typ av ärende 

det gäller. I asylärenden och prövning av skydd är det myndigheternas ansvar att fortsätta 

utreda ett ärende om det finns oklarheter som har en betydande del i ärendet.
36

 

 

3.5 Bevisbördan 
Bevisbördan ser olika ut beroende på om det gäller brottsmål, tvistemål eller förvaltningsmål. 

I brottsmål ligger bevisbördan på åklagaren. I tvistemål är bevisbördan fördelad mellan 

parterna. Enligt huvudregeln ska den som påstår något också bevisa detta. När det gäller 

migrationsärenden beror bevisbördans placering på ärendetypen, i de ärenden där det bara 

finns en part, exempelvis flyktingärenden i den första instansen, MiV, där samma myndighet 

utreder och beslutar i ärendet ser bevisbördan annorlunda ut
37

. Huvudregeln i 

uppehållstillståndsärenden är att bevisbördan ligger på den som söker uppehållstillstånd. Den 

sökande ska visa att denne har rätt att stanna i Sverige, det är inte MiV uppgift att bevisa 

detta.
38

 Däremot är det Migrationsverkets skyldighet att erbjuda sökande instrument så denne 

kan lägga fram bevis på ett lättare sätt. 

                                                           
34

 C. Diesen, Bevis 8 ff, s. 159 -161 

35
 Prop 2004/05:170 

36
 Ibid 

37
 Till skillnad från taxeringsärenden där det är tvåpartssituation ligger “bevisbördan på den enskilde för 

rättigheter och på myndighetsrepresentanten för skyldigheter”.  

38
 C. Diesen mfl, ff s. 201-203 
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3.6 MIG 2014:1 

Rättsfallet handlade om en asylsökande som påstod sig vara underårig. Bevisbördan för den 

asylsökandes sannolika ålder ligger därmed hos den asylsökande. Bevisbördans placering på 

den asylsökande ligger till grund för huvudregeln som nämndes ovan, det är han/hon som 

ansökt om skydd och då är det han/hon som gör behovet av skydd sannolikt. I rättsfallet 

diskuterades att en asylsökandes identitet är namn, födelsedata och även medborgarskap. I det 

här fallet hade den asylsökande inte gjort sin ålder sannolik med hjälp av den muntliga 

utredningen eller av skriftlig bevisning. Migrationsverket informerade och gav den 

asylsökande möjlighet till en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket har därmed 

vidtagit tillräckliga åtgärder som ligger inom ramen för deras skyldigheter. Bevisbördan 

ligger, som nämndes, på den asylsökande. Migrationsverkets skyldighet är att informera om 

vilka hjälpmedel som kan hjälpa den asylsökande att göra vederbörandes behov av skydd 

sannolikt. Det finns en rad olika hjälpmedel som kan tillämpas, medicinsk åldersbedömning 

och språkanalys är två exempel på hjälpmedel.  

 

3.7 Bevistema, bevisfakta och erfarenhetssatser 
Bevistema är den så kallade kärnfrågan i ett ärende. Temat bygger på det faktiska påståendet, 

det som har hänt. 

Bevisfakta är det direkta eller indirekta bevisen som lagts fram för att styrka eller göra 

bevistemat sannolikt. En muntlig utsaga kan utgöra ett direkt bevis och vara ett avgörande 

bevis för bevistemat.
39

 Enligt Ekelöf kan en muntlig utsaga utgöra bevisfakta för ett 

bevistema om den håller sig till kärnfrågan, beviset ska ha en betydande faktor. Han menade 

även att ”händelsen ska ha utgjort en nödvändig betingelse för utsagan”
40

.  

En muntlig utsaga kan utgöra ett direkt bevis, men sedan finns det även indirekta bevis.
41

 

Indirekta bevis är sådant som inte påverkar bevistemat (kärnfrågan) direkt. Det finns två olika 

typer av indirekta bevis och de är ”indicier” och ”hjälpfakta”.
42

 Schelin tar upp exemplerna 

från brottsmål om vad indicier var och menade på att ”omständigheten inte är ett direkt 

”spår” av brottet men omständigheten har ändå en bevisverkan för eller emot temat”. Om 

                                                           
39

 L Schelin s. 47 

40
Ibid, (se även Ekelöf och Boman, Rättegång  fjärde häftet s. 133) 

41
 Ibid 

42
 Ibid s. 47ff 
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det ska kopplas till asylärenden så kan det vara exempel på en person som uppmärksammades 

som oppositionell mot regimen och förutom den muntliga utsagan lämnade den asylsökande 

in en artikel om honom i tidningen som visade hans politiska aktivitet. Hjälpfaktan tar vid när 

bevisfaktumets bevisvärde avgjordes och ansågs då som ett tolkningsinstrument till 

bevisfaktan. 

Erfarenhetssatser används främst vid en utsagevärdering. Det finns två olika sorters 

erfarenhetssatser, ”särskild” och ”allmän”. Den särskilda erfarenhetssatsen har sin grund i 

olika slags undersökningar (medicinsk eller tekniska undersökningar etc). Syftet med 

användningen av de olika undersökningarna är att få fram om uppgifterna som lagts fram i ett 

ärende är rimliga och sannolika. I asylärenden kan ett exempel vara medicinsk undersökning, 

om en person påstår sig ha så pass allvarliga hälsoproblem att han/hon inte kan återvända till 

hemlandet för att få vård, då kan en sådan undersökning användas för att få fram om personen 

har sådana hälsoproblem som han/hon påstår sig ha. För att kunna genomföra 

undersökningarna krävs det sakkunniga personer.
43

 Vid allmän erfarenhetssats tillämpar man 

allmänna fakta och erfarenheter. Till skillnad från särskild erfarenhetssats då man nyttjar 

sakkunniga är det oftast inte nödvändigt att använda specialkompetens vid en allmän 

erfarenhetssats. Dock bör noteras att erfarenhetssatser inte bedömer det subjektiva utan den 

bedömer hur det objektiva kan vara.
44

 

 

3.8 Fri bevisföring 
Principen om fri bevisföring har samma syfte som den fria bevisprövningen (se avsnitt 3.9), 

det vill säga att det finns inga begränsningar för vad och hur mycket bevis man får tillföra ett 

ärende. Så länge bevisningen är inom ramarna för själva temat i ärendet ska bedömaren 

beakta bevisningen som är inkommen i ärendet. Men det finns ett undantag för domstolen och 

undantaget regleras i rättegångsbalken
45

 35 kap 7 § där domstolen har en möjlighet att avvisa 

en bevisning om den anser att beviset är helt utan betydelse för ärendet. Även ”principen om 

bästa bevis” är en slags inskränkning i den fria bevisföringen. Denna princip har som syfte att 

om ett ärende kan bevisas på flera sätt ska det sättet som väger tyngst väljas. Principen syftar 

                                                           
43

 Ibid s. 49 

44
 Ibid s. 50 

45
 Fortsättningsvis kommer rättegångsbalken att definieras som RB 
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även till att hålla kostnaderna på en rimlig nivå så om det finns flera bevis som visar samma 

sak så ska det billigaste alternativet väljas.
46

 

3.9 Fri bevisvärdering 
Bevisvärdering tillämpas i alla typer av mål. Det innebär att bedömaren värderar bevisningen 

som inkommit i ärendet och värderar hur stark bevisningen är i linje med den fakta som 

framkommit i ärendet.  

Ekelöf menar att bedömaren ska värdera bevisningen utifrån verklighetssammanhanget
47

. 

Vidare menar han på att slutsatsen av en bevisvärdering formuleras i fyra termer som 

antagligt, sannolikt, styrkt och uppenbart. För att få en klarare bild på vilken nivå en 

bevisning hamnar kan man göra upp ett schema eller en beviskedja.
48

  

3.10 MIG 2011:15 
Rättsfallet tog upp frågan om en språkanalys hade tillräckligt högt bevisvärde att den kunde 

ligga till grund för avgörandet om vilket land den asylsökande skulle prövas mot. 

Den asylsökande påstod att han var från Chula, södra delarna av Somalia. Förutom en 

sedvanlig asylutredning begärde MiV att den asylsökande skulle genomföra en språkanalys 

med kunskapskontroll. Slutsatsen av språkanalysen var att den asylsökande inte talade sådan 

Swahili på ett sådant sätt som de gjorde i Chula, södra Somalia. Analysen visade att han 

talade Swahili på modersmålsnivå som de pratade i Kenya. Den asylsökande svarade även på 

kunskapsfrågor angående Chula och södra Somalia, där visade han kunskapsbrister och kunde 

inte ge detaljrika svar. MiV prövade den asylsökandes ärende mot Kenya mot bakgrund av 

språkanalysen och kunskapskontrollen samt vad som i övrigt hade framkommit i ärendet. 

MiV avvisade/utvisade honom till Kenya, de bedömde att han inte hade något skyddsbehov 

mot landet.  

Ärendet hamnar sedan i MIÖD:s händer. De prövade frågan angående en språkanalys 

bevisvärde. Vidare ansåg MIÖD att när den asylsökande inte lämnade in identitetshandlingar 

var genomförande av språkanalys med kunskapskontroll ett instrument för att klargöra vart en 

asylsökande kom ifrån. Därav ansåg MIÖD att ”En språkanalys kan således - beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet - ha ett betydande bevisvärde”.  

                                                           
46

 C. Diesen Bevis 7 s. 20 ff 

47
 Ekelöf m fl, fjärde häftet, s. 122ff 

48
 Ekelöf m fl, s. 140-141 
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I det här ärendet ansåg dock MIÖD att det brast i ärendehanteringen från såväl MiV som MD.  

MIÖD återförvisade ärendet till de båda underinstanserna på grund av bristande hantering av 

ärendet. Den asylsökande hade motsatt sig angående språkanalysen och att den var felaktig, 

han begärde innan beslut togs att en ny språkanalys skulle genomföras, detta tog ingen av 

instanserna ställning till. Därför återförvisade MIÖD ärendet tillbaka till MiV för vidare 

handläggning. 

 

3.11 Fri bevisprövning 
Till skillnad från bevisvärdering är bevisprövning bredare. Bevisprövning är även det som 

”kommer efter” bevisvärdering. När all bevisning som inkommit i ett ärende och har värderats 

(bevisvärdering) som relevant och rimlig ska det därefter prövas i linje med aktuella lagar, 

regler och principer. Det är även denna bevisning som är den slutliga och kommer att ligga till 

grund för avgörandet i ett ärende.
49

 

Reglerna angående den fria bevisprövningen regleras i RB 35 kap 1 § 1 st, ”Rätten ska efter 

samvetsgrann prövning av allt som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.” I 

lagkommentaren till denna paragraf presenteras att lagrummet gäller både den fria 

bevisprövningsprincipen och den fria bevisvärderingen. Vidare ska det slutgiltiga avgörandet 

endast grunda sig på sådant material som tillförts i ärendet och materialet skall alla aktuella 

parter fått möjlighet att ta del av.
50

 Principen om fri bevisprövning (gäller således även fri 

bevisvärdering) innebär att det inte finns några regler som fastslår hur och vad för typ av 

bevisning som kan tillföras i ett ärende
51

.   

                                                           
49

 C Diesen, Bevis 7, s. 7 

50
 Undantagen till paragrafen finns reglerat i RB 35 kap 2 §  

51
 Ekelöf och Boman, Rättegång, fjärde häftet, s. 160 
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4 Tillämpningen och bedömningen av tillförlitlighet och 

trovärdigheten i en muntlig utsaga 
Trovärdigheten och tillförlitligheten i en muntlig utsaga är ett viktigt element i 

asylprövningen. Trots detta finns det få källor som täcker området. Vägledning och 

utgångspunkter hittas främst i UNHCR:s handbok. I handboken anges det att en muntlig 

utsaga är trovärdig om ”den är sammanhängande, rimlig och inte strider mot allmänt kända 

fakta”
52

. Enligt handboken är det uppställt som tre kriterier:  

1. Att uppgifterna är sammanhängande, proportionerliga och inte innehåller motstridiga 

uppgifter. 

2. Att uppgifterna inte strider mot allmänt kända fakta (t.ex. landinformation). 

3. Att uppgifterna inte väsentligt ändrats under prövningens gång. 

 

4.1 Distinktioner mellan trovärdighet och tillförlitlighet 
Innan vi fortsätter detta kapitel måste skillnaderna mellan trovärdighet och tillförlitlighet 

förklaras. Det är två helt olika begrepp och det är vanligt att det blir förvirring och att de 

tillämpas tillsammans. Trovärdigheten kopplas till själva personen, medan tillförlitligheten 

kopplas till utsagan. 

Trovärdigheten är som sagt kopplad till personen och dennes beteende. Det är inte 

kroppspråket man ska bedöma, om personen kliar sig på näsan flera gånger under utredningen 

eller har andra ticks som är vanliga när en människa ljuger, sådana bedömningar ska man vara 

mycket försiktig med. Det är en subjektiv bedömning som ska tillämpas. Det kan vara allt 

ifrån att den asylsökande förhalar processen genom att medvetet komma försent till 

utredningar, till den asylsökandes mognad och personlighetsdrag att detta är anledning till 

vissa trovärdighetsbrister (den asylsökande är underårig eller lider av någon psykisk störning). 

Dock så bedöms även utsagans trovärdighet och detta kan medföra förvirring då detta kopplas 

mer till tillförlitligheten.
53
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Tillförlitligheten kan även förklaras som ”bevisvärdet i uppgifterna”. Är utsagan 

sammanhängande, detaljerad och inte strider mot allmänt kända fakta. Kan utsagan kopplas 

till de övriga uppgifterna som inkommit i ärendet på ett rimligt sätt. Utsagans tillförlitlighet är 

även kopplad och beroende av om den i första hand anses avge ett trovärdigt intryck.
54

 

 

4.2 Sammanhängande berättelse 
För att en muntlig utsaga ska anses som trovärdig ska den vara sammanhängande och inte 

innehålla motstridiga uppgifter. Detta, som nämndes ovan, finns skrivet i UNHCR:s handbok 

samt i skyddsgrundsdirektivet. Dock går inte dessa källor in så detaljerat på vad 

sammanhängande är. För att få svar på denna fråga får man gå tillbaka till praxis. Det finns 

några avgöranden som tar upp detta. Om vi citerar en MIÖD:s dom: ”i allt väsentligt varit 

sammanhängande” samt ”verkligt upplevt”.
55

 Domstolen ger dock ingen klar bild av vad i 

den muntliga utsagan som anses sammanhängande. Däremot är praxis tydligare då en muntlig 

utsaga anses vara behäftad med motstridiga uppgifter.  

Om vi går tillbaka till MIG 2007:12 som diskuterades ovan. I det avgörandet ansåg 

överdomstolen att den asylsökande lämnade ett flertal motstridiga uppgifter, främst angående 

dennes medverkan i en regimkritisk organisation i sitt hemland och vid ett återvändande 

skulle han kopplas till denna organisation. Motsägelsen i det här fallet var att den asylsökande 

säger ett flertal gånger under processen att han har handlade med försiktighet. Sedan framkom 

det att han deltog i offentliga demonstrationer och delade ut flygblad. Han berättar även att 

han inte hade haft någon direkt kontakt med den aktuella organisationen och då blev hans 

koppling till organisationen motstridig om han återvände till hemlandet.
56

 

 

4.3 Detaljkravet 
Enligt Diesen uppfyller en berättelse detaljkravet då den är lång och detaljrik, den är 

självupplevd och den asylsökande kan berätta om den aktuella platsen på ett detaljrikt sätt.
57

 I 

asylärenden är inte detaljkraven speciellt tydliga hur den ska bedömas, ibland kan är den även 

svårtillämpad. En strikt tillämpning av detaljrikedomen i en muntlig utsaga kan vara svår då 
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avståndet, rent kunskapsmässigt, kan vara lång mellan den asylsökande och utredaren. Ibland 

kan det vara kulturella aspekter till att den asylsökande inte kan återge en detaljrik berättelse. 

Det finns ett rättsfall angående detta
58

. A uppgav att han var medborgare i Gambia och han 

var tvungen fly från landet eftersom han försökte förhindra att hans yngre systrar skulle 

utsättas för omskärelse. Vidare berättade A att han hade fängslats, torterats och blivit grovt 

misshandlad. Via en släkting till A som hade en högt uppsatt position lyckades han rymma 

från fängelset. MiV ansåg att A:s utsagor var behäftade med vaga och motstridiga uppgifter 

under hela processen. A kunde inte ange datum på de olika händelserna eller ge rimliga 

detaljer angående resvägen från Gambia till Sverige. MiV ansåg att bristerna var 

överhängande och därför fanns det trovärdighetsbrister i den muntliga utsagan och A 

beviljades därför inte uppehållstillstånd. Ärendet togs därefter upp i MD där konstaterade de 

att A inte kan, av naturliga skäl, ange datum och därför kan inte denna del ligga honom till 

last. Sedan under förhandlingarna i MD kunde A ge rimliga svar och tillräckligt detaljrika 

uppgifter om händelseförloppen. MD avgjorde ärendet och beviljade A uppehållstillstånd då 

de ansåg att han uppfyllt kraven för övrig skyddsbehövande.
59

  

Hur pass höga krav på detaljer ska det ställas på den asylsökandes muntliga utsaga? Detta är 

problematiskt då det inte finns några ingående riktlinjer om detta. Närmast är det praxis som 

ligger nära till hands för vägledning. Antalet MD och MIÖD avgöranden angående 

bedömning av en muntlig utsaga är begränsad. Dock finns det fler avgöranden från högsta 

domstolen där man kan hitta vägledning för var gränsen går till vad som kan anses som en 

detaljerad eller inte detaljerad utsaga. Rättsfallet NJA 1993 s 616, som handlade om våldtäkt 

ansågs som en våldtäkt eller en grov våldtäkt på två underåriga flickor. Vidare finns det inga 

bevis utan det är ord mot ord som gäller. Flickornas muntliga utsaga är ett bra exempel på en 

detaljrik och självupplevd berättelse. De återgav vad den tilltalade hade för kläder på sig, de 

kunde beskriva hur de tänkte. Flickorna uttryckte det självupplevda som ”oh, inte nu igen”, 

”Han höll på mellan en halv och en minut. Jag stod på toalettlocket och tittade mig omkring. 

Det kom något vitt från snoppen. Det såg slemmigt ut”. HD bedömde att i vart fall den ena 

flickan återgav minnesbilder från verkliga händelser. Även om detta är ett brottmål så är 

själva bedömningen av en muntlig utsaga densamma som i ett asylärende.  
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4.4 Motstridiga uppgifter 
Uppgifterna som den asylsökande har lämnat in får inte strida mot såväl ingiven bevisning 

eller strida mot sådan information om den asylsökandes hemland som myndigheter och 

domstolarna har tillgång till. Informationen tas från en databas för rätts- och landinformation, 

även kallad Lifos.
60

 Den asylsökandes kunskap om sitt hemland kan ha betydelse för hans 

eller hennes trovärdighet.
61

 Kraven att en muntlig utsaga inte får innehålla motstridiga 

uppgifter återfinns i art 197, 204 och 205 a från en av UNHCR:s handböcker.
62

 

Ett problem i asylärenden, till skillnad från andra ärenden, är på grund av utredarens och den 

asylsökandes olika språkbakgrunder. Det krävs därför att en tolk används under 

utredningarna. Problemet med tolkanvändningen är att en och samma sak kan betyda olika på 

olika språk och det kan ha olika kulturella betydelser. Ibland kan de motstridiga uppgifterna 

ha rimliga förklaringar det är dock svårt att i efterhand veta om motstridigheterna beror på 

tolkfel eller om det är så som det faktiskt är uttryckt.  

 

4.5 Ändrade uppgifter 
Under asylprövningens gång, i alla instanser, ska en muntlig utsaga vara i stora drag 

densamma och inte förändrad. Domstolen visar detta i MIG 2007:12 med hänvisning till 

UNHCR:s handbok. Om uppgifter ändras under processen som är av väsentlig art i ärendet 

kan utsagan anses som inte trovärdig och detta kan i sin tur leda till negativa avgöranden
63

.  

Schelin tar även upp ett så kallat ”konstanskriterium” mellan olika utsagor som kommer från 

en och samma person och handlar om samma sak. Syftet med konstanskriterier är att komma 

åt sanningsvärdet i en muntlig utsaga. Talar personen sanning, kommer berättelsen eller 

uppgifterna att förbli, men om personen ljuger kommer utsagan ha en bristande konstant. 

Konstanskriteriet tar sitt uttryck i själva innehållet inte i enstaka ord eller språkuppbyggnaden 

i en muntlig utsaga. Ur ett psykologiskt perspektiv så kan en självupplevd och sanningsenlig 
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utsaga snarare kunna fördjupas och bli mer detaljrik vid upprepade utredningar men om 

uppgifterna är en lögn kommer det vara på samma nivå som tidigare eller utarmas.
64

  

 

4.6 Psykologisk forskning  

De flesta av dem som kommer och söker asyl har mycket trauman med sig i bagaget. Detta 

kan göra att de inte kan återge vad de varit med om. Ett stort antal personer som kommer till 

Sverige lider oftast av PTSD (post traumatisk stress). Vilket innebär att den asylsökandes 

förutsättningar till att exempelvis ge en detaljrik berättelse försvåras. PTSD gör att en person 

som varit med om något traumatiskt kan få minnesförlust och om personen tvingas återuppta 

minnena igen som är kopplade till traumat så kan obehagskänslor uppstå hos personen med 

PTSD. Det är även vanligt att personer försöker undvika platser, miljöer och personer som gör 

de påminda om sitt trauma ibland kan vissa dofter trigga igång återblickar för en person med 

PTSD. PTSD leder även bland annat till depressioner, koncentrationssvårigheter, 

överspändhet och sömnproblem. PTSD kan gå över med tiden men det kan ta månader och 

ibland år men den kan även bli bestående.
65

 

Det är  vanligt att utredaren/bedömaren möts av mentalt störda personer och detta kan 

medföra att det inte kan genomföras en normal utredning. UNHCR har därför upprättat 

riktlinjer angående detta. Om en person åberopar att denne är mentalt sjuk eller att utredaren 

själv märker det ska det inte förbigås. Det bör även tas in expertbedömningar för att kunna 

göra en slutsats på hur pass allvarligt sjuk den asylsökande är. Utifrån expertbedömningen 

som tillförts ärendet måste utredaren/bedömaren hitta ett bra tillvägagångssätt för en fortsatt 

handläggning och även pröva om det är aktuellt att lätta på bevisbördan.
66
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5 Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats är att få en klarhet i främst hur, var och när myndigheter och 

domstolar gör en tillförlitlighet och trovärdighetsbedömning. Tanken är att försöka nysta ut ett 

trådtrassel med förhoppningen att ha rena trådar när arbetet var klart. Jag hade fel. 

För det första är distinktionerna mellan trovärdighet och tillförlitlighet ytterst oklara. 

Trovärdigheten innebär bedömning av den asylsökandes personlighet, tillförlitligheten 

innebär bedömning av sanningsgraden i själva utsagan. Men vad händer sen? Det är många 

som försökt söka svaret men aldrig helt funnit den, enligt min åsikt. Dessutom i de flesta 

asylärenden är trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningarna avgörande för om en person 

ska få uppehållstillstånd eller inte och det finns ingen detaljerad källa som visar några 

riktlinjer för hur myndigheter och domstolar ska gå tillväga vid bedömningen. Detta kan 

medföra att det inte alltid blir rättssäkert när en bedömare ska visa att en person talar sanning 

eller ljuger. I de flesta fall har inte bedömaren någon psykologisk utbildning utan endast en 

juridisk utbildning/bakgrund. Spannet blir stort mellan den asylsökande och bedömaren, inte 

bara kulturellt och språkligt utan även kunskapsmässigt. 

UNHCR:s handbok, skyddsgrundsdirektivet och Genèvekonventionen är de källor som 

uttrycker trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömningen i en asylsökandes muntliga utsaga 

mest detaljerat. Det reglerar även non-refoulment som är ett skydd för den asylsökande att 

denne har rätt att söka skydd i Sverige. Sedan finns utlänningslagen och förvaltningslagen 

som ska vägleda myndigheter och domstolar (de vägleder dock inte trovärdighet- och 

tillförlitlighetsbedömningen).  

Ett måste för att förstå trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömningar är att använda sig av 

praxis. När det gäller bedömningen av en muntlig utsaga så är det även bra att läsa 

brottsmålavgöranden där detta är mer utarbetat, främst inom sexualbrott då ord står mot ord 

och en sammanhängande berättelse och detaljrikedomen är ytterst viktig.  

Bevisrätten är en viktig grundsten i trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömningen av en 

asylsökandes muntliga utsaga. Denna del togs med i uppsatsen så betraktaren av uppsatsen 

ska få en vägledning och en större förståelse för de instrument man måste beakta när man gör 

en trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömning av en muntlig utsaga. Bland annat har benefit 

of the doubt- och officialprincipen belysts under bevisrättsavsnittet. För att kunna tillämpa 

principen om tvivelmålets fördel (benefit of the doubt) måste dock trovärdighetsbedömningen 

av den muntliga utsagan vara klar. 
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För trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömningen har tre kriterier ställts upp bland annat i en 

av UNHCR:s handböcker. Kriterierna är att en muntlig utsaga anses som trovärdig om 

berättelsen är sammanhängande, proportionerliga och inte innehåller motstridiga uppgifter. 

Samt att uppgifterna som lämnats inte strider mot allmänt kända fakta och att berättelsen och 

uppgifterna inte väsentligt ändrats under processens gång.  

Kriterierna för trovärdighet- och tillförlitlighetsbedömningen som uppställs i bland annat 

UNHCR:s handböcker är inte på en vetenskaplig nivå utan de grundar sig mer på psykologisk, 

sociologisk och kulturella bakgrund. Om kriterierna inte uppfylls av den asylsökande kan 

hans eller hennes berättelse ifrågasättas. Det finns brister i systemet huruvida en bedömning 

ska gå till och det iakttas inte alltid omständigheter som kan ha haft betydelse för den 

asylsökandes trovärdighet. Exempelvis att den asylsökande lider av någon sjukdom som 

påverkar personens sätt att berätta och komma ihåg tidigare traumatiska upplevelser. Detta 

kan ge förödande konsekvenser, inte bara för den asylsökande utan även för rättssäkerheten.  
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