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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering   
Den offentliga makten i Sverige utgår från folket och ska utövas under lagarna enligt 1:1 RF. 

Underförstått är det folkstyret som legitimerar den offentliga maktutövningen och folkets vilja 

kommer till uttryck genom de lagar som riksdagen i egenskap av folkrepresenterande 

församling har stiftat. Det är i form av lagar som maktutövningens form och innehåll bestäms 

och dessa lagar måste följas om den ska kunna anses legitim. Motsatsvis kan därför 

maktutövningen inte vara godtycklig eller slumpmässig, eftersom det skulle innebära att 

reglerna inte alltid följs av på grund av enskilda personers egna uppfattningar eller på grund 

av andra orsaker som gör maktutövningen slumpmässig istället för regelstyrd och förutsebar.1 

Kravet på att motverka godtycke och slumpmässighet stadgas i 1:9 RF, som är ett exempel på 

hur objektivitetsprincipen kommer till uttryck i svensk rätt.2 Objektivitet består enligt 1:9 RF 

av saklighet och opartiskhet och detta regleras mer ingående i lagstiftning så som i 

förvaltningsprocesslagen och rättegångsbalken. Saklighet rör vilket beslutsunderlag som 

krävs och hur det ska bedömas och kan sägas gå ut på att säkerställa att beslutet enbart 

grundas på relevanta omständigheter som har bedömts på ett juridiskt godkänt sätt. 

Opartiskhet rör relationen som beslutsfattaren har till ärendet och vilka intressen hen har av 

utgången i målet.3  

Objektivitet är således av central betydelse i en rättslig kontext eftersom den 

ligger till grund för rättstillämpningens legitimitet.4 Förutsättningarna för beslutsfattarnas 

möjligheter att göra objektiva bedömningar är dock bristfälligt belyst inom rättsvetenskapen.5 

Detta trots att rättsvetenskapen till stor del är ett akademiskt fält som riktar sig till 

rättstillämpningen och som syftar till att utveckla metoder för hur rättsliga frågor ska lösas.6 

En aspekt av objektivitet i rättsliga bedömningar är hur bevisvärderingen ska gå till, vilket är 

en fråga som är av stor betydelse i asylrätten. Frågan är av stor betydelse dels av samma skäl 

som för all annan rättstillämpning, det vill säga att såväl bedömningen av om bevisningen är 

relevant för rekvisiten som bedömningen av om den är tillräckligt säker för att kunna läggas 

till grund för beslutet, måste vara objektiv för att upprätthålla rättsväsendets legitimitet. 

                                                 
1 Bull, Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, Lund, Studentlitteratur, 2013, s 48–54. 
2 Bull, Sterzel, s 58–60. 
3 Bull, Objektivitetsprincipen, Offentligrättsliga principer, Marcusson, L, (red.), Uppsala, Iustus, 2012, s 107 f. 
4 Bull, Objektivitetsprincipen, s 131 f, Bladini, M, I objektivitetens sken, Göteborg, Makadam, 2013, s 18. 
5 Gräns, M, Decisio Juris, Uppsala, Iustus, 2013, s 46 f. 
6 Svensson, E-M, Gunnarsson, Å, Genusrättsvetenskap, Lund, Studentlitteratur, 2009, s 158 f. 
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Specifikt för asylrätten är objektivitet en viktig fråga eftersom besluten i hög grad får 

ingripande konsekvenser för enskilda. Vikten av objektivitet i asylprövningen har också 

framhävts i svensk rätt, så som i förarbetena till införandet av asylprocedurdirektivet.7 I 

propositionen anfördes att svensk rätt uppfyllde kraven på en individuell, opartisk och 

objektiv prövning av asylansökningar på grund av kravet på likabehandling, osaklighet och 

opartiskhet i 1:9 RF.8 I preambeln till asylprocedurdirektivet framhålls vikten av att 

prövningar och beslut fattas opartiskt och objektivt, att alla beslut fattas på grundval av fakta 

och av personal som har lämplig kunskap eller nödvändig utbildning om internationellt skydd. 

Asylsökande ska garanteras rättssäkra och effektiva asylprocesser, men kravet på att 

processen ska gå fort får inte åsidosätta kravet på att prövningen ska vara adekvat och 

fullständig.9  Det anses även i såväl svenska som internationella sammanhang vara viktigt för 

rättssäkerheten att undvika en subjektiv och godtycklig bedömning genom ett metodiskt 

tillvägagångssätt och en medvetenhet om felkällor vid bevisvärderingen.10 Behovet av 

metodutveckling är stort, särskilt eftersom bevisproblem inom förvaltningsrätten och inom 

asylrätten är ett försummat område i den svenska rättsvetenskapen.11  

Jag vill med den här uppsatsen bidra till metodutveckling av bevisvärdering i 

asylärenden. Det ska göras genom att analysera synen på objektivitet och dess förutsättningar 

i rättsvetenskapliga texter och i en handbok om hur kriterierna för flyktingstatus ska tillämpas. 

Granskningen sker från ett annat perspektiv än det rättsdogmatiska, vilket innebär att syftet 

inte är att granska om de föreslagna metoderna är i linje med gällande rätt. Syftet är istället att 

bidra till metodutvecklingen genom att granska om de föreslagna metoderna för 

bevisvärderingen svarar mot det i texterna föreskrivna objektivitetsidealet och om 

bevisvärderingen kan bli mer objektiv om andra perspektiv på objektivitet tas med i 

metodutvecklingen. Uppsatsen är relevant för rättsvetenskapen eftersom den behandlar texter 

som är relevanta för den rättsvetenskapliga diskussionen om objektivitet i asylprövningen, 

som i sin tur är en viktig fråga för rättstillämpningen legitimitet.  

                                                 
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att 

bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), EUT L 180, 2013-06-29, s 60–85. 
8 Prop. 2009/10:31, s 181. 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att 

bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning), preambel, p 4, 8, 16–18. 
10 Diesen, C, Bevisvärdering i flyktingärenden, Bevis 8 - Prövning av migrationsärenden, Diesen et al, 3:e uppl., 

Stockholm, Norstedts Juridik, 2018, s 232, Thorburn Stern, Wikström, Bedömning av trovärdighet i asylärenden 

– en forskningsöversikt, Migrationsrätt: skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i asylärenden, Thorburn 

Stern, Wikström, (red.), Liber, Stockholm, 2016, s 166.  
11 Noll, Introduction: Re-mapping Evidentiary Assessment in Asylum Procedures, s 6, Diesen, Bevisvärdering i 

flyktingärenden, s 218, Thorburn Stern, Wikström, Bedömning av trovärdighet i asylärenden – en 

forskningsöversikt, s 161.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra till metodutvecklingen av bevisvärdering i asylärenden 

genom att undersöka om metoderna kan bli mer ändamålsenliga sett till 

objektivitetsprincipen. Det ska göras genom att undersöka synen på objektivitet och dess 

förutsättningar i rättsvetenskapliga texter och en handbok om tillämpning som getts status 

som rättskälla i migrationsrätten. Med användning av andra perspektiv på objektivitetens 

förutsättningar ska uppsatsen bidra med underlag till diskussion om hur metoder för 

bevisvärderingen kan bli mer ändamålsenliga sett till den svenska objektivitetsprincipen.   

Följande frågeställningar ska besvaras i uppsatsen:  

 

- Vilken syn på objektivitet finns i de valda texterna?  

- Vilken syn finns i de valda texterna på beslutsfattarnas förutsättningar att göra 

objektiva bedömningar av bevisningen i ärendet?  

- Hur kan en framtida metodutveckling se ut för att främja en mer objektiv och 

rättssäker asylprocess?   

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter  

1.3.1 Introduktion till uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

Objektivitet kan beskrivas som relationen mellan ett subjekt som söker kunskap om ett 

objekt.12 Som jag beskrev ovan stadgar objektivitetsprincipen i svensk rätt att beslutsfattaren 

enbart ska ta hänsyn till relevanta omständigheter och bedöma dessa på ett juridiskt korrekt 

sätt för att uppfylla kravet på saklighet samt att hen ska vara opartisk i förhållande till 

omständigheterna och parterna i ärendet. Objektivitetsprincipen skulle alltså kunna beskrivas 

som ett ideal för hur relationen ska se ut mellan beslutsfattaren, det kunskapssökande 

subjektet, och omständigheterna i målet, objektet som subjektet söker kunskap om. Jag utgår i 

min uppsats från att en total objektivitet aldrig kan uppnås, men att det går att sträva efter. 

Den teoretiska utgångspunkten är därför att osäkerhet präglar alla bedömningar, rättsliga såväl 

som icke-rättsliga. Genom att ta osäkerheten till utgångspunkt för förslagen om 

metodutveckling går det att skapa ett bättre underlag för ett arbete för hur förutsättningarna 

för objektivitet kan förbättras.13  

                                                 
12 Bladini, s 20. 
13 Wikström, H, En konstruktionistisk syn på rättslighet, trovärdighet och identitet, Migrationsrätt: skyddsbehov 

och trovärdighet – bedömning i asylärenden, Thorburn Stern, Wikström, (red.), Liber, Stockholm, 2016, s 251 f. 
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De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen beaktar 

osäkerheten i rättsliga bedömningar på olika sätt. Den ena utgångspunkten är hämtad från 

kognitionspsykologisk forskning och utgår från att människors förmåga att tänka rationellt är 

begränsad, i den meningen att vi inte kan bedöma alla omständigheter av relevans för ett 

beslut på ett likvärdigt sätt och att inte heller kan se alla möjliga utfall av ett beslut. Det leder 

till att människor aldrig kan ta helt rationella beslut, eftersom samtliga omständigheter av 

relevans för beslutet aldrig kommer finnas tillgängliga och inte heller kan bedömas på ett helt 

rationellt eller fullvärdigt sätt.14 Den andra utgångspunkten har sin grund i 

socialkonstruktionismen och utgår från att människors förståelse av verkligheten är språklig 

och social.15 Förståelsen är alltså beroende av hur vi formulerar den, och det i sin tur beror på 

vem individen i fråga är och i vilket sammanhang den befinner sig i. Det leder till att 

människor aldrig kan förhålla sig helt neutralt till sin omvärld eftersom förståelsen av 

omvärlden aldrig är förutsättningslös och aldrig opersonlig, utan tvärtom alltid formad av 

individens förförståelse.16 Det innebär inte att alla försök till att förstå och uttala sig om 

verkligheten ska ges upp. Tvärtom bör vetenskapliga texter bidra till fortsatt diskussion och 

forskaren bör vara tydlig dels med vad hen vill uttrycka i sin forskning och dels vilka kriterier 

som hen utgår från att kritiken och diskussionen ska ha sin grund i.17 

De teoretiska utgångspunkterna ligger till grund för min förståelse av de valda 

texterna och utgör verktyg för att kunna analysera dem. Jag har valt just dessa på grund av att 

de ger andra perspektiv på hur bedömningar av information kan gå till. Eftersom 

bevisvärdering är en form av bedömning av information är perspektiven relevanta för att 

kunna analysera de valda texterna och dra slutsatser om den syn på objektivitet som uttrycks i 

dem. Genom perspektiven kan argumenten i texterna granskas på ett annat sätt än genom att 

analysera dem i jämförelse med gällande rätt. Med hjälp av hur teorierna ser på 

objektivitetens förutsättningar kan andra förslag på vad metodutvecklingen ska innehålla föras 

fram, eftersom analysen inte blir bunden till vad rättskällorna säger, vilket gör att uppsatsens 

syfte kan uppfyllas. Jag ska dock poängtera att teorierna inte ska ”appliceras” på texterna i 

den meningen att jag ska undersöka hur texterna förhåller sig till teorierna om begränsad 

rationalitet och socialkonstruktionism. Vad teorierna ska bidra med är en annan förståelse av 

                                                 
14 Gräns, s 54–57 och s 201 f.  
15 Svensson, Gunnarsson, s 173.  
16 Wikström, En konstruktionistisk syn på rättslighet, trovärdighet och identitet, s 251 f, Jörgensen, Phillips, 

Critical Social Constructionist Research, s 3, Svensson, Gunnarsson, s 173. 
17 Jörgensen, Phillips, Critical Social Constructionist Research, Discourse Analysis as Theory and Method, 

London, Sage, 2002, s 20. 
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objektivitetens förutsättningar i syfte att kunna ge förslag på hur metodutvecklingen av 

bevisvärdering kan bli mer ändamålsenlig, vilket kommer synas i de förslag jag presenterar i 

den avslutande analysen. För att ge en mer detaljerad bild av teorierna och därmed beskriva 

grunden till hur analysen av texterna har gått till kommer jag först att gå igenom teorin om 

begränsad rationalitet och därefter socialkonstruktionism.  

 

1.3.2 Begränsad rationalitet inom kognitionsforskningen 

Teorin, eller snarare teorierna, om begränsad rationalitet har sin grund i kognitions-

psykologisk forskning, det vill säga forskning om hur människor tänker.18 Uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter bygger i denna del på Minna Gräns bok, Decisio Juris, som handlar 

om kognitionspsykologi och uppfattningen om hur rättsligt beslutsfattande borde gå till. 

Hennes arbete är omfattande och jag kommer endast att beröra de viktigaste punkterna för 

min uppsats här.  

 För att sätta teorin om begränsad rationalitet i ett sammanhang kan det 

inledningsvis sägas att den uppkom i relation till en rådande uppfattning om hur rationella 

bedömningar skulle gå till. Det var forskaren Herbert A Simons som utmanade de 

rationalitetskrav som framstod som rimliga enligt teorin ”Subjective Expected Utility”, 

(SEU), som fortfarande är inflytelserik idag. SEU föreskriver en metod för hur en rationell 

bedömning för eller emot två eller fler beslutsalternativ ska gå till. Teorin beskriver både hur 

bedömningen borde gå till liksom hur den faktiskt går till när människor resonerar fram och 

tillbaka kring beslutsalternativ.19 Den utgår från att den rationella beslutsfattaren i fråga har 

”(1) uttömmande kunskaper om alla tänkbara alternativ, inklusive deras konsekvenser, (2) vet 

med vilken sannolikhet konsekvenserna inträffar och (3) kan räkna nyttan av olika 

beslutsalternativ samt väljer det största, optimala nyttovärdet”.20 Herbert A Simons kom 

genom sin forskning fram till att teorin inte utgick från hur människor faktiskt beter sig i 

beslutssituationer, eftersom vi inte har fullständig kunskap om de konsekvenser som följer av 

varje beslutsalternativ. Eftersom konsekvenserna ligger i framtiden måste personen i fråga 

försöka föreställa sig, alltså fantisera fram, en uppfattning om vad som kan ske efter ett beslut. 

Rationalitet kräver dessutom ett val mellan alla möjliga beteendealternativ, men i praktiken 

kommer människor endast på mycket få av dessa möjliga alternativ. Därför nöjer vi oss med 

                                                 
18 Gräns, s 48. 
19 Gräns, s 54 f. 
20 Gräns, s 55. 
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enkla och effektiva beslutsmönster, där vi helst bara behöver beakta de mest relevanta och 

nödvändiga faktorerna och kan välja det första tillfredsställande alternativet.21 

De poänger som Gräns lyfter fram från den kognitionspsykologiska forskningen 

om begränsad rationalitet och som har påverkat min förståelse av de valda texterna är 

följande. Människans sätt att tänka leder till selektivitet vid tolkning och bedömning av fakta 

och argument. Människans tankekapacitet omfattar förvisso både intuitivt och analytiskt 

tänkande, där det senare kan rätta till felaktiga slutsatser från det intuitiva tänkandet. Men 

intuitionen påverkar även till viss del det analytiska tänkandet, vilket kan leda till att 

människor i komplexa beslutsprocesser tidigt fattar ett intuitivt beslut om vilket alternativ som 

verkar rimligast, mest korrekt etc vilket påverkar hur informationen som ska läggas till grund 

för beslutet tolkas och struktureras av det analytiska tänkandet. En slutsats utifrån det är att 

det inte är möjligt att beakta samtliga alternativ i en beslutssituation och kunna göra en 

förutsättningslös avvägning mellan dessa alternativ.22  

En annan poäng från Gräns bok är att observationer av verkligheten inte ger 

människor en exakt bild av objektet, som till exempel kan vara bevisning i ett ärende. Istället 

är vår uppfattning av objektet en psykologisk konstruktion där den nya informationen tolkas 

genom personens förväntningar, tidigare erfarenheter och kunskaper.23 Dessa tankeprocesser 

sker i hög grad omedvetet, vilket innebär att personen i fråga är omedveten om vad som har 

lett fram till att vissa argument framstår som rationella medan andra fakta och argument har 

sållats bort. Det kan också förklara varför vissa fakta och argument på ett självklart sätt 

framstår som relevanta. Det beror på att människor ofta sluter sig till en preliminär slutsats 

ganska snart efter att de har fått information presenterad för sig. I bedömningsprocessen av 

informationen strävar vi efter att finna argument och strukturera informationen på ett sätt som 

stödjer den preliminära slutsatsen. Det innebär inte att människan skulle vara helt oförmögen 

att påverka sitt sätt att göra bedömningar på. Tvärtom har kognitionsforskningen visat att 

människans effektiva beslutsmönster kan leda till korrekta och rationella beslut trots 

oförmågan att beakta samtliga omständigheter och beslutsalternativ på ett förutsättningslöst 

sätt. Även om det analytiska systemet i hjärnan inte fullt ut kan styra det omedvetna systemet 

för hur vi bedömer information, utan istället följer mer effektiva och selektiva beslutsmönster, 

kan människan fortfarande fatta korrekta och rationella beslut. Vad kognitionsforskningen 

visar är att den analytiska, objektiva metod som rättsvetenskapen traditionellt förespråkar, 

                                                 
21 Gräns, s 56 f. 
22 Gräns, s 65–73, s 151–154.  
23 Gräns, s 59.  
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delvis stämmer men inte helt kan förklara hur beslutsfattare bedömer informationen i det 

ärende som ligger framför dem. Det innebär också en möjlighet att kritisera hur 

rättsvetenskapen beskriver och föreskriver hur beslutsfattare ska gå till väga när de bedömer 

ett ärende.24  

För att sammanfatta innebär teorin om begränsad rationalitet att jag i uppsatsen 

har varit uppmärksam på när ett objektivt tillvägagångssätt förutsätter, eller eftersträvar, att 

beslutsfattaren ska kunna beakta alla omständigheter, alla beslutsalternativ och alla 

konsekvenser av alternativen och kunna göra en förutsättningslös bedömning av dessa för att 

nå fram till ett rationellt och optimalt beslut.   

 

1.3.3 Socialkonstruktionism och strävan efter objektivitet 

Ett socialkonstruktionistiskt synsätt utgår från att människors förståelse av verkligheten måste 

formuleras språkligt och att språket formas av det sammanhang det förekommer i. Därför är 

det inte möjligt för språket att på ett opåverkat sätt återge hur verkligheten ser ut. För att 

förtydliga så är språket enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inte neutralt, utan 

värdeladdat. På det sättet går det också att förstå varför socialkonstruktionismen utgår från att 

språket inte bara påverkas av sitt sociala sammanhang, utan även att språket kan påverka det 

sociala sammanhanget.25 Jag förstår den här ömsesidiga påverkan som att om något framställs 

som omöjligt, önskvärt, förkastligt eller roligt spelar roll för huruvida människor gör det eller 

ej. Likadant kan människor då genom handlingar visa på att något är möjligt, icke-önskvärt, 

hedervärt eller tråkigt och genom det ändra hur handlingar uppfattas av andra.  

Inom socialkonstruktionismen förekommer begreppet situerad kunskapssyn. Det 

är ett synsätt på objektivitet som utgår från att förutsättningarna för individens tolkning av 

verkligheten är påverkade av individen och sammanhanget och att hen inte kan formulera en 

tolkning som är fri från dessa förutsättningar. Utifrån den utgångspunkten kan inte heller 

studier av verkligheten ske förutsättningslöst eftersom den verksamheten sker i ett visst 

sammanhang och bedrivs av konkreta individer. Det har lett forskare inom det 

socialkonstruktionistiska fältet till att kritisera den kunskapssyn som utgår från att det går att 

betrakta verkligheten från en plats som är frikopplad från tid, rum och individuella 

förförståelser och att det därför går att producera neutrala, värdefria resultat.26 Istället menar 

                                                 
24 Gräns, s 56–59, s 65–73, s 199–205.  
25 Svensson, Gunnarsson, s 123–126, s 173 f, Jörgensen, M, Phillips, L, Discourse Analysis as Theory and 

Method, London, Sage, e-bok via Uppsala universitet, 2002, s 62, 150.  
26 Bladini, s 56 f.  
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denna kritik att de forskare som hävdar sig kunna bedriva forskning på ett totalt objektivt sätt 

är blinda för de grundantaganden och värderingar som styr det sammanhang som forskarna 

verkar i. Det leder till att den typen av forskning som inte tar sina egna grundantaganden i 

beaktande kan dra oreflekterade slutsatser som pekar ut en representation av verkligheten som 

den enda rätta. Dessa slutsatser och representationer undandras kritik genom att 

utgångspunkterna för arbetet inte redovisas och motiveras.27  

 Med detta sagt behöver inte ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebära att 

man avfärdar alla försök att tolka och uttala sig om verkligheten på ett sätt som har relevans 

för någon mer än en själv. Margaret Davies har i boken ”Delimiting the Law – 

”Postmodernism” and the Politics of Law” undersökt och kritiserat etablerade förståelser 

inom rättsvetenskapen av vad rätten är. Davies verk kan klassas som postmodernistiskt, men 

eftersom hennes kunskapssyn liknar den konstruktionistiska utgångspunkt som ligger till 

grund för uppsatsen är den relevant att lyfta här. Davies syfte är inte i sig att kritisera 

förekomsten av etablerade, icke-problematiserade ståndpunkter. Hon menar att själva 

poängen med utgångspunkter är att de blir naturaliserade och alltså tas för givna. Detta krävs 

för att kritiken och analysen ska kunna utgå från något.28 Davies menar även att bara för att 

forskaren erkänner sin egen position, sina utgångspunkter och förutsättningar betyder det inte 

att forskaren måste ge upp alla försök att vara allsidig i sin analys eller sträva efter 

objektivitet. Tvärtom kan forskaren ta större ansvar för sin analys av rätten genom att beakta 

sin egen position och genom att ta andra perspektiv på rätten på allvar. Davies förespråkar 

specifikt att rättens ”materiella” sida beaktas mer, det vill säga att fokus inom 

rättsvetenskapen borde läggas vid hur beslutsfattande går till och inte bara vid hur 

rättssystemet ser eller borde se ut. På så sätt kan även fokus på beslutsfattarens 

utgångspunkter och förutsättningar granskas mer inom rättsvetenskapen.29 Jörgensen och 

Phillips ger uttryck för samma ståndpunkt i sin text om socialkonstruktionism i ”Discourse 

Analysis as Theory and Method”. De menar att forskare aldrig kan undvika att själva 

formulera för givet tagna betydelser av världen och inte heller att forskaren kan komma bort 

från sin egen position i förhållande till det som studeras. Istället för att dra slutsatsen att 

forskaren därför inte kan göra några meningsfulla uttalanden menar Jörgensen och Phillips att 

hen kan sätta såväl politiska som vetenskapliga kriterier för sin kunskapsproduktion.30 

                                                 
27 Harding, S, After the Neutrality Ideal: Science, Politics, and ”Strong Objectivity”, Social Research, 10/1992, 

volym 59, nummer 3, s 578 f. Se även Svensson, Gunnarsson, s 127.  
28 Davies, M, Delimiting the Law, Pluto Press, London, 1996, s 30,  
29 Davies, s 91–93, 98 f. 
30 Jörgensen, Phillips, Critical Social Constructionist Research, s 6 f, s 22 f.   
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Forskaren ska vara tydlig med sina utgångspunkter och sina slutsatser så att andra enklare kan 

bedöma dennes forskning, vilket enligt deras mening för kunskapsproduktionen framåt.31  

För att sammanfatta innebär ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att en 

förutsättningslös forskning inte kan bedrivas. Språket sätter begränsningar för hur förståelsen 

av världen ser ut och eftersom språket formas av och formar sociala sammanhang kan aldrig 

forskning som ingår i ett sammanhang frigöra sig från de begränsningarna. Varje begränsning 

utgör inte för den skull ett absolut stopp för att kunna formulera andra förståelser av 

verkligheten. Som Davies beskriver det kan en gräns också vara en möjlighet – genom att se 

vad som inte anses vara möjligt eller önskvärt går det också att försöka formulera ett 

alternativ till det som anses möjligt eller önskvärt.32 Därför går det att sträva efter objektivitet 

genom att beakta olika perspektiv på verkligheten och värdera, utifrån vissa kriterier, vilka 

som tillhandahåller de mest objektiva sätten att beskriva verkligheten på. Genom att vara 

tydlig med de kriterier som forskaren utgår från i sin forskning så kan andra bedöma hur pass 

objektivt forskarens tillvägagångssätt är. I relation till min uppsats innebär ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv att metoderna för bevisvärdering har större möjligheter att 

bli mer objektiva om de nuvarande kriterierna och tillvägagångssätten för bedömning av 

bevisning i asylärenden granskas och ifrågasättas från ett annat perspektiv än det 

rättsdogmatiska, i syfte att undersöka om metoderna för bevisvärderingen kan bli mer 

objektiva. Jag menar alltså att objektivitet är eftersträvansvärt och att kriterierna för vad som 

utgör en objektiv bevisvärdering kan förbättras genom att andra perspektiv på hur objektivitet 

kan uppnås tillförs den rättsvetenskapliga diskussionen om bevisvärderingsmetoder.  

 

1.4 Metod 

1.4.1 Introduktion 

I uppsatsen kommer inte en traditionell rättsdogmatisk metod används, i den meningen att 

syftet skulle vara att identifiera gällande rätt utifrån förarbeten, praxis och doktrin. Syftet med 

uppsatsen är istället att bidra till diskussionen om bevisvärderingsmetoder med ett underlag 

som inte kan nås med en rättsdogmatisk metod. Det som ska analyseras är synen på 

objektivitet och dess förutsättningar. Anledningen till att det är objektivitet och dess 

förutsättningar som har valts är för att dessa frågor är av central betydelse för hur metoden för 

bevisvärdering i asylärenden ska se ut, eftersom rättstillämpningen annars riskerar att brista i 

                                                 
31 Jörgensen, Phillips, Critical Social Constructionist Research, s 24. 
32 Davies, s 13–15. 
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legitimitet. För att komma till frågan vilken metod som används i uppsatsen har jag valt 

metod utifrån att jag ska analysera synen på objektivitet och dess förutsättningar i 

rättsvetenskapliga texter och en handbok i tillämpning som har fått status som rättskälla enligt 

MiöD:s praxis.33 Jag har valt att använda mig av en diskursanalys, eftersom det ger ett 

metodologiskt ramverk för att undersöka diskurser om objekt i texter, det vill säga vilken eller 

vilka syner på en viss sak i texten som kommer till uttryck. I följande avsnitt kommer jag mer 

ingående att behandla vad som menas med diskurs och diskursanalys i den här uppsatsen, 

varför det är en relevant metod i det här sammanhanget och vilka tillvägagångssätt som 

kommer användas.  

 

1.4.2 Diskursanalys  

Som framgår av namnet handlar en diskursanalys om att analysera diskurser. En diskurs är ett 

visst sätt att beskriva verkligheten eller en del av verkligheten.34 Ett annat sätt att formulera 

det på är att diskursen är en språklig representation av verkligheten. Enligt ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt bidrar diskurser till att skapa förståelsen av verkligheten 

eftersom vår förståelse av den är beroende av språket. Det är också därför som diskursanalys 

kan beskrivas som ett metodologiskt ramverk med grund i en socialkonstruktionistisk 

kunskapssyn.35 Det finns alltså ingen enhetlig metod som kännetecknar diskursanalysen, utan 

det är ett mycket brett begrepp där vissa forskare menar att diskursanalys snarare är en 

inställning än en metod.36 Det finns alltså många olika tillvägagångssätt att använda inom 

ramen för en diskursanalys och de jag har valt kommer jag till i slutet av kapitlet. Innan dess 

ska jag mer ingående beskriva vad en diskurs är och skillnaden mellan en diskursanalys och 

rättsdogmatisk metod.  

För att förtydliga vad som avses med en diskurs i uppsatsen så kan den förstås 

som ett visst sätt att uttrycka sig om något, till exempel ett objekt, en händelse eller ett 

fenomen. Det kan också beskrivas som att en diskurs innebär att ett ords innebörd har en 

bestämd betydelse i ett visst sammanhang. Ordets, eller objektets, innebörd kan ändras och 

det kan finnas flera betydelser av ordet eller sätt att beskriva objektet i ett visst 

sammanhang.37 Eftersom diskurser om objektivitet är studieobjektet i uppsatsen kan min 

                                                 
33 MIG 2006:1. 
34 Jörgensen, Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method, s 131. 
35 Svensson, Gunnarsson, s 175. 
36 Meyer, M, Between theory, method and politics: positioning of the approaches to CDA, i Methods of Critical 

Discourse Analysis, Wodak, R, Meyer, M, (red.), Sage productions, 2001, e-bok via Uppsala 

universitetsbibliotek, kapitel 2 särskilt s 14. 
37 Jörgensen, Phillips, s 117–119.  
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metod beskrivas som att jag kommer undersöka olika syner på, uppfattningar om eller sätt att 

skriva om objektivitet i rättsvetenskapliga texter och i en handbok om tillämpning med status 

som rättskälla.   

Anledningen till att jag har valt att använda mig av en diskursanalys istället för 

en rättsdogmatisk metod är på grund av uppsatsens syfte. Eftersom syftet inte är att identifiera 

gällande rätt för hur bevisvärdering i asylärenden borde gå till, utan hur metoderna kan bli 

mer ändamålsenliga sett till objektivitet, passar en metod som kan förhålla sig fri i sin analys 

av rättsvetenskapliga texter. Genom att använda en diskursanalys kan jag undersöka vad 

texterna uttrycker om objektivitet; vilka handlingar, metoder och kriterier kopplas till 

objektivitet? Vad värderas positivt respektive negativt i texterna och har det någon koppling 

till objektivitet? Vilka perspektiv på objektivitet och dess förutsättningar finns i texterna och 

hur förhåller sig dessa till uppsatsens teoretiska perspektiv? Det är exempel på frågor som jag 

kommer förhålla mig till i läsningen av texterna och som möjliggör en analys av vad texterna 

ser som ändamålsenliga metoder för bevisvärdering och vilket underlag till metodutveckling 

som där framhålls som relevant. Det jag finner i texterna kan jag genom att använda mig av 

diskursanalysen sedan värdera utifrån en annan måttstock än överensstämmelsen med 

gällande rätt. Jag kan alltså med en diskursanalys värdera synen på objektivitet och dess 

förutsättningar från andra perspektiv, för att få fram andra svar på frågan om hur objektivitet 

kan uppnås. De svaren är inte nödvändigtvis bättre än de som uttryckts i rättsvetenskapliga 

texter eller som finns i gällande rätt, men eftersom de är baserade på perspektiv som kan 

beakta andra aspekter av osäkerhet i bedömningar av information är de relevanta för den 

rättsvetenskapliga diskussionen, eftersom en medvetenhet om osäkerhet kan leda till en annan 

förståelse av vad som behövs för att skapa förutsättningar för objektivitet i bevisvärderingen. 

 

1.4.3 Tillvägagångssätt 

Det finns flera tillvägagångssätt inom det diskursanalytiska fältet för att upptäcka hur 

förståelsen av ett objekt konstrueras i texter och jag har valt följande. Ett sätt att upptäcka 

grundantaganden och värderingar i en text är att läsa olika texter från olika sammanhang för 

att upptäcka vad som tas för givet i texten och hur det uttrycks.38 Ett annat diskursanalytiskt 

tillvägagångssätt för att upptäcka vad som tas för givet och hur ett objekt värderas är genom 

att analysera legitimitetsstrategier i texten. Det är en metod som Moa Bladini har använt i sin 

                                                 
38 Jörgensen, Phillips s 122 f.  
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avhandling ”I objektivitetens sken”, där hon bland annat analyserar rättsvetenskapliga texter 

om bevisvärdering.  

Legitimitetsstrategier är det sätt på vilket en framställning av ett objekt, till 

exempel ett rekvisit eller en metod för bevisvärdering, rättfärdigas. Det finns olika typer av 

strategier och de jag kommer att fokusera på rör auktoritet, rationalitet och moraliska 

värderingar. Genom att hänvisa till att en auktoritet, till exempel MiöD eller UNHCR, har 

gjort en viss tolkning kan ett argument framställas som legitimt. Genom att använda 

formuleringar som ”det måste naturligtvis”, ”det faller på sin egen orimlighet att”, ”utifrån 

omständigheterna måste följande”, att något ”på sin höjd kan neutralisera” kan författaren 

framställa det som att dennes tolkning är naturlig och inte kan ifrågasättas. Genom 

rationalitetsstrategin ser det ut som författarens tolkning följer av själva tolkningsobjektet och 

inte av dennes personliga tolkning utifrån det sammanhang som hen förstår objektet i. 

Moraliska värderingar är något som kan kännas igen av forskaren genom att hen använder sig 

av sin sociala och kulturella kunskap.39 Som jag skrev tidigare kan värderingar också 

identifieras genom att forskaren jämför olika texter med varandra. För att förtydliga så är inte 

legitimitetsstrategier något som per se är fel, utan en del av hur vi kan bygga upp en 

argumentation i texter, medvetet och omedvetet. Genom att analysera texterna utifrån 

legitimitetsstrategier underlättar det att se vad som värderas som något positivt respektive 

negativt och om något framställs ha en självklar koppling till objektivitet.  

 Konkret så innebär mina valda tillvägagångssätt att jag ska läsa de valda 

texterna, leta efter det som har en koppling till objektivitet och dess förutsättningar, se hur det 

värderas och jämföra det med vad jag har läst om objektivitet och dess förutsättningar i andra 

texter. Utifrån det ska jag analysera hur en framtida metodutveckling av bevisvärdering i 

asylärenden kan se ut.  

 

1.5 Material och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra till utvecklingen av en objektiv bevisvärdering genom att 

analysera rättsvetenskapliga texter och en handbok om tillämpning med hjälp av andra 

perspektiv, metoder och källor än vad som kan användas inom den rättsdogmatiska ramen.  

I texterna har jag valt att analysera synen på objektivitet och dess förutsättningar i relation till 

vad som skrivits om flyktingdefinitionens nyckelfras ”välgrundad fruktan” och vad som 

skrivits om bevisvärdering. Skälen till avgränsningarna är att prövningen av ”välgrundad 

                                                 
39 Bladini, s 48–52 och s 227, citat hämtat från Ekelöf, P.O. m.fl. (1995) s 15. 
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fruktan” är avgörande för utgången i asylärenden.40 Flyktingdefinitionens huvudsakliga 

rekvisit är valt som utgångspunkt eftersom grunderna för skyddsbehov bedöms inom ramen 

för ett och samma förfarande i den svenska asylprocessen, vilket innebär att alla ärenden 

bedöms enligt bestämmelsen om flyktingstatus i 4:1 UtlL.41 I de valda texterna analyseras 

både vilka omständigheter som anses vara av relevans för ”välgrundad fruktan” och hur 

bevisningen rörande dessa ska bedömas såväl som bevisvärderingen. De tre fokusområdena är 

relevant för syftet eftersom de alla har en koppling till objektivitet. Vilka omständigheter som 

ska bedömas hör samman med vad som ska bevisas, vilket rör underlaget för beslutet och 

alltså kan kopplas till saklighet. Hur bevisningen för ”välgrundad fruktan” ska bedömas och 

andra beskrivningar i texterna av hur bevisvärderingen ska gå till hör också samman med 

objektivitet eftersom det rör saklighetskravet som jag beskriv i avsnitt 1.1.  

Anledningen till att jag inte har valt att analysera rättsfall och beslut i 

asylärenden är för att dessa inte har utrymme till eller som syfte att ge en utförlig beskrivning 

av vad objektivitet är eller vilka förutsättningar beslutsfattare har när de ska göra rättsliga 

bedömningar. Därför har jag istället valt att utgå från rättsvetenskapliga texter som har mer 

utrymme till detta och där argument för vad en objektiv bevisvärdering bör innehålla kan 

utvecklas mer än i rättsfall och beslut. UNHCR:s handbok om hur flyktingbestämmelsen ska 

tillämpas innehåller förvisso inte lika utförliga resonemang som de rättsvetenskapliga 

texterna. Däremot utgör den en rättskälla i den svenska asylrätten42 och syftar till att ge 

konventionsstaterna praktisk handledning i hur flyktingskapsbedömningar ska gå till och hur 

rekvisiten ska tolkas. Innehållet är baserat på UNHCR:s samlade erfarenhet på området, 

statspraxis, kommunikation mellan UNHCR och konventionsstaterna samt litteratur på 

området.43 Handboken är en relevant text att analysera på grund av dess ställning som 

rättskälla, eftersom den ur ett rättsvetenskapligt perspektiv är relevant att beakta i 

diskussionen om metoder för bevisvärdering och eftersom handboken berör de objekt jag ska 

undersöka, det vill säga ”välgrundad fruktan” och bedömning av bevisning.    

I den svenska rättsvetenskapliga litteraturen finns få texter om bevisfrågor i 

asylrätten. En av de texterna är skriven av Christian Diesen och handlar om bevisvärdering i 

flyktingärenden.44 Diesen är professor emeritus i processrätt vid Stockholms universitet och 

                                                 
40 Diesen, s 251–256, Hathaway, Foster, s 91–94. 
41 Prop. 2009/10:31, s 171.  
42 MIG 2006:1.  
43 Handboken s 9 f.  
44 Wikström, Thorburn Stern, Bedömning av trovärdighet i asylärenden – en forskningsöversikt, s 164.    
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behandlar i sin text både ”välgrundad fruktan” och metoder för bevisvärdering, vilket gör att 

jag bedömer den som en relevant text att behandla i uppsatsen.   

Slutligen kommer jag att analysera James Hathaway och Michelle Fosters 

standardverk inom flyktingrätten, ”The Law of Refugee Status”. Anledningen till att jag har 

valt den här boken framför annan internationell litteratur är på grund av att den förekommer i 

en forskningsöversikt om trovärdighetsbedömningar i asylärenden och kan därför antas vara 

relevant för diskussionen om objektivitet och dess förutsättningar även i en svensk kontext.45 

Den behandlar även ”välgrundad fruktan” och bevisfrågor på ett ingående sätt vilket är 

positivt då det ger mycket underlag för analysen.  

De två senare texterna skiljer sig från handboken då de utgör doktrin. 

Handboken är ett resultat av flera personers bidrag och den har inte en argumenterande 

karaktär. Den kan förutsättas ge en mer neutral, objektiv och representativ bild av hur 

flyktingrätten ska förstås till skillnad från de andra texterna där det framgår vilka som är 

författare och att de har till syfte att försöka påverka uppfattningar istället för att ge en enkel 

ledning för beslutsfattare i den praktiska rättstillämpningen. Anledningen till att jag har valt 

att analysera dessa olika typer av texter är för att de till viss del uttrycker olika syn på 

objektivitet och dess förutsättningar och lyfter olika aspekter av hur bevisvärderingen ska gå 

till. UNHCR:s handbok är relevant att ha med eftersom den har en ställning som rättskälla i 

svensk asylrätt, vilket gör att den syn som uttrycks där kan tillmätas betydelse på grund av sin 

rättsliga auktoritet i den rättsvetenskapliga diskussionen om metodutveckling. De 

rättsvetenskapliga texterna är relevanta att ha med på grund av att de innehåller utförligare 

argument och metoder rörande objektivitet och bevisvärdering. Texterna är åtminstone kända 

inom delar av den svenska rättsvetenskapen om asylrätt och därför är det relevant för 

uppsatsen att omfatta just dessa texter.   

 

1.6 Disposition 

Det här inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund till min problemformulering, 

presentera syfte och frågeställningar samt redogöra och motivera de teorier, metoder och 

material som jag kommer använda mig av i uppsatsen. I kapitel 2–4 kommer jag att ägna ett 

kapitel vardera åt de texter jag har valt att göra en närläsning av. Jag kommer börja med att 

behandla UNHCR:s handbok, för att sedan gå vidare till texten av Diesen och avsluta med 

Hathaway och Fosters text. I dessa tre kapitel kommer jag att gå igenom synen på objektivitet 

                                                 
45 Wikström, Thorburn Stern, Bedömning av trovärdighet i asylärenden – en forskningsöversikt, s 162 f. 
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i förhållande till vilka omständigheter som ska beaktas i huvudrekvisitet ”välgrundad 

fruktan”, i förhållande till hur bevisningen till ”välgrundad fruktan” ska bedömas, samt synen 

på beslutsfattarnas förutsättningar att göra objektiva bedömningar av bevisningen. I slutet på 

varje kapitel följer en sammanfattning.   

I det avslutande kapitlet kommer jag inledningsvis att analysera 

legitimitetsstrategier i de valda texterna, med fokus på vilka värderingar som uttrycks i 

samband med objekt som associeras till objektivitet. Mot bakgrund av vad som värderas 

positivt och negativt i de valda texterna kommer jag att besvara den sista frågeställningen, det 

vill säga vad en framtida metodutveckling kan innehålla för att främja en mer objektiv och 

rättssäker asylprocess.  
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2 UNHCR:s handbok om förfarandet och 

kriterierna vid fastställande av flyktingars 

rättsliga ställning  

2.1 Diskurser om objektivitet i handbokens beskrivning av vilka 

omständigheter som ska beaktas i bedömningen av ”välgrundad fruktan”   

I UNHCR:s handbok beskrivs ”välgrundad fruktan” som ett rekvisit bestående av en objektiv 

och en subjektiv komponent. Den subjektiva komponenten, ”fruktan”, beskrivs som ett 

sinnestillstånd och en subjektivt upplevd belägenhet. Den objektiva komponenten ska 

säkerställa att bedömningen även beaktar om personens fruktan är underbyggd av ett objektivt 

förhållande.46  

I punkterna som rör den subjektiva komponenten framgår det att UNHCR menar 

att samtliga omständigheter måste beaktas för att en trovärdighetsbedömning av den sökandes 

berättelse ska kunna göras. Det definieras inte vad som avses med samtliga omständigheter, 

men de omständigheter som UNHCR framför allt fäster sin vikt vid i texten bedömer jag som 

knutna till den sökandes person. Dels ska det beaktas vilken personlighet den sökande har för 

att bedöma rimligheten i dennes psykologiska reaktioner.47 Dels ska den sökandes personliga 

bakgrund, tillhörighet till viss ras, religiös, nationell, social eller politisk grupp beaktas liksom 

dennes personliga erfarenheter.48 Även ”fakta som framkommit i målet” ska tas med om de är 

relevanta för att visa på den sökandes fruktan.49 

Jag har i texten funnit tre saker som UNHCR ger uttryck för i samband med 

beskrivningen av den subjektiva komponenten ”fruktan”. För det första förknippas 

subjektivitet med det känslomässiga. UNHCR använder ord som sinnestillstånd, 

sinnesstämning, psykologiska reaktioner och rädsla i de delar som handlar om den subjektiva 

komponenten, fruktan. Fruktan är i sig också ett ord för att beteckna en känsla. Vidare 

förknippas subjektivitet med det personliga; utöver att använda olika uttryck för känslor 

betecknar även UNHCR omständigheter som rör den sökandes personlighet, erfarenheter, 

bakgrund och grupptillhörighet som relevanta för bedömningen av fruktan. Den tredje saken 

som jag bedömer att UNHCR förknippar med den subjektiva komponenten är den sökandes 

                                                 
46 Handboken, p 38.  
47 Handboken, p 40. 
48 Handboken, p 41.  
49 Handboken, p 39 och 41. 
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åsikter och känslor inför den framtida risken för förföljelse. Det visar sig genom att UNHCR 

skriver om den sökandes uppfattning om riskerna med att tvingas återvända i termer av 

fruktan, rädsla och psykologiska reaktioner. 

Den objektiva komponenten, ”välgrundad”, handlar också om att göra en 

bedömning av den sökandes berättelse, men utifrån andra kriterier. Berättelsen ska i denna del 

värderas utifrån förhållandena i hemlandet för att kunna bedöma den sökandes trovärdighet, i 

den engelska versionen ”credibility”. Det är alltså omständigheter som rör förhållanden i 

hemlandet som ska beaktas i bedömningen av det objektiva rekvisitet. Det står dock att 

kunskap om förhållandena i hemlandet inte är avgörande för att bedöma den sökandes 

trovärdighet.50 Däremot står det inte vad som är avgörande och exempel på vilka andra 

omständigheter som kan vara relevanta tas inte upp. Till skillnad från den subjektiva 

komponenten nämns inga omständigheter knutna till den sökandes känslor, personlighet eller 

personliga förhållanden i övrigt. Objektivitet kopplas därför i denna text till det som inte är 

personligt eller känslomässigt, utan till ”objektiva förhållanden”, som exempelvis kan vara 

förhållandena i hemlandet.  

 

2.2 Diskurser om objektivitet i handbokens beskrivning av hur bevisningen 

som är relevant för ”välgrundad fruktan” ska bedömas  

Målet med bedömningen av fruktan är att kunna dra slutsatsen om den sökandes fruktan är 

rimlig.51 Utifrån vad handboken tar upp som relevant för att bedöma den subjektiva 

komponenten tolkar jag det som att bedömningen av fruktan avser om den är rimlig sett till 

dem den sökande är. Bedömningen av välgrundad tycks istället handla om att bedöma 

rimligheten i den sökandes fruktan sett till förhållanden i hemlandet eller andra objektiva 

förhållanden. Bedömningen av den sökandes berättelse ska alltså gå till på två olika sätt, på så 

sätt att olika omständigheter ska beaktas. När det kommer till att bedöma den sökandes 

uppgifter ska dessa inte tolkas ordagrant, eftersom det i punkt 46 står att beslutsfattaren inte 

ska fästa för stor vikt vid huruvida den sökande formulerar sig i politiska termer eller ej.52 Det 

är något oklart vad som menas med politiska termer, men huvudpoängen tycks vara att 

beslutsfattaren inte ska hänga upp sig på huruvida den sökande säger att hen hyser en 

välgrundad fruktan för förföljelse. Gällande bedömningen av förhållanden i hemlandet står 

det i handboken att beslutsfattaren inte ska ”sätta sig till doms över” förhållandena i 

                                                 
50 Handboken, p 42. 
51 Handboken, p 41.  
52 Handboken, p 46.  
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hemlandet. Hur de objektiva förhållandena i övrigt ska bedömas berörs inte i den delen som 

behandlar ”välgrundad fruktan”.53   

En annan aspekt av hur bedömningen av omständigheterna ska gå till behandlas 

i punkt 202, där vikten av att beslutsfattaren tillämpar flyktingdefinitionens kriterier i en anda 

av rättvisa och förståelse påpekas, eftersom hens slutsatser personliga intryck av den sökande 

och hens slutsatser av de fakta som lagts fram, kommer leda till ett beslut som påverkar en 

människas liv. Beslutsfattarens personliga uppfattning av huruvida den sökande ”förtjänar” 

skydd ska inte få styra utgången i ärendet.54 Detta ger enligt min mening uttryck för att det 

inte bara är beslutsunderlaget som styr förutsättningarna för beslutsfattarens bedömning av 

ärendet, utan även hens personliga intryck. Beslutsfattarens personliga intryck får läggas till 

grund för beslutet, men däremot inte dennes personliga uppfattning om huruvida den sökande 

”förtjänar” skydd eller inte.  

 

2.3 Diskurser om beslutsfattarnas förutsättningar att göra objektiva 

bedömningar av bevisning i asylärenden 

Beslutsfattarnas förutsättningar att göra objektiva bedömningar berörs på olika sätt i 

handboken. I delen som handlar om förfarandet för att fastställa flyktingstatus framgår att 

förutsättningarna för att göra en så bra bedömning som möjligt av den sökandes ärende är 

beroende av att asylprocessen håller en viss standard. Det beror på att den sökande befinner 

sig i en sårbar situation eftersom hen befinner sig i en främmande miljö. Det leder till 

språkliga, tekniska och psykologiska svårigheter att lägga fram ansökan.55 För att underlätta 

framställningen av ansökan rekommenderar handboken att konventionsstaterna bland annat 

att den sökande ska tillgång till tolk, att det ska finnas en myndighet som har ansvar för alla 

ansökningar om flyktingstatus, att den sökande ska få erforderlig information om det 

förfarande som väntar, att den sökande ska få en rimlig tid på sig att överklaga ett beslut som 

gått denne emot samt att den sökande ska få stanna i tillflyktslandet medan ärendet och den 

eventuella överklagan behandlas.56 Den svenska asylprocessen uppfyller dessa krav, då det 

som huvudregel är Migrationsverket som fattar beslut om uppehållstillstånd enligt 5:20 UtlL 

och verket har en serviceskyldighet enligt § 6 FL, vidare så har den sökande rätt att stanna i 

landet medan ansökan prövas i samtliga instanser och i § 13 FL finns en bestämmelse som 

                                                 
53 Handboken, p 42. 
54 Handboken, p 202. 
55 Handboken p 190. 
56 Handboken p 192.  
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stadgar att myndigheten ska anlita tolk när det behövs för att den enskilde ska kunna ta till 

vara sin rätt om denne inte behärskar svenska.57 I handboken framhålls också vikten av att 

beslutsfattaren har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna förstå den sökandes 

särskilda svårigheter och behov.58 Det stadgas även i asylprocedurdirektivet och enligt den 

svenska lagstiftaren är det en generell förutsättning i den svenska förvaltningen att 

myndigheterna har kompetens att bedöma de ärenden de har ansvar för.59  

Det framgår av handboken att samtlig bevisning som är av relevans för 

omständigheterna i målet ska finnas tillgänglig för att skapa de bästa förutsättningarna för 

bedömningen i målet. Det kommer till uttryck på flera sätt. När det gäller principen om 

tvivelsmålets fördel uttrycks det genom att hela poängen med principen är att det bästa hade 

varit om det fanns bevisning rörande samtliga av den sökandes påståenden, men att i och med 

de generellt sett dåliga förutsättningarna som råder för bevisföring i flyktingmål så ska detta i 

vissa fall inte ligga den sökande till last.60 Det uttrycks också genom att UNHCR skriver att 

den sökande kan vara rädd för att ge en full redogörelse för det som hänt, på grund av det som 

hen tidigare varit med om i kontakt med myndigheter.61 Jag tolkar det som att UNHCR menar 

att det bästa hade varit om den sökande hade kunnat ge en full redogörelse, men att det av 

förståeliga skäl inte alltid är möjligt. I punkt 200 står det att utredaren behöver vinna den 

sökandes förtroende för att få en så ingående berättelse som möjligt, vilket också talar för att 

det är positivt om så mycket uppgifter som möjligt kommer till beslutsfattarens kännedom.62 

Det framgår även i punkt 205 där det står att den sökande ska tala sanning och bistå utredaren 

så att alla fakta i ärendet fullständigt klarläggs, använda all tillgänglig bevisning och 

anstränga sig för att få fram så mycket bevisning som är nödvändigt, liksom att utredaren ska 

försäkra sig om att alla relevanta uppgifter från den sökande kommer fram och att all 

tillgänglig bevisning lämnas. Det som kan inverka negativt på förekomsten av tillgänglig 

bevisning är om den sökande inte talar sanning eller medverkar till att skaffa fram tillgänglig 

bevisning, eller om beslutsfattaren inte hjälper till att skaffa fram tillgänglig bevisning.63   

 

 

 

                                                 
57 Prop. 2009/10:31, s 171–182. 
58 Handboken, p 190. 
59 Prop. 2009/10:31, s 181 f. 
60 Handboken, p 196. 
61 Handboken, p 198. 
62 Handboken, p 200. 
63 Handboken, p 205. 
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2.4 Sammanfattande kommentarer  

I UNHCR:s handbok framgår det att de omständigheter som är av relevans för att bedöma 

”välgrundad fruktan” dels är den sökandes sinnestillstånd och subjektivt upplevda belägenhet 

och dels objektiva förhållanden som ska visa på att den sökandes fruktan är välgrundad. 

UNHCR ger flera exempel på omständigheter av relevans för att bedöma den sökandes 

sinnestillstånd, så som dennes personlighet, dennes bakgrund i form av familjeförhållanden, 

grupptillhörigheter, erfarenheter och åsikter. Samtliga fakta som finns tillgängliga för att 

bedömas den sökandes fruktan ska beaktas. Exempel på vad som utgör objektiva förhållanden 

är förhållanden i hemlandet, i övrigt ges inga exempel på vad som utgör objektiva 

förhållanden i texten.   

 I handboken står det inte uttryckligen att det är en objektiv bevisvärdering som 

eftersträvas. Däremot framgår det av beskrivningen av hur bedömningen ska gå till att 

saklighet är av betydelse för bedömningens kvalitet. Det framgår genom att det läggs vikt vid 

att det finns ett bra bevisunderlag för beslutet och genom att beslutsfattaren inte ska låta 

ovidkommande hänsyn, så som dennes personliga uppfattning, styra bedömningen av 

flyktingstatus. Kravet på saklighet framgår också i beskrivningen rörande bedömningen av 

förhållanden i hemlandet, det står att beslutsfattaren inte ska sätta sig till doms över 

förhållandena i hemlandet, vilket jag tolkar som ett krav på att beslutsfattaren inte ska vara för 

hård eller kategorisk i sin bedömning av ärendet. Vidare krävs det att beslutsfattaren har de 

erfarenheter och kunskap som behövs för att ha förståelse för den sökandes svåra situation 

och behov. Asylprocessen måste också uppfylla vissa grundläggande rättssäkerhetskrav så att 

den sökandes ansökan kan läggas fram trots språkliga, tekniska och psykologiska svårigheter.  

 Sammanfattningsvis framgår att handboken fäster stor vikt vid att asylprocessen 

ska säkerställa att beslutet grundas på ett så omfattande underlag som möjligt och att 

beslutsfattaren ska vara öppen, kunnig och erfaren för att göra en så rättvisande bedömning av 

underlaget som möjligt.  
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3 Christian Diesen, Bevisvärdering i 

flyktingärenden 

3.1 Diskurser om objektivitet i Diesens beskrivning av vilka omständigheter 

som ska beaktas i bedömningen av ”välgrundad fruktan”   

Diesens uppfattning om vad som avses med ”fruktan” i flyktingdefinitionen skiljer sig från 

det som står i UNHCR:s handbok. Han ställer sig kritisk till att beskriva ”fruktan” som ett 

sinnestillstånd, eftersom han menar att små barn eller personer som av andra skäl inte kan 

känna eller beskriva sin fruktan inte ska exkluderas från flyktingstatus enbart av den 

anledningen. Istället menar Diesen att det subjektiva rekvisitet avser ett krav på att värdera de 

omständigheter som den sökande har lagt till grund för sin slutsats att hen skulle riskera 

förföljelse vid ett återvändande, medan det objektiva rekvisitet ställer krav på att värdera om 

den sökandes berättelse och annan bevisning är tillförlitlig, det vill säga om den på ett 

tillräckligt säkert sätt kan visa vad som faktiskt har hänt för att kunna läggas till grund för 

beslutet.64  Enligt Diesen är det ”objektiva omständigheter som talar för en risk för 

förföljelse”65 som är av direkt relevans för om rekvisitet ”välgrundad” är uppfyllt. Av indirekt 

relevans är de omständigheter som rör huruvida den sökandes fruktan är äkta, det vill säga om 

den framstår som en korrekt reaktion utifrån den sökandes personlighet, och om berättelsen 

tycks motsvara verkliga händelser eller om den är överdriven, tillrättalagd, falsk eller 

konstruerad.66 

 

3.2 Diskurser om objektivitet i Diesens beskrivning av hur bevisningen som 

är relevant för ”välgrundad fruktan” ska bedömas 

3.2.1 Klassificering av bevisningen i bakgrunds- och prognosfakta 

En viktig del i en objektiv bevisvärdering är enligt Diesen att varje bevis ska värderas för sig 

innan en sammanvägning av bevisningen görs. Syftet är att undvika att beslutsfattaren på en 

gång tar ställning till om det föreligger välgrundad fruktan för förföljelse. Om så sker är det 

”stor risk att han/hon blir offer för sin subjektivism; bevisprövningen riskerar att bli helt styrd 

av den övertygelse han/hon skaffat sig vid genomgången av materialet”.67 Till hjälp för att 

                                                 
64 Diesen et al 2018, Bevisvärdering i flyktingärenden, s 255 
65 Diesen, s 255. Författarens kursivering.  
66 Diesen, s 255. 
67 Diesen, s 264.  
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värdera bevisningen i rätt ordning kategoriserar Diesen den i olika typer av bevisfakta vilket 

ska vara till hjälp för att skapa en tydlig struktur för i vilken ordning varje enskilt bevis ska 

bedömas och på vilket sätt beviset är relevant för ärendet. Eftersom frågan om flyktingstatus 

hänger på huruvida det finns en framtida risk för förföljelse i hemlandet är bevisning som rör 

denna riskbedömning avgörande för målet. Diesen kallar denna typ av bevisning för 

prognosfakta och det är alltså omständigheter som talar för och emot att den sökande kommer 

att utsättas förföljelse vid ett återvändande. I relation till det menar han att den sökandes 

berättelse och dennes trovärdighet inte kan betecknas som prognosfakta, utan så kallad 

bakgrundsfakta som har relevans för ärendet på så sätt att dessa kan förstärka eller försvaga 

prognosfakta. Diesen går inte närmare in på hur bakgrundsfakta kan påverka prognosfakta.68  

 

3.2.2 Skillnaden mellan en bedömning av trovärdighet respektive tillförlitlighet 

I avsnittet som rör värdering av enskilda bevis beskriver Diesen skillnaden mellan 

bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet. Bedömningen av trovärdighet betecknas som 

subjektiv och består i att beslutsfattaren skapar sig en uppfattning om huruvida utsagan verkar 

rimlig utifrån beslutsfattarens känsla och erfarenhet. Tillförlitligheten handlar enligt Diesen 

om att verifiera uppgifterna i berättelsen mot andra fakta. Som huvudregel menar Diesen att 

ju mer kontrollerbara fakta som stöder en berättelse, desto mer tillförlitlig är den. Dock så kan 

tillförlitligheten även säkerställas gentemot fakta som inte är kontrollerbara, nämligen om den 

svarar mot ”kända erfarenheter”. Det är i denna del något oklart vems kända erfarenheter som 

räknas, om det är beslutsfattarens egna eller en typisk persons erfarenheter i ett visst 

sammanhang och vem den typiska personen i så fall är.69 Vidare kan en utsaga också vara 

tillförlitlig genom att den är tillräckligt individualiserad, något som Diesen beskriver närmare 

i delen då han går igenom hur en utsaga ska bedömas. En individualiserad berättelse utmärks 

av att den är spontan, innehåller detaljer, känslomässiga reaktioner och personliga 

kommentarer. Diesen refererar i den delen inte till någon forskning som stödjer på vilket vis 

en berättelse som innehåller dessa delar kan sägas ge en mer säker bild av verkligheten.70  

 

3.2.3 Beskrivning av trovärdighetsbedömningen  

Enligt Diesens beskrivning gör beslutsfattaren trovärdighetsbedömningen i samband med att 

den sökande ger sin utsaga. Trovärdighetsbedömningen avser både utsagans framförande och 

                                                 
68 Diesen, s 257 f. 
69 Diesen, s 265. 
70 Diesen, s 270. 
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innehåll och beslutsfattaren försöker intuitivt avgöra om den sökande talar sanning och om 

det som hen berättar låter rimligt. Diesen menar att trovärdighetsbedömningen är ett icke-

tillförlitligt sätt att avgöra om en berättelse stämmer. Han hänvisar till psykologiska studier 

som visar att människors förmåga att bedöma om någon talar sanning är högt överskattade 

och att det i själva verket är mycket svårt att skilja sanning från lögn. Diesen menar även att 

trovärdighetsbedömningen är ett osäkert tillvägagångssätt för att bedöma den sökandes 

utsaga, eftersom det är svårare att bedöma vad som är sant när berättelsen är skapad utifrån 

andra kulturella referensramar än beslutsfattarens. För det påståendet har Diesen däremot inga 

hänvisningar till studier som har gjorts. Han avslutar med slutsatsen att den utpräglat 

subjektiva bedömningen som beslutsfattarens intuition leder hen till inte kan vara en gångbar 

metod för att bedöma om det som den sökande har sagt faktiskt stämmer. Istället måste detta 

avgöras genom stödbevisning som kan verifiera uppgifterna i utsagan.71 Det ska dock 

tilläggas att han inte utmönstrar trovärdighetsbedömningen helt ur rättstillämpningen, 

eftersom han i slutet av stycket skriver i finstilt text att vissa ”lögnsignaler” trots allt är värda 

att gå på. Dessa är till exempel att den sökande fokuserar på delar av berättelsen som inte är 

centrala för frågan om skyddsbehov eller att hen inte svarar på frågor som rör risken för 

förföljelse.72 Diesen anför inte några källor till stöd för sitt påstående och skriver inte heller 

hur det påverkar hans syn på trovärdighetsbedömningen i övrigt. Jag tolkar det som att han 

vill ta upp omständigheter som han tycker får tillmätas betydelse i värderingen av den 

sökandes utsaga, men utan att ta fokus från hans grundläggande kritik mot 

trovärdighetsbedömningen.  

 

3.2.4 Beskrivning av tillförlitlighetsbedömningen  

Vad gäller tillförlitlighetsbedömningen skriver Diesen att en utsagas hållfasthet i normala fall 

ska bedömas genom stödbevisning till exempel i form av vittnesuppgifter eller skriftliga bevis 

för att beslutsfattaren ska kunna dra en säker slutsats om vad som har hänt. Eftersom sådan 

bevisning sällan finns tillgänglig i asylärenden behöver istället den sökandes utsaga 

analyseras i sig för att bedöma dess bevisvärde, det vill säga i vilken grad och i vilka delar 

som den kan läggas till grund för beslutet.73 Som jag förstår Diesens text är skillnaden mellan 

trovärdighetsbedömningen och tillförlitlighetsbedömningen att den senare görs i efterhand 

och inte enbart under tiden beslutsfattaren lyssnar på den sökande samt att det finns kriterier 

                                                 
71 Diesen, s 268 f.  
72 Diesen, s 268 f.  
73 Diesen, s 269. 
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utifrån vilka berättelsen bedöms istället för att beslutsfattaren bedömer utsagan efter sina egna 

känslor och erfarenheter. Nedan följer en närmare redogörelse för Diesens beskrivning av hur 

tillförlitlighetsbedömningen ska gå till.  

 Tillförlitlighetsbedömningen av den sökandes utsaga ska göras i fyra steg. Det 

första steget består i att beslutsfattaren tar de intryck hen fick under asylutredningen till 

utgångspunkt för sin fortsatta bedömning. Det andra steget är att reda på hur den sökande 

minns det som har hänt, för att förstå om de händelser hen beskriver är förvrängda och i så 

fall på vilket sätt. I den här delen handlar det om att beslutsfattaren ska använda kunskaper 

inom minnespsykologi, däribland rörande hur minnet påverkas av traumatiska upplevelser. 

Diesen avslutar beskrivningen av det andra steget med att skriva att ”det är mycket svårt för 

en svensk bedömare att avgöra vad som kan förväntas av ett ”flyktingminne” eftersom minnet 

i hög grad formas av individens erfarenheter och miljö. Det tredje steget i utsageanalysen är 

att bedöma vilken relevans som uppgifterna i berättelsen har för olika bevistema i målet, alltså 

vilken del av berättelsen som kan bevisa att olika rekvisit är uppfyllda. Det fjärde steget är det 

som är utförligast beskrivet av Diesen och består i att bedöma hur pass individualiserad och 

kopplad till känslor som utsagan är och att göra en bevisvärdering av utsagan som beaktar 

HD:s tillförlitlighetskriterier.74 

 Berättelsens individualitet och känslomässiga koppling bedöms enligt Diesen 

genom att beslutsfattaren återkopplar till trovärdighetsintrycken och bedömningen består i att 

se till berättelsens spontanitet, personliga kommentarer och beskrivningar av känslomässiga 

reaktioner. Om istället berättelsen är abstrakt, detaljfattig, berättas i kronologisk ordning, (är 

”rätlinjig”), och om personen har ett behov av att tänka efter så talar det mot att det rör sig om 

en individuell och känslomässig berättelse. Diesen avslutar stycket med att modifiera det han 

sagt genom att tillägga att det varierar från person till person hur pass spontan och självsäker 

berättare man är, och att flyktingar ofta har låg verbalitet, låg självkänsla och social osäkerhet 

vilket kan inverka på deras förmåga att berätta ”spontant”. Efter att beslutsfattaren har gått 

igenom trovärdighetsintrycken ska hen värdera den sökandes utsaga med hjälp av så kallade 

tillförlitlighetskriterier som är hämtade från HD:s praxis. Diesen skriver att kriterierna har 

hämtats från vittnespsykologin, men att de inte har någon vetenskaplig validitet.75  

 Det som ska beaktas enligt HD:s tillförlitlighetskriterier är den allmänna 

rimligheten i berättelsens innehåll, något som avgörs utifrån beslutsfattarens kunskap om den 

verklighet som beskrivs. Vidare ska berättelsen vara lång och detaljrik, homogen och 

                                                 
74 Diesen, s 269–270. 
75 Diesen, s 270. 
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resistent, konstant samt adekvat i förhållande till den asylsökandes person. Diesen förhåller 

sig något kritisk till kriterierna då han menar att de inte ska användas som en checklista, utan 

som ett underlag och stöd i en individuell värdering av den sökandes utsaga. Han säger också 

att det finns en tendens i migrationsmål att se värderingen av den sökandes berättelse som en 

antingen-eller-prövning, vilket han menar inte är poängen med bevisvärderingen då en 

utsagas bevisvärde sällan kan betecknas som helt otillförlitlig eller helt säker. Han skriver 

även i slutet av avsnittet att brister i utsagan inte är lika allvarligt i migrationsmål som i 

brottmål eftersom det i migrationsmål är avgörande vad som kan hända och inte vad som har 

hänt.76  

 

3.2.5 Bedömning av sakkunnigbevisning  

Vad gäller bedömningen av sakkunnigbevisning så menar Diesen att denna generellt sett ges 

en för stor betydelse i migrationsmål. Trots att den sakkunnige kanske framför allt uttalar sig 

om generella förhållanden, används det som sanning för att bedöma det enskilda fallet. Det är 

dels fel på grund av att det är beslutsfattaren som måste göra bevisvärderingen och inte den 

sakkunnige, eftersom det är beslutsfattaren som ska avgöra vad som är juridiskt relevant. 

Dessutom är det fel att tillmäta den sakkunniges uttalande för stor vikt om det inte är så att 

denne har en djup och aktuell kunskap om det individuella ärendet.77  

En annan kritik Diesen har mot hur sakkunnigbevisningen används är att 

sakkunniga hos Migrationsverket betraktas som expertvittnen som inte skulle företräda någon 

sida i målet, trots att de i själva verket borde betraktas som partssakkunniga precis som den 

sökandes sakkunniga anses företräda en part i målet. Ett exempel på denna slagsida i 

bevisvärderingen är att läkarintyg från den sökande ses som en partsinlaga medan en 

förtroendeläkare som inte ens träffat den sökande tillmäts hög tillförlitlighet enligt Diesen. 

Vidare kan det vara så att sakkunnigbevisningen inte ger tillräckligt bra underlag för att kunna 

dra några säkra slutsatser, men beslutsfattaren behandlar underlaget som att det vore 

tillräckligt bra och utan betydande brister, alternativt att beslutsfattaren inte besitter tillräcklig 

kunskap för att tillgodogöra sig informationen från bevisningen.78  

 

 

                                                 
76 Diesen, s 270–272. 
77 Diesen, s 272. 
78 Diesen, s 273–275. 
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3.3 Diskurser om beslutsfattarnas förutsättningar att göra objektiva 

bedömningar av bevisning i asylärenden 

De förutsättningar som framhävs som viktiga för objektiviteten är att utsageanalysen ska 

baseras på vetenskapliga kriterier, åtminstone gällande berättelsens uppkomstbetingelser. 

Beslutsfattaren ska också göra tillförlitlighetsbedömningen i efterhand, till skillnad från 

trovärdighetsbedömningen som görs simultant med att den sökandes historia berättas, vilket 

tyder på att tiden att tänka efter och analysera är viktig för att kunna göra en säker och saklig 

bedömning av utsagan. Vidare behöver beslutsfattaren besitta tillräcklig kunskap för att 

tillgodogöra sig sakkunnigbevisningen och ha en förmåga att se partsförhållanden och göra en 

källkritisk bedömning av sakkunnigbevisning och landinformation. Ytterligare en 

förutsättning för en objektiv bedömning är att beslutsfattaren är medveten om sina kulturella 

referensramar och hur de påverkar hens bedömning av den sökandes utsaga. Beslutsfattaren 

måste också kunna tillämpa HD:s tillförlitlighetskriterier på ett sätt som tillför utsageanalysen 

struktur och djup och inte som en checklista där varje kriterium måste vara uppfyllt.79  

En objektiv bedömning förutsätter även att en så rättvisande bild som möjligt 

ges av den sökandes berättelse. Därför måste beslutsfattaren vara medveten om att protokollet 

kan ge en viss version av hur förhöret har gått till och av innehållet och framställningen av 

den sökandes berättelse. Dessutom kan ombudets förväntningar och föreställningar påverka 

hur den sökandes berättelse tolkas och framställs och att dessa kan påverka framställningen av 

berättelsen genom stereotyper och andra felkällor.80 Vidare är det av stor vikt för en objektiv 

bevisvärdering, på så sätt att den behöver ett korrekt underlag, att tolken enbart fungerar som 

ett översättningsredskap och har en neutral ställning i förhållande till den sökande.81 En 

korrekt bevisvärdering förutsätter att beslutsfattaren inte automatiskt avfärdar nya uppgifter 

från den sökande. Ett bättre beslutsunderlag kan underförstått uppnås genom att 

beslutsfattaren ställer de rätta frågorna, ger den sökande tillfälle att berätta allt och att 

beslutsfattaren inte misstolkar vad den sökande har sagt.82  

Angående landkunskap, eller landinformation, skriver Disen att det är viktigt att 

den sökande får ta del av den landkunskap som beslutsfattaren kommer lägga till grund för 

sitt beslut. Anledningen är för att den sökande och ombudet behöver kunna avgöra hur pass 

säker och självständig källan till informationen är, fr.a. i förhållande till regimen i landet. Det 

                                                 
79 Diesen, s 268–270 
80 Diesen, s 279–281. 
81 Diesen, s 281 f. 
82 Diesen, s 283 f. 
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är enligt Diesen ett mycket viktigt inslag i asylprocessens förhöjda rättssäkerhet. Diesen 

skriver däremot ingenting om beslutsfattarens förmåga att tolka landkunskapen. Han 

kommenterar inte heller huruvida landinformationen bör användas, och i så fall i vilken grad, 

för att dra slutsatser om det föreligger objektiva omständigheter som talar för en framtida risk 

för förföljelse.83   

 

3.4 Sammanfattande kommentarer  

Av Diesens text framgår att den sökandes sinnestillstånd inte är en omständighet som ska 

beaktas i bedömningen av ”välgrundad fruktan”, vilket borde leda till slutsatsen att bevisning 

som rör den sökandes känslor inte ska vara av relevans. Det stämmer till största del in på 

Diesens redogörelse för bevisningen och hur bedömningen av den ska gå till, även om det på 

två ställen framstår som att den sökandes känslor är av viss relevans. För det första skriver 

Diesen att den sökandes personlighet ska bedömas för att avgöra rimligheten i dennes 

psykologiska reaktioner. Psykologisk är ett ord som betecknar att något har att göra med 

psykologi.84 Psykologi är ”läran om själslivet dvs. om människors upplevelser, känslor, 

beteenden och tankar i allmänhet”85, men utifrån Diesens ståndpunkt att den sökandes känslor 

inte ska vara relevanta utgår jag från att han menar att det inte är känslomässiga reaktioner 

som ska bedömas. Vad gäller bedömningen av den sökandes berättelse ska den känslomässiga 

kopplingen bedömas, vilket inbegriper att beakta omständigheter så som personliga 

kommentarer och beskrivningar av känslomässiga reaktioner. Som jag tolkar Diesen handlar 

det alltså inte om att bedöma den sökandes känslor som visas där och då, utan att bedöma hur 

den sökande berättar om känslor som hen har känt. Känslor tycks därför inte vara helt utan 

relevans för bedömningen av flyktingstatus, men överlag ger Diesen uttryck för den 

ståndpunkt han anför i början av texten.  

 De omständigheter som är av avgörande betydelse för bedömningen av 

”välgrundad” anges vara objektiva omständigheter som talar för en framtida risk för 

förföljelse. Objektiva omständigheter ges inte någon definition i Diesens text, men skulle 

kunna tolkas motsatsvis till de omständigheter som beskrivs vara relevanta för bedömningen 

av ”fruktan”. Dessa är omständigheter som den sökande själv har lagt till grund för sin 

slutsats. Objektiva omständigheter skulle därför kunna tolkas som omständigheter utöver de 

                                                 
83 Diesen, s 284 f. 
84 Nationalencyklopedin, svensk ordbok, sökord “psykologisk”, 2018-10-18, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=psykologisk  
85 Nationalencyklopedin, svensk ordbok, sökord “psykologi”, 2018-10-18, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=psykologi  

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=psykologisk
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=psykologisk
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=psykologi
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=psykologi
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som den sökande har lagt till grund för sin slutsats om en framtida risk. Det som talar emot 

den tolkningen är att även de omständigheter som den sökande uppger i sin berättelse kan 

läggas till grund för bedömningen av ”välgrundad” om dessa anses tillräckligt säkra, det vill 

säga tillförlitliga. Därför tolkar jag objektiva omständigheter i Diesens text tolkas som 

omständigheter som med tillräcklig säkerhet kan anses ha inträffat.  

 Bedömningen av ”välgrundad fruktan” ska vara framåtsyftande, vilket leder 

Diesen till slutsatsen att det är omständigheter som kan visa på en framtida risk för förföljelse 

som är av avgörande betydelse. Det innebär att bevisning som rör framtida förhållanden, så 

kallad ”prognosfakta” är den bevisning som är direkt relevans för ”välgrundad fruktan”. De 

omständigheter och den bevisning som har att göra med den sökandes psykologiska 

reaktioner och huruvida dennes berättelse har sin grund i verkliga förhållanden klassas som 

bakgrundsfakta, som är av indirekt relevans för bedömningen av ”välgrundad” och alltså för 

bedömningen av prognosfakta.  

 En annan viktig aspekt av objektivitet i Diesens text är skillnaden mellan 

trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningen. Trovärdighetsbedömningen betecknas som ett 

osäkert sätt att dra slutsatser om den sökandes berättelse stämmer överens med verkligheten 

och betecknas som en subjektiv, intuitiv bedömning av den sökandes utsaga, baserad på 

beslutsfattarens känslor och erfarenheter. Tillförlitlighetsbedömningen är den som ska avgöra 

vilka delar av den sökandes berättelse som är tillräckliga säkra för att kunna läggas till grund 

för ett beslut, om dennes fruktan är välgrundad. Tillförlitlighetsbedömningen ska undersöka 

om den sökandes berättelse stämmer överens med kontrollerbara fakta vilket sällan finns 

tillgängliga då stödbevisning i regel saknas. Istället får tillförlitlighetsbedömningen fokusera 

på om den sökandes berättelse stämmer överens med ”kända erfarenheter”, om den är 

tillräckligt individualiserad, om den tycks ha sin grund i verkliga förhållanden och om den 

tycks vara tillförlitlig utifrån HD:s tillförlitlighetskriterier. I tillförlitlighetsbedömningen ingår 

också att bedöma vilka delar av den sökandes berättelse som är relevanta för de olika 

rekvisiten i flyktingdefinitionen.  

 Vad gäller förutsättningarna för att göra objektiva bedömningar av bevisningen 

framhålls att beslutsfattaren måste besitta tillräcklig kunskap för att kunna förstå 

sakkunnigbevisning, ha en förmåga att reflektera över sina egna kulturella referensramar och 

bedöma olika källors självständighet och relevansen i den information som finns i källorna. 

Liksom i UNHCR:s handbok framhålls vissa krav på processen så som att beslutet motiveras, 

att den sökande får ta del av landinformation, att den sökandes berättelse i alla aspekter 

framställs på ett så korrekt sätt som möjligt, inklusive i protokollet, i ombudets inlagor och i 
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tolkens översättning. Möjligheten att beakta nya uppgifter, ge den sökande möjlighet att 

förklara sig samt att ställa rätt frågor och låta den sökande får utrymme att berätta sin historia 

framhålls också som viktiga. Förutsättningarna kräver alltså att beslutsfattaren besitter viss 

kunskap och viss förmåga att tolka information på ett objektivt sätt, att hen har en struktur att 

följa vid bevisvärderingen och beslutsunderlaget är tillräckligt för att kunna göra en saklig 

bedömning av det. Den sista förutsättningen innefattar dels ett krav på att processen ska ge 

den sökande möjlighet att lägga fram all relevant bevisning och att dels den sökandes känslor 

inte ska ingå i beslutsunderlaget.  
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4 James C. Hathaway och Michelle Foster, The 

Law of Refugee Status  

4.1 Diskurser om objektivitet i Hathaway och Fosters beskrivning av vilka 

omständigheter som ska beaktas i bedömningen av ”välgrundad fruktan”   

Hathaway och Foster inleder sitt kapitel med att beskriva ”välgrundad fruktan” som bestående 

av ett subjektivt och ett objektivt rekvisit. De menar att den beskrivningen är en generell 

uppfattning och att många länder följer denna. Fruktan handlar om att se till om personen i 

fråga hyser en allvarlig ångest inför att återvända som varken är spelad eller överdriven. 

Välgrundad innebär ett krav på att denna fruktan ska stödjas av tillgänglig information om 

hemlandet som stödjer personens uppfattning om att det vore farligt för hen att deporteras 

tillbaka till hemlandet. Hathaway och Foster menar å sin sida att det subjektiva rekvisitet inte 

hör hemma i flyktingrätten, eftersom det principiellt och folkrättsligt sett inte går att villkora 

flyktingstatus utifrån en persons förmåga att uttrycka fruktan. De menar att det huvudsakliga 

kravet för att erkänna flyktingstatus är huruvida det föreligger en risk för att personen utsätts 

för förföljelse i hemlandet. Om det finns en sådan risk är det av underordnad betydelse 

huruvida personen i fråga faktiskt känner fruktan inför den risken eller ej.86 En viktig punkt i 

deras kritik är de svårigheter som är förknippade med att avgöra huruvida en person genuint 

är rädd eller inte. Svårigheterna består bland annat i att olika personer uttrycker rädsla på 

olika sätt, att den sökande kan hysa motvilja eller obehag inför att dels berätta om vad hen har 

varit med om eller fruktar för att vara med om och dels inför att behöva öppna upp sig och 

visa känslor för tjänstemän. Därför menar författarna att det är mycket olämpligt att ställa 

krav på att den sökande ska visa genuin fruktan, eftersom utredningssvårigheterna är så stora. 

De visar att det subjektiva rekvisitet i praktiken har lett till en objektifiering av bedömningen, 

där generella kriterier används för att bedöma om fruktan föreligger i det enskilda fallet. De 

tar upp exempel från amerikansk, australiensisk och brittisk praxis där det exempelvis läggs 

den sökande till last om hen har ägnat sig åt aktiviteter som ökat risken för förföljelse i 

hemlandet eller inte sökte asyl omedelbart när hen kom till destinationslandet. Författarna 

menar att det är ett dåligt tillvägagångssätt eftersom ingen av dessa generella omständigheter 

ger vid handen att en person saknar fruktan för förföljelse.87  

                                                 
86 Hathaway, Foster, s 91–94.  
87 Hathaway, Foster, s 95–100.  
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En annan risk som uppstår när ett krav ställs på att personen ska visa genuin 

fruktan, är att om personens berättelse har trovärdighetsbrister så jämställs det med att 

personen inte hyser fruktan och därför inte erkänns flyktingstatus. Författarnas invändning 

mot detta förfarande är att det dels inte överensstämmer med verkligheten – i själva verket 

kan sökande som hyser en allvarlig fruktan för förföljelse överdriva sin historia eller ljuga 

eftersom hen inte under några omständigheter vill riskera att skickas tillbaka till hemlandet. 

Vidare är tanken bakom förfarandet fel, eftersom det fortfarande kan finnas annan bevisning 

som visar på risken för förföljelse .88 Författarna tar upp exempel från praxis när domstolar 

har påpekat det olämpliga i att tillämpa det subjektiva kravet på fruktan. Det har rört sig om 

fall där personen i fråga har mått för psykiskt dåligt för att kunna uttrycka sig och i fall som 

rör barn. Det är dock svårt att dra gränsen för när undantaget ska tillämpas, och författarna 

menar att det är tveksamt om det finns tillräckligt stöd för det subjektiva rekvisitet som 

huvudregel eftersom undantaget tillämpas så pass ofta. I vissa rättsfall har till och med 

domstolen bedömt att kravet varit uppfyllt när en rimligt resonerande person, på engelska 

”reasonable person”, skulle ha känt fruktan i det enskilda fallet istället för att bedöma den 

enskilde sökandens fruktan.89  

Omständigheter som rör förhållanden i hemlandet framställs också som relevant 

för ”välgrundad fruktan”. Enligt författarna, som att döma av fotnoterna tycks bygga mycket 

av deras resonemang på nationell domstolspraxis, är landinformation av central betydelse i 

bedömningen av välgrundad fruktan. Landinformation behövs dels för att sätta den sökandes 

berättelse i kontext och dels för att ge en komplett förståelse av relevanta risker för förföljelse. 

Landinformation kan enligt författarna i det enskilda fallet värderas högre än den sökandes 

berättelse och i vissa fall rentav vara den enda bevisningen som etablerar en välgrundad 

fruktan för förföljelse. Informationen ska vara så uppdaterad som möjligt i syfte att undvika 

att bedömningen inte görs av förhållanden som inte längre är aktuella i hemlandet.90 

För att sammanfatta menar författarna att ett viktigt argument mot att ställa ett 

krav på att den sökande ska kunna visa att dennes fruktan är äkta, är svårigheterna med att 

utreda en sådan omständighet. Istället ska enbart en framåtblickande bedömning göras genom 

en rent objektiv undersökning.91 

 

                                                 
88 Hathaway, Foster, s 100–102. 
89 Hathaway, Foster, s 103–105. 
90 Hathaway, Foster, s 122 f. 
91 Hathaway, Foster, s 100–105.  
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4.2 Diskurser om objektivitet i Hathaway och Fosters beskrivning av hur 

bevisningen som är relevant för ”välgrundad fruktan” ska bedömas 

4.2.1 Bedömningen av verklig risk 

Som framgick i förra avsnitt ska bedömningen av ”välgrundad fruktan” avse om det 

föreligger en framtida risk för förföljelse. Hur en framåtblickande bedömning ska gå till och 

vad en risk för förföljelse egentligen ska innebära ägnar författarna ett längre avsnitt åt. De 

har själva valt beteckningen ”verklig risk” och menar att det som krävs är att det inte ska vara 

fråga om rena spekulationer kring risken, men inte heller att det ska vara mer troligt än icke 

troligt att den sökande riskerar att utsättas för förföljelse. De avråder från att använda 

matematiska metoder och att tala om risk för förföljelse i procenttermer, eftersom det är svårt 

att exakt mäta en risk för förföljelse och konsekvenserna av ett felaktigt beslut är mycket 

svåra. En annan metod som de också avfärdar är att bedöma huruvida en skötsam och rimligt 

resonerande person skulle riskera förföljelse, eftersom det bortser från de individuella 

faktorerna i fallet som kan tala för förföljelse. Det viktiga enligt författarna är att ingen metod 

ska premiera en typ av bevisning framför en annan, eftersom såväl den sökandes berättelse 

som landinformation och expertkunskap kan utgöra trovärdig eller tillförlitlig, alltså 

”credible”, bevisning.92 

Angående frågan om vad som utgör relevant bevisning menar Hathaway och 

Foster, i linje med brittisk praxis, att beslutsfattaren måste beakta alla omständigheter av 

relevans för att avgöra om det finns en framtida risk för förföljelse. Som jag förstår författarna 

menar de att även omständigheter som spelar en liten roll för risken ska tas med i 

riskbedömningen. Vad som har hänt den sökande är relevant, liksom omständigheter som rör 

dennes person och förhållanden i hemlandet. Enligt författarna är det i praktiken den sökandes 

berättelse och landinformation den bevisning som är av störst betydelse.93 

 

4.2.2 Bedömningen av landinformation  

Som framgick i förra avsnittet är landinformation en typ av bevisning som är relevant för att 

bedöma om det föreligger omständigheter som talar för en framtida risk för förföljelse. Enligt 

Hathaway och Foster måste beslutsfattaren bedöma hur situationen i hemlandet kan komma 

att förändras. Det räcker därför inte med att enbart utgå från hur situationen där ser ut vid 

tidpunkten för bedömningen, även om det är relevant att beakta hur pass aktuell 

                                                 
92 Hathaway, Foster, s 114–118.  
93 Hathaway, Foster, s 121 f. 
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informationen är som framgick i förra avsnittet. Vad gäller själva värderingen av 

landinformationen menar Hathaway och Foster att statliga människorättsrapporter är bra 

material att utgå ifrån, så länge de inte tas för att kunna ge en komplett helhetsbild. När det 

gäller officiella uttalanden om förhållanden i ett land måste hänsyn tas till att sådana kan vara 

av politisk karaktär, eftersom det kan finnas ett intresse att upprätthålla goda relationer med 

landet som rapporten berör. Problemet med politisk selektivitet i rapporter gäller inte enbart 

för sådana som är framtagna av myndigheter, utan gäller även rapporter från 

människorättsorganisationer och media. För att få fram ett så gott beslutsunderlag som möjligt 

bör beslutsfattaren beakta flera olika typer av landinformation från flera källor samt försäkra 

sig om att källorna är självständiga, pålitliga och objektiva. Helst ska källorna till rapporterna 

själva ha varit på plats i landet, alternativt att de har visat sig kapabla till att producera 

empiriskt grundade rapporter om förhållandena i landet.94 Utifrån sammanhanget tycks 

politisk hänsyn avse om källan till rapporten har ett intresse av att relationen med landet som 

rapporten avser ska se ut på ett visst sätt och om det kan ha påverkat rapportens innehåll och 

formuleringar.  

 

4.2.3 Bedömningen av den sökandes bevisning  

Även om landinformation kan utgöra ett bra material att utgå från i riskbedömningen måste 

den enligt Hathaway och Foster bedömas mot övrig bevisning i ärendet. I den ingår den 

sökandes berättelse som normalt sett är central i bevisvärderingen. Exempel på annan 

bevisning som den sökande kan lägga fram är ”expertrapporter”, vittnesmål och annan 

skriftlig bevisning. Eftersom generella rapporter sällan kan ge en tillräcklig bild av vad som 

kan vänta den sökande i det enskilda fallet måste beslutsfattare noga motivera om de väljer att 

gå på landinformation i sin bedömning och bortse från den sökandes berättelse, eftersom de 

delar som är tillförlitliga ska läggas till grund för beslutet. Det är viktigt enligt författarna, 

som lutar sig mot praxis från bland annat Kanada, att den sökandes bevisning bedöms på ett 

förutsättningslöst sätt för att försäkra att den sökandes specifika situation tas i beaktande. 

Dessvärre finns en tendens inom rättstillämpningen att utgå från att den sökande inte är 

trovärdig och att tillmäta motsägelser och oklarheter en överdriven betydelse. Misstron mot 

den sökande är enligt författarna ofta grundad i uppfattningen om att den sökande kan vara en 

”ekonomisk migrant”. Det leder också till att personer som berättar om flera anledningar till 

sin flykt, som inte bara innefattar rädsla för våld och annan illabehandling, inte ses som 
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trovärdiga i sin asylansökan trots att det är mycket vanligt att människor har flera anledningar 

till att de flyr sina hemländer.95  

 Hathaway och Foster menar att trovärdighets- eller tillförlitlighetsbedömningar i 

regel omfattar fyra delar, även om det är oklart vilket underlag de baserar sin ståndpunkt på. 

Dessa delar är sannolikhet, relevant kunskap, kroppsspråk och en överensstämmelse mellan 

den sökandes utsagor. Författarna menar att sannolikhet kan utgöra ett användbart kriterium, 

när den sökandes berättelse består av händelser som ter sig alltför osannolika för att kunna tas 

för trovärdiga när de beaktas tillsammans. I övrigt menar författarna att kriteriet måste 

användas med stor försiktighet eftersom det i praktiken inte är ovanligt att det istället görs en 

bedömning av om det den sökande säger låter sannolikt utifrån beslutsfattarens intuition. 

Beslutsfattaren måste enligt författarna vara ödmjuk inför att det är mycket svårt att bedöma 

hur sannolik en risk är i ett annat land, eftersom beslutsfattarens syn på rationalitet är grundad 

i den kontext hen befinner sig i.96  

Kriteriet om relevant kunskap handlar om att göra en bedömning utifrån vad den 

sökande borde känna till i hens situation, exempelvis rörande kunskaper om den religiösa 

åskådning hen uppger sig ha. Författarna menar att detta kriterium på sin höjd kan bidra till en 

helhetsbedömning av trovärdighet, eftersom den sökande ju fortfarande kan uppfattas tillhöra 

en viss grupp utan att ha relevant kännedom om gruppen i fråga. Dessutom kan kunskap 

variera från individ till individ, vilket innebär risker med att applicera kriteriet.97  

Det tredje kriteriet rör den sökandes kroppsspråk, ett kriterium som Hathaway 

och Foster tycks ställa sig mycket kritiska till. De uppger ett antal felkällor kopplade till 

kriteriet, så som att det finns risk att stereotyper och beslutsfattarens egna spekulationer får 

styra trovärdighetsbedömningen (ex personen i fråga inte ser ut att vara HBTQI-person), att 

kroppsspråk varierar mellan kulturer, att misstänkt beteende så som att irra med eller slå ner 

blicken och vara nervös inte sällan är något som personer med ett trauma också uppvisar, eller 

att personen i fråga är ovillig eller ger långa pauser innan hen berättar något inte är ovanligt 

när kvinnor ska berätta om sexuella övergrepp på grund av stigma. Författarna anger inga 

anledningar till varför kriteriet skulle vara bra att använda i trovärdighetsbedömningen.98  

Det fjärde och sista kriteriet som brukar förekomma i praxis är enligt författarna 

överensstämmelse mellan den sökandes utsagor i asylprocessen. Även det här kriteriet ställer 
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sig Hathaway och Foster mycket kritiska till. För det första menar de att bara för att en 

sökande formulerar sig annorlunda i två utsagor betyder inte det nödvändigtvis att hen ger en 

motsägelsefull uppgift. Som exempel skriver de att om den sökande väljer att säga att någon 

hotade hen genom att uppge att hen ”skulle råka illa ut” jämfört med att ”hen skulle bli 

dödad” så innebär det ingen motsägelse i förhållande till framtida risk för illabehandling. För 

det andra är det vetenskapliga stödet för ett sådant kriterium mycket svagt. Det mänskliga 

minnet kan ge upphov till förändringar i berättelser, och anledningarna till dessa förändringar 

behöver inte vara att personen i fråga ljuger. Tvärtom tyder utsagor som stämmer överens ord 

för ord på att dessa är inlärda. Vidare pekar författarna på att det inte heller ska fästas någon 

större vikt vid att den sökandes berättelse ändras från första gången hen kommer i kontakt 

med myndigheterna i destinationslandet jämfört med senare i asylutredningen. De menar att 

det inte är ovanligt att asylsökande har negativa erfarenheter av tjänstemän sedan tidigare och 

därför inte är bekväma med att berätta hela sin berättelse i sin första kontakt med 

myndigheterna. Hathaway och Foster utesluter dock inte konsistenskriteriet helt och hållet, då 

de menar att det kan vara användbart inom ramen för en och samma utsaga. De menar att om 

en sökande under asylintervjun eller den muntliga förhandlingen ger uppgifter som inte 

stämmer överens och som rör omständigheter som är av direkt betydelse för frågan om skydd 

så är det av relevans. Författarna menar att det dels är relevant eftersom den sökande borde ha 

hunnit finna sig till rätta i vad som förväntas under asylutredningen och dels borde inte 

minnet hinna ändras på samma sätt under den begränsade tid som intervjun utspelar sig. De 

anger ingen källa för det här påståendet.99  

För att sammanfatta menar författarna att samtliga fyra kriterier måste användas 

med stor försiktighet mot bakgrund av de många risker som är förknippade med deras 

tillämpning. De avslutar med att konstatera att det viktiga är att erkänna de svårigheter som 

finns i att verifiera om någon talar sanning eller ej. Beslutsfattaren bör vara medveten om det 

svåra i att bedöma fragmenterad, inkomplett och förvirrad information och att bemöta 

människor som är förståeligt nog kan vara rädda, desperata och inte ofta inte förstår 

asylprocessen eller språket som processens förs i.100  
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4.3 Diskurser om beslutsfattarnas förutsättningar att göra objektiva 

bedömningar av bevisning i asylärenden 

En viktig punkt i Hathaway och Fosters kritik av kravet på att den sökande ska känna äkta 

fruktan är de svårigheter som är förknippade med att avgöra huruvida en person genuint är 

rädd eller inte. Istället ska en framåtsyftande bedömning göras genom en helt objektiv 

undersökning. Det framstår som att förutsättningarna för att kunna göra en objektiv 

undersökning är delvis beroende av att inte ställa krav på att den ska innefatta den sökandes 

känslor, på grund av att dessa är svåra att utreda. Det finns enligt författarnas genomgång inga 

lämpliga kriterier, utom till viss del sannolikhets- och konsistenskriteriet, för att avgöra om 

den sökandes fruktan är äkta. De kriterier som använts i praxis för att bedöma den sökandes 

fruktan döms ut eftersom de inte kan användas till ledning för vad en enskild person faktiskt 

känner. Kriterierna framställs som olämpliga på grund av att de lägger för stor vikt vid vad 

människor generellt känner när de beter sig på ett visst sätt, vilket tar fokus från den enskilda 

individen i fråga. Dessutom kritiseras kriterierna utifrån deras möjlighet att säga något om 

verkligheten, eftersom det enligt författarna inte tycks finnas några belägg för att kriterierna 

kan säga något om en person hyser en fruktan för förföljelse.101 Av detta drar jag slutsatsen att 

två viktiga förutsättningar för en objektiv bevisvärdering är att de omständigheter som ska 

ligga till grund för att ett rekvisit ska anses uppfyllt, inte får innebära ett krav på att presentera 

bevisning som i praktiken är omöjlig att bedöma i enskilda fall.  

 Vad gäller landinformationen framgår det att en objektiv bevisvärdering 

förutsätter att beslutsfattaren gör en källkritisk bedömning av denna. Den källkritiska 

bedömningen förutsätter att beslutsfattaren får tillgång till information om källornas 

aktualitet, vem som framställt informationen, vilken relation aktören har till landet som 

informationen avser. Vidare förutsätter en objektiv bevisvärdering att beslutsfattaren är 

medveten om sitt eget sammanhang, dels sett till hur relationen mellan tillflyktslandet och den 

sökandes hemland ser ut och dels sett till vad som är naturligt och rationellt för beslutsfattaren 

och som kan påverka hens uppfattning av vad den sökande borde känna till i förhållande till 

landinformationen.102 Vilka förutsättningar som krävs för att beslutsfattaren ska kunna 

värdera bevisningen på ett så fullvärdigt neutralt sätt som möjligt och inte bortse från 

okonventionella eller politiskt obekväma fakta, behandlar inte Hathaway och Foster i någon 

större utsträckning i texten. En del som dock framhävs är att den sökande ska ges möjlighet 
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att kommentera och invända mot informationen som beslutsfattaren grundar sin bedömning 

på samt att beslutsfattaren noga motiverar om hen avviker från en uppfattning som finns bland 

de sakkunniga om ett visst förhållande.    

 Något som försvårar beslutsfattarna förutsättningar att göra objektiva 

bedömningar av den sökandes utsaga är den generella svårigheten att verifiera om någon talar 

sanning eller ej. Att informationen är fragmenterad, inkomplett och förvirrad är också något 

som försämrar beslutsfattarnas förutsättningar, liksom att de asylsökande förståeligt nog kan 

vara rädda, desperata och inte ofta inte förstår asylprocessen eller språket som processens förs 

i.103  Dessa svårigheter måste bemötas av beslutsfattaren genom att hen ska beakta att 

kriterierna för att bedöma utsagan är förknippade med flera risker och att hen ska vara 

medveten om det som försämrar hens förutsättningar att göra en objektiv bedömning.  

Det framgår också indirekt att författarna avråder beslutsfattarna från att utgå från att den 

sökande inte är trovärdig och att tillmäta motsägelser och oklarheter en överdriven betydelse 

utifrån uppfattningen att den sökande skulle vara en ”ekonomisk migrant”. Istället förbättras 

förutsättningarna för en objektiv bedömning av den sökandes bevisning om den bedöms på ett 

förutsättningslöst sätt för att försäkra att den sökandes specifika situation tas i beaktande. Hur 

förutsättningarna ska kunna förbättras för att beslutsfattarna ska göra en förutsättningslös 

bevisvärdering utvecklas inte mer i just den delen, men utifrån texten om kriteriernas 

användbarhet framgår det att om kriterierna baseras på vetenskaplighet och används med 

försiktighet så ökar förutsättningarna för att bedömningen blir objektiv.104  

 

4.4 Sammanfattande kommentarer  

Hathaway och Foster anser att den sökandes sinnestillstånd inte är en omständighet som ska 

beaktas i bedömningen av ”välgrundad fruktan” och ställer sig även kritiska till att över huvud 

taget dela upp kravet i ett objektivt och subjektivt rekvisit. De trycker liksom Diesen på att 

bedömningen ska vara framåtsyftande och att alla omständigheter av relevans för en framtida 

risk för förföljelse ska beaktas på ett förutsättningslöst sätt. Omständigheter som nämns i 

texten är förhållanden i hemlandet, som ska relateras till den sökandes berättelse för att 

säkerställa att bedömningen avser den sökandes individuella fall. Exempel på omständigheter 

som är av relevans och som är kopplade till den sökande är dennes person och vad som har 

hänt den sökande. Bedömningen av bevisningens tillförlitlighet, det vill säga om den är 
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”credible” och får läggas till grund för beslutet skiljer sig åt beroende på om det är 

landinformation eller den sökandes berättelse som ska bedömas. Bedömningen av 

landinformationen ska beakta om källan till denna är självständig, pålitlig och objektiv och 

om den har en fysisk närhet till händelserna i den sökandes hemland. Huruvida författarna 

anser att de kriterier som de nämner är vanliga för att bedöma den sökandes berättelse också 

är kriterier som bör användas skrivs inte tydligt ut i texten. Vad som framgår är att Hathaway 

och Foster anser att vissa av kriterierna inte är av särskilt stor relevans för att bedöma om 

utsagan är sanningsenlig och att samtliga kriterier ska tillämpas med stor försiktighet på grund 

av svårigheterna med att verifiera en utsaga. Det framgår att beslutsfattaren ska beakta sin 

egen ”bias”, dels i relation till landinformationen då denne kan bedöma denna på ett visst sätt 

beroende på vad som anses okonventionellt och politiskt obekvämt. För det andra ska 

beslutsfattaren vara uppmärksam på sin bedömning i relation till sannolikhetskriteriet 

eftersom beslutsfattaren riskerar att värdera den sökandes utsaga felaktigt om hen utgår från 

att hens kontextbundna syn på vad som är sannolikt och rationellt istället är universell och 

passande för att bedöma den sökandes uppgifter.  

 Förutsättningarna för en objektiv bedömning av bevisningen i målet är beroende 

av ett beslutsunderlag som är av relevans för bedömningen av en framtida risk och som kan 

komma fram genom en helt objektiv undersökning. Det innebär att det inte ska ställas krav på 

att beslutsunderlaget ska innefatta bevisning om den sökandes känslor, eftersom dessa inte går 

att undersöka på ett objektivt sätt då det inte finns ett säkert sätt att bedöma om de är äkta 

eller inte. En annan viktig förutsättning är att bedöma kan bedöma bevisningen på ett öppet 

och förutsättningslöst sätt och för att säkerställa det ska kriterier för att bedöma 

landinformation och den sökandes berättelse användas. Det framstår som oklart i vilken mån 

de beskrivna kriterierna kan användas för att dra säkra slutsatser om den sökandes utsaga. 

Slutligen ska processuella säkerhetsåtgärder ge bra förutsättningar för objektiva bedömningar, 

så som att den sökande ska ha möjlighet att kommentera och invända mot beslutsfattarens 

bedömningar av landinformation och den sökandes berättelse.   
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5 Avslutande analys 

5.1 Inledning  

Den avslutande analysen kommer att inledas med en analys av texterna utifrån 

legitimitetsstrategier, det vill säga på vilket sätt en framställning av ett objekt rättfärdigas i 

texten. Analysen i den här delen syftar till att visa på vilka värderingar som kopplas till 

metoder, kriterier och omständigheter för att se till vad som anses önskvärt i bedömningen av 

den sökandes ärende. Det görs också i syfte att visa på vilka metoder, kriterier och 

omständigheter i texten som framställs höra ihop med objektivitet på ett självklart sätt. Efter 

denna del kommer jag att besvara frågan hur en framtida metodutveckling kan se ut för att 

främja en mer rättssäker och objektiv asylprocess.  

 

5.2 Legitimitetsstrategier i de valda texterna 

5.2.1 Ett säkert beslutsunderlag som förutsättning för en saklig bevisvärdering  

I de rättsvetenskapliga texterna framhävs vikten av att beslutsunderlaget i ärendet kan ge en 

tillräckligt säker bild av vad som kan hända. Det beskrivs som en viktig förutsättning för att 

beslutsfattarna ska kunna göra en objektiv bedömning av en framtida risk för förföljelse. Jag 

förstår den bakomliggande värderingen som kopplad till saklighetskravet - om inte beslutet 

grundar sig på verkliga förhållanden kan det inte sägas vara baserat på ett relevant, det vill 

säga sakligt, underlag. Vikten av ett säkert underlag framställs i texten som en självklarhet då 

det exempelvis framhålls att det bästa vore om det fanns stödbevisning till en sökandes 

berättelse, eftersom den då skulle visa sig utgöra en mer säker bevisning, och underförstått ge 

ett bättre underlag för beslutet. Ett annat tydligt exempel är Hathaway och Fosters kritik mot 

att ställa ett krav på att den sökande ska visa att dennes fruktan är baserad på äkta känslor. En 

del av kritiken består i utredningssvårigheterna, det vill säga att det inte går att få fram ett 

tillräckligt säkert beslutsunderlag, vilket leder till att slutsatser om den sökandes känslor i 

själva verket är gissningar som inte kan betecknas som sakliga. Det som inte går att 

undersökas utifrån om det verkligen existerar eller inte kan inte motiveras eftersom det inte 

kan kontrolleras gör att rättssäkerheten skadas. Om ett beslut inte grundar sig på vad som 

faktiskt har hänt så kan inte enskilda förutse vad som kommer ske i ärendet och beslutet kan 

inte heller legitimeras eftersom det drabbar den enskilde på ett slumpmässigt sätt på 

inkorrekta grunder. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv ska alltså inte en tolkning av ett rekvisit 

leda till att det ställer krav på att den enskilde ska bevisa omständigheter som inte kan utredas, 

eftersom det omöjliggör en objektiv rättstillämpning. Vidare framhålls vikten av ett säkert 
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underlag i förhållande till användningen av landinformation, som ska vara uppdaterad, pålitlig 

och objektiv. Dessa krav på landinformationen ser jag som positivt laddade i en rättslig 

kontext – en information som är inaktuell, opålitlig och subjektiv kan inte betecknas som 

relevant och därmed inte av positivt värde för ett rättssäkert beslut. Slutligen framställs också 

vikten av ett säkert beslutsunderlag i de delar av texten som framhåller det som en 

självklarhet att beslutet ska grundas på alla relevanta omständigheter, eller all tillgänglig 

bevisning, i målet.  

 

5.2.2 En saklig och säker bedömning av bevisningen  

En första förutsättning för en objektiv bevisvärdering är alltså ett säkert beslutsunderlag. Den 

andra förutsättningen är att bedömningen av beslutsunderlaget kan leda till en säker slutsats 

om vad underlaget säger om verkligheten. Det hör ihop med objektivitetsprincipen och 

rättstillämpningens legitimitet, eftersom ett beslut som helt felbedömer bevisningen om 

omständigheterna i målet inte kan betecknas som saklig och som leder till ett beslut som inte 

kan betecknas som förutsebart och rättssäkert. I de rättsvetenskapliga texterna kommer synen 

på hur bedömningen av bevisningen ska gå till mest utförligt till uttryck. I Diesens text döms 

trovärdighetsbedömningen ut som subjektiv och osäker på grund av att den utgår från 

beslutsfattarens känslor och erfarenheter. Eftersom subjektiv är motsatsen till objektiv, och 

objektivitet kopplas till saklighet och opartiskhet, tolkar jag det som att en bedömning som 

utgår från beslutsfattarens känslor och erfarenheter inte utgör godtagbara kriterier för en 

saklig bevisvärdering samt innebär att beslutsfattaren inte förhåller sig neutral eller 

opartiskhet i förhållande till omständigheterna i målet.  

 Ett annat sätt på vilket synen på objektivitet och rättssäkerhet kommer till 

uttryck är i Hathaway och Fosters text. I delen av texten som rör ”välgrundad fruktan” skriver 

de att det viktiga är att avgöra om en välgrundad fruktan föreligger i det enskilda fallet och att 

generella kriterier som tar sikte på om den sökande faktiskt är rädd, till exempel beroende på 

om hen har sökt asyl direkt när hen ankommit till tillflyktslandet, därför inte får användas 

eftersom det inte säger något om det enskilda fallet. Att bedömningar görs i förhållande till 

individen i fråga och inte fattas utifrån någon slags standardmässighet kan enligt min mening 

tolkas som viktigt för att uppnå rättvisa och legitimitet för beslutet i enskilda fall. Det kan 

kopplas till objektivitet på så sätt att ett ärende inte kan sägas ha blivit bedömt på ett sakligt 

sätt om beslutet inte har beaktat de specifika omständigheterna i målet utan istället har 

avgjorts på standardmässiga grunder utan att beakta fakta i målet. Vikten av att använda sig 

av metoder som inte är omöjliga att genomföra i praktiken syns i författarnas text när de 
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beskriver hur bedömningen av den framtida risken ska gå till, då de avråder från att använda 

sig av matematiska bedömningar av risken eftersom det innebär för stora felmarginaler.  

En annan viktig del i hur bedömningen av bevisningen ska gå till visar sig i den 

positiva vikt som fästs vid struktur och kriterier i bedömning av bevisningen, särskilt vid 

utsageanalysen. Diesen anser att en struktur för hur bevisningen ska bedömas är centralt för 

att undvika subjektivism och går steg för steg igenom hur tillförlitlighetsbedömningen av den 

sökandes utsaga ska gå till, inklusive en mängd kriterier som ska beaktas. Det är inte alla 

kriterier som värderas odelat positivt och användningen av kriterierna förutsätter att 

beslutsfattaren använder dem med en medvetenhet om att de inte är ett helt säkert underlag 

för att avgöra sanningshalten i den sökandes berättelse. Struktur och kriterier för utsageanalys 

är inte i lika stort fokus i Hathaway och Fosters text och de använder också mer utrymme till 

att kritisera kriterierna utifrån att de inte återspeglar det sätt på vilket människor faktiskt beter 

sig eller inte tar hänsyn till att människor kan bete sig olika beroende på vilket sammanhang 

de kommer från eller befinner sig i, och vad de har varit med om. Till skillnad från Diesens 

text beskriver Hathaway och Foster mer ingående hur landinformation ska bedömas, medan 

Diesen lägger vikt vid att sakkunnigbevisning inte ska värderas högre generellt i 

bevisvärderingen.  

 

5.2.3 En öppen, förutsättningslös och neutral bedömning av bevisningen  

Det framgår i UNHCR:s handbok att beslutsfattaren inte ska låta sin personliga uppfattning av 

huruvida den sökande förtjänar skydd få styra dennes bedömning och att en full förståelse för 

den sökandes fall ska nås. I Hathaway och Fosters text framgår det att beslutsfattarna ska 

bedöma den sökandes bevisning på ett förutsättningslöst sätt och inte utgå från att hen är en 

”ekonomisk migrant”. Diesen trycker på vikten av att beslutsfattaren inte faller offer för sin 

subjektivism och blir styrd av den övertygelse han eller hon har skaffat sig vid genomgången 

av materialet i målet. I de tre texterna syns en tydlig koppling till ett objektivitets- och 

rättssäkerhetsideal eftersom godtyckliga och förutfattade meningar om den sökande döms ut. 

Det märks till exempel i UNHCR:s handbok där det står att beslutsfattaren inte ska låta sin 

personliga uppfattning av huruvida den sökande förtjänar skydd få styra dennes bedömning 

och att en full förståelse för den sökandes fall ska nås.  

I de tre texterna framhålls vikten av att bevisningen ska bedömas 

förutsättningslöst och strukturerat för att undvika subjektivitet från beslutsfattarens sida. I 

UNHCR:s handbok står det att bedömningen av flyktingskap framför allt går ut på att bedöma 

vad den sökande har anfört, snarare än att bedöma den rådande situationen i dennes hemland. 
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Där står också att beslutsfattaren inte ska sätta sig till doms över förhållandena i landet. 

Hathaway och Foster betonar vikten av att ingen metod för att bedöma den framtida risken 

premierar en typ av bevisning framför en annan. Det avgörande ska vara om bevisningen är 

tillförlitlig, vilket såväl en sökandes berättelse, landinformation och expertkunskap kan vara. 

Diesens syfte med att beskriva hur bevisningen ska klassificeras är för att inget bevis ska 

tillmätas för stor eller för liten vikt i bedömningen. 

En förutsättningslös bedömning av bevisningen framställs också som något 

positivt i Hathaway och Fosters text där de framhåller det som viktigt att beslutsfattaren inte 

ska bortse från okonventionella eller politiskt obekväma, men potentiellt relevanta, fakta, när 

hen bedömer landinformation. Det kan ha en koppling till objektivitet då det kan tolkas som 

att beslutsfattaren ska förhålla sig saklig och inte bortse från relevant beslutsunderlag. 

Neutraliteten kan kopplas till objektivitet genom att neutralitet är synonymt med 

opartiskhet.105 

 

5.3 Vad en framtida metodutveckling kan innehålla 

5.3.1 Ett ökat fokus på beslutsfattarens situation  

I de valda texterna läggs stor vikt vid att beslutsfattaren ska beakta den situation som den 

sökande befinner sig. Såväl den sökandes minnes- och redogörelseförmåga liksom dennes 

svårigheter att skaffa fram stödbevisning behandlas i samtliga tre texter, förutom att 

UNHCR:s handbok inte tar upp hur den sökandes minne påverkas av exempelvis traumatiska 

händelser. Det är bra för objektiviteten i bevisvärderingen att beslutsfattaren har kännedom 

om hur en asylsökandes situation typiskt sett kan se ut, eftersom det minskar risken för att 

beslutsfattaren istället utgår från sin potentiellt osakliga uppfattning om vad den sökande 

borde kunna redogöra för och bevisa.106 Därför är det enligt min mening ändamålsenligt sett 

till utvecklingen av objektiva bevisvärderingsmetoder att typiska omständigheter som 

påverkar den sökandes förmåga att lägga fram sin ansökan beskrivs i texterna.  

Vilken situation beslutsfattaren befinner sig i, och hur det påverkar 

bedömningen av den sökandes bevisning, berörs till viss i texterna. Diesen pekar på vikten av 

att beslutsfattaren inte drar förhastade slutsatser om rimligheten i den sökandes reaktioner 

eftersom de kan ha olika kulturella referensramar. Det är något som även även Hathaway och 

Foster tar upp i sin beskrivning av utsageanalysens sannolikhetskriterium, då de skriver att 

                                                 
105 Nationalencyklopedin, svenska synonymer, sökord ”neutral”, 2018-10-17, https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/norstedts-synonym-sv-sv?q=neutral  
106 Feijen, Frejmark, Kvalitet i svensk asylprövning, Stockholm, 2012, s 192.  

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/norstedts-synonym-sv-sv?q=neutral
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/ordböcker/#/search/norstedts-synonym-sv-sv?q=neutral
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beslutsfattaren kan ha en annan syn på rationalitet utifrån den kontext hen befinner sig i. Vilka 

referensramar och vilken syn på rationalitet som kan styra den enskilda beslutsfattaren berör 

inte författarna närmare. Det är till viss del förståeligt, åtminstone för Hathaway och Foster 

som skulle behöva utreda synen på rationalitet i samtliga länder som de behandlar i texten. 

Det är också förståeligt i relation till Diesens text eftersom den inte har till syfte att ge en 

beskrivning av vanligt förekommande kulturella referensramar hos beslutsfattare i 

migrationsmål. Men, eftersom det både i de rättsvetenskapliga texterna och i UNHCR:s 

handbok framhålls ett värde för bevisvärderingens objektivitet att generellt beskriva den 

sökandes situation, för att ge en förståelse för hur bevisningen läggs fram och då undvika att 

bevisvärderingen påverkas av osakliga uppfattningar hos beslutsfattarna, kan det enligt min 

mening argumenteras för att det finns ett värde i att generellt beskriva beslutsfattarens 

situation. På så sätt kan en bättre förståelse för hur dennes intuition och inlärda syn på 

rationalitet påverkar bevisvärderingen, vilket kan leda till mer uppmärksamhet på den typen 

av felkällor vid bevisvärderingen. Det kan vara en svår uppgift för rättsvetenskapen, såvida 

inte kunskap från exempelvis rättssociologiska och rättsfilosofiska tas med i 

metodutvecklingen. Det innebär att en metodutveckling av bevisvärdering i asylärenden 

behöver bredda de kunskapskällor som ligger till grund för hur utvecklingen bör ske, i linje 

med hur minnespsykologin och annan vetenskap om hur människor beter sig har börjat 

tillmätas vikt i diskussionen om metodutveckling, vilket jag beskrev i avsnitt 3.2.2 och 4.2.3.  

 

5.3.2 En praktiskt användbar struktur för bevisvärderingen 

I Diesens text framhålls vikten av att rätt bevisning bedöms i relation till rätt rekvisit. Annars 

finns en risk att omständigheter som inte har direkt relevans för bedömningen av framtida risk 

för förföljelse påverkar denna på ett felaktigt sätt. Något som skulle kunna stärka 

objektiviteten i den här typen av metod för bevisvärdering är att utveckla en struktur som är 

baserad på forskning om hur människor bedömer information. En av poängerna i Gräns bok 

om begränsad rationalitet är just att de föreskrivna metoderna för hur omständigheter ska 

vägas mot varandra är för detaljerade och inte användbara i praktiken.107 Det utgör enligt min 

mening ett stöd för att det är viktigt att beakta kognitionsforskning i metodutvecklingen.  

 

 

 

                                                 
107 Gräns, s 200 f.   
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5.3.3 Ökat vetenskapligt belägg för utsageanalysens kriterier 

I linje med de tidigare två avsnitten argumenterar jag även här för att bevisvärderingen i högre 

grad ska baseras på forskning om hur människor beter sig och tänker. Trots den stora vikt som 

läggs vid att en objektiv bevisvärdering ska utgå från ett underlag som på ett säkert sätt 

motsvarar verkligheten, tycks användningen av kriterier som inte kan säga något om 

verkligheten användas i rättspraxis enligt de valda rättsvetenskapliga texterna. Det är enligt 

min mening en brist i de rättsvetenskapliga texterna att användningen av kriterierna delvis 

undgår kritik, trots deras brist på vetenskapligt stöd. Till exempel menar jag att det är 

problematiskt att Hathaway och Foster inte anger stöd för när de anser att konsistenskriteriet 

till viss del är användbart. Diesen anger som tidigare nämnts bara vetenskapligt stöd för 

kriterierna för hur berättelsens uppkomstbetingelser ska bedömas. I övrigt är stödet för 

utsageanalysens kriterier antingen outtalat eller baserat på HD:s auktoritet. Det är alltså den 

rättsliga uppfattningen om vad en utsaga bör innehålla och hur den sökande bör berätta sin 

historia, som ligger till grund för utsageanalysen. Det menar jag sänker rättssäkerheten i 

asylprocessen, eftersom kriterierna inte kan anses vara sakliga då de saknar relevans för 

sanningshalten i den sökandes uppgifter. Därför borde utomrättsliga källor ges en rättslig 

relevans i bevisvärderingen för att kunna konkurrera med de rättsligt auktoriserade 

tillförlitlighetskriterierna från HD:s praxis. Den utvecklingen är redan på gång i de 

rättsvetenskapliga texterna då vissa av kriterierna, eller sättet de används på, kritiseras och 

problematiseras av författarna. Det är till exempel positivt att Hathaway och Foster beskriver 

på vilket sätt de fyra kriterierna för utsageanalys inte är lämpliga sett till bristen på 

vetenskapligt stöd. Diesen gör även det i förhållande till ”lögnsignaler”, som liknar det 

kriterium som Hathaway och Foster beskriver som kopplat till beteende eller kroppsspråk.  

För att sammanfatta är det enligt min mening bra att de kriterier som saknar 

vetenskapligt stöd kritiseras och att riskerna med en oreflekterad tillämpning av kriterierna 

blir belysta. För att uppnå bättre ledning för hur analysen ska gå till kan metodutvecklingen 

också ta fram kriterier som bättre kan återspegla verkligheten, genom att till exempel grunda 

sig på den forskning som författarna har tagit till grund för att kritisera kriterierna. På så sätt 

kan metodutvecklingen behandla frågor om vad beslutsfattarna bör göra och inte bara vad de 

ska undvika.  
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5.3.4 Motverka den implicita hierarkin mellan myndighetens bevisning och den sökandes 

bevisning  

Som jag beskrev i avsnitt 5.2.3 är beslutsfattarens öppna, neutrala och förutsättningslösa 

bedömning av omständigheterna i ärendet positivt laddade i de tre valda texterna. En objektiv 

bevisvärdering förutsätter att beslutsfattaren inte ska utgå från att någon typ av bevisning 

generellt är bättre än någon annan. Enligt min mening kan det dock ifrågasättas om detta ideal 

kan uppfyllas med tanke på vilka omständigheter som framhålls vara av avgörande vikt för att 

bedöma den framtida risken för förföljelse.   

I de rättsvetenskapliga texterna framhålls att bedömningen av ”välgrundad 

fruktan” ska avse om det finns en framtida risk för förföljelse i hemlandet. Av avgörande 

betydelse tillmäts objektiva omständigheter och omständigheter som kan säga något om den 

framtida risken. I Diesens text framgår det att prognosfakta är den bevisning rör 

omständigheter som kan säga något om den framtida risken, och att den bevisningen är av 

avgörande betydelse för huruvida rekvisitet kan anses uppfyllt. Den sökandes berättelse 

betecknas däremot som bakgrundsfakta och beskrivs som enbart indirekt relevant för 

prognosfakta.108 Enligt den beskrivningen framställs på så vis den sökandes berättelse som 

mindre relevant för flyktingdefinitionens nyckelrekvisit. Att beteckna något som mindre 

relevant bevisning innebär enligt min mening en risk för att den sökandes berättelse generellt 

uppfattas som mindre viktig och därmed inte värderas utifrån hur pass tillförlitlig den faktiskt 

är. Att dra generella slutsatser om vilken typ av bevisning som kan visa på att en enskild 

person kommer att bli förföljd i framtiden är enligt min mening olämpligt, då det är svårt att 

med säkerhet säga något om den typen av framtida händelser.  

Hathaway och Foster klassificerar inte bevisning i bakgrunds- och prognosfakta 

utan fäster sin vikt vid huruvida bevisningen är tillförlitlig, ”credible”, eller ej.109 Det är 

däremot i beskrivningen av hur den här värderingen ska gå till som det finns en skillnad 

mellan landinformation och den sökandes berättelse som skulle kunna leda till en outtalad 

hierarki mellan dessa. Källan till landinformationen ska värderas utifrån pålitlighet, 

självständighet, objektivitet och närhet till förhållandena i hemlandet medan den sökandes 

berättelse ska värderas utifrån kriterier vars vetenskapliga stöd är bristfälligt och som 

författarna själva ställer sig kritiska till. Dessa olika sätt att värdera information, där den ena 

typen av information förutsätts kunna vara objektivt producerad, även om den inte är det i 

samtliga fall, medan den andras tillförlitlighet knappt kan avgöras, är enligt min ett uttryck för 

                                                 
108 Diesen, s 257 f. 
109 Hathaway, Foster, s 114–118. 



 52 

att den sökandes berättelse ses som specifik, subjektiv och av begränsat värde för att kunna 

uttala sig om större sammanhang och framtida risker. Det är i och för sig förståeligt mot 

bakgrund av att den sökande i normalfallet inte har tillgång till de resurser som exempelvis en 

statlig myndighet med uppdrag att utreda mänskliga rättigheter har och eftersom en rapport 

kan ha framställts och kontrollerats av flera personer. Å andra sidan har den sökande själv 

varit på plats i hemlandet och kan ha bättre förutsättningar att förstå händelser i landet tack 

vare sitt språk och kulturella kännedom. Vidare är det inte lika troligt att en enskild person 

behöver ta samma typ av utrikespolitisk hänsyn som en statlig myndighet eller en 

människorättsorganisation i sin redogörelse för förhållandena i hemlandet. Poängen med min 

argumentation här är inte att säga att den sökandes redogörelse för förhållandena i hemlandet 

generellt borde tas för sanning eller värderas högre än landinformationen. Det jag vill lyfta är 

att metodutvecklingen skulle kunna innehålla en mer utförlig diskussion om vilka 

förutsättningar landinformation och den sökandes berättelse har att visa på förhållanden i 

hemlandet. Den diskussionen, och medvetenheten kring risken att generellt anse att den 

sökandes berättelse bara innehåller omständigheter av indirekt relevans för 

flyktingdefinitionens nyckelrekvisit, menar jag skulle kunna göra att metodutvecklingen 

bidrar till en mer förutsättningslös bevisvärdering och därmed bli mer ändamålsenlig.  

 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

Vikten av en objektiv bedömning av den sökandes ärende är tydlig i de valda texterna. 

Objektiviteten förutsätter ett beslutsunderlag som innehåller så mycket relevant bevisning 

som möjligt och som kan användas för att dra säkra slutsatser om de förhållanden som ligger 

till grund för den sökandes fruktan och som kan utgöra en framtida risk för förföljelse. Vidare 

förutsätts det i texterna att beslutsfattaren ska göra en korrekt bedömning av hur bevisningen 

motsvarar verkligheten. Förutsättningarna för att göra en korrekt bevisvärdering innefattar 

flera delar. Beslutsfattaren ska inte ned- eller uppvärdera en viss bevisning på grund av 

förutfattade meningar om den sökande eller dennes hemland. En strukturerad bedömning av 

bevisningen ska göras med hjälp av kriterier för att bedöma bevisningens relevans för olika 

rekvisit och för dess sanningshalt. Sammantaget ger texterna uttryck för vikten av att den 

sökandes fall bedöms utifrån fullständiga grunder och att dessa värderas på ett korrekt sätt 

samt att asylprocessen ska tillförsäkra att den sökande har goda möjligheter att lägga fram sin 

ansökan. Objektivitet och dess koppling till rättssäkerhet framstår därför som centrala 

ändamål för bedömningen av den sökandes ärende.  
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 I de föreslagna metoderna för bevisvärdering lyfts viktiga förutsättningar för 

objektivitet och det läggs i vissa delar fram förslag på hur dessa förutsättningar ska uppfyllas. 

Enligt min mening kan metodutvecklingen gynnas av att i högre grad beskriva vilken syn på 

rationalitet och rimlighet som kan styra beslutsfattarnas bedömning av bevisningen. 

Strukturen för bevisvärderingen kan i högre grad göras praktiskt användbar genom att beakta 

forskning om hur människor går till väga när de bedömer information och ska ta beslut. 

Kriterierna för utsageanalysen kan i högre grad säkerställa att bedömningen kommer fram till 

utsagans sanningsenlighet genom att anpassa dessa till det stöd som finns i utomrättslig 

vetenskap för hur människor beter sig och konstruerar berättelser. En ökad medvetenhet om 

riskerna med att beteckna den sökandes utsaga som enbart av indirekt relevans för prövningen 

av flyktingdefinitionens nyckelrekvisit kan diskuteras mer. Det baserar jag dels på risken med 

att generellt värdera en bevisning som mindre viktig och dels på att UNCHR:s handbok, som 

ju är en rättskälla på migrationsrättens område, skriver att det som framför allt ska bedömas i 

frågor om flyktingstatus är vad den sökande har anfört och inte hur förhållandena ser ut i 

dennes hemland.110  

 Jag har i den här uppsatsen kommit fram till att såväl UNHCR:s handbok som 

de två rättsvetenskapliga texterna behandlar flera viktiga aspekter av förutsättningar för 

objektivitet. Jag har också kommit fram till att utvecklingen av objektiva 

bevisvärderingsmetoder kan bli mer ändamålsenlig om den i högre grad beaktar fler 

kunskapskällor och perspektiv på hur människor tänker, beter sig och skapar sin förståelse av 

omvärlden. Det skulle ge bättre struktur och kriterier för hur bevisningen ska bedömas samt 

ge ledning i vilka felkällor som beslutsfattaren kan beakta i bevisvärderingen. En 

metodutveckling som beaktar fler aspekter av osäkerhet i bedömningar av information är 

enligt min mening önskvärd för att stärka objektiviteten i metoderna för bevisvärdering och 

därmed stärka rättssäkerheten i asylprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Handboken, p 37. 
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