
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiska institutionen  
Höstterminen 2014 
 
 
Examensarbete i migrationsrätt 
30 högskolepoäng 
 
 
 

Rättssäkerhet vid asylrättsliga 
trovärdighetsbedömningar 
 
-Vem i hela världen kan man lita på? 
 
 
 
Författare: Jakobs Erik Danielsson 
Handledare: Universitetslektor, jur. dr Rebecca Thorburn Stern 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1	   Inledning .................................................................................................................... 7	  
1.1	   Bakgrund ........................................................................................................................ 7	  
1.2	   Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 8	  
1.3	   Avgränsningar ............................................................................................................... 8	  
1.4	   Metod och material ........................................................................................................ 9	  
1.5	   Disposition .................................................................................................................... 10	  

2	   Asylrättens uppbyggnad ........................................................................................ 11	  
2.1	   Inledning ....................................................................................................................... 11	  
2.2	   Flyktingkonventionen .................................................................................................. 11	  
2.3	   UNHCR och Handboken ............................................................................................. 13	  
2.4	   Nationell rätt ................................................................................................................ 13	  

3	   Trovärdighetsbedömningen enligt gällande rätt ................................................. 15	  
3.1	   Inledning ....................................................................................................................... 15	  
3.2	   Termen trovärdighet ................................................................................................... 15	  
3.3	   Trovärdighetsbedömningen enligt flyktingkonventionen och handboken ............. 16	  

3.3.1	   Inledning ................................................................................................................. 16	  
3.3.2	   Artiklarna 196 - 199 och 204 i Handboken ............................................................ 16	  
3.3.3	   Sammanfattning och analys av aktuella artiklar i Handboken ............................... 18	  

3.4	   Bevisfrågor ................................................................................................................... 21	  
3.4.1	   Allmänt om bevisning ............................................................................................ 21	  
3.4.2	   Bevis i asylmål ....................................................................................................... 22	  
3.4.3	   Landinformation ..................................................................................................... 23	  
3.4.4	   Förvaltningsrättsliga principer ............................................................................... 23	  

3.5	   Nationell flyktingrätt ................................................................................................... 24	  
3.6	   Trovärdighetsbedömningar enligt Migrationsverket ............................................... 25	  
3.7	   Avslutande tankar om de lege lata ............................................................................. 27	  

4	   Den psykologiska aspekten .................................................................................... 29	  
4.1	   Inledning ....................................................................................................................... 29	  
4.2	   Forskning gällande minne och återgivning av händelser från minnet ................... 30	  

4.2.1	   Allmänt om minnet ................................................................................................. 30	  
4.2.2	   Minnen av traumatiska händelser ........................................................................... 31	  
4.2.3	   Specifikt gällande flyktingar .................................................................................. 33	  
4.2.4	   Minnen av detaljer från upprepade liknande händelser ......................................... 34	  

4.3	   Att peka ut en lögn ....................................................................................................... 35	  
4.3.1	   Inledning ................................................................................................................. 35	  



 4 

4.3.2	   Forskning ................................................................................................................ 35	  
4.3.3	   Slutsatser som kan dras gällande lögner ................................................................ 36	  

4.4	   Berättelsemodellen som förklaringsmodell ............................................................... 37	  

5	   Abdel Khader Khan i Migrationsdomstolen ........................................................ 40	  
5.1	   Inledning ....................................................................................................................... 40	  
5.2	   Omständigheterna ....................................................................................................... 40	  
5.3	   Är den sökande flykting om allt är sant? .................................................................. 42	  
5.4	   Argument mot asyl ...................................................................................................... 43	  
5.5	   Argument för asyl ........................................................................................................ 44	  
5.6	   Borde Abdel Khader Khan ges tvivelsmålets fördel? .............................................. 45	  

6	   Lege ferenda ur ett svenskt perspektiv ................................................................. 48	  
6.1	   Vad som behöver förändras ........................................................................................ 48	  
6.2	   Ett tvärvetenskapligt synsätt ...................................................................................... 49	  
6.3	   Frågor som forskningen ännu inte gett något tydligt svar på ................................. 50	  
6.4	   Gränsfall ....................................................................................................................... 50	  
6.5	   Vad som är möjligt att bevisa ..................................................................................... 52	  
6.6	   Gällande beviskrav mm .............................................................................................. 53	  
6.7	   Kriterier som kan användas ....................................................................................... 53	  

7	   Avslutande kommentarer ...................................................................................... 55	  

Källförteckning ............................................................................................................. 57	  
Offentligt tryck ...................................................................................................................... 57	  
Litteratur ............................................................................................................................... 57	  
Övrigt ..................................................................................................................................... 59	  
Rättsfall .................................................................................................................................. 59	  
Internet ................................................................................................................................... 60	  

 

 

 

 



 5 

Förkortningar 

A.a Anfört arbete 

FL FL Förvaltningslag (1986:223) 

Flyktingkonventionen 1951 års konvention om flyktingars 

rättliga ställning 

FPL  Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

Handboken Handbook on Procedures and Criteria for 

Determining Refugee Status under the 

1951 Convention and the 1967 Protocol 

relating to the Status of Refugees 

MD Migrationsdomstolen 

MIV Migrationsverket 

MiÖD Migrationsöverdomstolen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Varje år kommer tiotusentals människor till Sverige för att söka skydd. Enligt 

Migrationsverkets prognoser kommer närmare 100 000 personer att söka asyl i Sverige 

under 2015.1 Antalet människor på flykt i världen idag är det högsta sedan andra 

världskriget.2 Det som framför allt gör asylrätten speciell är faktumet att ett materiellt 

felaktigt avslagsbeslut kan komma att få katastrofala följder. Om en person som ansöker 

om uppehållstillstånd som flykting felaktigt nekas detta och återsänds till 

ursprungslandet löper denne definitionsmässigt risk för förföljelse. 

Det är regel snarare än undantag att den som lämnar sitt hemland för att söka skydd ofta 

saknar tydlig och övertygande bevisning för den egna identiteten och skälen för flykten. 

Den asylsökandes livsberättelse är ofta det enda denne kan bidra med. Om övrig 

bevisning inte ger någon klarhet blir det hela en fråga om trovärdighet. Den här 

uppsatsen ska behandla just de fall där det enda den asylsökande själv kan bidra med till 

processen är den egna berättelsen.  

En översiktlig studie av praxis och arbeten som behandlar trovärdighetsbedömningar 

visar att den fråga som huvudsakligen tas upp är hur beslutsfattaren bör agera när en 

berättelse har bedömts som trovärdig eller inte trovärdig.  Frågan om hur 

trovärdighetsbedömningen har genomförts eller bör genomföras behandlas, om alls, 

oftast endast översiktligt. 

Ett vanligt men felaktigt antagande är att vi som människor är relativt duktiga på att 

avgöra när någon försöker vilseleda oss.3 För att kunna förstå vad som bedöms i en 

trovärdighetsbedömning och vilka begränsningar som finns gällande vilka slutsatser 

som kan dras av en sådan, bör trovärdighetsbedömningarna ses ur ett tvärvetenskapligt 

perspektiv.  

                                                
1 Migrationsverket, Verksamhets- och kostnadsprognos November 2014, Dnr 1.1.3‐2014‐5644, s. 6. 

2 Migrationsverket, A.a, s. 2. 
3 Vrij, Detecting lies and decieit, s. 133f. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa och kritiskt granska gällande rätt avseende 

trovärdighetsbedömningar av den sökandes utsaga i asylmål i de svenska 

migrationsdomstolarna. 

Min tes är följande: De krav som ställs på innehållet i en asylberättelse är alltför högt 

ställda utifrån vad den psykologiska forskningen säger om minnet, effekterna av trauma 

och alternativa förklaringar till varför utsagor kan vara objektivt felaktiga. Följden av 

detta blir att risken för att sökande felaktigt nekas asyl under vissa förutsättningar är stor. 

För att kunna undersöka tesen måste denna brytas ned i ett antal underfrågor.  

• Hur är frågan om trovärdighetsbedömningar reglerad i gällande rätt?  

• Hur genomförs trovärdighetsbedömningar? 

• Vad säger den psykologiska vetenskapen om de juridiska 

trovärdighetsbedömningarna? Hur fungerar minnet i här aktuell bemärkelse? 

Hur påverkar eventuell traumatisering minnet? 

• Är trovärdighetsbedömningarna som genomförs i migrationsdomstolarna 

rättssäkra?  

Ansatsen med detta arbete har inte varit att med en vetenskapligt godtagbar metod 

utreda hur bevisvärdering av trovärdighetsbedömningar bör gå till. Ambitionen har 

istället varit att visa hur frågan om trovärdighet är långt mer komplicerad än den kan 

verka vid en första anblick och att alltför stor säkerhet i uttalanden om sanningshalten i 

utsagor bör undvikas om inte forskningen ger stöd för sådana uttalande. Ambitionen har 

snarare varit att fördjupa bilden av trovärdighetsbedömningar än att förenkla den. 

1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats har avgränsats till att behandla trovärdighetsbedömningar i 

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. Handläggningen av asylärenden 

hos Migrationsverket (MIV) kommer att beröras endast i den mån det är nödvändigt för 

att förstå och diskutera domstolarnas resonemang och agerande. 

Uppsatsen har vidare avgränsats till att endast behandla flyktingar och därmed inte 

övriga skyddsbehövande. Denna avgränsning har gjorts för att ett utökande av kretsen 
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av skyddsbehövande inte skulle tillföra något i sak till de frågor som behandlas här. Att 

behandla flera skyddsgrunder skulle därför kunna leda till en onödig förvirring.  

Syftet med denna uppsats är inte att ge någon fullständig katalog över faktorerna som 

kan och bör tas i beaktande vid trovärdighetsbedömningar i asylmål ur ett psykologiskt 

perspektiv. De aspekter som presenteras är centrala och får ses som exempel på den 

särskilda problematik som finns i denna typ av ärenden. 

Denna uppsats behandlar trovärdighetsbedömningar isolerat, varför det fiktiva fall som 

presenteras nedan inte innehåller någon egentlig övrig bevisning. Frågor om 

bevisvärdering i förhållande till övrig bevisning har bedömts falla utanför uppsatsens 

syfte. 

1.4 Metod och material 
För att besvara frågeställningarna har förutom mer traditionell rättskällebaserad metod 

även den empiri från rättspsykologin som funnits tillgänglig använts. 

I den rättspsykologiska delen har främst forskningsartiklar i psykologi använts i 

kombination med doktrin vad gäller återgivande av den mer allmänna psykologiska 

forskning som aktualiserats.  

Gällande den psykologiska forskningen rör det sig ofta om enskilda studier där det även 

i själva studien påpekas att mer forskning på området behövs för att kunna dra några 

säkra generella slutsatser. Dessa studier har ofta genomförts med ett straffrättsligt 

synsätt i fokus, vilket är värt att ha i åtanke när studierna studeras ur ett asylrättsligt 

perspektiv. Skillnaderna mellan straffrätten och asylrätten är i för uppsatsen relevanta 

bemärkelser stora vilket framgår av avsnitt 4.1. 

UNHCR utkom i maj 2013 i samarbete med Europeiska kommissionens flyktingfond 

med en omfattande rapport, nedan kallad CREDO-rapporten, som är en genomgång av 

trovärdighets-bedömningar i asylmål inom EU. 4  Rapporten behandlar enbart 

handläggning och avgöranden i första instans, i Sveriges fall den handläggning och de 

beslut som fattas av Migrationsverket.5 Rapporten och de artiklar och dokument denna 

hänvisar till har varit en viktig källa för denna uppsats. Rapporten har betydelse trots att 

EU-rätten inte behandlas i detta arbete eftersom flyktingdefinitionen även inom EU-
                                                
4 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems. 
5 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 16. 
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rätten hämtas från Flyktingkonventionen.6 De teoretiska frågorna blir därför desamma 

oavsett om det rör sig om flyktingskap med stöd i skyddsgrundsdirektivet7  eller 

utlänningslagen (UtlL) (utlänningslag 2005:716).  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i fyra huvudsakliga delar. Den första delen som består av kapitel 

2 och 3 behandlar gällande rätt, först asylrätten i allmänhet och därefter vad som gäller 

för trovärdighetsbedömningar enligt gällande rätt.  

Den andra delen består av kapitel 4 där den psykologiska aspekten av 

trovärdighetsbedömningarna presenteras. Först presenteras kortfattat hur minnet 

fungerar, därefter presenteras ett antal fenomen som är viktiga att känna till för att 

kunna ta ställning till vilket bevisvärde en utsaga kan få. 

Den tredje delen av uppsatsen består av ett fiktivt fall i kapitel 5. Där åskådliggörs hur 

det som presenterats i del ett och två samspelar genom att ett fiktivt fall beskrivs. 

Beståndsdelarna i detta fiktiva fall är till stor del hämtade från verkliga ärenden, 

svenska och utländska.  

Den sista och avslutande delen återfinns i kapitel 6. Där presenteras några tänkbara 

alternativ för att ur ett rättssäkerhetsperspektiv ytterligare utveckla frågan om 

trovärdighetsbedömningar. 

Sist i uppsatsen återfinns under kapitel 7 avslutande kommentarer.  

 

 

 

 

 

 

                                                
6 DS 2013:72, s. 35. 
7 Direktiv 2011/95/EU. 
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2 Asylrättens uppbyggnad 

2.1 Inledning 
För att närma sig detta arbetes kärna är det först nödvändigt att gå igenom asylrättens 

grunder. 

Sverige är ett dualistiskt land. Det innebär att folkrätten och den inhemska rätten ses 

som två från varandra helt fristående rättssystem där det ena inte är över- eller 

underordnat det andra. Konventioner binder Sverige som stat i förhållande till andra 

länder men inte rättssubjekt inom landet i förhållande till varandra. För att innehållet i 

en konvention ska bli en del av den nationella rätten krävs nationell lagstiftning i vanlig 

ordning.8  

På asylrättens område överensstämmer den nationella lagen till stor del med den 

bakomliggande konventionen. Fördelen med detta är att det finns gott om internationellt 

material som kan användas för att tolka konventionen, och i förlängningen lagen. 

Nackdelen är att de tillgängliga källornas förhållande till varandra är något invecklat 

och därför behöver redas ut. 

2.2 Flyktingkonventionen  
1951 års konvention om flyktingars rättliga ställning (Flyktingkonventionen)9 är det 

centrala folkrättsliga dokumentet inom asylrätten. Konventionen har ratificerats av 

Sverige.10  

Enligt konventionens artikel 1.A.2 är en flykting den som befinner sig utanför sitt 

hemland på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, 

nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åsikt. Vidare krävs för 

flyktingskap att personen inte kan eller på grund av fruktan inte vill återvända till 

ursprungslandet. 

Att i detalj beskriva flyktingdefinitionens innebörd låter sig inte göras här med hänsyn 

till detta arbetes omfattning. Kortfattat kan dock sägas att förföljelse innebär en 

                                                
8 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och folkrätten, s. 57f. 
9 Convention relating to the Status of Refugees, 189 U.N.T.S. 150, se även (Protocol Relating to the 
Status of Refugees, 606 U.N.T.S. 267 från 1967 (New York-protokollet) avseende konventionens 
tidsmässiga och geografiska räckvidd.). 
10 DS 2013:72, s. 25. 
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begräsning av den en persons grundläggande friheter på grund av dennes tillhörighet till 

en sådan grupp som anges i konventionen. Om begränsningen av friheten når upp till 

gränsen för förföljelse beror på vilken sorts frihet som hotas, allvaret i begränsningen av 

friheten och sannolikheten att begränsningen kommer att inträffa.11 Av central betydelse 

är vidare att den sökande inte är att anse som flykting om det finns ett internt 

flyktingalternativ i hemlandet där den sökande inte riskerar förföljelse och det rimligen 

kan begäras att den sökande istället ska söka sig dit.12 

Flyktingkonventionen ger en rätt att söka asyl. En rätt att få asyl ansågs av de 

fördragsslutande staterna som ett alltför stort intrång i statssuveräniteten vid 

konventionens tillkomst.13 Den som fått asyl har rätt att åtnjuta de rättigheter detta 

medför, men innan asyl har meddelats utgörs rätten enbart av en rätt att söka.14 Av vikt 

här är också att konventionen innehåller ett förbud mot att återsända personer som 

riskerar sådan förföljelse som avses i artikel 1.A.2. Detta förbud som ger uttryck för 

principen om non-refoulement återfinns i artikel 32-33. Så som principen definierats i 

flyktingkonventionen är i det här sammanhanget ingen absolut regel, undantag görs i 

Flyktingkonventionen bland annat med hänvisning till nationell säkerhet.15  

Den centrala frågan som framgår av flyktingdefinitionen är framtida risk för förföljelse. 

Bedömningen avser alltså om den sökande, vid ett återsändande, skulle löpa risk för 

förföljelse.16 Utöver den tillgängliga landinformationen är det i vissa fall, som det 

fiktiva fall som behandlas nedan i kapitel 5, den sökandes berättelse om tidigare 

händelser i dennes liv som är det enda domstolen har till förfogande när den framtida 

risken ska bedömas. Frågor gällande hur prövningen om någon uppfyller rekvisiten för 

att vara flykting ska gå till eller specifika frågor som rör bevisvärdering behandlas inte i 

konventionen.17 

                                                
11 Goodwin-Gill & McAdam, The refugee in international law, s. 92. 
12 Goodwin-Gill & McAdam, A.a, s. 123f. 
13 Goodwin-Gill & McAdam, A.a, s. 361f. 
14 Bring, Mahmoudi & Wrange, A.a, s. 252. 
15 Goodwin-Gill & McAdam, A.a, s. 234f. 
16 Goodwin-Gill & McAdam, A.a, s. 542. 
17 Diesen, Bevis 8, s. 21. 
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2.3 UNHCR och Handboken 
FN:s flyktingkommissariat UNHCR har till uppgift att som underställda FN:s 

generalförsamling ansvara för frågor som rör flyktingar.18 UNHCR har till syfte att 

säkerställa att alla kan använda sig av sin konventionsstadgade rätt att söka asyl.19 De 

fördragsslutande staterna har genom att underteckna Flyktingkonventionen även gått 

med på att samarbeta med UNHCR.20  

UNHCR:s Handbok om förfarande och kriterierna vid fastställandet av flyktingars 

rättsliga ställning utkom första gången 1979 och reviderades senast 2011 (hädanefter 

Handboken). Handboken ska hjälpa läsaren med förfarande och kriterier vid 

fastställande av flyktingskap enligt Flyktingkonventionen. För att bevara Handbokens 

integritet har innehållet inte ändrats i samband med revideringarna, vad som ändrats är 

bilagorna till handboken.21 Den svenska översättningen utkom 1996.22  

Genom praxis och förarbeten har det slagits fast att Handboken även ska ses som en 

viktig rättskälla i förhållande till den nationella svenska rätten när det gäller att fastställa 

flyktingstatus i Sverige.23 I propositionen till nuvarande UtlL uttrycks det att vägledning 

normalt kan hämtas från Handboken.24 Denna inställning var gällande redan under 

tidigare lagstiftning.25 I och med MIG 2006:1 har MiÖD slagit fast att Handboken 

numera ska ses som en viktig rättskälla vilket måste stärka Handbokens ställning. Idag 

står det alltså klart att Handboken är central inte bara i förhållande till den 

internationella rätten utan även en viktig källa direkt i förhållande till tolkningen av den 

svenska rätten. 

2.4 Nationell rätt 
Huvudlagstiftning på utlänningsrättens område i Sverige är UtlL. Definitionen av en 

flykting enligt UtlL är enligt 4:1 en utlänning som befinner sig utanför sitt hemland och 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av någon av de angivna grunderna 

och därför inte kan eller vill återvända till sitt hemland. I de delar som kommer att 
                                                
18 Diesen, A.a, s. 106. 
19 http://www.unhcr.se/en/about-us/unhcr-our-mission.html. (21/10-14) 
20 Flyktingkonventionen, preambel, st. 6. 
21 UNHCR,  Handbook and guidelines on precedures and criteria for determining refugee status under the 
1951 convention and the 1967 protocol relating to the status of refugees, Reissued Geneva, december 
2011, HCR/1P/4/ENG/Rev. 3, s. 1. 
22 UNHCR:s Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning. 
23 DS 2013:72, s. 35. 
24 Prop. 2004/05:170, s. 173. 
25 Prop. 1996/97:25, s. 97. 
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behandlas i denna uppsats motsvarar flyktingdefinitionen i UtlL 

Flyktingkonventionen.26  Om den nationella lagstiftningen på något betydande sätt 

avviker från konventionen kommer detta att påpekas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 4:1 UtlL överensstämmer inte ordagrant med konventionen. Exempelvis nämns sexuell läggning som 
uttryckligt exempel på tillhörighet till viss samhällsgrupp i den svenska lagen. Skillnader som denna är 
dock inte viktig i detta arbete. 



 15 

3 Trovärdighetsbedömningen enligt gällande rätt 

3.1 Inledning 
I föregående kapitel har asylrättens grunder presenterats.  I detta kapitel kommer en 

fördjupning avseende de trovärdighetsbedömningar som i vissa fall aktualiseras i 

asylmål i MD (Migrationsdomstolen) och MiÖD (Migrationsöverdomstolen) att göras. 

I kapitel 3 kommer först trovärdighetsbedömningar enligt Flyktingkonventionen och 

Handboken att presenteras. Därefter kommer en kort genomgång av de allmänna 

bevisreglerna i Sverige att följa i den mån dessa är relevanta för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. I samband med avsnittet om bevisning kommer även frågan 

om landinformation att belysas. Därefter kommer en genomgång av 

trovärdighetsbedömningar enligt nationell rätt att följa. 

Trots att uppsatsen fokuserar på trovärdighetsbedömningar i MD och MiÖD kommer 

MIV:s inställning i frågan att behandlas eftersom myndigheten vid en överprövning i 

domstol är part i målet. Myndighetens inställning kommer därför att påverka processen 

vid en överprövning. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av gällande rätt att 

göras. 

3.2 Termen trovärdighet 
Gällande användningen av termerna trovärdighet och tillförlitlighet råder en viss 

begreppsförvirring. I ett rättsligt ställningstagande har MIV gjort ett försök att reda ut 

oklarheterna.27 Rättsliga ställningstaganden innebär att rättschefen på MIV uttalar sig 

gällande verkets inställning i enskilda frågor. Ställningstaganden är inte formella 

rättskällor men måste ändå anses ge uttryck för myndighetens uppfattning i en viss fråga. 

För att sätta det i andra termer är de rättsliga ställningstagandena en informationskälla 

snarare än en rättskälla.28  

Skillnaden mellan tillförlitlighet och trovärdighet är att tillförlitlighet är en fråga om de 

lämnade uppgifterna medan trovärdighet istället är frågan om personen som lämnar 

uppgifterna gör så på ett trovärdigt sätt.29 I fall som, likt det fiktiva i denna uppsats, 

                                                
27 Rättligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet, RCI 
09/2013. 
28 Stern, R, Ny utlänningslag under lupp, s. 24. 
29 RCI 09/2013, s. 3. 
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saknar övrig bevisning är det inte möjligt att klart fastställa om de lämnade uppgifterna 

är tillförlitliga eller inte. I det läget blir det nödvändigt att bedöma den sökandes 

trovärdighet, utifrån objektiva grunder.30 

Gällande bedömningen av trovärdigheten används termen trovärdighetsbedömning i 

denna uppsats med samma innebörd som i CREDO-projektet. "Med 

trovärdighetsbedömning menas i detta sammanhang processen genom vilken relevant 

information samlas från den asylsökande och studeras av beslutsfattaren i ljuset av all 

tillgänglig information samt avgörandet om uttalandet från den asylsökande i 

förhållande till övrig bevisning kan accepteras, i den mening att utsagan kvalificerar den 

sökande för flyktingstatus."31 (Min översättning) 

3.3 Trovärdighetsbedömningen enligt flyktingkonventionen och 

handboken 

3.3.1 Inledning 

Frågan om bevisvärdering allmänt och trovärdighetsbedömningar specifikt behandlas 

inte direkt i Flyktingkonventionen, däremot behandlas den i Handboken. Nedan följer 

en genomgång av de för ämnet aktuella artiklarna i Handboken. Samtliga artiklar 

återges i sin helhet för att underlätta för läsaren eftersom den efterföljande delen 

behandlar artiklarnas innehåll och min tolkning av det specifika ordvalet gällande vissa 

artiklar. Sist under avsnittet presenteras en sammanfattning av vad artiklarna 

sammantaget innebär för gällande rätt avseende trovärdighetsbedömningar. 

3.3.2 Artiklarna 196 - 199 och 204 i Handboken 

Artikel 196  

"En allmän rättslig princip säger att bevisbördan ligger hos den som åberopar en viss 

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

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

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

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

bevisbördan sålunda i princip ligger på den sökande, delas skyldigheten att ta reda på 

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

                                                
30 RCI 09/2013, s. 3. 
31 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 27. 
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utnyttja alla till buds stående medel för att få fram erforderlig bevisning till stöd för den 

sökande. En sådan självständig utredning röner emellertid inte alltid framgång och det 

kan även finnas påståenden som inte låter sig bevisas. Om den sökandes redogörelse 

förefaller trovärdig och det inte finns goda skäl att anta det motsatta, bör den sökande i 

sådana fall ges en fördel av det uppkomna tvivelsmålet." (Min kursivering) 

Artikel 197 

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

sökande av flyktingskap befinner sig i bör således beviskravet inte tillämpas allt för 

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

man nödvändigtvis måste acceptera ostyrkta påståenden som sanna om dessa är 

oförenliga med den allmänna redogörelsen som den sökande framlagt." 

Artikel 198 

"En person som på grund av sina upplevelser hyste fruktan för myndigheterna i 

hemlandet, kan fortfarande känna ängslan visavi varje annan myndighet. Han kan därför 

vara rädd för att tala öppet och ge en fullständig och precis redogörelse för sitt fall." 

Artikel 199 

"Normalt torde den första intervjun vara tillräcklig för att få klarhet om den sökandes 

berättelse. Utredaren kan emellertid bli tvungen att genomföra ytterligare en intervju för 

att klara ut vad som kan framstå som motsägelser samt finna förklaringar till felaktiga 

påståenden och underlåtenhet att uppge väsentliga sakförhållanden. Osanna påståenden 

är i sig inte skäl nog att vägra en person flyktingstatus. Det är utredarens ansvar att 

bedöma sådana påståenden i ljuset av samtliga omständigheter i fallet." (Min 

kursivering) 

Artikel 204 

"Man bör endast tillämpa ››tvivelsmålets fördel›› när all tillgänglig bevisning har 

inhämtats och kontrollerats och när utredaren är förvissad om den sökandes allmänna 

trovärdighet. Den sökandes uppgifter måste vara sammanhängande och rimliga samt ej 

strida mot allmänt kända fakta." 
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3.3.3 Sammanfattning och analys av aktuella artiklar i Handboken 

Enligt artikel 196 ska den sökande, om berättelsen framstår som trovärdig och inte går 

att undersöka ytterligare ges the benefit of the doubt (tvivelsmålets fördel). Att denna 

bevislättnad bör ges till den sökande beror enligt handboken på asylmålens särart. Det 

är avseende vad som inte kunnat styrkas (eller avfärdas) med hjälp av övrig bevisning 

som den sökande kan få fördel av det uppkomna tvivelsmålet. Ett utredningsansvar 

faller då på den mottagande staten. Utredningsansvaret är i MDs och MiÖD:s fall 

kodifierat genom 8 § FPL (Förvaltningsprocesslag 1971:291) (mer om detta i avsnitt 

3.4.4). Behovet av en bevislättnadsregel som den om tvivelsmålets fördel är nödvändig 

för att minska risken för felaktiga avslagsbeslut i asylmål. De eventuella följderna när 

den sökande felaktigt återsänds till sitt hemland är för allvarliga för att låta den sökande 

ensam bära bevisbördan och strikt tillämpa de normala bevisrättsliga reglerna.32 

I artikel 197 förtydligas att den asylsökandes speciella situation gör att beviskravet inte 

kan ställas allt för högt. Detta ska dock inte tolkas som att uppgifter som går emot den 

övriga berättelsen måste accepteras. I Sverige uttrycks beviskravet som sannolikt, se 

avsnitt 3.3.1 

Artikel 198 är ett bra exempel på en omständighet som måste tas med i beaktningen när 

den sökandes trovärdighet ska bedömas. Om den sökande har en bild av myndigheter 

som påverkar hur denne berättar saker för just myndighetr är det en viktig komponent 

för att kunna bedöma den sökandes utsaga. 

Centralt för denna uppsats är att UNHCR i artikel 199 behandlar frågan om hur osanna 

påståenden från den sökande ska behandlas ur bevishänseende. I den engelska 

originaltexten står det att läsa att  

"[...] Untrue statements by themselves are not a reason for refusal of refugee status and 

it is the examiner's responsibility to evaluate such statements in the light of all the 

circumstances of the case." (Min kursivering). 

Skillnaden i uttryck är liten, men kan vara ack så viktig. Läses endast den svenska 

översättningen kan det framstå som att osanna uttalanden av den sökande förvisso inte 

är tillräckligt för att avslå ansökan, men nästan.  

                                                
32 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 49f. 
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Läses den svenska översättningen tillsammans med den engelska originaltexten är det 

min uppfattning att innebörden i artikel 199 bör tolkas som att faktumet att ett uttalande 

var osant i sig är irrelevant. Att uttalandet var osant kan däremot påverka 

bevisvärderingen om övriga omständigheter i ärendet ger stöd för en sådan bedömning. 

Om den sökande hade en rimlig anledning att inte säga sanningen ska det faktum att 

denne ljugit inte påverka trovärdigheten negativt. Detta framgår bland annat av artikel 

198. Det faktum att uttalandet var osant kan därför i sig inte anses tala mot den 

sökandes trovärdighet utan att den som bedömer utsagan även tar ställning till i vilken 

kontext uttalandet kom till. 

Det är min uppfattning att när MiÖD i MIG 2007:12 (se vidare gällande rättsfallet 

avsnitt 3.4) skriver följande ska det tolkas som att tidigare osanningar förvisso kan vara 

en komponent i trovärdighetsbedömningen, men inte en ensamt stark talande faktor mot 

att den sökande ska bedömas som trovärdig. "Trots att det numera är klarlagt att A 

lämnat oriktiga uppgifter måste en helhetsbedömning av A:s berättelse ändå göras, 

eftersom osanna påståenden och falska handlingar i sig inte är tillräckligt för att vägra 

uppehållstillstånd (jfr handboken, artiklarna 199 och 205 b)."33 (Min kursivering) 

I enlighet med artikel 204 är tvivelsmålets fördel inte en allmän bevislättnadsregel till 

förmån för den sökande. I svensk praxis har detta definierats som [...] "när all 

tillgänglig bevisning inhämtats och det inte finns skäl att betvivla den sökandes 

allmänna trovärdighet"34. 

Vad som kvarstår och inte i sak behandlas av handboken är frågan om hur den sökandes 

trovärdighet bör bedömas i praktiken. Vad de aktuella artiklarna har gemensamt är att 

de på olika sätt styr bevisvärderingen av utsagan. Det är min uppfattning att de 

återgivna artiklarna sammantaget visar att den som utreder måste vara oerhört försiktig 

när det gäller att dra slutsatsen att den sökande inte är trovärdig, även när berättelsen 

innehåller felaktiga uppgifter. Vad den sökande tidigare varit med om i kombination 

med dennes eventuella rädsla för statsmakten gör att den sökande riskerar att uppfattas 

som icke trovärdig på felaktiga grunder. 

För denna uppsats är artikel 204 central. Där ges handledning i fråga om när 

tvivelsmålets fördel ska ges den sökande. Detta är ett sista alternativ som ska prövas om 

                                                
33 MIG 2007:12, s. 5 st 6. 
34 MIG 2007:37, s. 3. 
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den sökande framstår som trovärdig men inte har lyckats göra sitt behov av skydd 

sannolikt med hjälp av övrig tillgänglig bevisning. Det rör sig alltså om en 

undantagsregel som prövas i sista hand, om den sökandes ansökan annars skulle avslås. 

CREDO-rapporten visar tydligt att om den sökande ljuger om exempelvis sin resväg till 

det land där denne söker asyl påverkar detta ofta dennes trovärdighet i asylprocessen. 

Detta är ett problem ur en rättssäkerhetsaspekt. Den sökandes väg till Sverige bör inte 

spela någon roll för den framåtsyftande riskbedömningen. Att exempelvis behöva nyttja 

falska dokument och ta sig in i länder på olagliga vägar är ofta precis vad den som 

riskerar förföljelse i sitt hemland behöver göra. Att den sökande först ljuger om att 

denne använt ett falskt pass talar inte i sig emot att denne riskerar förföljelse vid ett 

återvändande. 35  Om sådana omständigheter bedöms till nackdel för den sökande 

uppkommer situationen att sökande som är ärliga och erkänner nyttjandet av falska 

handlingar får sämre möjligheter till skydd än personer som vilseleder myndigheterna.  

Det kan finnas många anledningar för den sökande att ge falsk information eller annan 

falsk bevisning. Enligt UNHCR är det viktigt att ha i åtanke att den sökande kan ha 

legitima skäl för att lämna felaktiga uppgifter.36 Det är därför viktigt att det faktum att 

den sökande ljugit automatiskt inte får påverka dennes trovärdighet. Istället måste det få 

bero på vilken förklaring som kan finnas till den sökandes agerande.37 

Genom Handboken uppmärksammas att den sökande har bevisbördan men kan ha svårt 

att styrka sina påståenden. Vid en bedömning av den sökandes berättelse är det påkallat 

att vara försiktig och inte dra allt för långtgående slutsatser utifrån exempelvis att den 

sökande ljuger på enskilda punkter. Handboken reder på ett sätt ut många av de problem 

som berörs i den här uppsatsen. Det framgår av Handboken att de uppgifter den sökande 

lämnar, för att denne ska ges tvivelsmålets fördel, ska vara bland annat 

sammanhängande och rimliga. Det problem som kvarstår är att begrepp som 

sammanhängande och rimlig saknar tydlig innebörd. 

Som kommer framgå nedan tyder psykologisk forskning på att brist på rimlighet kan 

vara just rimligt. Att vissa berättelser är osammanhängande kan vara vad som bör 

förväntas. Detta är inte ett påstående om att vad som står i Handboken skulle vara 

                                                
35 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 211. 
36 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 213ff. 
37 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 213ff. 
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felaktigt. Det är ett påstående om att vad som står i Handboken måste läsas med 

eftertanke för att innehållet ska vara i överensstämmelse med tillgänglig forskning på 

området. 

3.4 Bevisfrågor 

3.4.1 Allmänt om bevisning 

Vad denna uppsats behandlar är en bevisfråga. Det är frågan om hur den sökandes 

trovärdighet bedöms och vilket värde denna tillmäts vid bevisvärderingen. För att kunna 

placera in trovärdighetsbedömningen i ett bevisteoretiskt sammanhang måste först vissa 

bevistättsliga begrepp presenteras i en asylrättslig kontext.  

I Sverige gäller både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas 

att det inte finns några legala hinder gällande vilka bevis som får användas. Fri 

bevisvärdering innebär att domaren vid bevisvärderingen inte är styrd av särskilda 

regler.38  

Beviskravet i migrationsärenden som gäller tillstånd är som huvudregel sannolikt vilket 

är det normala i förvaltningsrätten.39  I den typ av ärenden som behandlas i denna 

uppsats är sannolikt alltid beviskravet. Sannolikt befinner sig enligt Diesen en skala 

mellan bevisövervikt och styrkt.40 Enligt Ekelöf befinner sig sannolikt mellan antagligt 

och styrkt/visat.41 Detta ger åtminstone en ungefärlig bild av vad som menas med 

sannolikt. Det är viktigt att ha i åtanke att de bevisteoretiska resonemang som 

presenteras här främst är utvecklade för att tillämpas inom straffprocessen som skiljer 

sig mycket från migrationsprocessen. Först och främst är det olämpligt att jämföra 

asylsökande med misstänkta brottslingar: den asylsökande är inte i rätten för att denne 

eventuellt gjort något otillåtet. Vidare påverkar det betydligt strängare beviskravet i 

brottmål och bevisbördans placering. Med detta i åtanke är det ändå viktigt att belysa 

trovärdighetsbedömningar i ett bevisteoretiskt sammanhang. I sammanhanget är några 

bevisteoretiska begrepp av central betydelse 

Ett bevistema är det man med hjälp av tillgänglig bevisning försöker visa. Inom 

straffrätten är det åklagarens gärningsbeskrivning som denne försöker bevisa för rätten 

                                                
38 Ekelöf, Rättegång IV, s. 26. 
39 Diesen, A.a, s. 223ff. 
40 Diesen, A.a, s. 225. 
41 Ekelöf, A.a, s. 85. 
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bortom rimligt tvivel med hjälp av tillgängliga bevisfakta i form av vittnesutsagor, 

DNA-spår eller något annat.  

Ett delbevistema är precis det ordet antyder en specifik del man försöker bevisa. I 

asylmål kan ett delbevistema exempelvis vara att den sökande fängslades eller 

torterades i hemlandet.  

Bevisfakta är omständigheter som om de skulle visas med fullständig säkerhet ensamt 

skulle uppfylla bevistemat eller delbevistemat.42 

3.4.2 Bevis i asylmål 

I asylmål är bevistemat, förutom den sökandes identitet som inte behandlas närmare här, 

att den sökande vid ett återsändande skulle riskera att utsättas för förföljelse på någon 

av grunderna i flyktingdefinitionen. Det finns i den typ av ärenden som här behandlas, 

där det enda bevis den sökande kan ge förutom landinformationen är den egna 

berättelsen, egentligen inga bevisfakta. Om den sökandes berättelse visade sig vara sann 

med absolut säkerhet uppfyller detta fortfarande inte huvudbevistemat, den framtida 

risken.43 Den asylsökandes berättelse blir istället ett eller flera delbevisteman vars 

sammanlagda bevisvärde kommer att utgöra hjälpbevisning i förhållande till 

huvudbevistemat, den framtida risken.  

Att den sökande tidigare har utsatts för förföljelse är inte ett krav för att denne ska anses 

löpa risk för förföljelse vid ett återsändande. Det är heller ingen nödvändig förutsättning 

för flyktingskap att den sökande flydde hemlandet på grund av något som gör att denne 

är flykting.44 Tidigare förföljelse ska dock ses som en tydlig indikation på en framtida 

risk enligt UNHCR.45  Eller för att sätta det i bevisteoretiska termer: Det är en 

vedertagen erfarenhetssats att den som tidigare utsatts för förföljelse riskerar normalt att 

utsättas för detta igen vid ett återsändande.46 Om den sökande kan visa allvarlig 

individuell förföljelse i det förflutna är detta en tydlig indikation gällande risk för 

framtida förföljelse.  

På grund av det relativt låga beviskravet sannolikt kan den sökande genom att uppfylla 

ett delbevistema, att denne tidigare förföljts, i tillräcklig grad uppfylla 
                                                
42 Ekelöf, A.a, s. 18. 
43 Ekelöf, A.a, s. 18ff. 
44 Goodwin-Gill & McAdam, A.a, s. 63. 
45 Handboken, p.45. 
46 Ekelöf, A.a, s. 18ff. 
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huvudbevistemat.47 Detta är en stor viktig skillnad i förhållande till straffprocessen där 

beviskravet är betydligt högre. 

3.4.3 Landinformation 

Utöver den sökandes berättelse finns alltid någon form av landinformation som är en 

mycket viktig del av bevisningen i asylärenden. Det framgår bland annat av artikel 42 i 

Handboken att 

"[...] Den sökandes redogörelse kan emellertid inte bedömas isolerat utan måste 

värderas utifrån de omständigheter som råder i hans hemland. Kunskap om 

förhållandena i den sökandes hemland är av stor vikt (om än inte avgörande) när det 

gäller att avgöra den sökandes trovärdighet. [...]" 

Tillgången på landinformation är generellt god i Sverige.48 Att landinformation finns 

tillgänglig behöver däremot inte betyda att den är relevant och uppdaterad i varje enskilt 

fall. Landinformationen fyller en central funktion i den typ av ärenden som behandlas i 

denna uppsats. I denna typ av ärenden är landinformationen det enda rätten har att ta 

ställning till utöver den sökandes berättelse. I många fall, som det fiktiva fall som 

kommer att presenteras nedan, ger landinformationen varken något starkt stöd för den 

sökandes berättelse eller talar stark emot denna. Det är i det läget viktigt att 

beslutsfattaren inte övertolkar landinformationen.  

3.4.4 Förvaltningsrättsliga principer 

Avslutningsvis gällande bevisning bör några viktiga förvaltningsrättsliga regler och 

principer som påverkar trovärdighetsbedömningen nämnas. 

Asylmål är ärenden där en enskild ansöker om en förmån. Inom förvaltningsrätten har 

den sökande bevisbördan när denne ansöker om en förmån enligt förvaltningsrättsliga 

principer vilket också framgår av MIG 2007:12. 

En för ämnet central rättsprincip är officialprincipen enligt 8 § FPL. Officialprincipen 

innebär att rätten har ett ansvar för att målet blir tillräckligt utrett innan det avgörs. I 

MIG 2006:1 återförvisades ärendet till MD eftersom MD inte hade uppfyllt 

officialprincipen enligt 8 § FPL, bland annat eftersom muntlig förhandling inte hade 

                                                
47 Diesen, A.a, s. 230. 
48 Feijen & Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, En studie av Migrationsverkets utredning av och 
beslut om internationellt skydd, s. 199f. 
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hållits. Principen reglerar om och hur mycket rätten ska ingripa i den process som i och 

med att det rör sig om en tvåpartsprocess, ska skötas av parterna.49 Trots att processen 

ska skötas av parterna har alltså rätten ett ansvar för att målet blir tillräckligt utrett.  

Den sökande ska vidare ges möjlighet att kommentera det som tillförts ärendet enligt 18 

§ FPL.50 Detta har även fastslagits av MiÖD i bland annat MIG 2006:1. 

3.5 Nationell flyktingrätt 
Det är den sökande som har bevisbördan för sitt påstående om att denne är i behov av 

skydd. Det allmänna har ett relativt stort ansvar att utreda omständigheterna och hjälpa 

den enskilde enligt officialprincipen. Beviskravet är som nämnts ovan att den sökande 

ska göra sitt behov av skydd sannolikt.51  

Det enskilt viktigaste avgörandet från MiÖD gällande trovärdighet är MIG 2007:12. 

Den sökande lyckades i målet inte göra sin berättelse sannolik med hjälp av den 

tillgängliga bevisningen. Frågan uppkom då om den sökande ändå var trovärdig och 

därför skulle ges tvivelsmålets fördel i enlighet med Handboken artikel 199.  

De åberopade skyddsskälen ska enligt MiÖD i bland annat MIG 2007:12 prövas i två 

led, efter att den sökande gjort sin identitet och sitt medborgarskap/hemland sannolikt. 

• Är den sökandes berättelse i sig tillräcklig för att lagens kriterier ska vara 

uppfyllda? (Är den sökande flykting om berättelsen stämmer?) 

• Har den sökande gjort sin berättelse sannolik genom bevisning eller genom att 

bedömas vara trovärdig och därigenom tillerkännas tvivelsmålets fördel? 

Vad som i denna uppsats främst är intressant är det andra ledet i den andra punkten: i 

vilka situationer den sökande uppfattas som trovärdig och därför bör ges tvivelsmålets 

fördel. Det är viktigt att påpeka att denna prövning endast behöver göras om den 

sökande inte kunnat göra sin berättelse sannolik med hjälp av bevisning samtidigt som 

den uppgivna berättelsen, om den är sann, skulle innebära att den sökande är att betrakta 

som flykting. De två olika delarna av det andra ledet får inte sammanblandas. Den 

                                                
49 Wennergren & von Essen, Förvaltningsprocesslagen, (1 augusti 2014 Zeteo), kommentaren till 8 §. 
50 Feijen & Frennmark, A.a, s. 78. 
51 Beviskravet sannolikt lyftes även fram i prop. 1996/97:25 s. 98, som MiÖD hänvisar till i MIG 2007:12. 
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sökandes allmänna trovärdighet ska inte påverka bedömningen av om denne lyckats 

göra sin berättelse sannolik med hjälp av övrig bevisning.52  

Hur genomförde MiÖD i MIG 2007:12 då prövningen av trovärdigheten? I korthet blir 

svaret på den frågan tyvärr att det är oklart. I domskälen står att läsa att "Med hänsyn till 

vad som ovan redovisats finner Migrationsöverdomstolen sammanfattningsvis att A inte 

lyckats göra sin berättelse trovärdig."53  

Även om MiÖD inte redovisade hur bevisvärderingen genomfördes framgår av 

domskälen vissa omständigheter som ansågs tala emot den sökandes trovärdighet. 

Berättelsen ansågs vara vag och detaljfattig som helhet. Vidare hade den sökande ändrat 

sin berättelse och det fanns motstridiga uppgifter som var svårbegripliga. Detta ansåg 

MiÖD talade mot den sökandes trovärdighet.54 Hur MiÖD anser att begreppen vag, 

detaljfattig och motstridiga uppgifter bör tolkas och värderas i förhållande till varandra 

klargjordes inte. Vaghet, brist på detaljer och motstridigheter i uppgifterna behöver inte 

tyda på att en berättelse inte är sann, som kommer visas nedan. Med detta inte sagt att 

det går att påstå att MiÖD gjorde en felaktig bedömning. Det skulle däremot kunna vara 

så att domstolen tillämpade de till buds stående kriterierna för att bedöma trovärdighet 

på ett sätt som inte var optimalt om målet var att göra en materiellt riktig bedömning.  

Eftersom den sökande i MIG 2007:12 inte kunde göra sin berättelse trovärdig fick han 

heller inte tvivelsmålets fördel gällande de uppgifter som varken kunde bekräftas eller 

dementeras. Den sökande utvisades därför i enlighet med MIV:s ursprungliga beslut.  

Ytterligare praxis som har relevans för denna uppsats är MIG 2011:6. I målet bedömde 

MiÖD en av flera återgiva händelser som de sökande återgett som icke trovärdig. I det 

ärendet gavs de sökande ändå tvivelsmålets fördel då den allmänna trovärdigheten (i 

enlighet med Handboken artikel 204) inte ifrågasattes. De två sökande ansågs i övrigt 

ha "lämnat trovärdiga uppgifter som framstår som självupplevda"55. 

3.6 Trovärdighetsbedömningar enligt Migrationsverket 
Frågan om hur MIV ser på trovärdighetsbedömningar är intressant av flera anledningar. 

Först är det MIV som fattar det första beslutet. Om MIV vid ett överklagande upptäcker 

                                                
52 Detta har förtydligats genom MIG 2007:37. 
53 MIG 2007:12 s. 5. 
54 MIG 2007:12, s. 5, st. 7-8. 
55 MIG 2011:6, s. 7. 
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att det första beslutet var felaktigt till den sökandes nackdel ska myndigheten ompröva 

det enligt 13:13 UtlL. Om MIV inte finner anledning att ändra sitt första beslut bli 

myndigheten motpart i MD vid ett överklagande från den sökande. Genom att studera 

myndighetens inställning i frågor om trovärdighet går det att få en föraning om hur MIV 

skulle argumentera i en tvist som rör den sökandes trovärdighet.  

2011 publicerades en rapport i samarbete mellan UNHCR och MIV där kvaliteten i den 

svenska asylprövningen analyserades.56 Rapporten är relevant för denna uppsats dels 

eftersom den visar hur MIV tidigare har behandlat frågor som är aktuella här men även 

eftersom den visar vad MIV åtminstone sedan 2011 har känt till behöver förbättras. Det 

finns flera intressanta delar i rapporten men här kommer endast det som är relevant för 

frågeställningarna i denna uppsats att presenteras. En brist som uppmärksammades var 

att trovärdighetsbrister kommenterades av MIV först i det negativa besked som 

lämnades. Den sökande fick därför ofta aldrig chansen att bemöta vad MIV såg som 

trovärdighetsbrister. UNHCR rekommenderade därför att den sökande alltid skulle få 

tillfälle att kommentera såväl de brister MIV ansåg fanns i berättelsen som eventuella 

övriga oklarheter.57 

Efter den ovan nämnda rapporten har MIV 2013 utkommit med ett rättsligt 

ställningstagande gällande metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet.58 

Ställningstagandet är relevant för att det måste antas åskådliggöra den inställning MIV 

har till trovärdighetsbedömningar i de frågor som diskuteras i ställningstagandet. Enligt 

MIV ska vid en avslutande sammantagen bedömning följande frågor ställas.59 

• Rör det sig om brister i kärnfrågorna? 

• Är förklaringarna till bristerna rimliga? 

• Ger sökandens agerande i asylprocessen allvarliga skäl att ifrågasätta 

grunden för ansökan? 

• Är sökandes förklaring till sitt agerande rimligt? 

 

                                                
56 Feijen & Frennmark, A.a,  
57 Feijen & Frennmark, A.a, s. 78f. 
58 RCI 09/2013. 
59 RCI 09/2013, s. 10. 



 27 

Att uppgifterna inte lämnats på ett trovärdigt sätt kan enligt MIV vara en del av, men 

inte ensam grund för, bedömningen.60 En sådan bedömning är helt i linje med den ovan 

gjorda tolkningen av artikel 199 i Handboken. Detta var kort om hur MIV ser på frågor 

som rör trovärdighet. Som kommer att visas nedan under kapitel 4 är emellertid vissa 

regler som MIV ställt upp ovan snarare utgångspunkter än regler utan undantag. 

Med kärnfrågorna menar MIV att bristerna i trovärdigheten, för att de ska kunna fälla 

avgörandet, måste har att göra något av de centrala delbevisteman som finns i målet. 

Om det enbart rör sig om brister i förhållande till mer perifera delbevisteman är detta 

inte tillräckligt. Ett tydligt exempel på detta när det inte rörde sig om brister i 

kärnfrågorna är det ovan återgivna MIG 2011:6. I övrigt lämnar ställningstagandet, som 

i övrigt på det stora hela överensstämmer med vad som sägs i denna uppsats, många 

frågor obesvarade. Frågan om den sökande kan lämna rimliga förklaringar till bristerna 

och sitt agerande bör som kommer att framgå nedan av kapitel 4 åtföljas av en 

diskussion gällande vad som kan anses utgöra en rimlig förklaring.  

Avslutningsvis framgår av yttrandet att om termer som vag och detaljfattig, de termer 

som användes av MiÖD i MIG 2007:12, används måste det preciseras vad dessa avser. 

Även gällande detta kommer det framgå nedan att lämpligheten i att låta vaghet eller 

brist på detaljer få en avgörande betydelse är högst tvivelaktig. 

3.7 Avslutande tankar om de lege lata 
Den sökandes trovärdighet blir i vissa asylrättsliga ärenden helt avgörande för målets 

utgång. Trots detta är frågan i stort sett helt oreglerad i lag och förarbeten. Det finns viss 

praxis, men frågan är där långt ifrån helt utredd.  

Vad gäller praxis finns trots prejudikat på området flera frågor gällande 

trovärdighetsbedömningar som är helt obesvarade i dagsläget. Ska praxis tolkas som att 

all vaghet eller brist på minnen av enskilda detaljer ska tolkas till nackdel för den 

sökandes trovärdighet? En sådan tolkning skulle stå i direkt strid med den forskning 

som kommer presenteras nedan i kapitel 4. Så kan rimligtvis inte vara fallet. Istället får 

det antas att praxis avser att sådan vaghet som tyder på bristande trovärdighet ska 

påverka trovärdigheten negativt medan sådan vaghet som kan förväntas inte bör påverka 

trovärdigheten.  
                                                
60 Rättligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet, RCI 
09/2013, s. 10. 
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I Handboken berörs frågan om trovärdighetsbedömningar, men främst i form av ramar 

och riktlinjer. Frågan om hur trovärdighetsbedömningar ska genomföras bör enligt min 

mening istället lösas genom att läsa relevant och uppdaterad forskning i ljuset av 

handboken och andra källor. 

Vid en första anblick kan det tyckas som att frågan om trovärdighetsbedömningar är 

färdigutredd. Det finns artiklar i Handboken och det finns nationell praxis på området. 

Jag tror att det kan vara en förklaring till att de frågor som berörs här ofta inte diskuteras 

i situationer där asylsökandes trovärdighet aktualiseras. Begrepp som vag och 

detaljfattig kan tyckas vara tydliga begrepp men det rör sig om relativa begrepp. 

Eftersom det lämnas till varje enskild tolkare att fylla ut dessa begrepp med en faktiskt 

innebörd i en enskild situation menar jag att betydelsen av begreppen, och därigenom 

även innehållet i gällande rätt, kommer att skifta från tolkare till tolkare. Denna bild 

förstärks av att de kritiska begreppen inte problematiseras heller i den tolkning som 

MIV gör av begreppen. 

Rådande rättsläge har av anledningar som kommer att framgå nedan stora 

rättsäkerhetsbrister. Av kapitel 4 kommer framgå varför så är fallet. Av kapitel 5 

kommer det vidare framgå vilka konsekvenser rådande ordning skulle kunna få i ett 

verkligt ärende. 
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4 Den psykologiska aspekten 

4.1 Inledning 
Rättsläget så som det ser ut har nu presenterats. För att kunna gå vidare till frågan om 

trovärdighetsbedömningarna genomförs på ett rättssäkert sätt menar jag att man måste 

vi vända sig till områden utanför det strikt juridiska för att få svar. 

Som påpekades i arbetets inledning har den rättspsykologiska forskningen som rör 

utsagor och trovärdighetsbedömningar ofta rört det straffrättsliga området. Det finns 

viktiga skillnader mellan straffrätt och asylrätt. Den första skillnaden är att personen 

vars trovärdighet bedöms i asylrätten är densamme som har bevisbördan i asylrätten. 

Inom straffrätten är det åklagaren som har bevisbördan, trovärdighet bedöms hos den 

målsägande, den tilltalade eller vittnen. På samma tema finns den kanske viktigaste 

skillnaden, in dubio pro reo, i tveksamma fall till förmån för den tilltalade inom 

straffrätten. Lyckas inte åklagaren uppfylla sin bevisbörda frias den tilltalade. Att 

skyldiga brottslingar går fria anses vara ett pris värt att betala för att inte oskyldiga ska 

straffas, en rättssäkerhetsgaranti.61 Inom asylrätten saknas motsvarande in dubio-regel. 

Istället faller man i slutändan tillbaka på att det är den sökande som har bevisbördan. 

Att den sökande inte bedöms som trovärdig innebär att denne inte har uppfyllt sin 

bevisbörda. Vidare är skillnaden mellan beviskraven viktig. Där det inom straffrätten 

ska visas bortom rimligt tvivel är det asylrättsliga beviskravet som nämnts ovan att 

behovet av skydd ska göras sannolikt.  

Detta om skillnaderna. Likheterna är emellertid också stora. Både inom straffrätt och 

asylrätt är det speciella händelser den som berättar ska återge. Det rör sig ofta om 

händelser som för den berättande vid tidpunkten och även vid återberättandet innebär en 

emotionell påfrestning. När trovärdighetsbedömningar blir avgörande är frågan som 

ställs desamma inom både straffrätt och asylrätt. Den berättande återger en historia som 

skulle kunna vara sann. Det går inte att definitivt säga att berättelsen stämmer eller inte 

gör det. Hur bedömer man lämpligast berättelsen? Om man bedömer berättelsen efter 

bästa förmåga, hur säker kan man vara på sin slutsats? 

                                                
61 Ekelöf A.a, s. 150.  
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Med detta i åtanke bör resultaten av den rättspsykologsiska forskning som presenteras 

här kunna säga något som är av intresse även för asylrätten, trots att merparten 

genomförts med ett straffrättprocessrättligt fokus. 

4.2 Forskning gällande minne och återgivning av händelser från 

minnet 

4.2.1 Allmänt om minnet 

Detta är inte forumet för en lång och utförlig beskrivning av hur minnet fungerar. I 

korthet kan dock sägas att när vi pratar om minnen och återberättandet av dessa pratar vi 

om tre från varandra fristående mekanismer. 

När något inträffar inkodas detta i vårt minne. Därefter lagras det. När vi sedan ska 

återberätta händelsen aktualiseras framplockning.62 

Den här relevanta aspekten av det mänskliga minnet är långtidsminnet. Med 

långtidsminne menas minnet av händelser som inträffade för mer än 30-60 sekunder 

sedan.63 Långtidsminnet delas i sin tur in i olika delar. De delar som kommer att 

aktualiseras här är det medvetna långtidsminnet som består av det semantiska och det 

episodiska minnet. Det förra består av fakta medan det senare består av händelser ur 

våra liv.64 

Det är generellt lättare att minnas ett faktum än hur och när man lärde sig detta 

faktum.65 Detta beror på att fakta återfinns i det semantiska minnet medan när och hur 

man lärde sig något istället befinner sig i det episodiska minnet. I asylärenden kan detta 

vara viktigt exempelvis i samband med att den sökande beskriver sina hemtrakter. Att 

den sökande har faktakunskap om något men inte kan återge hur denne har fått den 

kunskapen är i sig självt inte märkligt då det rör sig om helt olika sorters minnen. 

I MIG 2011:6 ansågs det faktum att de sökandes berättelser i stort sett inte förändrats 

under ärendets gång tala för de sökandes trovärdighet. Självklart talar det inte för 

någons trovärdighet om allt denne berättar ändras från gång till gång. Men skillnader 

uppkommer alltid när något återberättas flera gånger. Tid som förflutit, känslor vid 

återberättandet och det sätt på vilket frågan ställs är exempel omständigheter som 
                                                
62 Christianson & Ehrenkrona, Psykologi och bevisvärdering, s. 84. 
63 Goldstein, Cognitive psychology, s. 182f. 
64 Goldstein, A.a, s. 185. 
65 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 58. 
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påverkar det svar som ges. 66  Det går därför inte att vänta sig att upprepade 

återberättanden av samma händelse kommer att vara precis lika, även om dessa är sanna. 

Särskilt problematiskt är det med "temporal information" som datum, frekvens och 

tidsåtgång. Detta har i sin tur att göra med att detaljerade minnen av exakt vilket datum 

något hände eller det exakta antalet av något allt som oftast är onödig information att 

lägga på minnet.67 Oförmågan att minnas datum eller antalet tillfällen något inträffat bör 

inte hållas mot den sökande. Denna typ av information är extremt svårt för alla att 

minnas om det inte medvetet läggs på minnet.68 

När det gäller minnen från en specifik händelse minns människor det man fokuserade på 

bättre än annat. Det man minns behöver inte nödvändigtvis vara det utredaren eller 

någon annan skulle klassificera som minnesvärt.69 Det står klart att man minns det man 

upplever som central information bättre än det man upplever som perifer information. 

Vad som är central information är däremot subjektivt utifrån den person vars minne det 

är man studerar.70  

4.2.2 Minnen av traumatiska händelser 

När det gäller frågor om asyl räcker det inte att enbart studera hur minnet fungerar. Det 

är dessutom viktigt att uppmärksamma att de händelser den sökande ska återberätta när 

denna ansöker om asyl ofta är dramatiska händelser som är ett verkligt trauma för den 

sökande. 

Traumatiska händelser upplevs dröja sig sig kvar i minnet på ett särskilt sätt. I Sverige 

kan de flesta ange var de var och vad de gjorde när de nåddes av nyheten att Olof Palme 

hade skjutits, eller vad de gjorde 11 september 2001. Detta fenomen kallas för flashbulb 

memories (fotoblixtminnen).71 Vi minns ett isolerat ögonblick i tiden med upplevd 

tydlighet. Problemet med denna typ av minnen är att vi ofta överskattar hur väl vi minns 

händelsen i efterhand. Forskningen visar att denna typ av minnen varken tycks vara 

bättre eller sämre än vanliga minnen när det gäller med hur stor korrekthet vi minns en 

                                                
66 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 151. 
67 Cameron, Refugee Status Determinations and the Limits of Memory’, International Journal of Refugee 
Law, vol. 22, nr. 4, 2010 (s. 469–511), s. 471-475. 
68 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 139. 
69 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 59. 
70 Cameron, A.a, s. 484. 
71 Goldstein, A.a, s. 228. 
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tidigare händelse. Vad som däremot gör dessa minnen speciella är att vi upplever 

minnet som klart, tydligt och oföränderligt.72 

Gällande just traumatiska händelser har det återkommande visats i den psykologiska 

forskningen att vid en hotfull situation fokuseras vår uppmärksamhet på det som 

upplevs utgöra faran. Fenomenet kallas weapon-focus eftersom människor vid 

exempelvis rån fokuserar på vapnet och därför inte registrerar andra saker, som hur 

rånaren ser ut eller vad som händer i utkanten av situationen.73 

Ett annat välkänt fenomen bland traumaöverlevare är att de kan komma att uppleva 

dissociation. Med dissociation menas en mental distans till den aktuella situationen. 

Den som upplever situationen känner en frånvaro av starka känslor.74 Detta kan medföra 

antingen att minnet inte kodas in på ett sätt som gör att det kan hämtas senare, 

alternativt att minnet kodas in på ett bra sätt men att personen helt enkelt inte klarar att 

hämta minnet vid ett senare tillfälle, exempelvis vid en förhörssituation.75 Den sökande 

kan då upplevas som likgiltig eller avtrubbad. Detta är också ett av diagnoskriterierna 

för PTSD (Post traumatic stress disorder). Traumat kan även ytterligare påverka 

förmågan att minnas detaljer, traumat förstärker ytterligare det problem som redan 

naturligt finns med minnet. 76  Bland annat FN:s kommitté mot tortyr har 

uppmärksammat att PTSD kan orsaka vaghet i uttalanden.77  Det är väl dokumenterat 

faktum i den psykologiska litteraturen att minnesstörningar i samband med PTSD är 

vanligt förekommande.78 

Brist på detaljer när traumatiska minnen återberättas snart efter händelsen är i sig inget 

märkligt. Emotionellt laddade minnen är förvisso generellt starkare än neutrala, men 

traumatiska minnen kan vara svåra att komma åt detaljerna i till en början.79 Stora 

metastudier pekar på att personer som lider av PTSD har problem med minnet när det 

                                                
72 Cohen, Questions of Credibility: Omissions, Discrepancies and Errors of Recall in the Testimony of 
Asylum Seekers, International Journal of Refugee Law Vol. 13 Nr 3, s 203-309, Oxford University Press 
2002, s. 298.  
73 Christianson, Emotional Strass and Eyewitness Memory: A Critical Review, Psychological Bulletin 
1992, Vol 112, Nr 2, s. 284-309, s. 292. 
74 Dyregrov, Katastrofpsykologi, s. 14ff. 
75 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 62. 
76 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 62ff. 
77 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 141. 
78 Dyregrov, A.a, s. 42f. 
79 Christianson & Ehrenkrona, A.a, s. 73f. 
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gäller att återberätta tidigare händelser.80 Avslutningsvis kan påpekas att oförmåga att 

minnas viktiga aspekter av traumat är även ett av diagnoskriterierna för PTSD.81  

4.2.3 Specifikt gällande flyktingar 

Av förklarliga skäl är antalet studier där flyktingar som grupp har studerats begränsad. 

Det finns emellertid en brittisk studie som genomfördes med flyktingar från 

jugoslavienkriget. Försiktighet är påkallat när det gäller att dra långtgående slutsatser 

från en ganska begränsad studie. Det positiva med den här behandlade studien är 

emellertid att de deltagande inte var studenter vid universitet eller andra frivilliga. De 

deltagande i studien hade faktiskt flytt sitt hemland. Studien tyder på att de teorier som 

presenteras här tycks få stöd även i studier där människor som faktiskt flytt sina 

hemländer deltagit.  

Studien visade stora avvikelser vid gällande detaljer vid upprepat återberättande av 

tidigare händelser.82 Vid upprepade intervjuer var skillnaderna mellan de detaljer som 

berättades stora. 27 flyktingar från Kosovo och 12 från Bosnien deltog i studien som 

genomfördes mellan 1999 och 2000. Samtliga sökande hade beviljats uppehållstillstånd 

i Storbritannien utan att behöva lämna någon asylberättelse vid tillfället. Med tanke på 

att dessa personer redan hade uppehållstillstånd tycks det inte ha funnits någon 

anledning för dessa att inte vara sanningsenliga i samband med intervjuerna. Personerna 

intervjuades vid två tillfällen med olika tidsintervaller mellan intervju ett och två. För de 

deltagare i studien som intervjuades med långt mellanrum (mer än 10 veckor) och 

visade tydliga tecken på PTSD avvek intervju nummer två mest. Även i den övriga 

grupperna där intervallen var kortare och testpersonen inte visade tydliga tecken på 

PTSD avvek berättelse nummer två emellertid tydligt från den första berättelsen. 

Studien pekade sammantaget på fyra saker. För det första tycks utsagor om samma 

händelse skilja sig åt även när den sökande saknar anledning att fabricera sin berättelse. 

För det andra var problemet större hos sökande som uppvisade fler symptom på PTSD. 

För det tredje var skillnaderna mellan de olika berättandetillfällena större för perifera 

detaljer än för centrala. Sammantaget tycks inte det faktum att berättelsen när den 

                                                
80 Johnsen & Asbjørnsen, Consistent impaired verbal memory in PTSD: A meta-analysis, Journal of 
Affective Disorders 111 (2008), s. 74–82. 
81 Dyregrov, A.a, s. 39. 
82  Herlihy, Scragg & Turner, Discrepancies in autobiographical memories - implications for the 
assessment of asylum seekers: repeated interviews study, Brittish Medical Journal VOLUME 324, 9 
FEBRUARY 2002, s. 324-327. 
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återges en andra gång avviker från det första tillfället nödvändigtvis tyda på att den 

sökande fabricerar berättelsen.  

4.2.4 Minnen av detaljer från upprepade liknande händelser 

Forskningen ger tydligt stöd för att den som upplever flera liknande situationer helt kan 

komma sakna individuella minnen från de enstaka händelserna.83 Med detta inte sagt att 

personer glömmer händelser för att de upprepas. När liknande händelser upprepas 

skapas ett blandat minne, där samtliga liknande händelser ingår. Detta är värt att ha i 

åtanke när den sökande inte kan uppge detaljer trots att exempelvis förhör har upprepats 

gång på gång. 

Ett närliggande område är det som inom psykologin kallas för scripts. Våra minnen av 

en specifik händelse påverkas av hur linkande händelser normalt utspelar sig.84 Hur vi 

minns en situation som liknar en annan situation vi har varit med om tidigare påverkar 

av våra förväntningar på den senare situationen. Om någon ber mig att beskriva den 

senaste gången jag handlade mat på min lokala matbutik kommer jag troligen att 

beskriva hur jag hämtade mina varor, ställde mig i kö, hälsade på kassörskan, betalade, 

packade mina varor och gick hem.  Det är nämligen så jag är van att ett besök på 

matbutiken går till. När jag ombeds att beskriva mitt senaste besök beskriver jag hur ett 

normalt besök är. Kanske hälsade jag inte på kassörskan för att jag stod i andra tankar 

just den här gången. Kanske fanns det inte alls en kö i butiken. Experiment visar att 

människor när de ombeds beskriva exempelvis sitt senaste besök hos tandläkaren ofta 

snarare beskriver ett normalt besök än specifikt sitt senaste. Den som berättar är i 

situationen helt ovetande om att det den beskriver inte är vad som efterfrågades. 

Personen återger vad den minns, problemet är att minnet är felaktigt.85 Om flera 

händelser som liknar varandra har inträffat sammanblandas minnet av dessa till en 

massa av minnen. Det kan därför vara omöjligt att avgöra när en viss sak har inträffat i 

förhållande till en annan.86 

                                                
83 Cameron, A.a, s. 481f. 
84 Goldstein, A.a, s. 240. 
85 Goldstein, A.a, s. 241. 
86 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 140. 
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4.3 Att peka ut en lögn 

4.3.1 Inledning 

Det är på sin plats att presentera den forskning som finns gällande att avgöra när andra 

människor ljuger. Om man förenklar det något står rätten inför två alternativ när de tar 

del av en asylsökandes berättelse. Den sökandes berättelse kan vara sann eller inte sann.  

Om berättelsen inte är sann kan det i sin tur ha två huvudsakliga förklaringar, antingen 

tror den sökande att det den säger är sanningen fast än det är fel, eller så ljuger den 

sökande. 

Hur en lögn definieras är inte så enkelt som det först kan tyckas vara. I denna uppsats 

har den definition som används av Vrij använts. En lögn är när en person, oavsett om 

detta lyckas, försöker övertyga en annan person om något berättaren inte tror är sant.87 

4.3.2 Forskning 

Lögnsignaler kan delas upp i verbala och icke-verbala signaler.88 Här kommer enbart de 

verbala signalerna att behandlas. Det är både möjligt och troligt att ickeverbala signaler 

som att titta bort eller röra på fötterna påverkar trovärdighetsbedömningen men detta 

framkommer i så fall inte i domskälen.   

Vid studier gällande vad som utmärker lögn från sanning har intressanta resultat 

framkommit. Gällande det som kallas verbal cues (verbala signaler) kan först och 

främst konstateras att inget enskilt av följande kriterium; negativa uttalanden, 

generaliseringar, självrefererande, omedelbarhet, svarslängd, sannolikt svar, språklig 

mångfald, sammanhängande och motsägelser gav samma utslag i alla studier. Det som i 

en studie anses tyda på att någon talar sanning anses enligt en annans studie tala för att 

någon ljuger.89 Särskilt intressant är att de genomförda studierna inte ger något stöd för 

att motsägelser i sig skulle vara ett tecken på lögn.90 Detta är viktigt. Forskningen ger 

inte stöd till det vanliga antagandet att motsägelser är ett tydligt tecken på lögn. 

När det gäller omedelbarhet i svaren, hur lång tid det dröjer för den som intervjuas att 

svara på en fråga, finns visst stöd för att detta skulle vara ett tecken på lögn.91 Det 

                                                
87 Vrij, A.a, s. 15.  
88 Vrij, A.a, , Kapitel 3 respektive 4. 
89 Vrij, A.a, s. 106 ff, bilaga 4.1. 
90 Vrij, A.a, s. 107. 
91 De Paulo med flera, Psychological Bulletin 2003, Vol. 129, No. 1, 74–118, Cues to deception, s. 92. 
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fyndet bestrids dock av senare studier.92 Värt att ha i åtanke är då att det som kan 

studeras är om samma person dröjer längre med sina svar när denne ljuger än när den 

berättar sanningen. Gällande asylfrågor blir flera av de eventuella lögnkriterier det 

forskats kring ofta obrukbara. Om någon talar via tolk eller svenska med stor 

ansträngning kan svarets omedelbarhet svårligen hållas för eller emot den sökandes 

trovärdighet när det inte kan utredas varför svaret eventuellt dröjer. 

Ett exempel på en vanlig föreställning gällande hur den som ljuger beter sig är att 

lögnare skulle undvika ögonkontakt. I studier har det emellertid visat sig att undvikande 

av ögonkontakt helt saknar koppling till om den som undviker kontakten ljuger eller 

talar sanning.93 Föreställningen att det skulle finnas en sådan koppling baserar sig på ett 

logiskt tankehopp. För de flesta av oss förknippas att ljuga med skam, när man skäms 

undviker man att titta andra i ögonen, alltså kopplar vi samman att ljuga med att 

undvika ögonkontakt.94 Det kan finnas ett statistiskt samband mellan undvikande av 

ögonkontakt och lögner, men sambandet är inte kausalt. 

Vid studier av människors förmåga att korrekt peka ut lögner i utsagor har otränade 

deltagarna rätt i ca 55 % av fallen. Personer som tränas och lär sig att leta efter 

kombinationer givna kriterier, utifrån den tillgängliga forskningen, kommer upp i 70 % 

korrekta avslöjanden.95 Det är förvisso markant förbättring, men är det verkligen rimligt 

att ett så viktigt besked som i asylfrågan baseras på en bedömning som i bästa fall har 

en felmarginal på 30 %, i sämsta fall inte är mycket säkrare än en slantsingling? 

4.3.3 Slutsatser som kan dras gällande lögner 

Det vetenskapliga stödet för att rätten med säkerhet ska kunna komma till slutsatsen att 

någon ljuger med enbart den sökandes beteende som grund är svagt. Den felmarginal 

det skulle innebära att göra sådana bedömningar kan inte rimligen accepteras i en 

rättsstat. Det kan därför inte anses rättssäkert att med säkerhet sluta sig till att den 

sökande ljuger om det inte finns brister även i tillförlitligheten. Med detta inte sagt att 

allt den sökande påstår måste tas för sant, bara att slutsatsen att denne ljuger inte kan 

dras med allt för stor säkerhet utan stöd. 

                                                
92 Vrij, Detecting lies and deceit, s. 107. 
93 De Paulo med flera, A.a, s. 92. 
94 Vrij, A.a, s. 127. 
95 Vrij, A.a, s. 256. 
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I vissa fall har den sökande kanske asylskäl som går att kontrollera men uppger av 

någon anledning inte dessa. Kanske är det för att den sökande minns fel (se 4.1), kanske 

väljer den sökande att berätta något annat än sanningen.  

Avslutningsvis gällande lögner och forskningen kring detta är det viktigt att påpeka att 

även om någon ljuger om en sakomständighet innebär detta inte att den sökande per 

automatik inte är trovärdig. Som framgår ovan gällande tolkningen av artikel 204 i 

Handboken och MIG 2011:6 påverkar inte alla tvivelaktigheter eller felaktigheter 

gällande sakomständigheterna den sökandes trovärdighet. Dels kan det röra sig om 

frågor utanför utsagans kärna, dels kan det finnas rimliga och acceptabla förklaringar till 

varför den sökande inte sa sanningen. 

4.4 Berättelsemodellen som förklaringsmodell 
Den psykologiska forsningen som rör straffrätten tyder på att hur berättelser faktiskt 

bedöms kan beskrivas utifrån berättelsemodellen.96 Det är en teori om hur berättelser 

värderas ur en bevisvärdessynpunkt i verkligheten. Berättelsemodellen är alltså inte en 

teori som beskriver hur trovärdighetsbedömningar borde göras. Det är en 

förklaringsmodell för vad som gör att en berättelse bedöms som trovärdig eller icke 

trovärdig.  

Gällande trovärdighetsbedömningen i asylärenden finns trots att modellen är utvecklad 

med straffrätten i fokus goda skäl att anta att den aktuella forskningen är tillämpbar. 

Med reservation för de viktiga skillnader som beskrivits ovan finns också tydliga 

likheter. Den i det här sammanhanget kanske viktigaste likheten är att bedömaren, 

domare och i vissa fall nämndemän, är densamme som inom straffrätten.  

Enligt berättelsemodellen är det följande faktorer som påverkar hur trovärdig en 

berättelse bedöms vara.97  

• Täckning  

• Sammanhang - bestående av tre komponenter 

o Inbördes faktakontrollerbarhet (enhetlighet) 

                                                
96 Pennington, N & Hastie, R, Explenation-Based Decicion Making: Effects of Memory Structure on 
Judgement, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol 14, Nr 3, 1988, 
s. 521-533. 
97 Pennington och Hastie (1993), ”The Story model for jury decision-making”, i R. Hastie (red.), Inside 
the Juror: The Psychology of Juror Decision-making. New York: Cambridge University Press, s. 192-221. 
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o Sannolikhet  

o Fullständighet  

• Originalitet  

• (Kronologi) 

Vad kriterierna utgör är de beståndsdelar som gör att en berättelse uppfattas som 

trovärdig. Om kriterierna uppfylls i högre grad uppfattas berättelsen som mer trovärdig. 

Med täckning menas att berättelsen stämmer överens med de bevis som har lagts fram i 

målet. Desto fler bevis berättelsen täcker in desto trovärdigare uppfattas den.98 

Sammanhang innehåller flera delar. Faktakontrollerbarheten handlar om att berättelsen 

inte får motsäga bevis eller innehålla motstridigheter. Sannolikheten är, väntat, att en 

berättelse som uppfattas som sannolik framstår som mer trovärdig. Med Fullständighet 

menas att en berättelse framstår som mer trovärdig om den beskriver ett fullständigt 

händelseförlopp där vad som händer kan förklaras, luckor i berättelsen är därför en 

nackdel.99 

Viktigt är också originalitet. En berättelse framstår som mer trovärdig om det inte finns 

en alternativ berättelse som framstår som mer eller lika sannolik.100 

Avslutningsvis menar också Granhag att en berättelse som återges i kronologisk 

ordning framstår som mer trovärdig än en som inte gör det. 101 

En berättelse som stämmer väl med kriterierna ovan behöver inte vara sann, precis om 

en berättelse som stämmer dåligt med kriterierna ovan inte behöver vara osann. För att 

sätta det ovan nämnda i den för uppsatsen aktuella kontexten innebär det följande. När 

den sökande berättar sin version kommer denna att bedömas av domaren och de andra 

som lyssnar. Hur trovärdig berättelsen uppfattas beror på hur väl kriterierna ovan 

uppfylls. Förutom själva berättelsen beror bedömningen av den självklart även på 

bedömaren. Vilka kunskaper och åsikter har den som lyssnar gällande vad som 

berättas?102 Det centrala med berättelsemodellen är att kriterierna i sig helt saknar 

koppling till frågan om berättelsen faktiskt är sann eller inte. Modellen beskriver vad 

som gör att vi uppfattar en berättelse som trovärdig, inte vilka berättelser vi borde tro på. 
                                                
98 Granhag & Christiansson, Handbok i Rättspsykologi, s. 412f. 
99 Granhag & Christiansson, A.a, s. 412f. 
100 Granhag & Christiansson, A.a, s. 412f. 
101 Granhag och S.Å. Christianson, A.a, s. 407-422 
102 Se bland annat Ekelöf, A.a, s. 165f. 
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Till detta bör även läggas att UNHCR i sin kartläggning i CREDO-rapporten pekar på 

att bedömaren ofta misslyckas med att ta tillräcklig hänsyn till personliga och 

kontextuella förhållanden hos den enskilde vid trovärdighetsbedömningar.103Antagandet 

att vissa beteenden tyder på att någon ljuger är har mycket bristande stöd i 

forskningen.104 Berättelsemodellen skulle eventuellt kunna vara en del i att förklara hur 

trovärdighetsbedömningarna idag går till, i praktiken. Det går inte med säkerhet att säga 

att berättelsemodellen spelar en viktig roll i migrationsprocessen utan ytterligare 

forskning. Men så skulle kunna vara fallet. Med ytterligare forskning är det inte otroligt 

att det skulle visa sig att berättartekniska detaljer som de berättelsemodellen tar sikte på 

har stor inverkan på trovärdighetsbedömningar även i flyktingärenden. Om så skulle 

vara fallet är den en tydlig indikation på att de sökandes rättssäkerhet eftersätts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 82. 
104 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 185. 
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5 Abdel Khader Khan i Migrationsdomstolen 

5.1 Inledning 
Som framgick i början av detta arbete är det fall som kommer presenteras här i kapitel 5 

ett fiktivt sådant. Vissa omständigheter är förenklade för att tydligare åskådliggöra de 

aspekter av fallet som är relevanta för uppsatsen. Detta avsnitt finns med för att på ett så 

tydligt sätt som möjligt visa för läsaren hur de tidigare delarna i detta arbete skulle 

kunna påverka varandra i ett verkligt fall. Fallet finns med för att åskådliggöra att olika 

beteenden och uttalanden från den sökande ofta kan tolkas på flera olika sätt, beroende 

på vad den som tolkar vill komma till för slutsats. 

Det finns två förklaringar som är mer troligare än andra till varför Abdel Khader Khan 

ger den berättelse han ger. Den första möjligheten är att det är sanningen, eller i all fall 

sanningen så som han minns den. Det andra alternativet är att han ljuger. Om han ljuger 

kan det finnas flera förklaringar även till detta.  

Vad som egentligen, objektivt, har hänt Abdel Khader Khan är mindre viktigt i 

sammanhanget. Dels är det mindre viktigt eftersom det rör sig om ett fiktivt fall, dels 

eftersom absolut objektiv säkerhet sällan eller aldrig aktualiseras i asylärenden. Det kan 

vara så att det den sökande säger är vad som faktiskt hände, det kan också vara så att det 

gick till på ett annat sätt. Fallet presenteras i den ordning som med hänsyn till MIG 

2007:12 förefaller mest naturlig. Efter att omständigheterna presenterats prövas först 

frågan om omständigheterna skulle kunna vara tillräckliga för att den sökande ska vara 

att betrakta som flykting. Om så är fallet kommer därefter kommen frågan om den 

sökandes trovärdighet att prövas, i enlighet med praxis. 

5.2 Omständigheterna 
För att möjliggöra en bra analys av berättelsen har det fiktiva fallet begränsats till en 

relativt kort och koncis berättelse med ett sammanhängande händelseförlopp. 

Abdel Khader Khan sökte hösten 2012 asyl i Sverige och yrkade att han skulle beviljas 

uppehållstillstånd här. Som grund för sin ansökan åberopade att han att han på grund av 

sin ateistiska livsåskådning riskerade förföljelse vid ett återvändande till Afghanistan. 

Migrationsverket nekade Abdel Khader Khans ansökan om asyl då man inte bedömde 
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de lämnade uppgifterna som trovärdiga. Hösten 2014 ligger ärendet på 

Migrationsdomstolens bord för avgörande.  

I detta exempel antar vi att den sökande har uppgivit följande berättelse. Den sökande 

har uppfostrats som muslim i hemlandet och levt som praktiserande sådan under större 

delen av sitt liv. De sökande har betraktat sig själv som sekulär, men ändå troende. Efter 

att den sökandes familj förolyckats under början av 2012 har Abdel Khader Khan 

emellertid kommit att ta avstånd från religion i allmänhet och islam i synnerhet. Han 

fruktar nu att han vid ett återsändande till hemlandet skulle komma att förföljas på 

grund av att hans livsåskådning och tidigare uttalanden enligt afgansk lag betraktas som 

kätteri. Den sökande har berättat att det var i samband med att han lämnade ett möte där 

filosofiska och religiösa frågor diskuterats som deltagarna blev attackerade. Den 

sökande menar att mötesdeltagarna attackerades för att det uppfattades som att de 

närvarande sysslade med kätteri.  

Den sökande uppger att han var en av de första att lämna lokalen efter mötets 

avslutande. Gruppen med mötesdeltagare passerade en grupp bestående av mellan 10 

och 20 män. Helt plötsligt uppstod tumult och Abdel Khader Khan fick motta flera slag. 

De attackerande männen skrek saker som gjorde att den sökande förstod att gruppen 

attackerades för att de uppfattades som kättare. Den sökande kan inte återge vad det var 

angriparna skrek i detalj utan uppger endast att han förstod att han attackerades på 

grund av sitt deltagande i mötet. Under tumultet slogs Abdel Khader Khan till marken 

och fick där motta sparkar mot hela kroppen. Den sökande vet inte hur många sparkar 

det rörde sig om men tror att det var mellan två och sex personer som utdelade dessa. 

Den sökande säger sig inte veta hur länge situationen pågick. När han ombeds spekulera 

säger han att det förmodligen rörde sig om cirka 5 minuter men att det kan ha varit allt 

mellan 1 och 15 minuter. Den sökande säger sig inte veta om det var en eller flera män 

som skrek hotelser på grund av att han i samband med detta låg på marken och därför 

inte kunde se.  När det påpekas att han tidigare sagt att hotelserna skreks i samband med 

att attacken påbörjades blir den sökande osäker och säger sig tro att det var i det senare 

skedet hoten uttalades. 

Abdel Khader Khan har varken kunnat återge vad som sades på mötet, mer än de ämnen 

som diskuterades, om det fanns vittnen till den uppkomna situationen eller vilka 

specifika hot som gjorde att han nu fruktar för sitt liv. Han menar att han levt större 
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delen av sitt liv som muslim. Han har deltagit i bön och högtider utan att ha några större 

betänkligheter kring detta. Det var under senare delen av tonåren han började tvivla. 

Tvivlet gjorde att han befann sig på det aktuella mötet. Vid ett återsändande uppger den 

sökande att han är övertygad om att han kommer att förföljas av myndigheterna eller 

andra utan att myndigheterna skulle ingripande på grund av att han efter det som hände 

helt har lämnat religionen. 

5.3 Är den sökande flykting om allt är sant? 
För exemplets skull och för att mängden information här ska bli hanterbar antas att den 

sökande har gjort sin identitet sannolik, denna fråga behöver alltså inte hanteras 

ytterligare här. Då detta är ett fiktivt fall skulle ytterligare omständigheter kunna antas. 

Precis som här är omständigheterna i asylmål dock sällan entydiga. För att kunna 

bedöma en sökandes trovärdighet måste rätten ofta ta ställning till landinformation och 

omständigheterna som inte ger någon definitiv bild av vad som inträffat. På grund av 

det fiktiva fallets syfte kommer det vidare att antas att internt flyktingalternativ saknas. 

Enligt vissa tolkningar av sharialag utgör konvertering från islam heresi.105 Här har, för 

exemplets skull antagits att den sökandes handlande, om det är sant, utgör en handling 

som skulle tolkas på det sättet. Detta antagande är gjort utan någon mer ingående 

kunskap om muslimsk rätt och tolkning av sharialag. Läsaren ombeds därför ha 

överseende med att denna tolkning kan vara allt för förenklad. Fallet med Abdel Khader 

Khan finns med för att exemplifiera trovärdighetsbedömningar, inte för att på djupet 

analysera situationer för konvertiter i Afghanistan. Förföljelse på grund av religiös 

tillhörighet innefattar även ateister.106 Enligt Handboken p.73 är tillhörighet till viss 

religiös grupp vanligen inte tillräckligt för flyktingskap men kan vara det under 

speciella förutsättningar.  

Sharialag används i Afghanistan som utfyllnad till den nationella rätten. Att tillhöra 

andra trossamfund än islam är förvisso inte specifikt förbjudet enligt den nationella 

straffrätten, men heresi107 är enligt sharialag straffbart med döden. Personer som 

uppfattas handla i strid med Sharialag kan därför vara att anse som flyktingar, beroende 

                                                
105 US Department of State, 2012 International Religious Freedom Report. Afghanistan, 2013-05-20, s.4. 
106 UNHCR, Guidelines on international protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) 
of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, s. 3. 
107"Lära som avviker från den påbjudna", Nationalencyklopedin, Sökord: heresi, hämtad 2014-10-23,  
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på de individuella omständigheterna. Detta gäller även den som uppfattas handla i strid 

med talibanernas tolkning av sharialagen.108 

Det kan också påpekas att omständigheter liknande Abdel Khader Khans bedömdes 

utgöra flyktinggrund i Storbritannien. Skillnaden är dock den man som fick asyl i 

Storbritannien fick den på grund av sur place skäl då han blivit ateist efter lång tids 

vistelse i Storbritannien.109 Gällande migrationsverkets syn på risken att utsättas för 

förföljelse som ateist i Afghanistan ställdes frågan under början av 2014. Ett fråga-svar 

dokument publicerades på Lifos som bland annat hänvisar till det ovan nämnda brittiska 

fallet.110  Vidare hänvisas där till ett dokument från norska Landinfo.111  

Enligt den norska rapporten löper inte ateister i sig inte risk för förföljelse i Afghanistan 

som huvudregel. Den viktiga frågan för att avgöra om det föreligger risk för förföljelse i 

det enskilda fallet eller inte är om den sökandes agerande riskerar att uppfattar som 

heresi, som kan vara straffbart med döden.112 

Om den sökande, som han påstår att han gjorde, deltog i ett sådant möte som beskrivs 

och radikala grupper har kännedom om detta menar jag att detta skulle kunna uppfattas 

som heresi. Den sökande skulle då vid ett återvändande riskera att förföljas på grund av 

sin religiösa övertygelse. Om det den sökande berättat stämmer är denna därför att 

betrakta som flykting. I enlighet med den i MIG 2007:12 föreskrivna metoden återstår 

då att pröva om den sökande är att bedömas som trovärdig och därför bör ges 

tvivelsmålets fördel avseende de uppgifters som varken kan bekräftas eller dementeras. 

5.4 Argument mot asyl 
Den sökande har lämnat en splittrad berättelse som är vag och detaljfattig, om detta 

råder inget tvivel. Berättelsen innehåller motstridiga uppgifter mellan 

utredningstillfällena. Berättelsens brister finns i kärnfrågorna.113 Berättelsen har brister 

på precis de punkter som gör att den enligt praxis, MIG 2007:12, brister i trovärdigheten. 

                                                
108 UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from 
Afghanistan United Nations High Commissioner for Refugees 6 August 2013 HCR/EG/AFG/13/01, s. 
46f. 
109 BBC, http://www.bbc.com/news/uk-25715736. 
110 MIV, Afghanistan. Religionsfrihet- ateism- som asylskäl, 2014-03-28. 
111  En fristående del av den norska statsförvaltningen som sysslar med landinformation. 
(http://www.landinfo.no/id/489.0). (16/12-14) 
112  Norge. Landinfo, Afghanistan: Ateister (26.08.2014) Hämtat 2014-09-23, 
http://www.landinfo.no/asset/2956/1/2956_1.pdf. 
113 Jämför RCI 09/2013. 
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Framför allt framstår det som märkligt att den sökande inte på ett rimligt och 

sammanhängande sätt kunnat återge den händelse som ska ha varit den utlösande 

faktorn till att den sökande lämnade islam. Gällande denna händelse har den sökande 

flera gånger ändrat sin berättelse utan att kunna anföra någon förklaring till detta. Den 

sökande har trots att denne erbjudits möjligheten inte kunnat klargöra de oklara delarna 

i berättelsen i samband med överklagandet. 

Den sökande menar att han inte kan förklara varför uppgifter han lämnat tidigare inte 

stämmer överens med de uppgifter han nu lämnat. Han kan bara konstatera att det är 

vad han nu säger som återspeglar vad som verkligen hände. Trots den sökandes 

invändningar är det fullt möjligt att argumentera för att den sökande inte framstår som 

trovärdig. Den sökande borde rimligtvis kunna komma med förklaringar till de brister 

och motsägelser som finns i dennes berättelse. 

5.5 Argument för asyl 
Om man för en stund bortser från den uppenbara möjligheten att den sökande ljuger, 

enligt den ovan givna definitionen, när denne berättar varför han inte vill återvända till 

sitt hemland finns en annan fullt sannolik förklaring till varför utsagan har den form och 

innehåll den har. Som visades ovan i kapitel 4 är det långt ifrån en rättssäker process att 

sluta sig till att någon medvetet ljuger. Detta alternativ kan självklart inte uteslutas men 

det finns andra, alternativa, förklaringar till den berättelse som vid en första anblick kan 

tyckas märklig. Mycket av vad MIV anser talar mot den sökandes trovärdighet kan i 

enlighet med den ovan angivna psykologiska forskningen förklaras. 

Att tolka oförmågan att minnas under hur lång tid något pågick mot den sökandes 

trovärdighet är inte i linje med tillgänglig forskning.114 Att Abdel Khader Khan inte kan 

uppge under hur lång tid angreppet pågick är således inte en omständighet som i sig 

talar emot hans trovärdighet. 

Den sökande har vid olika förhör uppgett olika versioner om i vilken ordning olika 

händelser inträffade den aktuella dagen. Forskningen visar att människor är generellt 

dåliga på att återge i vilken ordning saker har inträffat.115 Som tidigare påpekats 

                                                
114 Cameron, A.a, s. 477f. 

115 Cameron, A.a, s. 478. 
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registreras inte informations om den sökande uppfattar som perifer.116 Vidare visar 

forskning om bland annat weapon-focus som framgår av kapitel 4 att perifer 

information registreras i än mindre utsträckning i situationer som uppfattas som farliga. 

Den sökandes fokus kan därför ha varit på något som gjorde att denne inte i situaitonen 

uppfattade vissa av de saker som senare efterfrågats. Därtill kan det trauma händelsen 

innebar göra att återhämtning av dessa minnen blir oerhört svårt. Risken för olika 

felkällor ska heller inte underskattas. Att den sökande inte registrerat eventuella vittnen 

till händelsen är således i enlighet med gällande forskning och inget som talar mot 

dennes trovärdighet. 

Forskningen visar vidare att medan man ofta minns kontentan av samtal bra är detaljer 

och faktisk dialog något som generellt inte läggs på minnet.117 Detta skulle kunna vara 

en förklaring till varför den sökande inte kan återge vad som mer exakt diskuterades på 

mötet. Det bör återigen påpekas att även minnen som upplevs med oerhörd tydlighet 

lider av samma brister när det gäller hur väl minnet stämmer överens med verkligheten 

som övriga minnen.118 

5.6 Borde Abdel Khader Khan ges tvivelsmålets fördel? 
Detta är ett fiktivt fall, men de omständigheter som presenterats skulle kunna ligga till 

grund för ett verkligt avgörande. Den sökande har bevisbördan i asylmål. Detta är 

utgångspunkten och viktigt att ha i åtanke.  

Som framgår ovan är frågan om den sökande ska få tillgodoräkna sig tvivelsmålets 

fördel en fråga som i slutändan kommer att handla om den sökandes allmänna 

trovärdighet (se avsnitt 3.1.6). Vid denna bedömning är det av central betydelse att den 

psykologiska forskning som återges under avsnitt 4 tas med i bedömningen. Det kan 

inte vara rimligt att betrakta något som negativt för den sökandes trovärdighet om 

forskningen inte ger något stöd för en sådan bevisvärdering. Att den sökande ljuger är 

en förklaring till att de lämnade uppgifterna tycks märkliga. Att sluta sig till att det rör 

sig om en lögn är emellertid som framgår ovan vanskligt och har få vetenskapliga 

belägg. 

                                                
116 Cameron, A.a, s. 483. 
117 Cameron, A.a, s. 488f. 
118 Cameron, A.a, s. 501. 
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Den fråga som kvarstår är då om den sökande i sitt berättande är trovärdig på ett sådant 

sätt att denne bör ges tvivelsmålets fördel och därigenom göra sin berättelse sannolik.  

En förklaring som på intet sätt kan uteslutas är att den sökande faktiskt riskerar 

förföljelse vid ett återvändande på de angivna grunderna men på grund av vad som 

inträffat tidigare är oförmögen att lämna ett bättre eller mer utförlig redogörelse för de 

händelser som utlöste den flyktingskälsgrundande situationen. Det är fullt möjligt att 

den sökande gjort allt som står i dennes makt för att bevisa att flyktingskäl föreligger. 

Med detta i åtanke går det inte att säga att den sökandes allmänna trovärdighet går att 

ifrågasättas.  

Det är just i gränsfall som detta, när annan bevisning i all väsentlig mening saknas som 

frågan om trovärdighet ställs på sin spets. I det läget måste man för rättssäkerhetens 

skull kunna kräva av en rättsstat att om den sökande bedöms som icke trovärdig ska 

denna bedömning grundas på evidensbaserad forskning. Det är det minsta man kan 

kräva av en rättsstat när det som står på spel skulle kunna vara ett människoliv. Min 

personliga uppfattning är att det inte med någon egentlig säkerhet går att säga att den 

sökande inte är trovärdig. Det är fullt möjligt att den sökande gjort allt i sin makt för att 

berätta vad han minns som sanningen men helt enkelt inte kan förmedla mer än detta.  

Om det är så att det den sökande säger är sant ska denne självklart ges tvivelsmålets 

fördel i enlighet med artikel 204 i Handboken.  

Om det finns rimliga plausibla vetenskapliga förklaringar till den sökandes uttalanden är 

exempelvis vagt kan detta uttalande inte rimligtvis anses tala mot den sökandes 

trovärdighet. En sådan tolkning skulle gå emot den ovan angivna tolkningen av artikel 

199 i Handboken.  

Att avgöra frågan om den sökande bör ges tvivelsmålets fördel eller inte är ingen enkel 

sak. Trots forskning, bevisregler och bevisteori går det inte att med fullständig säkerhet 

uttala sig om vad som är det objektivt riktiga.  Det som gör ärenden som Abdel Khader 

Khans särskilt komplicerade är att det inte finns något tydligt alternativ som är mer 

troligt än något annat. Landinformationen kan som i detta fall innehålla argument för 

och argument mot, något som enklast sammanfattas som "en samlad bedömning i det 

enskilda fallet". I ett sådant läge, när inget som är objektivt kontrollerbart talar tydligt 

för eller emot den sökandes trovärdighet, måste ett beslut ändå tas. Det är min bestämda 

uppfattning att den sökande bör ges tvivelsmålets fördel i denna typ av ärenden.  
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Hur denna bedömning förhåller sig till gällande rätt är som framgår ovan något oklart. 

Jag menar att denna tolkning skulle kunna rymmas inom vad som redan idag är gällande 

rätt, men att även om detta är sant eftersätts idag de sökandes rättssäkerhet.  

Av vad som hittills framkommit i denna uppsats står det klart att 

trovärdighetsbedömningarna i MD och MiÖD är förknippade med flera problem och en 

stor osäkerhet i vissa delar. Det fiktiva fallet visar vilka konsekvenser denna osäkerhet 

skulle kunna leda till i ett enskilt ärende. Att konstatera att det finns en problematik är 

emellertid inte tillräckligt. Kapitel 6 kommer därför att behandla frågan om vad som 

skulle vara möjligt att göra för att öka rättssäkerheten. 
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6 Lege ferenda ur ett svenskt perspektiv 

6.1 Vad som behöver förändras 
Som framgått ovan kan tillgänglig praxis som MIG 2007:12, handboken och UtlL 

tolkas på ett sätt som står i överensstämmelse med den senaste forskningen. Det är 

emellertid också möjligt att tolka tillgängliga källor på ett sätt som inte står i 

överensstämmelse med den tillgängliga psykologiska forskningen. 

När de tillgängliga rättskällorna lämnar ett stort utrymme för tolkning gällande hur 

trovärdighetsbedömningar ska genomföras och utefter vilka kriterier måste detta anses 

vara ett hot mot den enskildes rättssäkerhet. Tolkningsutrymmet både vad gäller praxis 

och det rättsliga ställningstagandet från MIV är så stort att lika fall mycket väl kan 

komma att behandlas olika utan tydligare riktlinjer. Här finns ett stort utrymme för att 

genom praxis förtydliga tidigare prejudikat gällande hur trovärdighetsbedömningarna 

bör genomföras för att garantera rättssäkerheten.  

Problemen med läget som det ser ut idag framgår tydligt av det ovan nämnda 

ställningstagandet från rättschefen på MIV. I ställningstagandet påpekas särskilt att om 

termer som vag eller detaljfattig används ska dessa kompletteras med vad det är som är 

vagt eller detaljfattigt och varför den sökande borde kunna uppge mer fakta.119 Vad som 

inte tas upp är den centrala frågan om vilken sorts vaghet eller brist på detaljer som över 

huvud taget bör kunna påverka trovärdighetsbedömningen. 

Det skulle finnas en stor fördel med att MiÖD genom praxis förtydligade rättsläget, 

eftersom praxisändringar innebär en flexibilitet som inte exempelvis lagstiftning gör. 

Om psykologisk forskning ska få ha en inverkan på gällande rätt måste gällande rätt 

kunna revideras löpande. Om gällande forskning ska användas finns ingen slutprodukt, 

gällande rätt måste då uppdateras allt eftersom forskningen fortskrider. Oavsett hur 

detta genomförs är vad som behövs tydlighet. Det finns flera sätt praxis och viktig 

doktrin kan tolkas. Vissa av dessa tolkningar är rättssäkra och i enlighet med gällande 

forskning, andra är det inte. För att kunna garantera att alla sökande bedöms efter 

acceptabla kriterier måste det klargöras att det är den tolkning som kan göras i linje med 

forskningen som är den gällande. 

                                                
119 RCI 09/2013, s. 10. 
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Ett sätt att göra detta skulle vara att domstolarna ställde högre krav på MIV gällande 

stöd för trovärdighetsbedömningar. Detta skulle kunna göras genom att domstolarna 

skulle ställa krav på att slutsatser om den sökandes trovärdighet, för att ges ett högt 

bevisvärde, ska stödjas med hänvisningar till forskning. På så sätt skulle domstolarna 

kunna påverka så att aktuell forskning i alla fall blir en del av 

trovärdighetsbedömningen.  

6.2 Ett tvärvetenskapligt synsätt 
Denna uppsats har enbart översiktligt behandlat en del av den psykologiska forskningen 

och den psykologiska litteraturen. Vad som framkommer är att området är komplext. 

Om och i så fall hur de olika psykologiska mekanismer som presenterats här samspelar 

är en fråga som skulle behöva utredas separat.  

Det skulle enligt mig vara på sin plats att på allvar diskutera om inte behovet av en 

sakkunnig i rätten i mål som står och faller med trovärdigheten är så stort att den 

sakkunnige blir en helt nödvändig förutsättning för att målet ska kunna anses vara 

tillräckligt utrett. Denne skulle inte nödvändigtvis behöva höras som vittne i rätten, men 

en fackmans syn på den sökandes möjligheter att lämna en trovärdig berättelse skulle 

vara till hjälp för den enskildes rättssäkerhet. Den sakkunniges roll skulle inte vara att 

värdera bevisen i rättens ställe. Däremot skulle en kunnig fackman kunna upplysa rätten 

om vilken sorts slutsatser som vetenskapen ger stöd för kan dras av exempelvis ett 

vittnesmål. 

Som Ekelöf påpekat är ett sakkunnigutlåtande i sig ett bevis som måste bedömas och 

ges ett bevisvärde precis som annan bevisning.120 HD har på straffrättens område 

framhållit att det är domstolen som har ett ansvar för bevisvärderingen och att detta inte 

kan överlåtas till sakkunniga (psykologer).121 Detta menar jag inte heller skulle vara 

nödvändigt. Vad den sakkunnige skulle kunna bidra med är att förklara det rådande 

kunskapsläget. I ljuset av senare års uppmärksammade resningar i ett antal 

mordrättegångar är det på sin plats att förutom att rätt sakkunniga bör användas måste 

även dessa bedömas med stor försiktighet. Det centrala är att kunskap om den 

psykologiska forskningen måste ta sig in i rättssalarna. Hur detta går till är i slutändan 

av mindre vikt. 

                                                
120 Ekelöf, A.a, s. 284. 
121 Ekelöf, A.a, s. s. 284, not 45 (Jfr Gregow SvJT 1996 s. 513). Ekelöf hänvisar till NJA 1992:446. 
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6.3 Frågor som forskningen ännu inte gett något tydligt svar på 
Problemet med att vända sig till den psykologiska forskningen för att få svar är att 

svaren sällan är entydiga eller slutgiltiga. 

Den brittiska studien som nämndes ovan är ett bra exempel på detta.122 Studien 

indikerar att flyktingar som har fått uppehållstillstånd utan att behöva berätta vad som 

hänt och därför borde sakna anledning att säga något annat än sanningen hade 

omfattande skillnader i sina berättelser mellan olika intervjutillfällen. Det går inte att 

dra några säkra slutsatser utifrån denna enskilda studie, men den väcker många frågor. 

En fråga som blir särskilt påtaglig är hur rättsväsendet bör hantera situationer där 

vetenskapen ännu inte har gett några svar på frågan om hur utsagor bör bedömas. Stora 

delar av den psykologiska forskningen som återgetts ovan tyder på att människor i 

allmänhet är oförmögna att med tillfredställande säkerhet göra 

trovärdighetsbedömningar. Än mer alarmerande blir det när man tar i beaktande att 

forskningen kring berättelsemodellen pekar på att berättartekniska detaljer är viktigare 

än något annat gällande hur trovärdig en berättelse bedöms. 

Ett första, kritiskt, steg för att komma till rätta med problemet är att erkänna och 

acceptera den bristande vetenskapligheten i trovärdighetsbedömningar så som 

situationen ser ut idag. Oavsett med hur goda intentioner bedömningen genomförs tyder 

forskningen på att det inte är möjligt att göra dessa med någon större säkerhet. Att 

ignorera detta är inte en del av lösningen på problemet. 

6.4 Gränsfall 
Det kommer alltid att finnas gränsfall. Finns det någon lösning som är rimligare än 

andra i den situationen?  

I rättssäkerhet ingår, tillsammans med andra komponenter, en garanti för att lika fall ska 

behandlas lika. Med nuvarande ordning går detta inte att garantera. Om detta till dags 

datum har varit till de sökandes fördel eller nackdel är svårt att avgöra. Det är heller inte 

den viktiga anledningen till varför ett förtydligande av gällande rätt skulle vara 

nödvändigt. 

                                                
122 Herlihy, Scragg & Turner, A.a, s. 324-327. 
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Sverige har genom att ratificera Flyktingkonventionen förbundit sig att ge skydd åt de 

människor som riskerar förföljelse i sina hemländer. Om det ska vara möjligt att hävda 

att vi respekterar konventionens kärna måste avslagsbeslut baseras på godtagbara 

grunder. Felaktigt avslagsbeslut kanske aldrig kan undvikas helt men alla till buds 

stående medel bör användas för att minimera risken för detta. 

Att göra detta skulle troligen innebära att tillämpningsområdet för tvivelsmålets fördel 

skulle utökas. De reella konsekvenserna av ett sådant utökande skulle emellertid vara 

marginellt. Den typ av ärenden som har behandlats i denna uppsats, ärenden där ingen 

bevisning finns förutom den sökandes utsaga, är trots allt inte det normala. I de flesta 

fall finns i något dokument eller någon person som kan komma med kompletterande 

information.  

Om några slutsatser kan dras från den psykologiska forskningen är det att frågan om 

trovärdighetsbedömningar är svår.  När en asylsökandes utsaga ska bedömas är det så 

många parametrar som spelar in att det är svårt att med någon säkerhet uttala sig om 

sanningshalten i utsagan. Det fiktiva fallet med Abdel Khader Khan är ett gränsfall. Det 

går inte att säga med säkerhet att hans berättelse är sann, det kan vara så att han 

egentligen inte uppfyller flyktingrekvisiten. Men om han som sökande har lagt fram de 

bevis han har till sitt förfogande, i det här fallet endast sin berättelse, måste frågan ändå 

hanteras.  

Forskningen kan inte idag ge oss något säkert verktyg för at slå fast att det någon säger 

är sant. Den kan däremot vara till stor hjälp när vi ska försöka förstå varför en utsaga ser 

ut som den gör, att ge alternativa förklaringar till varför berättelsen ser ut som den gör, 

förklaringar som inte enbart innebär att någon ljuger eller talar sanning. Som har visats 

ovan har det inte i praxis eller lagtext, eller det material det hänvisas till i praxis och 

lagtext, klargjorts hur några av de begrepp som är centrala för 

trovärdighetsbedömningarna ska tolkas. Med anledning av denna oklarhet går det inte 

att med någon respekt för uttrycket hävda att nuvarande tillvägagångssätt är rättssäkert.  

Inte heller hos den myndighet som utgör första instans för asylärenden och är part i 

målet vid ett överklagande, MIV, har tolkningen av begrepp som vag eller detaljfattig 

klargjorts.  
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6.5 Vad som är möjligt att bevisa 
I en situation, likt den Abdel Khader Khan befinner sig i, där det inte kan utredas om 

specifika omständigheter ska anses tala för eller mot den enskildes trovärdighet, vad är 

då den rimligaste lösningen? 

Den sökande har bevisbördan i asylmål. Eftersom den sökande ofta saknar möjlighet att 

få fram bevisning har ett visst ansvar via officialprincipen även lagts på det allmänna att 

bidra med att utreda den sökandes ansökan. 

Det kommer alltid att vara människor som gör bedömningarna i asylärenden. Den 

enskilde handläggaren på MIV och rättens ledamöter vid ett överklagande. Än så länge 

finns inget som tyder på att vi inom en överskådlig framtid kommer att kunna bedöma 

asylberättelser med acceptabel felmarginal.  

I handbokens artikel 204 konstateras att tvivelsmålets fördel bara aktualiseras om den 

sökandes utsaga är sammanhängande och möjlig. Jag vill påstå att den meningen, för att 

tolkningen ska kunna överensstämma med flyktingkonventionens syfte, måste tolkas 

med försiktighet. Den som enligt flyktingdefinitionen är flykting ska få skydd i en 

fördragsslutande stat. Möjlig bör först och främst läsas i meningen inte omöjlig. Att en 

berättelse är osannolik gör inte på något sätt att den inte är möjlig. Likaså får inte 

sammanhängande tolkas alltför restriktivt. Det är både möjligt och sannolikt att den 

sökandes berättelse, om den liknar minnen och berättelser som människor har i 

allmänhet, i viss utsträckning kommer att vara osammanhängande på grund av hur 

minnet fungerar. Kagan menar att det för att uppfylla Flyktingkonventionens syfte är 

nödvändigt att acceptera att vissa, på felaktig grund, får stanna. Det är enligt ett 

resonemang som liknar det ovan återgivna från straffrätten gällande in dubio pro reo.123  

Min uppfattning är att ett nödvändigt första steg för att öka rättssäkerheten är att 

uppmärksamma att det i dagsläget inte finns någon tillräckligt säker och vetenskaplig 

metod för att göra rättssäkra trovärdighetsbedömningar. 124  Det finns i 

trovärdighetsbedömningar en inbyggd osäkerhet som kanske aldrig kommer gå att 

komma ifrån. Eftersom varken perfekta sanningsserum eller lögndetektorer tycks vara 

                                                
123 Michael Kagan, Is Truth in the Eye of the Beholder? Objective Credibility Assessment in Refugee 
Status Determination (2003), Scholary Works, Paper 633, s. 414f. 

124 Hathaway & Foster, The law of refugee status, s. 149. 
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något som kommer finnas tillgängligt inom en snar framtid kanske vi måste acceptera 

att osäkerheten kommer att kvarstå.  

Om den som bedömer den sökande kommer fram till att denne inte är trovärdig bör hen 

därför även ställa sig frågan: Varför är personen inte trovärdig? Om och endast om 

denna fråga kan motiveras på ett vetenskapligt godtagbart sätt bör det vara rimligt att 

neka den sökande bevislättnaden på den grunden att denne inte bedöms som trovärdig. 

Att den sökande har bevisbördan fråntar inte domstolarna skyldigheten att värdera 

bevisen utifrån objektivt godtagbara metoder. 

6.6 Gällande beviskrav mm 
Tvivelsmålets fördel finns till just därför att det är svårt för den enskilde, som alltjämt 

har bevisbördan, att bevisa sin berättelse i tillräcklig utsträckning. I ljuset av vad som 

sagts ovan gällande hur osäkra bedömningar av trovärdighet är och hur många felkällor 

det finns bör tvivelsmålets fördel därför tillämpas mer generöst i svensk rätt än vad som 

idag är fallet. Handbokens artikel 204 borde läsas i ljuset av vad den psykologiska 

forskningen säger gällande med vilken säkerhet det går att uttala sig om sanningshalten 

i en utsaga. 

6.7 Kriterier som kan användas 
Det finns emellertid vissa positiva tecken. Gällande vilka trovärdighetskriterier som kan 

användas menar UNHCR i CREDO-rapporten att följande kriterier om dessa används 

rätt kan användas för att vägleda handläggare. 125 

"(i) Tillräckligt specifik och detaljrik; 

(ii) Intern samstämmighet med det muntliga och/eller skriftliga materialet som tillförts 

ärendet av den sökande (inklusive den sökandes utsaga och all bevisning som tillförts 

av den sökande själv); 

(iii) Samstämmighet mellan den sökandes utsaga och information som tillförts av 

familjemedlemmar och/eller andra vittnen.; 

(iv) Samstämmighet mellan den sökandes utsaga och tillgänglig specifik och allmän 

information, inklusive landinformation, som är relevant för den sökandes ärende; och  

(v) Rimlighet." (Min översättning) 

                                                
125 UNHCR, Beyond Proof - Credibility Assessment in EU Asylum Systems, s. 191.  
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Min bedömning är att det är på detta sätt trovärdighetsbedömningar måste behandlas. 

De eventuella kriterier som finns för att bedöma trovärdighet kan användas som 

riktlinjer. Även här kvarstår dock flera av de problem som nämnts ovan. Genom att 

påpeka att det rör sig om vägledning tror jag att kriterierna skulle kunna användas för att 

främja en hälsosam debatt om trovärdighetsbedömningar i asylärenden. 

Ska dessa kriterier tillämpas är det av yttersta betydelse att den som gör 

trovärdighetsbedömningen är införstådd med vad som enligt forskningen är en 

tillräcklig specifik och detaljrik berättelse. Med nuvarande kunskaper skulle 

beslutsfattaren, i fall som det fiktiva i denna uppsats, inte att kunna dra några säkra 

slutsatser kring dennes trovärdighet. I en sådan situation borde den sökande ges 

tvivelsmålets fördel eftersom det inte går att anföra acceptabla argument mot 

trovärdigheten. 
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7 Avslutande kommentarer 
Frågan om trovärdighetsbedömningar är långt mer komplicerad än den kan framstå som 

vid en första anblick. Kanske är det en nödvändig insikt. Försiktighet är påkallat vid 

flera tillfällen av olika anledningar när trovärdighetsbedömningar ska hanteras i asylmål. 

Vid tolkning av praxis bör läsaren vara försiktig när denne läser vad MiÖD skrivit för 

att inte tolka in saker som faktiskt inte framgår av texten. Detsamma gäller när MIV:s 

inställning och ställningstagande i fråga om trovärdighet ska tolkas. Ofta måste det 

konstateras att verket faktiskt inte uttalar sig i en viss fråga, snarare än att tolka in en 

inställning. Även MIV och domstolarna i processen bör emellertid vara försiktiga när 

dessa bedömer den sökande. Det vetenskapliga stödet för att dra säkra slutsatser om den 

sökandes trovärdighet är begränsat. Studier visar återkommande att människors förmåga 

att korrekt avgöra om någon ljuger för dessa eller talar sanning är bristfällig. Utan 

handledning är människor endast marginellt säkrare än slumpen. Med träning enligt 

givna kriterier ökar säkerheten men blir på inget sätt fullständig. 

Trovärdighetsbedömningar i asylmål är svåra bland annat på grund av behovet av tolk, 

den sökandes eventuella tvivel inför myndigheter i allmänhet och att vad den sökande 

varit med om kan påverkat förmågan att minnas. 

Även den som studerar den psykologiska forskningen måste emellertid vara försiktig 

när forskningen tolkas. Den sökande har fortfarande bevisbördan i asylmål, vilket också 

är rimligt. Vad som påstås i denna uppsats är inte att invändningar mot den sökandes 

trovärdighet automatiskt ska ogiltigförklaras. I fall som det fiktiva i denna uppsats, när 

övrig bevisning egentligen inte ger någon indikation, måste dock högra krav ställas på 

hur en negativ slutsats avseende den sökandes trovärdighet motiveras.  

Den brist på rättssäkerhet som finns är i första hand beroende av en brist på 

vetenskaplighet. Det måste tydligt klargöras att gällande rätt ska vila på en vetenskaplig 

grund. Så som rättsläget är idag faller det i alldeles för hög utsträckning på den enskilde 

beslutsfattaren att efter bästa förmåga bedöma den sökandes trovärdighet. Något som 

forskningen visat är en mycket svår uppgift. Som framgår ovan menar Hathaway & 

Foster att påpekandet och erkännandet av att en vetenskapligt godtagbar metod för att 

avgöra trovärdighetsfrågor i asylärenden saknas är ett viktigt första steg för att kunna 
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förbättra den rådande situationen.126 Det är en slutsats jag helt och fullt ställer mig 

bakom.   

Min tes i början av denna uppsats var att kraven som ställs på en berättelse för den ska 

bedömas som trovärdig är alltför högt ställda. Som tidigare påpekats finns inga 

slutgiltiga bevis för att så är fallet. Det är min bestämda uppfattning att denna uppsats 

har visat att det finns tydliga indikationer på att rättsläget som det ser ut idag riskerar att 

resultera i felaktiga utvisningar. I de tillgängliga rättskällorna saknas som framgår ovan 

helt problematisering kring innebörden av begrepp som vag eller detaljfattig. Detta är 

beklagligt särskilt med tanke på den sökandes utsatta situation i processen. Som tidigare 

påpekats kan felaktiga avslag i asylärenden få oerhört svåra konsekvenser varför 

behovet av utökad rättssäkerhet är av största vikt.  

Gällande invändningar om den asylsökandes trovärdighet är det värt att ställa sig frågan 

om inte den amerikanske journalisten och ateisten Christopher Hitchens välkända citat 

bäst beskriver hur påståenden som görs utan stöd borde behandlas.  

"What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence."127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
126 Hathaway & Foster, A.a, s. 149. 
127 Hitchens, God Is Not Great, s. 150. 
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