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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I grund och botten uppfattas möjligheten att avgöra vem som får stanna i ett land ofta beröra 

själva kärnan i vad en stat är.1 Normalt ses det nämligen som statens uppgift att trygga sina 

invånares grundläggande mänskliga rättigheter och säkerhet.2 Först när staten brister i denna 

uppgift kan internationellt skydd komma på fråga för statens invånare.3 Enligt den 

internationella rätten ska skydd ges då en människa vid utelämnande till en stat riskerar att 

utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter eller genom att hennes liv 

eller frihet hotas.4 Rätten till skydd utgör alltså en rätt att inte bli utlämnad till en sådan stat, 

och ett uppehållstillstånd kan som huvudregel inte vägras en person som konstateras ha ett 

skyddsbehov.5 

I MIG 2007:9 konstaterar Migrationsöverdomstolen (MiÖD) att kravet på den asylsökande 

att visa sitt behov av skydd också inkluderar att den sökande ska göra sin identitet sannolik. 

I MIG 2007:12 förklaras att identitetskravet bland annat syftar till att klargöra vilket land 

skyddsbehovsbedömningen ska göras mot. Enligt MIG 2014:1 består begreppet identitet av 

den sökandes namn, ålder, och, som huvudregel, medborgarskap. I samtliga fall konstateras 

att de sökande inte har gjort sina identiteter sannolika. Inte heller har de sökande lyckats göra 

sina behov av skydd sannolika. Det verkar alltså som att de sökandes skyddsbehov har kunnat 

bedömas även fast de inte har gjort sina identiteter sannolika. I utlänningslagens 

skyddsbestämmelser återfinns inte heller något krav på den asylsökande att visa sin identitet. 

Därför vill jag i den här uppsatsen undersöka varför vikt läggs vid den asylsökandes identitet 

vid bedömningen av skyddsbehovet. 

 

                                                      
1 Andersson s.11. Ledning kan också tas från Montevideokonventionen som stadgar att en stat kännetecknas bland annat av en permanent 

befolkning, art.1. 
2 Diesen m.fl. s.105. 
3 Se 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (Flyktingkonventionen) art.1(A). 
4 Så kallade non-refoulement-förbud föreskrivs bland annat i Flyktingkonventionen art.33, art.3 Konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrandebehandling eller bestraffning (Tortyrkonventionen) och i art.3 Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Se även Diesen m.fl s.142-148. 
5 Undantagen för detta presenteras i avsnitt 2.7. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen ifrågasätts om den asylsökandes identitet måste klargöras för att 

skyddsbehovet ska kunna bedömas. Detta görs i syfte att belysa varför vikt läggs vid den 

asylsökandes identitet vid bedömningen av skyddsbehovet.  

Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

Vilka uppgifter hänförliga till den sökande behöver klarläggas för att uppfylla rekvisiten i 

skyddsbestämmelserna (kapitel 2)? Vilka personuppgifter består den asylsökandes identitet 

av (kapitel 3)? Vad framkommer i förarbeten och praxis gällande varför den asylsökandes 

identitet ska undersökas vid bedömningen av skyddsbehovet (kapitel 3)? Är klarläggande av 

den asylsökandes identitet nödvändigt för bedömningen av skyddsskälen (avsnitt 4.2)? Om 

identiteten inte är nödvändig för att skyddsbehovet ska kunna bedömas, varför efterforskas 

den sökandes identitet i samband med skyddsbehovsbedömningen (avsnitt 4.3)?   

1.3 Avgränsningar 

Frågor om identitet har ett nära samband med frågor om statssuveränitet och statens intresse 

att ha vetskap om vem som vistas på dess territorium.6 Den här uppsatsen behandlar dock 

enbart identitetens betydelse för skyddsbehovsbedömningen. Utanför uppsatsens syfte faller 

därför exempelvis de åtaganden som följer av Schengensamarbetet och Dublinförordningen. 

Den sökandes identitet är också av vikt för verkställighetsarbetet och för 

upphörandeklausulernas tillämpning, men dessa frågor faller utanför bedömningen av den 

sökandes skyddsbehov.7 

En svår fråga är hur uteslutandegrunderna ska behandlas. Man kunde här argumentera för att 

en uteslutandegrund inte aktualiseras förrän skyddsbehovet i sig redan har konstaterats, vilket 

skulle tala för att uteslutandegrunderna inte skulle vara av intresse för 

skyddsbehovsbedömningen.8  Å andra sidan ska uteslutandegrunderna prövas ex officio i 

                                                      
6 Andersson s.11. Ledning kan också tas från Montevideokonventionen som stadgar att en stat kännetecknas bland annat av en permanent 

befolkning, art.1. 
7 Uteslutandeklausulerna återfinns i 4:5 och 4:5a utlänningslagen (2005:716) (UtlL). 
8 Jämför Flyktingkonventionens art.1(D), (E) och (F) som tillämpas på personer som i och för sig kan anses vara flyktingar, men likväl kan 

uteslutas från en sådan ställning. Se även UNHCR:s handbok art.140. 
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samband med bedömningen av skyddsbehovet.9 På grund av detta kan det inte heller uteslutas 

att uteslutandegrunderna skulle kunna vara en bidragande faktor till att kravet på identitet har 

ställts upp. Därför kommer uteslutandegrunderna behandlas i uppsatsen. 

Den 24e november 2015 höll regeringen en presskonferens där åtgärder föreslogs för att 

”skapa andrum” i det svenska flyktingmottagandet.10 Ett av förslagen innebar en 

inskränkning av vilka som anses berättigade till skydd enligt utlänningslagens bestämmelser. 

Närmare bestämt föreslogs att 4:2a UtlL, skydd som övrigt skyddsbehövande, tillfälligt ska 

utgå som skyddsgrund. I uppsatsen kommer bestämmelsen dock tas hänsyn till, eftersom 

grunden endast tillfälligt föreslås utgå ur utlänningslagen. Dessutom grundas studien 

framförallt på material och praxis där bestämmelsen varit ikraft, varför det är av mindre 

relevans att utesluta den enbart på grund av att den hädanefter inte kommer gälla.  

1.4 Disposition 

Efter en beskrivning av utlänningsrätten kommer kapitel 2 behandla vilka uppgifter som 

behöver klarläggas för att ett skyddsbehov ska anses föreligga enligt skyddsbestämmelserna 

i utlänningslagens fjärde kapitel. Kapitel 3 fokuseras på den asylsökandes identitet. I avsnitt 

3.2 redogörs för förarbetsuttalanden som berör asylsökandes identitet i samband med 

skyddsbehovsbedömningen. Kravet på identitet har dock väsentligen utvecklats i praxis, och 

därför analyseras i avsnitt 3.3 sex domar i syfte att undersöka identitetens samband med 

skyddsbehovsbedömningen. Domarna presenteras i denna del kronologiskt, och efter varje 

dom diskuteras vad som framkommer kring identitetskravets innehåll och syfte.  

Med grund i de slutsatser som dragits av de tidigare kapitlen kommer identitetens betydelse 

i skyddsbehovsbedömningen slutligen analyseras i kapitel 4. Analysen bryts ner till två 

frågeställningar varav den första avser besvara huruvida det är nödvändigt att klarlägga 

identiteten för att bedöma skyddsbehovet (avsnitt 4.2) och den andra delen av analysen 

behandlar frågan om varför vikt läggs vid identiteten när klarhet rörande denna inte är 

nödvändig för att göra skyddsbehovsbedömningen (avsnitt 4.3). En sammanfattad slutsats 

                                                      
9 Att uteslutandegrunderna ska prövas i samband med skyddsbehovsbedömningen följer av 4:3 UtlL som stadgar att flyktingstatusförklaring 

ska göras för den som omfattas av flyktingdefinitionen i 4:1 UtlL och inte är utesluten att anses som flykting enligt 4:2b, jfr. 4:3a UtlL 

gällande alternativa och övriga skyddsbehövande. 
10 Regeringens pressmeddelande 2015-11-24, http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-skapa-

andrum-for-svenskt-flyktingmottagande. 
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återfinns i avsnitt 4.4. I kapitel 5 har jag samlat några återstående forskningsfrågor gällande 

asylsökandes identitet och asylprocessen. 

1.5 Metod och material 

För att utröna gällande rätt hänvisas ofta till den rättsdogmatiska metoden. Enligt denna ska 

svaret på ett juridiskt problem sökas i de allmänt accepterade rättskällorna, bestående av 

lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och den juridiska doktrinen.11 Genom att analysera vad 

som framkommer i de olika rättskällorna med hjälp av rättskälleläran syftar metoden till att 

slutresultatet ska spegla innehållet i gällande rätt.12 Syftet för denna uppsats medför att 

gällande rätt behöver utredas, varför den dogmatiska metoden utgör en bra grund för 

utredningen.  

Om sambandet mellan den sökandes identitet och skyddsbehovsbedömningen framgår av 

skyddsbestämmelserna är saken mer eller mindre utredd. I kapitel 2 utreds vilka uppgifter 

hänförliga till den sökande som behöver klarläggas för att en bedömning ska kunna göras av 

den sökandes skyddsbehov. Studien omfattar utlänningslagen, förarbetena och 

lagkommentaren, EU-direktiv och internationella konventioner samt UNHCR:s handbok och 

riktlinjer.13 Avsikten med detta kapitel är inte att utreda bevisverkan och bevismedel utan 

enbart att klargöra om vissa uppgifter måste visas för att rekvisiten i skyddsbestämmelserna 

ska kunna tillämpas. Efter detta kommer i kapitel 3 utredas vilka personuppgifter som den 

sökandes identitet består av enligt förarbeten och praxis, och i avsnitt 4.2 jämförs resultaten 

i syfte att analysera huruvida det är nödvändigt att klarlägga den asylsökandes identitet för 

att en bedömning av skyddsskälen ska kunna företas. 

Om det nu vid en analys visar sig att de uppgifter som behöver klarläggas för att bedöma 

skyddsbehovet inte nödvändigtvis är samma uppgifter som den sökandes identitet består av 

kan det ifrågasättas varför vikt läggs vid den sökandes identitet vid 

                                                      
11 Kleineman s.21. 
12 Kleineman s.26. 
13 UNHCR:s handbok, riktlinjer och slutsatser fastslås som viktiga rättskällor vid skyddsbehovsbedömningen i prop. 2004/05:170 s.94. I 

prop. 1996/97:25 s.97 anges att det inte kan komma i fråga att man i Sverige tillämpar konventionen på ett sätt som avsevärt avviker från 
tillämpningen i andra länder. Se även MIG 2006:1 där MiÖD fastslår att UNHCR:s tryck utgör viktiga rättskällor vid bedömningen av 

skyddsbehov. 
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skyddsbehovsbedömningen. På grund av detta har jag sökt efter material som diskuterar 

sambandet mellan den asylsökandes identitet och bedömningen av skyddsbehovet. 

Även om identitetsfrågor fått stor uppmärksamhet under 2015 års flyktingströmmar har det 

varit svårt att hitta material som diskuterar identitetsfrågor i samband med 

skyddsbehovsbedömningen, och i kapitel 3 redogörs för de få uttalandena som görs i 

förarbetena kring detta samband. Härefter görs därför en djupdykning i rättspraxis, där kravet 

på identitet väsentligen har utvecklats. I denna del undersöks, utöver identitetsbegreppets 

innehåll, också hur Migrationsöverdomstolen (MiÖD) förhållit sig till den sökandes identitet 

i samband med bedömningen av skyddsbehovet. En migrationsöverdomstolsdom är inte 

refererad, men alla avgöranden från högsta instans torde dock vara att betrakta som 

prejudikat.14 Jag har dock inte tagit hänsyn till utlänningsnämndens och regeringens praxis 

innan reformen 2006.15 Urvalet av domar är i övrigt gjort utifrån de fall som i någon mån 

preciserar identitetskravets innehåll eller syfte.  

Domarna har hittats genom ämnessökningar på ord som ”identitet” och ”hemvist”, samt 

genom hänvisningar i litteratur och i utlänningslagskommentaren. En 

Migrationsdomstolsdom har också använts för att belysa hur domstolen tolkat kravet på 

identitet kontra prövningen av skyddsskälen. Denna dom är således inte vägledande, men 

kan enligt min åsikt ändå bidra till förståelsen för identitetskravets funktion i 

skyddsbehovsbedömningen. Några gånger har Migrationsöverdomstolen i 

anknytningsärenden även diskuterat det identitetskrav som gäller inom asylärenden.16 Dessa 

domar tas endast i beaktande i den mån de uttryckligen diskuterar identitetens samband med 

bedömning av skyddsbehov.  

1.6 Definitioner 

En första anmärkning som bör göras är att uppsatsen behandlar uppehållstillstånd grundat 

på skyddsbehov. Med detta avses uppehållstillstånd grundat på 4:1, 4:2 och 4:2a UtlL. Asyl 

innebär enligt utlänningslagen att en utlänning beviljas uppehållstillstånd som flykting eller 

alternativt skyddsbehövande (1:3 UtlL), men även en ansökan som grundar sig på 

                                                      
14 I redogörelsen finns en Migrationsöverdomstolsdom som inte är refererad. Alla Migrationsöverdomstolsavgöranden, vare sig de är 

refererade eller inte, torde dock betraktas som prejudikat, jfr. Stern 2008 s.20. 
15 Det är därmed möjligt att sambandet mellan identitet och skyddsskäl har berörts i denna tidigare praxis.  
16 Jfr. MIG 2011:11, MIG 2012:1. 
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omständigheter i UtlL 4:2a (övrigt skyddsbehövande) ska hanteras som en ansökan om asyl. 

En asylansökan är med andra ord samma sak som en ansökan om uppehållstillstånd grundat 

på skyddsbehov. Ordet anknytningsärende används på liknande sätt för att definiera fall som 

behandlar uppehållstillstånd grundat på att den sökande har en anknytning till någon här i 

landet.  

En svårighet med identitetsfrågan är att det inte finns någon legaldefinition av begreppet 

identitet. Vilka personuppgifter som den sökandes identitet består av kommer att utredas 

vidare i kapitel 3. För att underlätta förståelsen bör dock redan här understrykas att den 

sökandes identitet ibland kopplas ihop med den sökandes hemvist, medan man i andra fall 

talar om identitet och hemvist. I uppsatsen undersöks bland annat vilka uppgifter som 

behöver klargöras för att ett skyddsbehov ska bedömas (kapitel 2) samt vilka personuppgifter 

som den sökandes identitet består av enligt förarbeten och praxis (kapitel 3). Med 

personuppgift åsyftas varje objektiv faktauppgift knuten till en viss individ, som exempelvis 

namn, medborgarskap, födelseort, födelseår osv. 

En annan knepig begreppsapparat utgörs av den sökandes hemvist, medborgarskap, hemland 

och ursprung. I utlänningslagen används begreppet hemvist för att beskriva statslösas 

motsvarighet till medborgarskapsland.17 I vissa domstolsreferat verkar dock domstolen 

använda ordet hemvist som en beskrivning av var den sökande är hemmahörande. Ordet 

används därmed inte enbart för att beskriva den statslöses motsvarighet till medborgarskap 

utan också ibland som ett samlingsbegrepp för den sökandes hemland. Ibland talas också om 

den sökandes ursprung. I analysen kommer ordet hemland användas som beteckning både 

för att beteckna staten där en utlänning är medborgare och där en statslös normalt är 

hemmahörande. Ordet hemvist kommer användas för att närmare beskriva i vilket område 

utlänningen är hemmahörande. 

Ett annat ord som förekommer i uppsatsen är språkanalys. En språkanalys innebär att en 

persons tal analyseras för att avgöra vilket språk och vilken dialekt han eller hon talar.18 

                                                      
17 Jfr. UtlL 4:1, 4:2, 4:2a. 
18 Heckscher s.14. 
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Analysen genomförs vanligen av en utbildad lingvist, alternativt av en person som har 

sökandens uppgivna språk som modersmål under ledning av en utbildad lingvist.19 

                                                      
19 Heckscher s.14. 
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2 Skyddsbehov och uppgifter 

2.1 Inledning till kapitlet 

I det här kapitlet analyseras utlänningslagens skyddsbestämmelser i syfte att undersöka vilka 

uppgifter hänförliga till den sökande som behöver klarläggas för att uppfylla rekvisiten i 

skyddsbestämmelserna. Kapitlet inleds med en kort redogörelse av utlänningsrätt och 

skyddsbestämmelser (avsnitt 2.2 och 2.3). Ett gemensamt rekvisit för samtliga 

skyddsbestämmelser är att en statusförklaring förutsätter att utlänningen befinner sig utanför 

det land som utlänningen är medborgare i. Detta rekvisit diskuteras under avsnitt 2.4. Efter 

detta diskuteras övriga rekvisit i skyddsbestämmelserna i förhållande till den sökandes 

personliga omständigheter (avsnitt 2.5, 2.6). Härefter ses till utlänningslagens 

uteslutandegrunder (avsnitt 2.7). Till sist ges en sammanfattning av vilka uppgifter som är av 

vikt för att skyddsbehovet ska kunna bedömas (avsnitt 2.8).  

2.2 Inresa, vistelse och uppehållstillstånd 

Utlänningars rätt att resa in och vistas i Sverige regleras i utlänningslagen (2005:716) (UtlL). 

För att få resa in i Sverige krävs enligt 2:1 UtlL som huvudregel att utlänningen har ett pass.20 

Vad som godtas som ett pass bestäms enligt 2:2 UtlL av regeringen eller – vid regeringens 

bemyndigande – Migrationsverket. I 2:4 utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF) anges att 

ett hemlandspass ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land innehavaren är 

medborgare i. Vidare ska handlingen tillåta återresa till hemlandet och, enligt samma 

paragraf, innehålla uppgifter om medborgarskap, fullständigt namn, födelsedatum och 

födelseort samt ett välliknande foto av innehavaren. Passkravet har till övergripande syfte att 

säkerställa en generell utlänningskontroll och att säkerställa identiteten på de utlänningar som 

reser in och vistas i Sverige.21 

Medan svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige måste utlänningar ha 

ett tillstånd för sin vistelse. Om det inte är fråga om en EES-medborgare krävs att utlänningen 

antingen har en visering eller ett uppehållstillstånd för att kunna resa in i Sverige lagenligt. 

En visering kan ges bland annat för turistresor, för besök hos släktingar och för tillfälligt 

                                                      
20 Huvudregeln har ett antal undantag som gäller för nordiska medborgare och EES-medborgare, se 2:8 UtlL. 
21 Se MIG 2009:1, MiÖD:s domskäl fjärde stycket från slutet. Se även Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 2:1 UtlL, inledningen. 
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arbete och gäller endast en begränsad tid. Visum beviljas inte en person som uppger att skälet 

för resan är att söka skydd i Sverige.22 En utlänning som inte har pass eller tillstånd som krävs 

för att resa in och vistas i Sverige får avvisas (8:1 UtlL). 

Ett uppehållstillstånd kan beviljas på grund av anknytning, arbete/studier, synnerligen 

ömmande omständigheter samt att ett skyddsbehov föreligger.23 Till skillnad från de övriga 

grunderna för uppehållstillstånd som i stort sett är fakultativa, så ger utlänningslagen den som 

har ett konstaterat skyddsbehov en obligatorisk rätt till uppehållstillstånd om inte en 

uteslutandegrund är aktuell.24 En annan skillnad mellan uppehållstillstånd grundat på 

skyddsbehov och utlänningslagens övriga tillståndsgrunder är att uppehållstillstånd grundad 

på skyddsbehov ska meddelas till flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga 

skyddsbehövande som befinner sig i Sverige (5:1 UtlL), till skillnad från de andra typerna av 

tillstånd, som ska ha ansökts om och beviljats före inresa (5:18 st.2 p.1 UtlL). Ett tillstånd 

kan återkallas om utlänningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter som varit av betydelse 

för att få tillståndet (7:1 UtlL).  

2.3 Skyddsbestämmelserna 

Reglerna om uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov återfinns i utlänningslagens fjärde 

kapitel. I 4:1 UtlL definieras vilka som ska ges status som flyktingar, i 4:2 vem som är 

alternativt skyddsbehövande och i 4:2a vem som är övrigt skyddsbehövande. 

Statusförklaringen (4:3 st.1 UtlL, 4:3a st.1 UtlL), ligger sedan till grund för meddelandet av 

uppehållstillstånd enligt 5:1. Beroende på vilken status som tilldelas följer också olika 

rättigheter – exempelvis påverkas möjligheten att sedermera få svenskt medborgarskap och 

rätten till familjeåterförening av vilken status en person erhåller.25 Prövningen ska följa en 

hierarki, där man först prövar skyddsbehovet mot flyktingbestämmelsen i 4:1 UtlL och 

därefter mot 4:2 och 4:2a.26  

                                                      
22 I Schengens viseringskodex anges i art.14.1.d) att den som ansöker om visering ska ge information som gör det möjligt att bedöma 

sökandens avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden för viseringen löper ut. I art.21.1 stadgas att denna avsikt 

särskilt ska uppmärksammas vid prövningen av viseringsansökan. Se även Seidlitz s.64. 
23 Se UtlL 5:1, 5:3, 5:3a, 5:5 och 5:6. 
24 Jfr. 5:1 UtlL som ger rätt till uppehållstillstånd med ex. 5:3a UtlL. Uteslutandegrunderna behandlas i avsnitt 2.7. 
25Stern 2012 s.284. 
26 Stern 2012 s.287. 
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I 4:1 UtlL anges vem som är att betrakta som flykting. Bestämmelsen bygger på 1951 års 

konvention angående flyktingars rättsliga ställning (Flyktingkonventionen). Enligt 4:1 UtlL 

är en utlänning att betrakta som flykting om han eller hon: 

 Befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i,  

 har en välgrundad fruktan för förföljelse kopplat till en viss förföljelsegrund (ras, 

religion, nationalitet, tillhörighet i viss samhällsgrupp eller politisk åskådning) och  

 inte kan, eller på grund av rädsla inte vill, använda sig av den egna statens skydd. 

I och med 1967 års tilläggsprotokoll omfattar flyktingkonventionen alla människor på flykt 

i världen utan begränsning i tiden.27 Konventionen ger de fördragsslutande staterna 

minimikriterier att förhålla sig till. Det står med andra ord staterna fritt att i sin egen 

rättsordning ha mer extensiva bestämmelser kring vilka som är berättigade till skydd.  

I svensk rätt finns två bestämmelser som ger rätt till uppehållstillstånd grundat på 

skyddsbehov utöver flyktingbestämmelsen. Den ena är bestämmelsen om alternativt 

skyddsbehövande (4:2 UtlL), vilken ger skydd till den som är utanför sitt land och som 

antingen riskerar tortyr eller tortyrliknande behandling (4:2 p.1 mom.1), eller också som 

civilperson löper risk att drabbas av urskillningslöst våld på grund av en yttre eller inre 

väpnad konflikt (4:2 p.1 mom.2). Bestämmelsen härstammar från EU:s 

skyddsgrundsdirektiv.28 Den andra bestämmelsen definierar vem som är övrigt 

skyddsbehövande (4:2a UtlL) och gäller för den som befinner sig utanför sitt land och som 

behöver skydd antingen på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt (4:2a p.1 mom.1), 

eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet (4:2a p.1 mom.2) eller på grund av 

att personen inte kan återvända till sitt hemland med anledning av en miljökatastrof (4:2a 

p.2).29 

Vid all tillämpning av reglerna kring uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov måste 

hänsyn tas till non-refoulementprincipen. Enligt principens lydelse i flyktingkonventionen 

                                                      
27 Diesen m.fl. s.21 och s.113. Flyktingkonventionen syftade från början enbart till att skydda de som bedrivits på flykt på grund av andra 

världskrigets händelser, men utökades genom 1967 års tilläggsprotokoll (New York-protokollet) till att omfatta alla människor på flykt var 

som helst i världen utan begränsning i tiden, se A.st. 
28 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:2 UtlL, inledningen.  
29 Bestämmelsen om övrigt skyddsbehövande har föreslagits tillfälligt utgå ur utlänningslagen. Den kommer dock behandlas i uppsatsen, 

se avsnitt 1.3. 
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får en stat inte utvisa eller avvisa en flykting till ett område där dennes liv är hotat på grund 

av förföljelse.30 Principen om non-refoulement har sedan konventionens ikraftträdande 

utvecklats i traktaträtten och innebär nu i stort att en stat förbjuds att utlämna en människa 

till ett område där hon antingen riskerar att utsättas för allvarliga kränkningar av sina 

mänskliga rättigheter eller där hennes liv eller frihet hotas.31 

I 1:10 UtlL fastslås att barnets bästa måste beaktas i samtliga fall som rör barn. Enligt 1:2 är 

en person att betrakta som barn om han eller hon är under 18 år. 

2.4 Vistelse utanför hemlandet 

Redan i flyktingdefinitionens första mening ges intrycket att den sökandes ursprung är av 

stor betydelse för att personen ska hamna inom eller utanför definitionen. I definitionen 

stadgas nämligen först och främst att det ska vara fråga om en person som befinner sig utanför 

det land som utlänningen är medborgare i (4:1 st.1 UtlL). Samma kriterier krävs för 

tillämpningen av 4:2 och 4:2a UtlL. För att konstatera att utlänningen befinner sig utanför 

detta land blir det därmed nödvändigt att veta vilket som är hans eller hennes 

medborgarskapsland. 

En stat utgörs enligt Montevideokonventionen av ett definierat territorium, en permanent 

befolkning, en kapacitet att ingå relationer med andra stater och en effektiv styrande makt.32 

Ett medborgarskap kan definieras som en möjlighet för en individ i en stat att delta i det 

politiska samhället.33 Vem som är medborgare i ett visst land avgörs av det egna landets 

lagstiftning.34 Om en person har flera medborgarskap måste personen alltså befinna sig 

utanför samtliga länder där han eller hon är medborgare.35 Även statslösa personer omfattas, 

och ska istället befinna sig utanför det land där han eller hon normalt har sin hemvist.36 

I och med att det endast krävs att personen ska befinna sig utanför medborgarskapslandet 

eller hemvistlandet krävs det inte att personen i fråga har flytt därifrån. Skyddsskälen kan 

                                                      
30 Flyktingkonventionen art.33.1. 
31 Diesen m.fl. s.142-148. Non-refoulementprincipen uttrycks i bl.a. Flyktingkonventionen art.33, Konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrandebehandling eller bestraffning (Tortyrkonventionen) art.3 och i Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) art.3. 
32 Montevideokonventionen art.1. 
33 Boeles m.fl. s.11. 
34 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:1 UtlL under stycket Vistelse utanför hemlandet. 
35 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:1 UtlL under stycket Andra relevanta begrepp inom asylrätten m.m.  
36 Se 4:1 st.2, 4:2 st.3 och 4:2a st.3 UtlL.  
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mycket väl uppkomma under tiden som personen vistas i ett annat land.37 Rekvisitet kräver 

alltså enbart att personen i fråga måste konstateras befinna sig utanför 

medborgarskapslandets/hemvistlandets gränser. 

2.5 Skyddsskäl 

2.5.1 Välgrundad fruktan för förföljelse 

För att förklaras som flykting krävs, förutom att utlänningen befinner sig utanför det land där 

han eller hon är medborgare, att han eller hon har en välgrundad fruktan för förföljelse på 

grund av en viss förföljelsegrund (se 4:1 UtlL).  

Med välgrundad fruktan avses enligt UNHCR:s handbok såväl ett subjektivt som ett 

objektivt moment, där rekvisitet fruktan hänför sig till utlänningens subjektiva känsla och 

rekvisitet välgrundad utgörs av ett objektivt förhållande som underbygger den subjektiva 

fruktan.38 I detta sammanhang gäller det alltså att bedöma om fruktan har fog för sig – om 

utlänningens personliga förhållanden tillsammans med de förhållanden som råder i 

hemlandet sammantaget ger en anledning att anta att personen kan komma att bli utsatt för 

förföljelse om han eller hon utlämnas till hemlandet.39 Tidigare förföljelse utgör enligt 

skyddsgrundsdirektivet en allvarlig indikation på att den sökandes fruktan är välgrundad.40 

I UNHCR:s handbok framhålls att fastställandet av flyktingskap framför allt är en fråga om 

att göra en bedömning av vad utlänningen har anfört, snarare än att bedöma den rådande 

situationen i utlänningens hemland.41 Utlänningen måste vanligtvis kunna visa varför han 

eller hon som individ fruktar förföljelse.42 Den riskbedömning som ska göras ska alltså vara 

individuell, där utlänningens bakgrund och politiska verksamhet, förföljelse av anhöriga och 

vänner kan ligga till grund för bedömningen om huruvida utlänningens fruktan är objektivt 

underbyggd.43 I handboken föreskrivs också att faktorer som den sökandes personlighet, 

                                                      
37 Detta brukar kallas för att flyktingskäl uppstår sur-place, se Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:1 UtlL under stycket Vistelse utanför 

hemlandet. 
38 UNHCR:s handbok art.37 och 38. 
39 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:1 UtlL under stycket Välgrundad fruktan. 
40 Skyddsgrundsdirektivet art.4.4. 
41 UNHCR:s handbok art.37. 
42 UNHCR:s handbok art.45. 
43 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:1 UtlL under stycket Välgrundad fruktan. 
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bakgrund, inflytande, förmögenhet eller frispråkighet kan leda till att fruktan är välgrundad.44 

Likaså nämns att individens bakgrund, tro och aktiviteter kan skapa en välgrundad fruktan 

för den individen, även om samma omständigheter inte hade utgjort en välgrundad fruktan 

för en annan individ.45 

I skyddsgrundsdirektivet anges på ett liknande sätt att en bedömning av en ansökan om 

internationellt skydd ska vara individuell och beakta den sökandes personliga ställning och 

förhållanden, inklusive faktorer som bakgrund, kön och ålder, så att det kan bedömas 

huruvida de handlingar den sökande har blivit eller skulle kunna bli utsatt för på grundval av 

sökandens personliga omständigheter skulle innebära förföljelse eller allvarlig skada.46 Vid 

införandet av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedursdirektivet konstaterades i förarbetena 

att bedömningen enligt svensk rätt redan var individuell och grundade sig på vad som 

förekommit i ärendet.47  

Utlänningens välgrundade fruktan ska alltså vara hänförlig till att bli förföljd, och förföljelsen 

måste fruktas med anledning av en förföljelsegrund.48 Dessa grunder är ras, nationalitet, 

religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp (se 4:1 st.1 UtlL). Begreppet nationalitet omfattar i det här sammanhanget 

även etniska grupper och möjligtvis även andra språkliga eller kulturella kollektiv, och har 

således en vidare innebörd än den sökandes medborgarskap.49 När det gäller 

förföljelsegrunden krävs dock inte att den sökande faktiskt är av exempelvis en viss politisk 

uppfattning, utan det räcker att förföljaren tillskriver utlänningen en viss egenskap.50 

Sammantaget kan en stor mängd uppgifter hänförliga till den sökande bli av intresse vid 

bedömningen av välgrundad fruktan. Bedömningen ska vara individuell, vilket innefattar att 

bedömningen ska grundas på den asylsökandes berättelse. Olika omständigheter och 

                                                      
44 UNHCR:s handbok art.43. 
45 UNHCR:s handbok art.37-40. Hathaway & Foster menar dock istället att asylsökande ska bedömas lika om de har samma skyddsbehov 

oavsett deras eventuella skillnader i toleransnivå, och att termen fruktan (fear) snarast innebär att den riskbedömning som ska göras ska 
vara framåtsyftande, se Hathaway & Foster s.69. 
46 Skyddsgrundsdirektivet art 4.3.c). 
47 Prop. 2009/10:31 s.129. I propositionen framhölls också att svensk rätt inte gav utrymme för att pröva ansökningar kollektivt, 

a.prop.s.181. 
48 Diesen m.fl. s.132.  
49 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:1 UtlL under stycket Förföljelse på grund av nationalitet. 
50 Diesen m.fl. s.132 
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uppgifter, såsom bakgrund, ställning, personlighet, tro, kön och så vidare kan beaktas så att 

det kan bedömas om den sökande känner en välgrundad fruktan för förföljelse.  

2.5.2 Skydd mot tortyr 

Även för tillämpning av 4:2 UtlL krävs att den sökande befinner sig utanför sitt hemland (se 

avsnitt 2.4). Den sökandes ursprung har även betydelse när det gäller att bedöma den 

sökandes risk för att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 

(4:2 p.1 mom.1 UtlL). I FN:s Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrandebehandling eller bestraffning (Tortyrkonventionen) anges nämligen i art.3 st.2 att 

beslutsfattande myndighet bland annat har att beakta om den berörda staten är känd för grova, 

uppenbara eller talrika kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid bedömningen av den 

sökandes personliga risk. Att ett visst land är känt för upprepade kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna är dock inte ensamt skäl nog att anta att en viss person riskerar tortyr bara för 

att personen kommer från landet i fråga – utlänningen måste hysa en verklig, förutsebar, 

personlig risk att utsättas. Den sökandes personliga omständigheter måste alltså tala för att 

den sökande lider en sådan risk.51 Här fästs särskild vikt vid om personen tidigare har utsatts 

för tortyr.52 

2.5.3 Skydd mot väpnade konflikter 

4:2 p.1 mom.2 skyddar civilpersoner som löper en allvarlig och personlig risk att skadas i en 

väpnad konflikt på grund av urskillningslöst våld. Som grund ska det finnas ett specifikt hot 

mot den sökande för att skydd ska beredas. Återigen är det alltså fråga om omständigheter 

som är hänförliga till den sökandes personliga situation. Om det urskillningslösa våldet är så 

allvarligt att en person enbart genom sin närvaro skulle löpa en risk att skadas kan dock kravet 

på personlig risk vara uppfyllt även utan att det föreligger ett specifikt hot mot den sökande.53 

Även 4:2a p.1 mom.1 UtlL ger skydd mot väpnade konflikter. Vad som utgör en väpnad 

konflikt är uteslutande en bedömning kring läget i hemlandet.54 Den sökandes ursprung är 

således av avgörande betydelse för bedömningen om ett skyddsbehov föreligger på grund av 

                                                      
51 CAT 1998 X, Y och Z mot Sverige, p.11.5. 
52 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:2 UtlL under stycket FN-konventionen mot tortyr. 
53 Prop. 2009/10:31 s.260. 
54 Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:2a UtlL under stycket Väpnad konflikt. 
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en yttre eller inre väpnad konflikt, och beroende på läget i hemlandet behöver det specifika 

hotet mot den enskilde vara mer eller mindre omfattande.  

2.5.4 Skydd mot andra svåra motsättningar och miljökatastrofer 

Utlänningslagen bereder även skydd till den som på grund av andra svåra motsättningar i 

hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp (4:2a p.1 mom.2 

UtlL). Med rekvisitet andra svåra motsättningar avses exempelvis politisk instabilitet i 

hemlandet.55 Återigen är förhållandena i den sökandes hemland av avgörande betydelse. 

Rekvisitet välgrundad fruktan ska enligt lagkommentaren tolkas som välgrundad fruktan i 

flyktingbestämmelsen, och med allvarliga övergrepp avses att övergreppen måste vara 

tillräckligt svåra för att motivera ett skyddsbehov.56 Slutligen ges skydd till den som inte kan 

återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof (4:2a p.2 UtlL). Även för tillämpning 

av denna paragraf är det i grund och botten förhållandena i hemlandet som avgör huruvida 

ett skyddsbehov föreligger. 

2.6 Frånvaro av skydd i hemlandet 

Samtliga skyddsgrunder kräver att utlänningen inte ska kunna beredas skydd av sitt hemland 

(som nämnts i avsnitt 2.4 består hemlandet av den stat där den sökande är medborgare, 

alternativt där en statslös normalt har sin hemvist). I skyddsgrunderna uttrycks detta som att 

personen inte ska kunna, eller på grund av fruktan inte vilja, använda sig av det egna landets 

skydd.57 Att så är fallet torde höra ihop med att det i första hand ses som statens uppgift att 

garantera sina invånares grundläggande mänskliga rättigheter. Internationellt skydd kan 

därför bli aktuellt först när det kan konstateras att staten kommer att misslyckas med denna 

uppgift. Frågan blir således om den egna staten kan bereda skydd för utlänningen. Att utreda 

vilket land som den sökandes ansökan ska prövas mot har därmed en grundläggande 

betydelse för att kunna avgöra den sökandes behov av internationellt skydd. Utan att veta 

vilket hemland som är aktuellt blir det omöjligt att avgöra om den sökande kan förväntas 

vända sig till sitt hemlands myndigheter för att få skydd istället.  

                                                      
55 Prop. 2004/05:170 s.274. 
56 A.prop.st. 
57 Se 4:1 st.1 p.2, 4:2 st.1 p.2 och 4:2a st.2 UtlL. 
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Vidare undersöks av beslutsfattaren om skydd kan beredas i en annan del av hemlandet. Det 

måste i denna del undersökas om skyddet är säkert, lagligt och praktiskt tillgängligt för den 

sökande.58 Det måste också avgöras om det är rimligt att begära av den sökande att flytta till 

denna del av landet.59 För att avgöra detta måste med andra ord beslutsfattaren ha vetskap 

inte bara om den sökandes hemland, utan också om var i detta land som den sökande är 

hemmahörande. 

2.7 Uteslutandegrunder 

En utlänning som förklaras vara flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt 

skyddsbehövande har som huvudregel en rätt till uppehållstillstånd enligt 5:1 UtlL om han 

eller hon befinner sig i Sverige. Detta förutsätter dock att utlänningen inte är utesluten från 

skyddsstatus.  

För att en person ska anses utesluten krävs enligt 4:2b UtlL att det ska finnas synnerlig 

anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till brott mot freden, krigsförbrytelse, 

brott mot mänskligheten, att han eller hon har begått grova icke-politiska brott eller att han 

eller hon gjort sig skyldig till gärningar som strider mot FN:s syften och grundsatser.60 Med 

”synnerlig anledning att anta” avses att bestämmelsen ska tolkas restriktivt, och det ska 

föreligga en faktisk omständighet som tydligt visar att man med fog kan anta att utlänningen 

faktiskt har begått någon av gärningarna.61 Med detta åsyftas att rena misstankar inte räcker, 

samtidigt som det inte heller krävs att personen har blivit fälld för brott.62 För att uteslutande 

ska bli aktuellt krävs att utlänningen kan sägas ha individuellt ansvar för handlingen – så 

länge som personen kan utpekas som ansvarig krävs därmed inte att personen i egen regi 

utfört själva handlingen.63 Om personen tagit del i en organisation involverad i sådana 

handlingar som åsyftas kan individen presumeras vara individuellt ansvarig.64 

På samma sätt kan en utlänning vara utesluten från att anses som alternativt och övrigt 

skyddsbehövande genom 4:2c UtlL. Även för denna paragrafs tillämpning krävs att det finns 

                                                      
58 Diesen m.fl. s.139. 
59 Diesen m.fl. s.139, UNHCR:s handbok art.91. 
60 Paragrafen motsvarar art 1F i Flyktingkonventionen, se Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:2b UtlL i inledningen. 
61 Prop. 2009/10:31 s.261. Se även UNHCR:s handbok art.149. 
62 Boeles m.fl. s.328. 
63 UNHCR:s riktlinjer nr.5 D.18. 
64 UNHCR:s riktlinjer nr.5 D.19. 
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synnerlig anledning att anta att personen gjort sig skyldig till någon av de handlingar som 

anges. 

Flyktingstatus får också vägras enligt 4:3 st.2 UtlL om det på grund av utlänningens 

synnerligen grova brott är visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän 

ordning och säkerhet att låta personen stanna, eller om personen har bedrivit verksamhet som 

innebär fara för rikets säkerhet och det kan antas att personen skulle fortsätta verksamheten 

här. I 5:1 st.2 UtlL anges att samma rekvisit som i 4:3 st.2 får utgöra grund för att vägra en 

utlänning uppehållstillstånd. Det förutsätts med andra ord att en person som nekas 

statusförklaring också nekas uppehållstillstånd.65 

För att en uteslutandegrund ska vara tillämplig krävs sammantaget dels att den sökande 

lämnat uppgifter som föranleder misstanke om att han eller hon varit delaktig i sådana 

gärningar som åsyftas i 4:2b eller 4:2c UtlL, dels att personen kan sägas ha ett individuellt 

ansvar för handlingen.66  

2.8 Skydd och uppgifter 

2.8.1 Den sökandes ursprung 

Det har i avsnitt 2.4 konstaterats att samtliga skyddsgrunder kräver att utlänningen befinner 

sig utanför det land som han eller hon är medborgare i (alt. utanför det land där utlänningen 

har sin vanliga hemvist om han eller hon är statslös) och att det av detta krav följer att det 

blir av stor vikt att utreda vilket som är den sökandes medborgarskap eller hemvistland. 

Likaså kan det svårligen avgöras om utlänningen kan krävas begagna sig av hemlandets 

skydd om det inte råder klarhet kring vilket detta hemland är (avsnitt 2.6). För att avgöra den 

sökandes möjlighet till internflykt räcker dock inte vetskapen om den sökandes 

medborgarskap/hemvistland – det måste också råda klarhet kring vilken del av hemlandet 

den sökande kommer från. 

                                                      
65 Prop. 2009/10:31 s.266.  
66 Ett exempel på en sådan uppgift som kan föranleda vidare utredning om eventuellt uteslutande från flyktingskap kan utgöras av att den 

sökande anför att han eller hon haft en hög position inom ett parti som är kända för att ha begått brott mot mänskligheten. I MIG 2012:14 

var fråga om A:s höga position och långvariga arbete inom Baathpartiet under Saddam Husseins regim i Irak kunde föranleda uteslutande. 

MiÖD uttalade att omständigheterna i sig kunde tala för att A varit delaktig i brotten mot mänskligheten som begicks i Irak under den 
aktuella tiden. Enbart dessa omständigheter kunde dock inte automatiskt leda till att A inte beviljades uppehållstillstånd, därtill skulle en 

bedömning göras av vilken roll A haft med avseende på de brottsliga handlingarna. 
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När det vidare gäller den sökandes skyddsskäl enligt 4:1 UtlL kan den sökandes ursprung få 

stor betydelse beroende på vilken bestämmelse som blir aktuell (avsnitt 2.5.1). 

Hemlandsinformation är nödvändigt för att avgöra huruvida en fruktan är välgrundad. Även 

vid tillämpning av tortyrbestämmelsen i 4:2 UtlL är den sökandes hemvist en viktig del av 

bedömningen, då det bör undersökas huruvida staten i fråga vanligen kränker mänskliga 

rättigheter (avsnitt 2.5.2). Vid tillämpning av de övriga skyddsgrunderna (avsnitt 2.5.3 och 

2.5.4) har den sökandes ursprung också avgörande betydelse. I dessa bestämmelser 

aktualiseras nämligen skyddsbehovet på grund av att vissa förhållanden råder i den sökandes 

hemland, såsom väpnade konflikter, svåra motsättningar och miljökatastrofer. Det torde vara 

nödvändigt att inte endast veta vilket hemland den sökande tillhör, utan också vilket område 

i detta land (det vill säga den sökandes hemvist), eftersom exempelvis svåra motsättningar 

ibland enbart råder i en viss del av hemlandet.  

Vetskap om vilket som är den sökandes hemland bör också vara av intresse för att undersöka 

huruvida en uteslutandegrund kan vara aktuell – en misstanke om att utlänningen deltagit i 

sådana aktiviteter som kan föranleda uteslutning från skyddsstatus torde nämligen grunda sig 

i den sökandes berättelse i jämförelse med kunskap om det aktuella landets historia.  

Sammantaget analyseras alltså mer eller mindre alla aspekter av skyddsbestämmelserna 

gentemot den sökandes hemland, och att klarlägga vilket som är den sökandes hemland är 

därför nödvändigt för att kunna bedöma skyddsbehovet. 

2.8.2 Övriga uppgifter 

Att avgöra vilka andra uppgifter som behöver visas för att göra skyddsbehovsbedömningen 

är svårare. För tillämpningen av rekvisiten välgrundad fruktan i 4:1 UtlL framhålls både i 

UNHCR:s handbok och i lagkommentaren att ett anspråk på skydd ska baseras på fakta och 

omständigheter som är relaterade till den individ som sökt skydd. Prövningen av om 

utlänningen har en välgrundad fruktan ska helt enkelt vara individuell och grunda sig på 

utlänningens berättelse. I bedömningen verkar en stor mängd uppgifter i form av den 

sökandes trosuppfattning, aktiviteter, ålder, kön osv. kunna ha betydelse för att bedöma 

huruvida den sökande känner en välgrundad fruktan för att bli förföljd. I och med att 

bedömningen ska grunda sig på den individuella berättelsen är det också svårt att tänka sig 



24 

 

hur ett flyktingskap skulle kunna konstateras utan någon koppling till den specifika 

individen. 

Det är dock enligt min mening också svårt att tänka sig att en viss uppgift alltid skulle vara 

av betydelse vid bedömningen. I ingen av skyddsbestämmelserna är den individuella 

bedömningen uttryckt i form av ett krav på att vissa specifika omständigheter konstituerar 

skyddsbehovet. Istället verkar mer eller mindre alla uppgifter kunna tas i beaktande för att 

klargöra den sökandes personliga situation, som i sin tur ligger till grund för avgörandet om 

ett skyddsbehov föreligger. Exempelvis kan den sökandes trosuppfattning ha betydelse för 

bedömningen om skyddsskälen är kopplade till den sökandes religion, men vara mindre 

aktuellt om den sökande anger att han eller hon är förföljd på grund av sitt politiska 

engagemang. Beroende på vilka skyddsskäl som aktualiseras kan därmed olika uppgifter vara 

av intresse för skyddsbehovsbedömningen. Detta gör att det, utöver den sökandes hemland, 

svårligen i generella termer kan anges uppgifter som alltid skulle vara av intresse. 

Beroende på vilka skyddsskäl som aktualiseras genom den sökandes berättelse är alltså olika 

uppgifter av intresse för skyddsbehovsbedömningen i olika fall. Liksom stadgas i 

skyddsgrundsdirektivet så ska uppgifter beaktas så att det kan bedömas om den sökande 

riskerar att utsättas.67 Det som ska bedömas är skyddsbehovet, och uppgifterna torde därmed 

beaktas i den mån de också klargör den sökandes skyddsbehov. Inte heller då de skyddsskäl 

som anförs är kopplade till vissa specifika uppgifter är det alltid ett krav att den sökande 

måste kunna visa att dessa uppgifter stämmer – som nämnts i avsnitt 2.5.1 räcker det att 

förföljaren tillskriver utlänningen en viss egenskap för att en förföljelsegrund ska vara 

uppnådd. 

När det gäller den personliga risk som ska visas för att klargöra ett skyddsbehov i enlighet 

med 4:2 UtlL så behöver den sökande som grund visa på att just han eller hon löper risk att 

drabbas av tortyrliknande behandling eller urskillningslöst våld på grund av en väpnad 

konflikt. Vilka dessa individuella omständigheter är kan dock variera. Det som ska visas är 

ju att utlänningen befinner sig i en sådan situation att han eller hon är utsatt för risk. Vilka 

uppgifter som behöver visas torde därmed åter vara beroende av vilka skäl som anförs. Ett 

undantag från personlig risk görs då läget i hemlandet är så allvarligt att blotta närvaron skulle 

                                                      
67 Skyddsgrundsdirektivet art 4.3.c). 
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innebära fara för varje individ som vistas där (avsnitt 2.5.3). Vilken personlig risk som 

behöver visas står alltså i proportion till hur allvarligt läge som råder i den sökandes hemland. 

När det gäller skydd mot svåra motsättningar (avsnitt 2.5.4) ska det finnas ett orsakssamband 

mellan den sökandes välgrundade fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp och de andra 

svåra motsättningarna som råder i landet. Återigen är det fråga om att bedöma en risk på 

grundval av den sökandes personliga situation, vilken kan te sig på många olika sätt och 

därmed medför att olika uppgifter i olika fall kan medföra att den sökande bedöms lida sådan 

risk.  

När fråga är om en uteslutandegrund är tillämplig torde det även här kunna vara en stor 

mängd olika uppgifter som föranleder misstanke om begångna brott mot mänskligheten eller 

liknande. En bedömning av den sökandes individuella ansvar för gärningarna måste göras. 

Uppgifter om den sökande är också av intresse för att kunna göra efterforskningar kring den 

sökandes bakgrund.68 

                                                      
68 Se 4:21 UtlF som hänvisar till EU:s kodex om Schengengränserna. Se även MIG 2008:25. 
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3 Identitet 

3.1 Inledning till kapitlet 

I detta kapitel kommer jag att undersöka vilka personuppgifter den asylsökandes identitet 

består av, för att sedan i kapitel 4 analysera om klarläggande av identiteten är nödvändigt för 

att skyddsskälen ska kunna bedömas. Jag kommer också att redogöra för vad som i förarbeten 

och praxis framkommer gällande sambandet mellan den asylsökandes identitet och 

bedömningen av skyddsbehovet.  

Först ges inblick i vad som sägs i förarbetena (avsnitt 3.2), och sedan presenteras i avsnitt 

3.3 ett antal rättsfall där domstolen diskuterat den asylsökandes identitet i samband med 

skyddsbehovsbedömningen. Genomgången av praxis är kronologisk och inleds med MIG 

2007:9 där kravet på identitet först uttalades av MiÖD. Därefter analyseras MIG 2007:12, 

UM 1119-06, UM 1593-06, MIG 2011:15 och MIG 2014:1. En sammanfattning av praxis 

presenteras i avsnitt 3.3.7. 

3.2 Identitet och skyddsbehov i förarbeten 

3.2.1 Att motverka dokumentlösheten 

Problemet med att kartlägga asylsökandes identitet uppmärksammades redan vid införandet 

av den äldre utlänningslagen (1989:529). I proposition 1988/89:86 anfördes att det numera 

var ett mycket stort antal av de som söker asyl som saknade identitetshandlingar, vilket 

medförde att myndigheterna inte visste vem den asylsökande egentligen var.69 Enligt 

propositionen medförde dokumentlösheten att det blev svårare att göra en riktig bedömning 

av asylskälen; ofta blev det omöjligt att kontrollera den asylsökandes berättelse, och även när 

detta var möjligt tog det betydligt längre tid än vad som skulle ha varit fallet om den sökande 

hade haft handlingar.70 Utan vetskap om varifrån en person kom blev det dessutom omöjligt 

att återsända honom eller henne vid en eventuell utvisning eller avvisning.71 Sammantaget 

framhölls i propositionen att dokumentlösheten skapade stora problem för de mottagande 

                                                      
69 Prop. 1988/89:86 s.52. 
70 Prop. 1988/89:86 s.52 och 92. 
71 Prop. 1988/89:86 s.92. 
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länderna att föra en rättvis flyktingpolitik.72 I syfte att motverka dokumentlösheten infördes 

därför i 1989 års utlänningslag en möjlighet att i flyktingars främlingspass anteckna om 

identiteten var styrkt eller inte.73 Man ändrade också reglerna om återkallelse av tillstånd från 

att återkallelse kunde ske till att återkallelse skulle ske om utlänningen lämnat oriktiga 

uppgifter om sin identitet och dessa uppgifter inverkat på tillståndsbeslutet.74 

Propositionen ger intrycket att identiteten har ett nära samband med 

skyddsbehovsbedömningen, men det är enligt min mening något otydligt varför så är fallet. 

Det enda som framkommer är att identitetshandlingar har verkan som bevismedel då 

handlingarna underlättar möjligheten att kontrollera den sökandes berättelse. Samtidigt ger 

den ändrade regeln om återkallelse sken av att identiteten kan ha en mera direkt inverkan på 

själva tillståndsbeslutet. Det kan också ur denna regel utläsas att inte alla identitetsuppgifter 

är av samma vikt; endast sådana osanna identitetsuppgifter som inverkat på beslutet skulle 

föranleda att tillståndet drogs tillbaka.  

Vilka personuppgifter en identitet består av förklaras inte i propositionen. En sådan definition 

framgår dock i proposition 1997/98:178. Denna proposition behandlar emellertid 

huvudsakligen identitetsfrågor i ärenden om svenskt medborgarskap, och inte identitetsfrågor 

i asylärenden.75 

3.2.2 Identitetsdefinitionen i medborgarskapslagens förarbeten 

I dagens lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen) anges att en 

utlänning kan beviljas svenskt medborgarskap efter ansökan (11§). Beslutet att ta upp en 

utlänning som medborgare i ett land kallas för naturalisation.76 Svenskt medborgarskap utgör 

dock inte en rättighet.77 För att förvärva svenskt medborgarskap ska utlänningen bland annat 

ha styrkt sin identitet (11§ p.1). Om utlänningen inte kan göra detta får han eller hon ändå 

naturaliseras om han eller hon haft hemvist i Sverige i minst 8 år och gör sannolikt att den 

uppgivna identiteten är riktig (12§ st.2). Dispensgrunden infördes i den äldre 

                                                      
72 A.prop.st. 
73 Prop. 1988/89:86 s.94. Att ett främlingspass får utfärdas med anteckning om att identiteten inte är styrkt anges i dagens 2:8 st.1 UtlF. 
74 Prop. 1988/89:86 s.62.  
75 Jfr. prop. 1997/98:178 s.2.  
76 Prop. 1997/98:178 s.5. Med naturalisation avses att en utlänning efter ansökan tas upp som medborgare i ett land genom ett särskilt 

beslut, se a.prop. s.6. 
77 Prop. 1997/98:178 s.15. I propositionen framhålls också att ett naturalisationsbeslut inte är fullt ut jämförbart med ett beslut om 

uppehållstillstånd, se a.prop.st. 
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medborgarskapslagen78 år 1999, grundat just på proposition 1997/98:178.79 Enligt förarbetena 

till den nya medborgarskapslagen motsvarar dagens dispensgrund gällande identitet den 

lagändring som då trädde i kraft.80 

I proposition 1997/98:178 anges att kravet på styrkt identitet innebär att det råder klarhet om 

namn, ålder och, som huvudregel, medborgarskap. Att inte medborgarskapet alltid måste 

visas förklaras i propositionen med att medborgarskapet kan vara svårt att fastställa på grund 

av omständigheter som en person inte råder över, exempelvis oklara hemlandsbestämmelser 

om medborgarskap. Som utgångspunkt anses identiteten vara styrkt om den som ansöker om 

medborgarskap kan visa upp ett hemlandspass eller en fotoförsedd identitetshandling i 

original.81 För att tillämpa dispensen från identitetskravet i naturalisationsärenden krävs 

enligt propositionen att den sökande är trovärdig dels gällande sina identitetsuppgifter, dels 

gällande anledningen till att identiteten inte kan styrkas. En tungt vägande faktor härtill är 

om personen vidhållit samma uppgifter under hela sin vistelse. Grundkravet är att 

utlänningen ska ha gjort vad som skäligen kan förväntas av honom eller henne i syfte att 

styrka sin identitet.82  

I denna proposition framgår alltså en definition av identitetsbegreppet, som sägs bestå av den 

sökandes namn, ålder och, som huvudregel, medborgarskap. Jag kommer att återkomma till 

identitetsdefinitionen från proposition 1997/98:178 i avsnitt 3.3.6. 

3.2.3 Sekundär betydelse eller nödvändig förutsättning? 

I den ovan nämnda proposition 1997/98:178 redogörs det kort kring identitetsprövningen i 

ärenden om uppehållstillstånd. Utgångspunkten är enligt propositionen att utlänningens 

identitet ska vara styrkt för att ett uppehållstillstånd ska beviljas, även om detta inte 

uttryckligen anges i utlänningslagens bestämmelser. När det gäller flyktingar och andra 

                                                      
78 Se lag (1950:382) om svenskt medborgarskap.  
79 Sandesjö & Björk, kommentaren till medborgarskapslagens 12 § st.2, under rubriken dispens från villkoret om styrkt identitet. 
80 Prop. 1999/2000:147 s.78. 
81 Prop. 1997/98:178 s.9. När det gäller identitetsbegreppets innehåll hänvisar propositionen till tidigare praxis vid utlänningsnämnden, 

a.st. 
82 Prop. 1997/98:178 s.17-18. 
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skyddsbehövande framhålls dock i propositionen att identitetsfrågan ofta blir av sekundär 

betydelse, även om stora ansträngningar görs för att klarlägga identiteten.83 

Några år senare uttalas i proposition 2003/04:50, med namnet Åtgärder för att klarlägga 

asylsökandes identitet, m.m., istället följande: 

Asylrätten bygger på enskilda människors rätt att söka asyl samt staters skyldighet att 

ge skydd åt individer som riskerar förföljelse. Asylsystemet grundas på en individuell 

prövning, vilket i sin tur förutsätter att utlänningars identitet kan kartläggas. 

Genèvekonventionen förutsätter att den asylsökande medverkar till att så långt som 

möjligt kartlägga om han eller hon uppfyller kriterierna för flyktingstatus. Den 

sökandes identitet och medborgarskap är viktiga utgångspunkter i detta 

klarläggande.84 

Medan man i proposition 1997/98:178 talar om identitetens sekundära betydelse i fråga om 

skyddsbehövande ger proposition 2003/04:50 istället sken av att identiteten är av stor vikt 

för att klarlägga skyddsbehovet. Den ovan citerade texten ger läsaren intrycket av att den 

individuella bedömningen också förutsätter att identiteten är klarlagd.  

Ett mer nyanserat resonemang förs i en statlig utredning från 2004, SOU 2004:132, som hade 

till uppdrag att kartlägga och analysera dokumentlöshet bland asylsökande.85 I utredningen 

diskuteras den förvaltningsrättsliga problematiken om huruvida en förmån som 

uppehållstillstånd verkligen kan sökas av en person som inte också kan visa vem han eller 

hon är. Framförallt framhålls det dock i utredningen att en persons identitet ligger till grund 

för en rad samhällsfunktioner, varför oklarhet kring en persons identitet innebär ett 

rättssäkerhetsproblem: ges rätt tillstånd till rätt person?86 Samtidigt framhålls att det viktiga 

vid prövningen av ett asylärende är att fastslå om den sökande – oavsett vem han eller hon 

är – har ett behov av skydd.87 Utifrån detta föreslog utredningen att man i fortsättningen som 

                                                      
83 Prop.1997/98:178 s.10 och 14. I Migrationsverkets interna riktlinjer anges propositionen som stöd för att utgångspunkten är att identiteten 

ska klarläggas även när det gäller flyktingar och andra skyddsbehövande, jfr. SR 03/2015. 
84 Prop. 2003/04:50 s.15 f. Genèvekonventionen åsyftar 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, som i uppsatsen går 

under benämningen Flyktingkonventionen. 
85 Se Dir.2004:20 som finns som bilaga i SOU 2004:132 s.129-137. 
86 SOU 2004:132 s.54 f. 
87 SOU 2004:132 s.54. 
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grund endast skulle meddela tidsbegränsade uppehållstillstånd till personer med oklar 

identitet.88 Utredningen ledde aldrig fram till någon proposition.89  

I senare förarbeten diskuteras identitetsfrågornas samband med skyddsbehovs-bedömningen 

inte i nämnvärd utsträckning. I propositionen inför den nya utlänningslagen konstateras dock 

att många ensamkommande barn anländer utan identitetshandlingar vilket gör att det i vissa 

fall är svårt att avgöra huruvida personen fyllt 18 år eller inte.90  

3.2.4 Sammanfattning av förarbeten 

Det är svårt att utläsa något generellt om identitetens inverkan på skyddsbehovsbedömningen 

av de spridda uttalandena i förarbetena. Från äldre förarbeten kan man ur reglerna om 

återkallelse av tillstånd utläsa att identitetsuppgifter kan ha inverkan på tillståndet. Av detta 

kan slutsatsen alltså dras att inte alla identitetsuppgifter har inverkan på beslut om tillstånd, 

eller i vart fall att identitetsuppgifterna inte alltid har det. Vilka identitetsuppgifter som avses 

klargörs inte i proposition 1988/89:86, men enligt medborgarskapslagens förarbeten (prop. 

1997/98:178) avses med styrkt identitet att klarhet råder kring den sökandes namn, ålder och 

medborgarskap. I samma förarbete sägs identiteten ha sekundär betydelse i asylärenden, 

medan regeringen i proposition 2003/04:50 snarare verkar mena att vetskap om identiteten 

är en förutsättning för att göra en individuell bedömning.  

I en SOU (som inte ledde till någon proposition) föreslås att endast tidsbegränsade tillstånd 

används som grund när asylsökandes identitet är oklar. I utredningen framhålls att identitet 

ligger till grund för en rad samhällsfunktioner och att oklarhet kring den sökandes identitet 

också innebär ovisshet om tillståndet faktiskt ges till rätt person. Utredningen ger sken av att 

skyddsbehovet trots allt kan utredas utan vetskap om identiteten i och med att förslaget var 

att ge tidsbegränsade uppehållstillstånd till skyddsbehövande med oklar identitet.   

Inte i något av förarbetena uttalas att den sökande måste visa sin identitet, även om 

uppfattningen i proposition 2003/04:50 verkar vara att en individuell prövning av 

skyddsskälen också förutsätter att den sökandes identitet är klarlagd.  

                                                      
88 SOU 2004:132 s.101. 
89 Att utredningen inte ledde till någon proposition har kontrollerats med juridiska biblioteket samt med Justitiedepartementet. 

Justitiedepartementets centralarkiv kunde tyvärr inte besvara varför utredningen aldrig ledde till någon proposition.  
90 Prop. 2004/05:170 s.146. 
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3.3 Identitet och skyddsbehov i praxis 

3.3.1 MIG 2007:9 – Ett krav på identitet 

Eftersom förarbetsuttalandena inte ger konkreta svar på varför identiteten är av vikt för 

skyddsbehovsbedömningen kommer jag nu undersöka hur Migrationsöverdomstolen 

(MiÖD) förhållit sig till identitet och bedömningen av skyddsbehovet. Kravet på den 

asylsökande att visa sin identitet framgår av MIG 2007:9.91 Fallet refereras nedan.  

I MIG 2007:9 hade den sökande, A, åberopat att han var i behov av skydd på flera 
olika grunder. Han åberopade skyddsbehov på grund av att han var yezid, på grund 
av sin militära tjänstgöring för de amerikanska styrkorna, på grund av inre väpnad 
konflikt i Irak eller på grund av svåra motsättningar i Irak. A hade lämnat in en 
militärlegitimation utfärdad i april 2004, men hävdade att han tjänstgjort för militära 
styrkorna från och med juli 2003. Migrationsverket avslog A:s ansökan.92 Verket 
konstaterade att A:s identitet inte var styrkt93 genom de identitetshandlingar han 
lämnat in. Ändå ansåg Migrationsverket att A:s ansökan skulle prövas mot Irak, på 
grund av vad som framkommit i ärendet och då inga andra omständigheter tydde 
på att A hade starkare anknytning till något annat land. 

Förhållandena för yezidier i Irak var inte enligt Migrationsverket generellt sådana att 
uppehållstillstånd skulle beviljas. Migrationsverket konstaterade att A:s uppgifter 
och beskrivningar av den militära tjänstgöringen var vaga, och att det sammantaget 
inte gjorts sannolikt att A till följd av sin påstådda militära bakgrund var i behov av 
skydd. Inte heller bedömdes A behöva skydd på grund av väpnad konflikt eller svåra 
motsättningar i Irak.  

Migrationsdomstolen avslog överklagandet, då de hot som A uppgett att han utsatts 
för inte var av sådan omfattning eller art att de kunde ligga till grund för att bevilja 
honom asyl. Inte heller var han alternativt eller övrigt skyddsbehövande enligt 
domstolen.94 

MiÖD började med att konstatera att det är den asylsökande som ska visa att han 
eller hon har ett behov av internationellt skydd. Av detta följde enligt domstolen att 
den sökande också måste göra sin identitet sannolik.  

MiÖD instämde i Migrationsverkets bedömning att förhållandena för yezidier inte 
generellt sett var sådana att uppehållstillstånd kunde beviljas redan på grund av A:s 
tillhörighet i minoriteten. Domstolen poängterade dock att en individuell 
bedömning måste göras i varje fall. Då A hade uppgett att det fanns poliser i hans 

                                                      
91 Redan i MIG 2006:1 tar Migrationsöverdomstolen upp att asylsökande ofta saknar ID-handlingar. I detta fall uttalas dock inte något 

direkt krav på klarlagd identitet vilket däremot görs i MIG 2007:9. Jfr även Wikrén & Sandesjö, kommentaren till 4:1 UtlL under stycket 

Beviskravet. 
92 Migrationsverkets avslag baserades på 1989 års utlänningslag (SFS 1989:529).  
93 Styrkt är det beviskrav som anges i referatet från Migrationsverket. I MiÖD:s dom anges istället att identiteten ska göras sannolik. 
94 Vid Migrationsdomstolens dom hade den nya utlänningslagen trätt i kraft och beslutet fattades på grundval av denna. 
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hemtrakt som var yezidier och då han inte själv hade drabbats av förföljelse på grund 
av att han var yezid ansågs han inte heller vid en individuell bedömning vara i behov 
av skydd på denna grund.  

Domstolen gick sedan in på A:s militära bakgrund, och uttalade att ”vad gäller A:s 
påstådda tjänstgöring i Iraks nya väpnade styrkor noterar Migrationsöverdomstolen 
i likhet med Migrationsverket att han inte har gjort sin identitet sannolik.”.95 

Därefter tog MiÖD upp delar av A:s berättelse som man fann detaljfattiga eller 
osannolika. Bland annat fann domstolen det märkligt att A skulle ha kunnat passera 
in och ut på en militärbas utan ett tjänstekort som gällde för hela den period han 
påstod sig ha tjänstgjort i styrkorna. Sammantaget hade A inte lyckats göra sannolikt 
att han var förföljd eller riskerade att utsättas för förföljelse. Han var inte heller 
övrigt skyddsbehövande, eftersom han kom från en del av Irak där läget var 
förhållandevis stabilt. 

Till skillnad från de relativt varierande uppfattningarna kring identitetens vikt som framgår 

av förarbetena är MiÖD:s domskäl tydliga: den sökande ska visa sin identitet, vilket följer av 

kravet på den sökande att visa på sitt behov av skydd. Men varför är det så? Efter uttalandet 

framhåller MiÖD att en individuell bedömning måste göras av varje fall. Av detta kunde man 

tro att MiÖD, likt proposition 2003/04:50, är av uppfattningen att identiteten är en nödvändig 

förutsättning för en individuell bedömning av skyddsskälen. Intressant är dock att MiÖD inte 

tar upp A:s identitet vid prövningen av hans skyddsbehov som yezid. Den individuella 

bedömningen verkar snarast rikta in sig på att avgöra om det finns speciella anledningar som 

gör att A till skillnad från yezidier generellt känner en välgrundad fruktan för att bli förföljd. 

A:s identitet verkar däremot vara aktuell först vid bedömningen av A:s skyddsbehov på grund 

av hans påstådda tjänstgöring i Iraks nya väpnade styrkor.  

I samband med att domstolen går igenom vilka delar av A:s berättelse som sammantaget gör 

att han inte gjort sin militära bakgrund trovärdig noterar MiÖD att A inte har gjort sin 

identitet sannolik.96 Mitt intryck av domskälen är därför att A:s identitet snarare har inverkan 

på trovärdigheten av hans uppgifter gällande militärtjänstgöringen än att den osannolika 

identiteten omöjliggör en individuell bedömning av hans skyddsskäl.97  

                                                      
95 MiÖD:s domskäl i MIG 2007:9 under stycket Skyddsbehov. 
96 MiÖD uttrycker det som att man i likhet med Migrationsverket finner att A inte gjort sin identitet sannolik. Migrationsverket uttrycker 

dock att A inte genom sina handlingar har styrkt sin identitet.  
97 Av domen framgår att A har lämnat in ett militärkort. Man skulle därför kunna tänka sig att anledningen att man konstaterat att A inte 

har gjort sin identitet sannolik i detta skede beror på att domstolen betvivlar att militärkortet tillhör A. Samtidigt är det svårt att få ihop 

domskälen på detta sätt, eftersom en av anledningarna till att A:s trovärdighet ifrågasätts också utgörs av att det av A inlämnade militärkortet 
inte var giltigt för samma period som A påstått sig tjänstgöra. Om kortet inte var A:s kunde det rimligtvis inte heller användas som bevisning 

mot den uppgivna berättelsen. 
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Vilka personuppgifter som A:s identitet består av är svårt att utläsa ur de i denna del 

knapphändiga domskälen. Vad som kan konstateras är att A:s identitet inte har gjorts 

sannolik, men att ansökan ändå prövas mot Irak. Att Migrationsverket dessförinnan hade 

prövat ansökan gentemot detta land var enligt domskälen en följd av vad som framkommit i 

ärendet samt på grund av att inga andra länder varit aktuella. Av detta framgår inte om A 

faktiskt anses ha gjort sitt ursprung sannolikt eller inte enligt Migrationsverket – möjligheten 

finns också att Migrationsverket valt att pröva mot Irak eftersom ansökan måste prövas mot 

något land och Irak var det enda som var aktuellt. Hur MiÖD gör bedömningen av A:s 

ursprung framgår inte av domskälen, och det är därmed oklart om A:s identitet också 

innefattar A:s ursprung. Vad identiteten i övrigt består av framgår inte heller av domen.  

Enligt min mening är dock det absolut viktigaste att uppmärksamma i MIG 2007:9 att MiÖD 

gör en bedömning av A:s skyddsbehov även efter att domstolen konstaterat att A inte har 

gjort sin identitet sannolik. Uppenbarligen är det alltså inte nödvändigt att A gör sin identitet 

sannolik för att hans skyddsbehov ändå ska kunna bedömas. Inte heller verkar den osannolika 

identiteten utgöra något hinder mot att pröva A:s ansökan mot Irak. 

3.3.2 MIG 2007:12 – Identitet och hemvist 

I MIG 2007:12 specificeras kravet på sannolik identitet något. Fallet återges nedan. 

I MIG 2007:12 var fråga om A, som åberopat diverse handlingar till stöd för att han 
riskerade att utsättas för förföljelse på grund av sin politiska åskådning. Enligt 
Migrationsverket hade A inte styrkt sin identitet. Hans ansökan skulle ändå prövas 
mot det uppgivna hemlandet, baserat på vad som framkommit i ärendet.98 Verket 
uttalade att A:s lämnade uppgifter var vaga, och att han sammantaget inte hade 
lyckats visa att han vid ett återvändande skulle riskera att bli utsatt för förföljelse 
eller allvarliga trakasserier. A fick därför avslag på sin ansökan. 

A överklagade Migrationsverkets beslut och fick rätt till uppehållstillstånd i 
Migrationsdomstolen, som bland annat angav att A:s berättelse sammantaget var 
trovärdig och att det faktum att A från början uppgett ett annat namn inte i sig 
medförde att A:s trovärdighet totalt sett skulle ifrågasättas. Migrationsdomstolen 
tilldelade A flyktingstatus. Migrationsverket överklagade domen. 

Migrationsöverdomstolen började med att uttala att det är den sökande som i första 
hand ska tillhandahålla uppgifter till ledning för bedömningen av hans eller hennes 
skyddsbehov. Domstolen menade att det kunde ställas krav på den asylsökande att 
tala sanning och att bistå utredaren så att alla fakta kan klarläggas, och att detta 

                                                      
98 Observera gärna att Migrationsverket även här, liksom i 2007:9 använder sig av beviskravet styrkt.  



34 

 

inbegrep att den asylsökande måste göra sin identitet sannolik. MiÖD klargjorde 
också att prövningen skulle gå till så att prövningsinstansen först ska bedöma om 
sökanden har gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland 
sannolikt, och först därefter pröva de åberopade skyddsskälen. I denna del hänvisade 
domstolen till UNHCR:s handbok art. 195-205 och prop. 1996/97:25 s.98. 

A hade inte enligt Migrationsöverdomstolen lyckats göra någon av de identiteter han 
uppgett under utredningen sannolika. På grund av detta konstaterade MiÖD att 
frågetecken kvarstod beträffande de uppgifter som A lämnat rörande sitt ursprung 
och sin familj. Trots detta menade domstolen att prövningen skulle göras mot det 
av A uppgivna hemlandet, då ingen av parterna hade motsatt sig detta. Härefter 
värderade MiÖD inkommen bevisning. De identitetshandlingar A lämnat in 
konstaterades vara falska, och skulle därför bortses ifrån. Vad gällde A:s trovärdighet 
anförde MiÖD att en sökande som lämnat oriktiga uppgifter kunde få svårt att göra 
sin berättelse trovärdig så länge som frågetecken kvarstod kring vem den 
asylsökande var och dennes ursprung. De falska handlingarna minskade också 
tilltron till A:s uppgifter i övrigt.  

Efter detta gjorde MiÖD till sist en helhetsbedömning av A:s berättelse. Domstolen 
fann att A inte lyckats göra denna trovärdig, då denna var vag och anmärkningsvärt 
detaljfattig. A ansågs därmed inte ha gjort sitt behov av skydd sannolikt och 
meddelades inte uppehållstillstånd. 

I MIG 2007:12 förtydligar MiÖD att den sökande ska göra sin identitet och sitt ursprung 

sannolikt. Trots att domstolen bemödar sig om att ställa upp ett beviskrav även när det gäller 

den sökandes ursprung verkar bedömningen dock inte vålla något större huvudbry för 

domstolen – man nöjer sig helt enkelt med att konstatera att ingen av parterna har hävdat att 

något annat land skulle vara aktuellt att pröva ansökan mot.  

Även i det här fallet lämnar domskälen enligt min uppfattning en del övrigt att önska när det 

gäller att söka utläsa vad identitetskravet består av. Frågetecken kvarstår tydligen kring A:s 

uppgifter rörande sitt ursprung och sin familj till följd av att han inte har lyckats göra någon 

av sina uppgivna identiteter sannolika. Av detta torde därmed följa att frågetecken inte skulle 

kvarstå kring A:s ursprung och familj om A faktiskt hade lyckats göra sin identitet sannolik. 

Uppenbarligen är hemlandet klarlagd – domstolen prövar ju skyddsskälen mot det av A 

uppgivna hemlandet. Vad som däremot menas med A:s ursprung är oklart, förutom faktumet 

att A:s oklara identitet gör att frågetecken kring ursprunget kvarstår.  

I MIG 2007:12 kopplas identitetskravet åter till behovet av internationellt skydd. I denna 

dom verkar MiÖD dock mena att identitetskravet innefattas i kravet på den sökande att tala 

sanning och att bistå utredaren så att alla fakta kan klarläggas, vilket återigen ger intryck av 
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att identiteten har ett nära samband med bedömningen av den sökandes trovärdighet. 

Intrycket förstärks också i och med att MiÖD stadgar att A:s brukande av falska handlingar 

och att hans olika identitetsuppgifter får till följd att trovärdigheten av de uppgifter han 

lämnat i övrigt försvagas. Likt MIG 2007:9 verkar identiteten alltså, till skillnad från vad som 

är fallet med den sökandes hemvist, inte kopplas ihop med de specifika skyddsskäl som A 

angivit. Istället verkar den sökandes identitet användas som en markör av den sökandes 

trovärdighet. 

Migrationsöverdomstolen uttalar också att identiteten ska fastställas först och att den 

sökandes behov av skydd ska prövas därefter. Av detta kunde man närmast få intrycket av att 

identiteten trots allt utgör något annat, skiljt från den sökandes skyddsbehov. De källor som 

hänvisas till i denna del ger inte närmare ledning till varför prövningen bör delas upp på detta 

sätt. Den enda gemensamma nämnaren i de angivna källorna är att bevisning av samtliga 

omständigheter sällan kan läggas fram av den sökande samt att den sökande ska åtnjuta fördel 

av det uppkomna tvistemålet om han eller hon är trovärdig.99 Däremot sägs i UNHCR:s 

handbok art.29 att fastställandet av flyktingskap är ett förfarande i två steg, där det första är 

att ta reda på sakuppgifter av betydelse för fallet för att sedan tillämpa definitionen på de 

sakuppgifter som framkommit. Denna artikel anges dock inte som en källa i MIG 2007:12.100 

Även i detta fall görs en bedömning av A:s skyddsskäl trots att han inte har gjort sin identitet 

sannolik, och MiÖD uttalar tydligt att en helhetsbedömning av berättelsen måste göras. Det 

krav på identitet som domstolen dessförinnan uttalat verkar därmed, likt MIG 2007:9, inte 

vara nödvändigt för att kunna göra en bedömning av A:s skyddsbehov. 

3.3.3 UM 1119-06 – Identitet och etnicitet 

I varken MIG 2007:9 eller i MIG 2007:12 klargörs vad den sökandes identitet består av. 

Genom Migrationsöverdomstolens dom den 2 oktober 2007, UM 1119-06, ges några 

                                                      
99 Jämför prop. 1996/97:25 s.98 där det föreskrivs att någon fullständig bevisning som klart styrker att den sökande löper risk att utsättas 

för förföljelse sällan kan läggas fram och att den sökandens berättelse därför bör godtas om den framstår som trovärdig och sannolik. Se 

även UNHCR:s handbok art.195-205 angående fastställande av fakta. 
100 Även om art.29 i handboken kanske verkar ligga närmare domstolens förslag på prövningsordning skulle dock inte heller denna artikel 

kunna förklara syftet bakom prövningsordningen. Sakomständigheterna torde nämligen omfatta samtliga omständigheter av betydelse för 

fallet, vilket innefattar mer men också möjligtvis andra saker än den sökandes identitet. Se avsnitt 4.2. 
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ledtrådar gällande detta. Domen är inte refererad, men alla avgöranden från högsta instans 

torde dock vara att betrakta som prejudicerande.101  

I UM 1119-06 var det fråga om två asylsökande, A och B, som var och en hade 
lämnat in en kopia av sina respektive födelsebevis och hävdat att de var 
hemmahörande i Kosovoprovinsen i Serbien och Montenegro. A och B åberopade 
att de kände en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av deras etniska 
tillhörighet. Migrationsverket ansåg att de handlingar de sökande lämnat in inte 
kunde göra identiteterna sannolika. På grundval av vad de sökande uppgav prövades 
dock skyddsskälen likväl mot Serbien och Montenegro, inklusive Kosovoprovinsen. 
Vidare anförde verket att det var anmärkningsvärt att de enda handlingar de sökande 
hade med sig när de lämnat sina hem var kopior av sina födelsebevis, och 
berättelserna stämde i viss mån inte överens med Migrationsverkets landinfo. 
Sammantaget fann Migrationsverket att berättelserna och de inlämnade kopiorna av 
handlingarna inte kunde ges något bevisvärde när det gällde de sökandes identiteter, 
etniciteter eller tidigare hemvist. De sökande hade inte gjort sitt behov av skydd 
sannolikt. 

Migrationsdomstolen menade istället att de sökandes berättelser varit 
sammanhängande och framstod som självupplevda. Förklaringarna de lämnat kring 
varför de inte införskaffat nya handlingar var inte heller helt osannolika enligt 
Migrationsdomstolen, och de sökandes berättelser lades till grund för bedömningen 
av skyddsbehovet. Genom detta hade de sökande också lyckats göra sannolikt att de 
haft hemvist i Kosovo. Migrationsdomstolen fann att de sökande sannolikt riskerade 
att utsättas gör förföljelse vid ett återvändande, och att det inte var rimligt att kräva 
att de skulle ta tillflykt till Serbien. Migrationsdomstolen tilldelade de sökande 
flyktingstatusförklaringar och uppehållstillstånd. Migrationsverket överklagade 
domen. 

I Migrationsöverdomstolen konstaterades att de sökandes inlämnade 
födelsebeviskopior hade lågt bevisvärde och inte kunde styrka de sökandes 
identiteter. Efter detta hänvisade MiÖD till MIG 2007:12 och anförde att det alltid 
måste bedömas om den sökande har gjort sin identitet och sin hemvist sannolik. 
Vidare uttalade domstolen att ”vid denna prövning måste i förevarande fall 
trovärdigheten av A och B:s berättelse prövas.”102. 

MiÖD bedömde därför de sökandes berättelser och förklaringar till att de inte hade 
giltiga identitetshandlingar. Domstolen konstaterade att A:s berättelse i viss mån 
hade ändrats under utredningen och att B:s berättelse var vag och odetaljerad. 
Sammantaget fann domstolen att de sökande inte kunnat ge en trovärdig förklaring 
till varför de saknade giltiga identitetshandlingar, och att de därför inte kunnat göra 
sina identiteter sannolika. Med anledning av detta fann domstolen att de sökande 
inte heller hade lyckats göra sina etniciteter och sin ursprungliga hemvist (Kosovo) 
sannolika. På grund av sökandenas medborgarskap prövades deras ansökningar mot 
f.d. statsförbundet Serbien och Montenegro. Vid en samlad bedömning av 

                                                      
101 jfr. Stern 2008 s.20.  
102 Se UM 1119-06 Migrationsöverdomstolens dom s.5 st.1. 
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omständigheterna fann MiÖD att de sökande inte gjort sannolikt att de kände 
välgrundad fruktan för förföljelse på grund av etnisk tillhörighet. De sökande ansågs 
sammantaget inte vara i behov av internationellt skydd.  

Även om begreppen identitet och hemvist känns igen från MIG 2007:12 verkar de sökandes 

brist på identitetshandlingar i UM 1119-06 få stor inverkan på om de har gjort sina identiteter 

sannolika eller inte.103 Efter att ha konstaterat att de sökande inte styrkt sina identiteter gör 

MiÖD i det här fallet en trovärdighetsbedömning i syfte att bedöma om de gjort sina 

identiteter och hemvister sannolika. Eftersom de sökandes berättelser gällande varför de inte 

har identitetshandlingar är vaga och osammanhängande finner domstolen att trovärdigheten 

brister, och därmed har de sökande inte lyckats göra sina identiteter sannolika. 

Beröringspunkter finns mellan MiÖD:s bedömning och medborgarskapslagens förarbeten 

där man (som nämnts i avsnitt 3.2.2) krävde att den sökande var trovärdig dels gällande sina 

identitetsuppgifter, dels gällande anledningen till att identiteten inte kunde styrkas. MiÖD 

hänvisar dock inte till dessa i sin bedömning. 

Att de sökandes identiteter inte har gjorts sannolika får stora konsekvenser i UM 1119-06. På 

grund av de osannolika identiteterna har de sökande inte lyckats göra sina ursprungliga 

hemvister sannolika. Detta får till följd att de sökandes skyddsbehov inte prövas mot Kosovo 

utan gentemot f.d. statsförbundet Serbien och Montenegro (medan Migrationsdomstolen 

istället prövat mot Kosovo och undersökt möjligheterna till internflykt inom Serbien och 

Montenegro). I och med att identiteterna inte har gjorts sannolika har de sökande inte heller 

gjort sina etniciteter sannolika enligt MiÖD. Vad detta får för konsekvens är svårare att utläsa 

eftersom det enda som uttalas i denna del är att MiÖD vid en samlad bedömning av 

omständigheterna i målet funnit att de sökande inte förmått göra sannolikt att de känner 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av etnisk tillhörighet. Det är därmed oklart om 

MiÖD faktiskt gjort en riskbedömning baserat på de uppgivna etniciteterna eller om 

domstolen helt enkelt stannat vid att de sökande i och med de oklara identiteterna inte gjort 

sina etniciteter sannolika. 

Sammantaget har de osannolika identiteterna i UM 1119-06 inverkan på mot vilket land 

prövningen företas. Det är också möjligt att identiteterna får en mer direkt inverkan på 

                                                      
103 En identitetshandling kan exempelvis utgöras av ett hemlandspass, vilket ska innehålla uppgifter om namn, medborgarskap, 

födelsedatum och födelseort enligt 2:4 UtlF. Att ett pass utgör en identitetshandling framgår av 9:4 UtlL, som stadgar att myndigheten 

bemyndigas omhänderta pass eller andra identitetshandlingar i väntan på tillstånd. 
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skyddsbehovsbedömningen i och med att de anförda skyddsskälen var kopplade till de 

sökandes etnicitet, men domskälen är i denna del alltför knapphändiga för att dra några 

definitiva slutsatser. Bedömningen av identiteten kan uppenbarligen påverkas av om den 

sökande har identitetshandlingar eller inte. Om den sökande inte har några handlingar kan 

denna brist läkas genom att den sökande kan lämna trovärdiga förklaringar kring detta. Det 

verkar alltså inte endast vara så att en sannolik identitet (eller bristen av en sådan) kan påverka 

den sökandes trovärdighet som i MIG 2007:12 – uppenbarligen är det likaså en 

trovärdighetsbedömning som ligger till grund för fastställandet om identiteten har gjorts 

sannolik eller inte. 

3.3.4 UM 1593-06 – Prövning av skyddsskälen ska ske 

I såväl MIG 2007:9, MIG 2007:12 som i UM 1119-06 görs en bedömning av skyddsskälen 

även om identiteten inte har gjorts sannolik. Av detta drar jag slutsatsen att klarhet gällande 

identiteten inte är nödvändig för att en prövning av skyddsbehovet ska kunna genomföras. I 

de ovanstående fallen var dock den sökandes hemvist klarlagd enligt domstolarna, något som 

i avsnitt 2.8.1 har konstaterats nödvändigt för att göra en bedömning av skyddsbehovet. Vad 

händer då om det är den sökandes hemvist som inte har gjorts sannolik? Detta var fallet i 

Migrationsdomstolens dom UM 1593-06.  

I UM 1593-06 hade den sökande, GP, överklagat Migrationsverkets avslag på hans 
asylansökan. Migrationsverket motiverade sitt beslut med att GP:s identitet kunde 
ifrågasättas – han hade sammantaget inte gjort sannolikt att han var medborgare i 
Tadzjikistan som han uppgett. Därför fanns det enligt Migrationsverket ingen 
anledning att pröva hans skyddsskäl gentemot detta land. Beslutet grundades i att 
Migrationsverkets företagna språkanalyser pekade på att GP snarare torde vara 
hemmastadd i Ryssland.  

Migrationsdomstolen undanröjde Migrationsverkets dom och återförvisade målet. 
Domstolen uttalade att det faktum att GP inte hade gjort sin identitet sannolik också 
antagligen hade effekter på bedömningen om GP kunde göra sina skyddsskäl 
sannolika. Däremot innebar detta inte att verket kunde strunta i att pröva den 
sökandes skyddsskäl.  

Det är väldigt svårt att ur det här fallet utläsa något kring vad som innefattas i begreppet 

identitet. Vad som kan konstateras är att GP inte har gjort sitt medborgarskap sannolikt och 

att Migrationsdomstolen efter detta konstaterar att identiteten inte heller gjorts sannolik. Det 
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verkar därmed som att medborgarskapet utgör en del av, eller har ett nära samband med, 

identitetsbegreppet.  

Med grund i UM 1593-06 kan slutsatsen dras att en prövning av skyddsskälen ska ske även 

om den sökande inte har gjort sitt ursprung sannolikt.104 Migrationsdomstolens dom förefaller 

stämma bra överens med uttalandet i SOU 2004:132 (se ovan avsnitt 3.2.3) där utredningen 

konstaterade att det viktiga i ett asylärende är att fastslå om den sökande har ett behov av 

skydd, oavsett vem den sökande är. Men hur ska då denna prövning företas i de fall där den 

sökande inte har gjort sitt medborgarskap sannolikt? Detta diskuteras i MIG 2011:15. 

3.3.5 MIG 2011:15 – Ursprungsland och språkanalyser 

Frågan om vilket land som ska antas vara den sökandes hemvist var huvudfrågan i MIG 

2011:15. 

I MIG 2011:15 åberopade A skyddsskäl gentemot sitt hemland Somalia och angav 
att han tillhörde folkgruppen Bajuni. Migrationsverket genomförde en språkanalys 
där A:s modersmål konstaterades vara Swahili, men med kenyansk dialekt och inte 
somalisk. Migrationsverket ansåg också att A:s kunskaper om det område han 
påstod sig komma ifrån var bristfälliga. Han kunde bland annat inte ge någon 
detaljerad beskrivning av ön han uppgav som sin hemort och av den moské han sa 
att han brukade gå till. A kritiserade språkanalysen och anförde att det inte var 
swahili som talats vid analysen, utan bajuni. Migrationsverket bemötte inte denna 
kritik, utan konstaterade att A inte gjort sannolikt att han kom från den ö i Somalia 
som han påstod. A var istället enligt Migrationsverket sannolikt hemmahörande i 
Kenya. Han ansågs inte ha några skyddsskäl gentemot Kenya, och asylansökan 
avslogs. 

I Migrationsdomstolen blev utgången motsatt. Till skillnad från Migrationsverket 
ansåg Migrationsdomstolen att språkanalysen var av låg kvalitet och att A vid en 
samlad bedömning hade lämnat trovärdiga uppgifter om var han var 
hemmahörande. På grund av detta skulle hans skyddsskäl prövas mot Somalia, och 
A meddelades uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande på grund av den 
väpnade konflikt som rådde i landet. Migrationsverket överklagade 
Migrationsdomstolens dom.  

Migrationsöverdomstolen inledde med att kort redogöra för språkanalysers 
bevisvärde. Domstolen uttalade att en språkanalys, för att tillmätas bevisvärde, måste 
utföras på ett sådant sätt att den uppnår en viss nivå. I domskälen nämns också att 
företrädare för Migrationsverket, polismyndigheten, Utlänningsnämnden och 
språkanalysföretagen har understrukit att språkanalyserna aldrig ensamma bör ligga 

                                                      
104 Denna slutsats stöds också av Hathaway & Foster, som menar på att den delade utredningsbördan inom asylrätten svårligen kan förenas 

med uppfattningen att beslutsfattaren inte skulle behöva komma till ett positivt resultat gällande vilket land som prövningen ska ske mot, 

jfr. Hathaway & Foster s.54, fotnot 218. 
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till grund för slutsatsen kring vilket som är den sökandes hemland. Därefter 
konstaterade MiÖD att språkanalyser dock är ett av få instrument som finns att tillgå 
för att fastställa varifrån sökanden kommer när den sökande saknar 
identitetshandlingar och inte samarbetar i övrigt för att fastställa sin identitet. En 
språkanalys kunde alltså enligt domstolen ha ett betydande bevisvärde beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

MiÖD konstaterade att A inte på något sätt kunnat styrka sin identitet eller 
medborgarskap. Bedömningen av varifrån A kom hade därför fått göras utifrån 
Migrationsverkets företagna språkanalys samt A:s egna uppgifter, vilka inte stämde 
överens med språkanalysens resultat. När Migrationsdomstolen underkände 
språkanalysens värde borde domstolen också, enligt MiÖD, ha förordat om en ny 
analys alternativt återförvisat målet till Migrationsverket för att en sådan utredning 
skulle ske. Målet återförvisades till Migrationsverket som brustit i handläggningen 
genom att inte komplettera beslutsunderlaget i A:s ärende efter att A invänt mot 
språkanalysens resultat.  

Inte heller i det här fallet är domstolarna tydliga med vad som innefattas i begreppet identitet. 

MiÖD konkluderar dock att en språkanalys är ett av få instrument som finns att tillgå för att 

fastställa varifrån den sökande kommer när den sökande inte har några handlingar och inte 

samarbetar i övrigt för att fastställa sin identitet. Uttalandet är intressant inte bara för att den 

sökandes hemvist här verkar inkluderas i begreppet identitet; det förefaller också vara så att 

det är just varifrån den sökande kommer som ska utredas när identiteten i övrigt inte kan 

klarläggas. Inte heller talar MiÖD om hemvist eller medborgarskap, utan endast om att 

fastställa varifrån den sökande kommer. 

Anledningen till att Migrationsverket genomfört en språkanalys från första början beskrivs 

inte i referatet. Det framgår dock att Migrationsverket anser att A:s kunskaper om det område 

han påstod sig komma från är bristfälliga. I domen antyds också att han inte har några ID-

handlingar.105 När Migrationsdomstolen bortser från språkanalysen kritiseras detta av MiÖD, 

som menar att domstolen antingen borde ha återförvisat målet för vidare utredning eller också 

ha förordat en ny språkanalys. Till skillnad från MIG 2007:9 och MIG 2007:12 verkar den 

sökandes uppgifter i MIG 2011:15 inte räcka för att avgöra mot vilket land hans ansökan ska 

prövas, istället får den språkanalys som går stick i stäv med A:s uppgifter ligga till grund för 

Migrationsverkets beslut.  

                                                      
105 Att A inte har identitetshandlingar uttrycks inte direkt i domen, men kan möjligtvis utläsas av MiÖD:s uttalande i MIG 2011:15 under 

stycket Migrationsöverdomstolens bedömning av underinstansernas handläggning: ”Han har inte på något sätt kunna styrka sin identitet 
eller medborgarskap utan bedömningen av varifrån han kommer har fått göras utifrån den språkanalys som Migrationsverket föranstaltat 

om samt hans egna uppgifter, vilka inte stämt överens”. 
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3.3.6 MIG 2014:1 – Namn, ålder och medborgarskap 

I MIG 2014:1 ges en definition av begreppet identitet. Domen refereras nedan. 

MIG 2014:1 rörde bedömning av ålder. Asylsökande A uppgav att han var 16 år 
gammal och att det fanns en hotbild mot honom i Afghanistan, varför han var i 
behov av skydd i Sverige. Migrationsverket beställde en tandutvecklingsbedömning 
för att avgöra A:s ålder. Resultatet av denna visade att det troligaste var att A var 
minst 19 år gammal. Verket anförde att A inte hade gjort sin identitet sannolik, och 
därefter registrerades sökanden som vuxen. Migrationsverket fann inte heller att det 
förelåg en hotbild mot A, och A fick avslag på sin asylansökan.  

Vid Migrationsdomstolen lämnade A in en identitetshandling i form av en tazkira106 
och skolhandlingar. Dessa ansågs dock vara av så enkel beskaffenhet att de knappast 
kunde tillmätas något bevisvärde. A hade därmed inte gjort sin identitet sannolik. 
Omständigheterna i målet var enligt domstolen inte heller sådana att A kunde göra 
sin ålder sannolik med muntliga uppgifter, varför A:s begäran om muntlig 
förhandling avslogs.  

A överklagade domen, och angav att han på det sätt som var möjligt för honom 
hade gjort sin ålder trolig och att han därmed skulle bedömas vara så gammal som 
han uppgett. Migrationsöverdomstolen började med att fastslå att utlänningslagen 
kräver att barnets bästa beaktas i fall som rör barn (1:10 UtlL). Efter en gedigen 
genomgång kring åldersbedömningar uttryckte Migrationsöverdomstolen gällande 
kravet på identitet att ”identiteten består av sökandens namn, ålder, och, som 
huvudregel, medborgarskap (MIG 2011:11).”107. 

MiÖD konstaterade även att det i första hand är skriftlig bevisning som är relevant 
för att bedöma uppgifter om ålder, liksom vad gäller övriga uppgifter om den 
sökandes identitet. Muntliga uppgifter kan därtill tjäna som komplement. Om den 
sökande inte kan göra sin ålder sannolik med handlingar eller uppgifter kan den 
sökande erbjudas genomgå en läkarundersökning som bevismedel. En sådan 
bedömning är dock endast ett av flera bevismedel som den enskilde kan använda sig 
av.  

A:s inlämnade handlingar var enligt MiÖD av för enkel beskaffenhet för att tillmätas 
något bevisvärde. Man instämde i Migrationsverkets bedömning gällande A:s ålder 
och menade att det mesta talade för att A var vuxen när Migrationsverket fattade sitt 
beslut. A ansågs inte ha gjort sitt behov av skydd sannolikt. 

Enlig MIG 2014:1 är det alltså den sökandes namn, ålder och, som huvudregel, 

medborgarskap som identiteten består av.  I de tidigare avgörandena verkar identitetens 

innehåll ha skiftat: i MIG 2007:9 talades det enbart om identitet medan domstolen i MIG 

                                                      
106 En tazkira är en afghansk identitetshandling som bland annat kan ligga till grund för utfärdande av pass i Afghanistan. Tazkiror är enligt 

Migrationsverket mycket enkelt utformade och saknar säkerhetsdetaljer, jfr. Migrationsverkets bedömning av identitetsdokument, 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Styrkt-identitet/Migrationsverkets-
bedomning-av-identitetsdokument.html. 
107 MIG 2014:1 Migrationsöverdomstolens domskäl under stycket Bevisbörda och beviskrav. 
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2007:12 om identitet och hemvist. I den senare domen anges också att B:s oklara identitet 

medför att frågetecken kvarstår kring de uppgifter han lämnat om sitt ursprung och sin familj. 

I UM 1119-06 domstolen uttalat att de oklara identiteterna också medfört att de sökandes 

etniciteter och ursprungliga hemvister inte har gjorts sannolika. I en annan dom, MIG 2011:8 

(som inte är refererad i uppsatsen), har MiÖD istället uttalat att den sökande får anses ha 

gjort sin bakgrund, klantillhörighet och hemvist sannolik.108 Till skillnad från de tidigare 

fallen talas det i MIG 2014:1 tydligt om en definition av begreppet identitet. 

I domen hänvisas till MIG 2011:11. Denna dom behandlar uppehållstillstånd grundat på 

anknytning. I MIG 2011:11 konstateras att det inte finns någon legaldefinition av begreppet 

identitet i svensk rätt, men att det i praxis i ärenden om svenskt medborgarskap har 

konstaterats att identiteten innehåller just komponenterna namn, ålder och medborgarskap.109 

I denna del hänvisas i domen just till proposition 1997/98:178 – dvs. medborgarskapslagens 

förarbeten (avsnitt 3.2.2 och 3.2.3).110 

Huvudfrågan i MIG 2014:1 är vilken ålder den sökandes har. Migrationsöverdomstolen 

inleder domskälen med anförandet att barnets bästa måste beaktas i frågor som rör barn (1:10 

UtlL). Antagligen är det detta stadgande som ska förstås som syftet bakom att den sökandes 

ålder utreds, utan klarhet kring åldern kan man helt enkelt inte veta om A ska behandlas som 

minderårig eller som vuxen (1:9 UtlL). Kravet verkar i denna del omfatta att den sökande ska 

göra åldern sannolik, främst via skriftlig bevisning. Även om åldern inte har gjorts sannolik 

görs ändå en prövning av A:s skyddsskäl. Eftersom domstolen finner det mer troligt att A är 

vuxen så behandlas han också som vuxen i prövningen.  

3.3.7 Sammanfattning av praxis 

Kravet på identitet framgår av MIG 2007:9. I MIG 2007:12 uttalas att den sökande ska göra 

sin identitet och hemvist sannolik. Stor vikt läggs vid om den sökande har några 

identitetshandlingar, och om den sökande inte har identitetshandlingar kan bristen avhjälpas 

med att den sökande kan lämna trovärdiga förklaringar till varför (UM 1119-06). Även om 

                                                      
108 MIG 2011:8 Migrationsöverdomstolens domskäl under stycket Bevisbörda. Anledningen att domen inte får med utrymme i denna 

uppsats är att MiÖD i denna dom endast nämner att den sökande gjort sin bakgrund, klantillhörighet och hemvist sannolik utan att gå 
närmare in på denna bedömning, jfr. MIG 2011:8. 
109 Se MiÖD:s domskäl i MIG 2011:11, MiÖD:s yttrande under rubriken Identitetsbegreppet. 
110 A.st. 
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identiteten inte har gjorts sannolik görs en prövning av skyddsskälen (MIG 2007:9, MIG 

2007:12, UM 1119-06). Bedömningen av skyddsbehovet verkar då göras utan att domstolen 

behöver vidta några ytterligare åtgärder för att klargöra identiteten, så länge som den 

sökandes hemvist ändå kan klarläggas. Hur denna bedömning görs är något oklart, men i 

MIG 2007:12 verkar det räcka med att ingen av parterna hävdat att något annat land skulle 

vara aktuellt. I UM 1119-06 medför de oklara identiteterna att prövning sker mot ett annat 

område än där de sökande uppgett att de har sin hemvist. 

En prövning av skyddsskälen ska enligt Migrationsdomstolen göras även om hemvisten inte 

har gjorts sannolik (UM 1593-06). I dessa fall kan en språkanalys genomföras i syfte att 

fastställa varifrån den sökande kommer (MIG 2011:15). Likaså prövas skyddsskälen även 

om den sökande inte har gjort sin ålder sannolik, och en medicinsk åldersbedömning kan 

vägas in i bedömningen kring huruvida den sökande ska betraktas som barn eller som vuxen 

(MIG 2014:1).  

Vad som ingår i begreppet identitet har varierat i praxis. En gemensam faktor i samtliga 

refererade domar är att den sökandes ursprung/hemland/hemvist utgör en del av 

bedömningen. Ursprunget/hemlandet/hemvisten verkar i vissa fall ingå i det större begreppet 

identitet (MIG 2007:9, UM1119-06, UM 1593-06, MIG 2011:15), i andra fall lyfts begreppet 

ut ur kravet och det talas istället om att den sökande ska göra sin identitet och sin hemvist 

sannolik (MIG 2007:12, MIG 2014:1). Utöver att identitetsbedömningen inkluderar en 

bedömning av varifrån den sökande kommer så verkar innehållet i identitetsbegreppet kunna 

variera. Alltifrån den sökandes ursprung och familj (MIG 2007:12), etnicitet och ursprunglig 

hemvist (UM 1119-06) till bakgrund och klantillhörighet (MIG 2011:8) har i praxis tagits 

upp i samband med den sökandes identitet.  

I MIG 2014:1 uttalas att identiteten består av den sökandes namn, ålder och, som huvudregel, 

medborgarskap. Definitionen är hämtad ur medborgarskapslagens förarbeten. Genom UM 

1119-06 kan konstateras att en del av bedömningen utgörs av sökandenas förklaringar till 

varför de inte har identitetshandlingar. En identitetshandling kan exempelvis utgöras av ett 

hemlandspass, som ska innehålla uppgifter om namn, medborgarskap, födelsedatum och 
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födelseort.111 Den information som kan framgå av en identitetshandling är med andra ord i 

stort sett samma information som beskrivs utgöra den sökandes identitet i MIG 2014:1. 

Vad gäller skälen till att ett identitetskrav har ställts upp i praxis framgår lite olika syften i 

olika rättsfall. När Migrationsöverdomstolen i MIG 2007:9 uttalar att kravet på den 

asylsökande att visa sin identitet följer av att den sökande ska visa på sitt behov av skydd 

framstår detta som att skyddsbehovet inte kan prövas utan ett klarläggande kring den 

sökandes identitet. Vid genomgången av rättsfallen har det dock påvisats att den sökandes 

skyddsskäl bedöms även om identiteten inte har gjorts sannolik, utan att domstolen behöver 

utreda identiteten ytterligare. Detta gäller dock inte när den sökandes hemland eller ålder är 

oklar. Att identitetskravet bland annat syftar till att säkerställa att prövningen av en 

asylansökan sker gentemot rätt land framgår av MIG 2007:12, och i MIG 2011:15 företas en 

språkanalys för att komma fram till varifrån den sökande kommer. På liknande sätt kan en 

åldersbedömning företas om den sökande gör gällande att han eller hon är under 18 år och 

detta av någon anledning inte anses sannolikt (MIG 2014:1). Även om hemvisten eller åldern 

inte har gjorts sannolik av den sökande görs en prövning av skyddsbehovet, och då med 

utgångspunkt i domstolens uppfattning om hemvisten eller åldern. Det kan alltså konstateras 

att domstolen när det gäller oklar hemvist eller oklar ålder måste nå ett resultat, till skillnad 

från de andra fallen av oklar identitet där prövning av skyddsskälen kan fortgå ändå.  

Vilka andra syften identitetskravet fyller är något oklart, och även om domstolen i MIG 

2007:12 uttalar att kravet bland annat syftar till att klargöra mot vilket land prövning ska ske 

så framgår det inte vilka andra syften som ligger bakom kravet. I samma fall beskrivs dock 

identitetskravet som en del av kravet på den sökande att samarbeta med utredaren för att alla 

fakta ska kunna klarläggas, och B:s oklara identitet får inverkan på trovärdigheten av de 

uppgifter han lämnat i övrigt. På ett liknande sätt uttalar Migrationsdomstolen i UM 1593-

06 att GP:s oklara identitet också antagligen hade effekter på bedömningen om GP kunde 

göra sina skyddsskäl sannolika. Med grund i detta verkar identiteten ha inverkan på 

bedömningen av den sökandes trovärdighet.  

 

                                                      
111 Jfr. 2:4 UtlF. Att ett pass utgör en identitetshandling framgår ex. av 9:4 UtlL, som stadgar att myndigheten bemyndigas omhänderta 

pass eller andra identitetshandlingar i väntan på tillstånd.  
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4 Identitet och skyddsbehov 

4.1 Inledning till kapitlet 

I detta avslutande kapitel avser jag genom de slutsatser som dragits i de tidigare kapitlen 

analysera varför vikt läggs vid den asylsökandes identitet vid bedömningen av 

skyddsbehovet. Är klarläggande av den asylsökandes identitet nödvändigt för bedömningen 

av skyddsskälen (avsnitt 4.2)? Om inte så är fallet – varför efterforskas då den sökandes 

identitet i samband med skyddsbehovsbedömningen (avsnitt 4.3)? En samlad slutsats återges 

i avsnitt 4.4. 

4.2 Är identiteten nödvändig för att bedöma skyddsbehovet? 

Även om domstolarna i olika rättsfall tar upp varierande kriterier i samband med 

bedömningen av den sökandes identitet talar mycket för att denna består av den sökandes 

namn, ålder och, som huvudregel, medborgarskap (avsnitt 3.3.7). Dessförinnan har i avsnitt 

2.8 redogjorts för vilka personuppgifter som måste klarläggas för att göra en bedömning av 

skyddsskälen. Måste då den sökandes identitet vara klarlagd för att skyddsskälen ska kunna 

bedömas?  

4.2.1 Identitetsdefinitionen och skyddsskälen 

I avsnitt 2.8.1 har konstaterats att kännedom om den sökandes hemland är nödvändig att 

klarlägga för att en prövning av skyddsskälen ska kunna genomföras. Utan vetskap om vilket 

som är den sökandes hemland kan domstolen inte bedöma huruvida den sökande befinner sig 

utanför det land vari han eller hon är medborgare. Landinformation bidrar till bedömningen 

om den sökandes fruktan är välgrundad och huruvida en stat är känd för att kränka mänskliga 

rättigheter. Att det är nödvändigt att klarlägga mot vilket land skyddsskälen ska prövas 

bekräftas också i praxis, där domstolen företar språkanalyser i syfte att klarlägga var den 

sökande är hemmahörande i de fall den sökande inte har gjort sin hemvist sannolik. Med 

grund i detta framstår det som att kriteriet medborgarskap i identitetsdefinitionen från MIG 

2014:1 är nära kopplat till bedömningen av den sökandes skyddsskäl. 

Vid en noggrannare genomläsning av praxis är dock frågan om kriteriet medborgarskap 

verkligen är vad som undersöks, likaså om kriteriet är tillräckligt för att göra en bedömning 
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av skyddsbehovet. När den sökande inte lyckas göra sitt hemland sannolikt företas 

språkanalyser i syfte att klarlägga varifrån den sökande kommer. Migrationsverkets och 

domstolarnas tilltro till språkanalyser har de senaste åren fått mycket kritik, som bland annat 

har grundat sig i att det inte nödvändigtvis finns någon koppling mellan språk och nationalitet 

eller medborgarskap – i många av världens regioner överensstämmer nämligen inte nationella 

och lingvistiska gränser.112 Värdet av en språkanalys för att klarlägga varifrån en person 

kommer kan därmed ifrågasättas, även om MiÖD uttalar att just detta är syftet med analysen. 

Än mindre torde språkanalysen kunna klargöra den sökandes medborgarskap.  

I avsnitt 2.8.1 har jag dessutom konstaterat att domstolen behöver ha vetskap om var i 

medborgarskapslandet den sökande har sin hemvist för att kunna bedöma den sökandes 

möjligheter till internflykt, likaså för att kunna bedöma skyddsbehov grundat på väpnade 

konflikter, svåra motsättningar och miljökatastrofer, som ju inte alltid är utbredda över ett 

helt land. Ändå är det endast medborgarskap som anges som en av de komponenter som 

identiteten består av enligt MIG 2014:1, och inte exempelvis hemvist. 

Vidare är den sökandes ålder en del av identitetsdefinitionen i MIG 2014:1. Det har i kapitel 

2 konstaterats att hänsyn ska tas till barnets bästa i bedömningar som rör barn, och i 

propositionen till den nya utlänningslagen framhölls att faktumet att många ensamkommande 

barn inte hade med sig identitetshandlingar medförde att det ibland blev svårt att fastställa 

deras ålder (avsnitt 3.2.3). Att den sökandes ålder kan behöva utredas är därmed rimligt – 

utan att klarlägga åldern det nämligen omöjligt att avgöra huruvida den sökande ska betraktas 

som minderårig eller inte. Frågan är dock om åldern alltid är av vikt för att kunna bedöma 

skyddsskälen. Om såväl den sökandes uppgifter som den beslutande instansens uppfattning 

är att den sökande är vuxen är det svårare att se att den sökandes exakta ålder skulle ha 

betydelse för att skyddsskälen skulle kunna bedömas. Sammantaget verkar det åter vara fråga 

om en viss personuppgift som stadgas i identitetsdefinitionen, men i praktiken är det 

framförallt frågan om den sökande ska ses som minderårig eller inte som utreds av 

domstolarna (jfr. MIG 2014:1).  

                                                      
112 Se Preutz http://spraktidningen.se/artiklar/2012/09/talet-avgjorde-hans-ode. Analyserna har också klandrats för att brista i rättssäkerhet 

på grund av bristande kompetens hos analytiker, dålig transparens och små möjligheter att kontrollera kvalitén på analysen i efterhand, se 

Heckscher s.16-20. 
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Än svårare är det att argumentera för att den sökandes namn skulle vara av essentiell vikt för 

att bedöma skyddsskälen. Jag kan tänka mig situationer där den sökandes namn har 

bevisverkan – exempelvis då den sökande kan visa upp en utfärdad dödsdom mot ett visst 

namn och också kan visa att detta är hans eller hennes namn. Däremot kan jag inte se en 

situation där den sökandes namn skulle få en direkt egen verkan som skyddsskäl.  

Det identitetskrav som ställts upp av Migrationsöverdomstolen ger sammantaget ett förvirrat 

intryck. Även om domstolen i MIG 2014:1 lämnat en till synes tydlig definition av vad den 

sökandes identitet består av verkar domstolen ändå inte hålla fast vid denna definition – i 

samma fall kommer man inte heller fram till ett resultat kring A:s exakta ålder, utan enbart 

att han ska betraktas som vuxen. På liknande sätt har språkanalyser använts för att fastställa 

varifrån den sökande kommer, trots att identitetsdefinitionen endast omfattar den sökandes 

medborgarskap.  

Än värre än den begreppsförvirring som verkar råda i praxis är att de personuppgifter som 

utgör den sökandes identitet inte alltid matchar de personuppgifter som behöver klargöras för 

att skyddsskälen ska kunna bedömas. Endast i ett av de refererade fallen är de anförda 

skyddsskälen kopplade till de sökandes identiteter (se UM 1119-06 där de sökande hävdade 

förföljelse på grund av sina etniciteter, avsnitt 3.3.3).  

Att identitetsdefinitionen inte är direkt kopplad till skyddsbestämmelsernas rekvisit är dock 

föga förvånande med tanke på att identitetsbegreppet i MIG 2014:1 har sitt ursprung i 

medborgarskapslagens förarbeten; om kravet på identitet var kopplat till vad som behövde 

utredas för att bedöma skyddsskälen borde rimligtvis utlänningslagens skyddsbestämmelser 

utgjort en bättre förlaga för en identitetsdefinition än medborgarskapslagens bestämmelser 

om naturalisation. Inte heller förklarar MiÖD i domskälen varför medborgarskapslagens 

förarbeten passar bra i ärenden om uppehållstillstånd, något som enligt min mening hade 

varit behövligt med tanke på de olika intressen som ligger bakom regleringarna kring 

medborgarskap respektive uppehållstillstånd, där det förra till skillnad från det senare inte 

utgör en rättighet för den enskilde.113  

                                                      
113 En annan sak som inte diskuteras i domskälen är den väsentliga skillnaden mellan uppehållstillstånd grundat på anknytning och 

uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov. I det förra fallet gäller som huvudregel att tillståndet ska vara utfärdat innan utlänningen reser 
in i landet medan uppehållstillstånd grundat på skyddsbehov som huvudregel tilldelas den som redan befinner sig i landet (avsnitt 2.1). 

Ytterligare en grundläggande skillnad mellan uppehållstillstånd grundat på anknytning jämfört med uppehållstillstånd grundat på 



48 

 

4.2.2 Identiteten och den individuella bedömningen 

Kan identiteten ändå vara nödvändig för att skyddsskälen ska kunna bedömas? I prop. 

2003/04:50 anges att kravet på den individuella bedömningen som ska göras i varje fall också 

förutsätter att den sökandes identitet är klarlagd. Jag har däremot i avsnitt 2.8.2 hävdat att 

det, förutom vetskap om vilket som är den sökandes hemland, inte i generella termer kan 

anges vilka uppgifter som måste visas för att ett skyddsbehov ska kunna bedömas eftersom 

skyddsbehovsbedömningen ska utgå från den sökandes berättelse. Beroende på vad som 

framgår av denna kan en lång rad olika uppgifter bli av vikt för bedömningen i olika fall, 

varför jag menar att det inte i generella termer kan anges uppgifter som alltid skulle vara av 

vikt för bedömningen.  

Min uppfattning är alltså att den individuella bedömningen inte medför att den asylsökandes 

identitet måste vara klarlagd. Istället bör kravet på individuell bedömning förstås som ett 

krav på den beslutande instansen att inte pröva ansökningar kollektivt. Skyddsbehovet ska 

prövas utifrån den specifika person som ansökt, genom att dennes berättelse ligger till grund 

för bedömningen.  

4.2.3 Det kravlösa kravet 

Även om vissa aspekter av identitetskravet (bedömningen av den sökandes medborgarskap 

och i vissa fall den sökandes ålder) kan kopplas ihop med skyddsskälen motsvarar inte 

identitetsbegreppet fullt ut vad som behöver klargöras i skyddsbehovsbedömningen. På 

grund av detta kan det ifrågasättas om det är möjligt att ställa krav på den sökande att visa 

sin identitet. Men finns det de facto ett krav på den sökande att visa sin identitet? Även om 

domstolarna uttalar att identiteten måste göras sannolik har det i uppsatsens tredje kapitel 

gång på gång konstaterats att den sökandes skyddsskäl bedöms även om identiteten inte har 

gjorts sannolik, och när Migrationsverket i UM 1593-06 inte prövat skyddsbehovet efter att 

GP inte gjort sin identitet sannolik underkänns detta av högre instans. Härigenom verkar det 

som att identiteten inte alls måste göras sannolik av den sökande för att en bedömning av 

skyddsskälen ska kunna företas.  

                                                      
skyddsbehov är att det förra tillståndet är grundat just på släktskap; den sökandes identitet har med andra ord en avgörande roll i dessa 

ärenden.  
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Inte heller krävs i praxis att den sökande gör sin hemvist sannolik för att skyddsskälen ska 

kunna bedömas, men till skillnad från oklar identitet i övrigt måste den beslutande instansen 

i fall av oklar hemvist komma till ett resultat gällande vilket land prövningen av skyddsskälen 

ska göras mot. Detta torde också vara fallet när oklarhet råder med avseende på huruvida den 

sökande är vuxen eller minderårig.114 Kravet på den asylsökande att visa sin identitet är med 

andra ord inte något annat än ett kravlöst krav. 

I och med den sökandes identitet inte alltid är kopplad till skyddsskälen är det också 

nödvändigt att skyddsskälen prövas även när identiteten inte har gjorts sannolik – en 

utlänning kan helt enkelt konstateras ha skyddsskäl som berättigar till skyddsstatus utan att 

den beslutande instansen har vetskap om den sökandes fullständiga identitet.115 På grund av 

detta vore det ohållbart om en ansökan kunde avslås på grund av ett krav på identitet, vilket 

skulle kunna medföra att Sverige inte uppfyllde sina internationella åtaganden.  

Att identiteten ska fastställas först och att skyddsbehovet ska prövas därefter (MIG 2007:12) 

är därmed olyckligt.116 Likaså är det förvirrande att identiteten uttrycks i form av ett krav på 

den sökande, eftersom detta för tankarna till något som måste uppnås. Detta verkar också ha 

medfört att viss oklarhet rått vid tillämpningen, exempelvis i Migrationsverkets bedömning 

i UM 1593-06 där skyddsskälen inte prövades i och med GP:s oklara identitet.  

4.3 Varför läggs vikt vid den asylsökandes identitet? 

Jag har i avsnitt 4.2 konstaterat att identiteten inte i alla lägen är nödvändig för att bedöma 

skyddsbehovet, och att den sökande inte heller måste visa sin identitet för att skyddsskälen 

ska bedömas. Så varför bemödar då domstolen sig med att konstatera huruvida identiteten 

har gjorts sannolik eller inte även efter att hemvisten är klarlagd och den sökandes ålder inte 

verkar föranleda behov av någon ytterligare bedömning (MIG 2007:9, MIG 2007:12, UM 

1593-06)? I Migrationsdomstolens dom UM 1593-06 uttalas att GP:s osannolika identitet 

sannolikt har inverkan på bedömningen av GP:s skyddsbehov. Vad menas med detta?  

                                                      
114 Däremot verkar dock inte krävas att domstolen når ett positivt resultat kring den sökandes exakta ålder, jfr. avsnitt 3.3.6. 
115 Jfr. resonemanget i SOU 2004:132 s.54, avsnitt 3.2.3.  
116 Problemet med beviskrav på två nivåer diskuteras också i en artikel av Lagerqvist i FT 2010 s.394. 
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4.3.1 Identiteten och uteslutandegrunderna 

Ett tänkbart syfte bakom utredningen av den sökandes identitet är att den sökandes identitet 

kan aktualisera frågan om uteslutande av skyddsstatus. Liksom artikeln antyder i inledningen 

har det i avsnitt 2.8.2 konstaterats att den sökandes personuppgifter kan ligga till grund för 

efterforskningar kring den sökandes bakgrund, vilket i sin tur kan föranleda en inledande 

bedömning om huruvida en uteslutandegrund är aktuell. Däremot kan det nog uteslutas att 

identitetsuppgifterna namn, ålder och medborgarskap i sig skulle räcka för att avgöra om en 

uteslutandegrund är tillämplig, med tanke på det höga beviskravet synnerlig anledning att 

anta. Inte heller verkar aktualiserandet av en eventuell uteslutandegrund utgöra det enda 

syftet bakom det uppställda kravet – inte i något av de refererade fallen i kapitel 3 nämner 

domstolarna uteslutandegrunderna. Även om den sökandes identitet säkerligen kan kopplas 

till utredningen av eventuellt tillämpliga uteslutandegrunder så är det därmed rimligt att anta 

att den sökandes identitet framförallt har betydelse för andra delar av 

skyddsbehovsbedömningen.  

4.3.2 Identiteten och trovärdigheten 

I MIG 2007:12 gör domstolen en helhetsbedömning av vad B anfört. Dessförinnan har 

domstolen konstaterat att B inte har gjort sin identitet sannolik men att B:s hemvist ändå är 

klarlagd. B:s identitet kopplas inte till de specifika skyddsskäl som han har angivit och verkar 

således inte ha ett nödvändigt samband med dessa. Istället konstaterar domstolen att B:s 

oklara identitet har inverkan på de uppgifter som B lämnat i övrigt. Anledningen till att vikt 

läggs vid den sökandes identitet i skyddsbehovsbedömningen verkar då inte vara att 

identiteten har samband med skyddsskälen – identiteten verkar snarare vara ett led i att 

bedöma den sökandes trovärdighet. Uppenbarligen påverkas trovärdigheten också av 

huruvida den sökande har identitetshandlingar eller inte (UM 1119-06).117 Varför identiteten 

skulle vara ett bra mått på huruvida den sökande är sanningsenlig eller inte förklaras inte 

närmre. 

Hur mycket den sökandes identitet påverkar trovärdigheten är oklart, och gällande detta är 

det svårt att utläsa något konkret av rättsfallen. I samtliga refererade domar konstateras den 

                                                      
117 Att bristen på dokument inverkar på trovärdigheten i dess helhet ifrågasätts av Diesen, som uppmanar MiÖD att avfärda denna 

”bedräglighetspresumtion”, se Diesen m.fl. s.258. 
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sökande inte ha gjort sitt behov av skydd sannolikt, och i samtliga domar har den sökande 

inte heller lyckats göra sin identitet sannolik. Detta skulle dock kunna vara en slump, och 

utan en mer allomfattande undersökning av praxis är det inte möjligt att bedöma identitetens 

inverkan på trovärdighetsbedömningen.  

Faktumet att trovärdigheten av de uppgifter sökanden lämnar i syfte att visa sitt behov av 

skydd påverkas av identitetsuppgifter som inte alltid är kopplade till skyddsskälen förefaller 

mig vara mycket problematiskt. Följden av detta blir ju nämligen att den sökandes identitet, 

trots att denna inte alltid är kopplad till den sökandes skyddsskäl har en direkt inverkan på 

huruvida den sökandes behov av skydd har gjorts sannolikt eller inte.  

4.3.3 Identiteten, samhället och utlänningskontrollen 

Ett tredje möjligt syfte bakom identitetskravet kan kopplas till de rättssäkerhetsproblem som 

diskuteras i SOU 2004:132 (avsnitt 3.2.3). Som samhället ser ut ligger identiteten till grund 

för en rad funktioner, och det uppehållstillstånd som meddelas är likaså kopplat till en viss 

individ. Även om en person anför skyddsskäl som berättigar personen till skydd kommer 

uppehållstillståndet också i det fall utlänningens identitet är oklar att vara kopplad till 

specifika individuppgifter.  

I inledningen till uppsatsen berördes statens intresse av att veta vem som vistas inom dess 

gränser, men att rätten till uppehållstillstånd inte som grund kunde vägras en person som har 

ett konstaterat skyddsbehov. Detta hindrar dock inte att identiteten efterforskas för att staten 

också i så stor utsträckning som möjligt söker bibehålla kontrollen över vilka som befinner 

sig på territoriet, vilket därmed också kan anges som ett möjligt syfte bakom utredandet av 

den sökandes identitet.  

4.4 Slutsats 

Uppsatsens övergripande ämne har varit att belysa sambandet mellan den asylsökandes 

identitet och bedömningen av skyddsbehovet. Kravet på den sökande att visa sin identitet 

följer enligt MIG 2007:9 av den grundläggande principen att den sökande ska göra sitt behov 

av internationellt skydd sannolikt. Identitetskravet har därefter väsentligen utvecklats i 

praxis. I MIG 2014:1 anger MiÖD att identiteten består av den sökandes namn, ålder och, 

som huvudregel, medborgarskap.  
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Jag har i uppsatsen hävdat att den sökandes identitet, med undantag av hemvisten, inte måste 

vara klarlagd för att skyddsskälen ska kunna bedömas. Detta stödjer jag framförallt på att 

domstolarna gör en bedömning av skyddsskälen även när den sökandes identitet inte är 

klarlagd. Utöver detta har jag anfört att det inte i generella termer (utöver att den sökandes 

hemvist måste utredas) kan anges vilka personuppgifter som måste klarläggas för att ett 

skyddsbehov ska kunna bedömas. Beroende på den sökandes berättelse kan en stor variation 

av skyddsskäl bli aktuella vilka i sin tur kan aktualisera en rad personuppgifter som blir av 

vikt för bedömningen. Att på förhand fastställa specifika kriterier såsom namn eller ålder är 

därmed inte önskvärt, och i och med de oklara direktiven från lagstiftare och prejudicerande 

instanser riskerar rättstillämpningen att bli inkonsekvent. 

Vad som kan konstateras är att den sökandes identitet i såväl förarbeten, praxis som doktrin 

ofta anges som en självklar del av bedömningen av den sökandes skyddsbehov. Jag har med 

den här uppsatsen försökt visa att denna självklarhet kan ifrågasättas. Om skyddsbehovet 

ändå kan utredas, varför läggs då vikt vid identiteten? Jag har i detta led anfört att identiteten 

kan aktualisera uteslutandegrunder och möjliggör en efterhandskontroll av vilka som vistas 

inom statens territorium. Det sistnämnda intresset får dock aldrig trumfa över den enskildes 

rätt till skydd. Utöver detta verkar domstolarna använda den sökandes identitet som markör 

av den sökandes trovärdighet. Följden av detta blir att identiteten ändå får en direkt inverkan 

på skyddsbehovsbedömningen.  

Syftet med uppsatsen var att klargöra varför vikt läggs vid den sökandes identitet vid 

bedömningen av skyddsbehovet. Utöver vetskap om hemvisten så är den sökandes identitet 

inte nödvändig att klarlägga för att skyddsbehovet ska kunna bedömas. Sambandet mellan 

den sökandes identitet och bedömningen av skyddsbehovet är därmed inte självklart. Trots 

detta har identiteten en direkt inverkan vid skyddsbehovsbedömningen som en markör av 

den sökandes trovärdighet.   
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5 Fortsatta forskningsfrågor 

En av de största utmaningarna med att arbeta med identitetskravet inom asylprocessen har 

varit att det finns väldigt lite skrivet. Under arbetet med uppsatsen har flera frågor uppstått 

som inte har kunnat besvaras inom uppsatsens ramar. 

Givet uppsatsens resultat kunde det vara mycket intressant att vidare undersöka identitetens 

inverkan på trovärdighetsbedömningen. Av intresse vore att efterforska om det finns fall där 

den sökande inte har gjort sin identitet sannolik men ändå anses ha gjort sitt behov av skydd 

sannolikt.  

Likaså är domstolarnas intresse av identitetshandlingar en möjlig utgångspunkt för en 

spännande analys. Även om identitetshandlingar uppenbarligen inte är nödvändiga för att en 

identitet ska anses sannolik (MIG 2011:8) är tilltron till handlingar väldigt hög, och frånvaron 

av handlingar kan föranleda att den sökandes identitet ifrågasätts (UM 1119-06). Sett till 

asylrättens natur är förlitandet på identitetshandlingar extra anmärkningsvärd; samma stat 

som konstateras vara oförmögen att skydda sina medborgares grundläggande rättigheter 

förväntas trots detta vara i stånd att utfärda handlingar till medborgarna. Dessa förväntas i 

sin tur ta med handlingarna när de flyr – skriftlig bevisning är tydligen vad som 

huvudsakligen är intressant i frågor som rör den sökandes identitet (MIG 2014:1).  

Identitetskravet aktualiserar många bevisfrågor och är i denna del ofta förvirrande. I de första 

refererade fallen i uppsatsen verkar domstolarna blanda ihop beviskraven sannolikt och styrkt 

(MIG 2007:9, MIG 2007:12), och i ett anknytningsfall (MIG 2012:1) uttrycks asylrättens 

lägre beviskrav ”sannolik” vara tillämpligt under vissa förutsättningar. Med grund i detta är 

det möjligt att ifrågasätta vilket beviskrav som egentligen gäller. Till frågor om 

bevisvärderingen hör också frågan kring om domstolen verkligen i sin bedömning kan utgå 

från det land som är mest troligt att den sökande är hemmahörande i (se ex. UM 2242-15). 

Är detta förenligt med beviskravet om sannolik hemvist som uttalades i MIG 2007:12? 

Ytterligare en intressant aspekt är att skilda beviskrav gäller inom olika delar av 

utlänningsrätten. Man kunde här ställa sannolik identitet i asylärenden mot den styrkta 

identitet som i huvudsak krävs i anknytningsärenden eller i ärenden om svenskt 

medborgarskap, alternativt undersöka om beviskravet ser likadant ut i ärenden om 

uppehållstillstånd jämfört med ärenden rörande verkställighet. 
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I och med att en prövning av skyddsskälen förutsätter att den sökandes hemvist är klarlagd 

belyser detta även domstolens utredningsskyldighet och de processuella utgångspunkterna 

för asylärenden. Kan domstolen verkligen, som verkar ha skett i MIG 2007:12, avgöra den 

sökandes hemland enbart på grunden att inget annat land har hävdats av parterna? Och vad 

krävs av domstolen om en språkanalys underkänns? Måste en ny analys alltid företas (MIG 

2011:15)? Varför då? Det är vidare anmärkningsvärt att utredningsskyldigheten verkar 

sträcka sig olika långt för olika delar av identiteten.  En språkanalys ska företas av 

beslutsinstansen om hemlandet inte har gjorts sannolikt av den sökande, men om den sökande 

anför att han eller hon är minderårig och detta inte anses sannolikt är det istället den sökande 

som kan välja att genomgå en medicinsk åldersbedömning.  
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