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Begreppsdefinitioner 

Landinformation 

I uppsatsen förekommer uttrycket landinformation. Landinformation är sammanställning av 

objektiva fakta om specifika länder eller regioner. Landinformationen används som en del av 

beslutsunderlaget för att kunna fastställa om asylskäl föreligger utöver de subjektiva 

omständigheterna. För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas måste objektiva 

omständigheter som krig, väpnad konflikt, förtryck etc. kunna påvisas. Detta görs genom att 

Utrikesdepartementet i Sverige och i andra länder samt människorättsorganisationer upprättar 

information om läget i olika länder. Utöver dessa institutioner tar Migrationsverket på egen 

hand fram sådan information genom databasen Lifos.
1
 

Dublinförordningen 

Dublinförordningen ersatte genom Amsterdamfördraget Dublinkonventionen och reglerar 

vilken medlemsstat inom Europeiska unionen som ska pröva en ansökan om 

uppehållstillstånd. Utgångspunkten är att den medlemsstat som först mottagit en asylansökan 

ska pröva om uppehållstillstånd kan beviljas. Denna reglering gäller även om den sökande 

lämnat landet för att ansöka om asyl i en annan medlemsstat. Den stat som först mottog 

asylansökan är skyldig att på begäran av stat där ansökan senare gjorts återta den sökande och 

pröva frågan om uppehållstillstånd.
2
  

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Gränsöverskridande: en förvaltningsrättslig knäckfråga, Stiftelsen Skrifter 

utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2011, s. 41. 
2
 Se Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra 

vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i 

någon medlemsstat (Dublinförordningen). 
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1. Utgångspunkter 

1.1 Inledning 

När asylsökande flyr sina hemländer på grund av krig eller annan oro anländer de ofta utan 

dokument som stryker deras identitet och härkomst. Dessa asylsökande står omedelbart inför 

prövningen att övertyga svenska myndigheter om att de inte rest hit i jakten på lycka, utan i 

flykt och rädsla för sina liv.  

1.1.1 Problemet – dokumentlösa asylsökanden med oklar identitet och härkomst 

I asylprocessen är fastställande av den asylsökandes härkomst av stor betydelse för att kunna 

avgöra huruvida uppehållstillstånd kan beviljas eller inte. Redan i SOU 1988:01 – Utredning 

för översyn av utlänningslagen samt i påföljande proposition (prop. 1988/89:86) lyftes 

svårigheterna att fastställa asylsökandes härkomst på grund av avsaknad av 

identitetshandlingar. Skälen till att asylsökande ofta saknar pass och andra 

identitetshandlingar uppgavs vara många, men framförallt att framhävdes att orsaken beror på 

att de asylsökande själva antingen förstör eller gömmer handlingarna. Motivet uppgavs i 

propositionen vara att den asylsökande på så vis har större möjligheter att använda sig av 

påhittade skyddsskäl gentemot andra länder än det verkliga hemlandet.
3
 Efter genomförandet 

av Dublinförordningen (tidigare Dublinkonventionen) har, enligt förarbetena, incitamenten 

för sabotage av egna identitetshandlingar blivit fler. Numera rör det även undvikande av 

återsändande till ett land denne passerat under sin resa till Sverige då det landet i första hand 

ska pröva asylansökan i enlighet med Dublinförordningen.
4
 Även Schengensamarbetet med 

dess möjligheter att röra sig fritt mellan länderna har betydelse för möjligheten att resa utan 

pass eller att undvika uppvisande av pass för myndigheter.
5
  

I nämnda utredning och proposition karaktäriserades sådan dokumentlöshet främst som ett 

problem på grund av att det ger utrymme för missbruk av asylsystemet. Vidare uppgavs 

frivillig dokumentlöshet vara ett sätt för asylsökande att begå brott i Sverige.
6
 I en påföljande 

utredning SOU 2003:25 – Verkställighet vid oklar identitet m.m. togs problemet upp på nytt 

och samma problematik uppgavs vara aktuell samt visade på en ökning. I den senare 

                                                        
3
 Prop. 1988/89:86, s. 92. 

4
 SOU 2003:25, s. 139.  

5
 A.a. s. 140. 

6
 A.a. s. 92-93.  
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utredningen valde man dock att vara mer nyanserad i sin bild av fenomenets problematik och 

dess orsaker.  

I utredningen nämndes inte enbart frivillig dokumentlöshet, dvs. dokumentlöshet till följd av 

exempelvis eget sabotage, utan även de facto dokumentlösa som flytt från sina hemländer 

utan möjlighet att få med sig pass eller andra identitetshandlingar.
7
 Till denna grupp bör även 

räknas flyktingar från länder som saknar utvecklade system för registrering av medborgare 

och där identitetshandlingar antingen är av mycket enkel beskaffenhet, och därmed tillmäts 

endast ett begränsat bevisvärde, eller är mindre vanliga att inneha.
8
 

1.1.2 Lösningen – att fastställa härkomst 

Problemet med dokumentlöshet har lett till att ett antal metoder för identifiering har tagits 

fram. Men det är inte alltid den asylsökandes identitet som är av största betydelse för att en 

adekvat asylprövning ska kunna ske. I SOU 2003:25 uppgavs dokumentlöshet främst vara ett 

problem då det innebär att det försvårar utredningen om den asylsökandes ”rätta hemland”.
9
 

Det är just frågan om utredningen av en asylsökandes rätta hemland som är temat för denna 

uppsats. I SOU 2003:25 anges följande instrument finnas till hands för en utredning om 

identitet och hemvist.  

1.1.2.1 Fingeravtryck och fotografering  

Fingeravtryck och fotografering ingår som en del av Migrationsverkets och polisens 

identifiering av asylsökande. Detta sker oavsett om den sökande kan styrka sin identitet eller 

inte, dock får fingeravtryck inte tas på en sökande som inte fyllt 14 år (9 kap. 8 § och 9 kap. 8 

§ p. 2 UtlL). Fingeravtrycket lagras i en asyldatabas varigenom en sökning sker nationellt 

samt genom den centrala databasen Eurodac gentemot alla länder som tillträtt 

Dublinförordningen. Genom databasen kan konventionsstaterna få information om huruvida 

den asylsökande sökt asyl eller rest genom en annan konventionsstat. I fall där en registrering 

skett i en annan konventionsstat blir det sannolikt fråga om att den asylsökande ska återsändas 

till det landet som i sin tur ska pröva asylansökan (se 1 kap. 9 § UtlL samt rådets förordning 

(EG) nr 343/2003).  

                                                        
7
 SOU 2003:25, s. 139. 

8
 Ett sådant land är exempelvis Somalia. Se Migrationsverket, Landrapport Somalia. Identitet. Dnr 20956, 2009-

06-15, s. 4. 
9
 SOU 2003:25, s. 137.  
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Fotografiet av den asylsökande tas för att kunna användas för att jämföra fotografier på 

eventuella passhandlingar. Migrationsverket kan även använda dessa fotografier vid så 

kallade ambassadförfrågningar som innebär att de svenska ambassaderna kan bekräfta 

uppgifter om den asylsökandes påstådda hemland (se avsnitt 1.1.2.2).
10

 Om den sökande 

lämnar in identitetshandlingar kan en äkthetskontroll av dessa ske av Migrationsverket och i 

vissa fall av Statens kriminaltekniska laboratorium.
11 

1.1.2.2 Kunskapsfrågor och ambassadförfrågningar 

Vid ett första inledande samtal hos Migrationsverket blir den asylsökande ombedd att svara 

på ett antal frågor om sitt hemland. Frågorna rör ofta sådant som mat- och klädtraditioner, 

viktiga högtider och liknande landspecifika företeelser. Migrationsverket jämför sedan svaren 

med sin egen landinformation. Huruvida den sökande svarar korrekt eller visar på bristfälliga 

kunskaper har betydelse för den allmänna trovärdigheten under utredningen.
12

 Som ett sätt att 

bekräfta ingivna uppgifter kan Migrationsverket kontakta den svenska ambassaden i det 

aktuella landet. Det kan då röra sig om mer specifik information som inte framgår av 

Migrationsverkets landinformation.
13

 Ambassaden har då skyldighet att, enligt 7 a § i 

förordningen (1992:247) med instruktion för utrikesrepresentationen, biträda 

Migrationsverket i dess arbete. 

1.1.2.3 Språkanalys 

Vid oklar härkomst hos en asylsökande har Migrationsverket möjlighet att beställa en 

språkanalys. Språkanalysen görs av ett språkanalysföretag utifrån en ljudinspelning som 

upptas av Migrationsverket där den asylsökande i minst 15 minuter får tala på sitt modersmål. 

Under inspelningen ombeds den sökande att fritt berätta om liknande landspecifika företeelser 

som under kunskapskontrollen.
14

 Ibland sker språkanalysen genom att analytikern och den 

asylsökande talar med varandra i telefon, en så kallad direktanalys.
15

 Migrationsverket uppger 

vid beställningen vilket språk som talas på inspelningen, vilket land talaren uppger sig 

komma från samt vilket land Migrationsverket misstänker att talaren kommer ifrån. En 

                                                        
10

 SOU 2003:25, s. 143 och 148. 
11

 A.a. s. 149. 
12

 A.a. s. 144.  
13

 A.a. s. 147-148. 
14

 A.a. s. 144. 
15

 Migrationsverket, Extern granskning av somaliska språkanalyser, Dnr 29494, 2013-01-07.   
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språkanalytiker gör utifrån talarens dialekt en bedömning av dennes språkliga härkomst.
16

 

Genom att fastställa den asylsökandes härkomst kan Migrationsverket skilja på asylsökande 

med verkliga asylskäl gentemot sina hemländer och asylsökande som snarare bör definieras 

som ekonomiska migranter.
17

 

Språkanalyserna har sedan de togs i bruk varit föremål för kritik då tillförlitligheten i 

analysresultaten ifrågasatts. Ett problem som uppdagats är att analysresultaten fått en nästintill 

avgörande betydelse för fastställande av en asylsökandes härkomst. Grunden för kritiken 

består i att språkanalysen ämnar fastställa ett objektivt bevis på en omständighet som i 

grunden är högst subjektiv – en människas språk och dialekt. Vidare har fall uppdagats där 

personer fått utvisningsbeslut till länder som motsätter sig mottagande på den grunden att 

personen inte är medborgare där. Detta innebär i sin tur att dessa asylsökande försätts i ett 

limbo där Migrationsverket inte kan verkställa utvisningen men heller inte finna skäl för 

uppehållstillstånd då utvisningsbeslutet är grundat på att det inte föreligger skyddsbehov 

gentemot konstaterat hemland.
18

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, avseende bevissäkerhet, 

studera vilket krav på bevisning som ställs i fråga om fastställande av härkomst i 

asylprocessen. Vidare kommer jag att analysera rättsfall och därigenom exemplifiera samt 

problematisera hur tillämpningen av språkanalyser i asylprocessen värderas ur ett 

bevissäkerhetsperspektiv.  

Under arbetets gång ska följande frågeställningar besvaras. 

1. Hur kan frågan om bevisning i asylprocessen jämföras med bevisning i brottmål? 

2. Hur stor vikt tillmäts språkanalysen vid bedömningen av den asylsökandes härkomst?  

3. Vilken blir konsekvensen för de asylsökande som inte kan återsändas till det land 

språkanalysen visar att den sökande har härkomst i? 

                                                        
16

 SOU 2003:25, s. 144. 
17

 Fraser, Helen, The Role of 'Educated Native Speakers' in Providing Language Analysis for the Determination 

of the Origin of Asylum Seekers, International Journal of Speech Language and the Law, Vol. 16, Nr 1, 2009, s. 

113.  
18

 Boo, Sofia. Kaliber, P1 – Inte rätt att stanna – men kan inte avvisas (radioprogram). Stockholm: Sveriges 

radio, 2011-12-11. 
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1.3 Metod och material 

För uppsatsens teori och därmed straffrättsliga bevisfrågeställningar har jag använt mig av 

straffrättslig doktrin, men i relevanta delar även av konventionsrättsliga principer som 

Europadomstolen uppställer i sin uttolkning av EKMR. Vidare är svensk praxis i fråga om det 

uppställda beviskravet för brottmål av betydelse för sådana bevisfrågeställningar. Denna teori 

utgör grunden för uppsatsens fortsatta frågeställningar kring bevisning i asylrätten, och vidare 

grunden för uppsatsens slutsatser kring bevissäkerheten i Migrationsverkets och 

migrationsdomstolarnas tillämpning av språkanalys som bevismedel i fråga om härkomst.  

För redogörelsen av asylrättens lagstiftning och bevisrättsliga frågeställningar har jag i 

huvudsak använt mig av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Asylrätt är ett tämligen 

outforskat rättsområde i den svenska juridiska forskningen och tillgången på material har 

därför i många delar varit begränsad. För frågor som rör bevisning i asylprocessen har jag 

varit hänvisad till i huvudsak Christian Diesens bok Bevis 8: prövning av migrationsärenden. 

Av samma anledning har jag i denna del gått utöver vad doktrinen behandlar och även använt 

mig av UNHCR: Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars 

rättsliga ställning. Vidare har jag studerat Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden. 

Dessa utgör ett slags interna styrdokument inom myndigheten, grundat på bland annat 

migrationsrättslig praxis. Dessa ställningstaganden utgör inte någon allmän rättskälla men har 

direkt betydelse för Migrationsverkets beslut varför de i sammanhanget utgör relevanta källor.  

För redogörelsen av språkanalysen som metod och dess tillförlitlighet har jag använt mig av 

vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet språkanalyser för avgörande av härkomst 

(Language Analysis for Determination of Origin). Slutsatserna i forskningen har haft 

avgörande betydelse för problematiseringen av språkanalyser som bevismedel och varför 

sådana, oavsett domstolarnas bevisvärdering, kan ifrågasättas ur ett bevissäkerhetsperspektiv. 

För redogörelsen av språkanalysens tillvägagångssätt har även språkanalysrapporter varit 

behjälpliga. Då dessa hänför sig till enskilda asylärenden och innehåller opublicerad och 

sekretessbelagd information har hänvisning till dessa skett med endast utförarens namn, dvs. 

språkanalysföretaget. 

Analysunderlaget i denna uppsats har bestått av prejudikat från Migrationsöverdomstolen 

samt efterföljande domar från migrationsdomstolarna i Stockholm och Malmö. Då 

Migrationsdomstolen i Göteborg inte hade möjlighet att genomföra nödvändig arkivsökning 
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inom denna studies tidsramar har domar därifrån inte kunnat tas med i underlaget. Vid tiden 

för valet av analysunderlag hade landets fjärde migrationsdomstol, Migrationsdomstolen i 

Luleå, ännu inte påbörjat sin dömande verksamhet varför domar därifrån inte finns med i 

underlaget för denna studie. I samtliga analyserade domar har en språkanalys haft betydelse 

för frågan om den asylsökandes härkomst. Det är dock inte min avsikt att jämföra 

domstolarnas bedömning av språkanalyser – för en sådan jämförelse krävs ett betydligt större 

underlag.  

Analysen av praxis har skett dels mot bakgrund av två för språkanalyser viktiga prejudikat 

från Migrationsöverdomstolen, dels mot bakgrund av det krav på bevissäkerhet som 

straffrättsliga beviskriterier uppställer. Vidare har forskningen om språkanalyser haft 

betydelse för uppsatsens allmänna värdering av språkanalysers tillförlitlighet vilket också haft 

betydelse för uppsatsens slutsatser om bevissäkerheten av språkanalyser. 

Ett litet analysunderlag innebär att viss försiktighet bör iakttas för vilka slutsatser man kan dra 

av sitt analysresultat.  Det ska understrykas att analysens slutsatser endast utgår från ett fåtal 

exemplifierande domar och bör inte nödvändigtvis betraktas som generella för asylrätten och 

dess värdering av språkanalyser. Det är dock min avsikt att utifrån analysens slutsatser samt 

uttalanden i prejudikat och förarbeten väcka frågeställningar kring språkanalysers generella 

lämplighet som bevismedel utifrån hur de används och värderas idag. Vidare avser jag med 

analysen och dess slutsatser att problematisera tillämpningen och vad den i förlängningen 

innebär för trovärdigheten för svensk asylprövning. 

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen beaktas enbart lagstiftning som tillkommit efter 2005 då den nuvarande 

utlänningslagen samt nya instans- och processordningen trädde i kraft. Skälet till denna 

avgränsning är att den tidigare instans- och processordningen skiljde sig från den nuvarande i 

så hög grad att en likvärdig analys av praxis och lagstiftning mellan den nya och gamla 

ordningen blir svår att uppnå.  

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 som behandlar de beviskriterier som uppställs i 

brottmål. Teorikapitlet utgör grunden för bedömningen av bevissäkerhet i asylprövningens 
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tillämpning av språkanalyser. Därefter, i kapitel 3, följer en genomgång av asylgrunderna för 

att ge läsaren en förståelse för asylrätten som rättsområde. I kapitel 4 behandlas 

asylprocessens karaktäristika i förhållande till förvaltningsrätten i övrigt. Däri behandlas 

särskilt den bevisbörda och bevisvärdering som asylrätten har att beakta samt hur frågan om 

trovärdighet får särskild betydelse i ärendetypen asyl. Efter denna genomgång är läsaren redo 

för uppsatsens centrala problem – den om språkanalysens betydelse i asylprövningen. I 

kapitel 5 följer en genomgång av tillvägagångssättet för språkanalysen, internationell 

forskning av språkanalysens tillförlitlighet samt en strategi för hur den kan genomföras för att 

uppnå en säkrare bedömning av asylsökandes härkomst. I samma kapitel redogörs för vilka 

krav Migrationsöverdomstolen uppställer för att språkanalysen ska kunna tillmätas 

bevisvärde. Vidare följer ett antal exemplifierande domar för att visa på hur 

migrationsdomstolarna i efterföljande praxis resonerar kring språkanalysers resultat och 

vilken betydelse dessa fått i utgången av de presenterade rättsfallen. Kapitel 5 avslutas med en 

diskussion kring vilka konsekvenser felaktiga utvisningsbeslut kan få för asylsökande. I 

uppsatsens analysdel, kapitel 6, behandlas ett antal rättsfall från migrationsdomstolarna i 

Stockholm och Malmö. Rättsfallen analyseras och diskuteras utifrån vilken betydelse 

språkanalysen fick i vardera fall, huruvida språkanalysen värderats i kombination med annan 

bevisning eller inte samt vilka tänkbara problem som kan diskuteras utifrån ett 

bevissäkerhetsperspektiv. Uppsatsen avslutas med slutsatser i kapitel 7 där analysen åtföljs av 

en mer övergripande diskussion om språkanalysers bevissäkerhet och vilken betydelse det har 

för trovärdigheten av svensk asylprövning. 

 

2. Teori 

Rättssäkerhet är inget entydigt begrepp som omsluter en enda ren definition av hur 

rättsapparaten bör fungera. Det är antagligen enklare att definiera vad som inte är rättssäkert 

än tvärtom. Rättssäkerhet kan dessutom beskrivas som antingen en institution att sträva efter, 

något normativt, eller ett verktyg för att uppnå något annat eftersträvansvärt, exempelvis 

enhetlig praxis. På så vis kan rättssäkerhet definieras både som ett mål och som flera delmedel 

att uppnå målet med.
19

 

                                                        
19

 Stening, Anders, Rättssäkerhet och bevisning, I Rättsstaten – Rätt, politik och moral, Fredrik Sterzel (red), s. 

86-101, Uppsala: Iustus, 1996, s. 86. 
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Då rättssäkerhet är ett vitt begrepp med lika många definitioner som aspekter har jag valt att 

inom ramen för denna uppsats enbart studera bevisning som en del av rättssäkerhet. Genom 

att lägga tonvikt på frågan om bevisning, eller bevissäkerhet
20

 som jag valt att kalla det, 

avgränsar jag min analys till att röra endast denna del och kan därmed fördjupa mig i 

tillförlitligheten i det bevismedel som enbart språkanalysen utgör. I rättssäkerhetshänseende 

bidrar jag därmed med en pusselbit i frågan om rättssäkerhet i svensk asylprocess. 

2.1 Rättssäkerhet som bevissäkerhet 

Bevisning är en fråga som de flesta kan relatera till som något som utgör en central del av 

rättssäkerhet. Att någon blir oskyldigt dömd är antagligen det yttersta nederlaget i 

rättssäkerhetshänseende, och för att ett sådant nederlag ska kunna undvikas måste ett 

förhållande eller en omständighet styrkas genom bevisning. När man talar om rättssäkerhet i 

termer av bevisning är det lämpligt att benämna det som bevissäkerhet. Genom att specificera 

vilken del av rättssäkerhet man vill framhäva undviker man att orsaka missförstånd kring 

begreppet rättssäkerhet som ju innehåller långt fler aspekter än den om bevisning.  

Det finns ingen allmän definition av begreppet bevissäkerhet varför jag inom ramen för denna 

uppsats ställer upp följande definition. Jag väljer att definiera bevissäkerhet som den 

grundläggande garantin för att en omständighet kan anses bevisad, dvs. att det finns ett 

tillräckligt beslutsunderlag för en viss slutsats. Som utgångspunkt för att fastställa en nedre 

gräns för bevissäkerhet utgår jag från beviskriterierna i brottmålsprocessen. Skälet till att 

dessa beviskriterier är värdefulla för uppsatsens syfte är att de sanktioner en brottsmisstänkt 

riskerar är de som, i förhållande till andra rättsområden, närmast kan jämföras med vad en 

asylsökande riskerar genom att återsändas till sitt hemland. Motivet till att jag valt just 

brottmålskriterierna som den lägsta gränsen för att bevissäkerhet ska anses vara uppnådd 

anges i avsnittet nedan.  

2.2 Bevissäkerhet i brottmål 

Beviskriterierna i brottmål är väl övervägda till den misstänktes fördel. Detta framgår bland 

annat av principen in dubio pro reo; i tveksamma fall till förmån för den tilltalade. 

Innebörden av principen är sprungen ur rättsstatsidealet där enskilda ska vara skyddade från 

godtyckligt utdömande av straffansvar. Konsekvensen som rättsväsendet i och med denna 

                                                        
20

 Stening, 1996, s. 88.  
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princip accepterat är att misstänkta som de facto begått brott som inte kan bevisas hellre 

frikänns än fälls på otillräcklig bevisning.
21

 En dom får därmed inte grunda sig på gissningar, 

antaganden, aningar eller annat som inte kan bekräfta en verklig omständighet. Bevisfakta 

som inte kan styrka en omständighet, utan enbart kan antyda att viss gärning begåtts av den 

misstänkte ska endast tillmätas ett lågt bevisvärde. Sådana bevisfakta betecknas ofta som 

indicier och är alltså inte ensamma tillräckliga för en fällande dom.
22

 Men om kravet skulle 

vara uppställt så att inte minsta osäkerhet får föreligga vid utdömande av ansvar skulle det i 

princip innebära att ett ytterst litet antal gärningar kan knytas till en gärningsperson. I 

realiteten blir det istället fråga om att minimera all form av godtycklighet (för beviskravet se 

avsnitt 2.2.1).
23

 

Vidare ska objektivitetsprincipen i 23 kap. 4 § RB beaktas vilket innebär att omständigheter 

som talar för en misstänkt, likväl som emot i en förundersökning ska erkännas betydelse i 

fråga om brott har begåtts eller om förmildrande omständigheter förelegat.
24

 Av art 6.2 i 

EKMR, som reglerar principen om oskuldspresumtion, följer dessutom att den tilltalade inte 

behöver medverka till att bevisa sin oskuld, utan åklagaren bär hela bevisbördan.
25

 Nämnda 

principer utgör endast en liten andel av de principer som rättsväsendet enats om som viktiga 

för en rättssäker brottmålsprocess. De har tillkommit för att slå vakt om enskildas rättigheter 

gentemot staten och skydda dem från godtyckliga anklagelser. Men sådana principer blir 

endast möjliga att efterleva om det sker på bekostnad av effektiviteten vilket är en faktor som 

i sig kan definieras som ett rättssäkerhetsproblem.
26

   

2.2.1 Beviskravet i brottmål  

I HD:s praxis kan man läsa en mängd varierande uttryck för att begången straffbar gärning 

ska anses bevisad. Bevisningen kan vara övertygande
27

, det kan vara utrett
28

 att den 

misstänkte begått gärningen likväl som det kan konstateras att åtalet är styrkt
29

. Ett vanligt 

uttryck för beviskravet i brottmål är att det ska vara ställt utom rimligt tvivel
30

 att den 

                                                        
21

 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Heuman, Lars, Rättegång. H. 4, 7., omarb. och rev. uppl., Stockholm: 

Norstedt, 2009, s. 150.  
22

 A.a. s. 25. 
23

 Stening, 1996, s. 88. 
24

 Diesen, Christian & Bring, Thomas (red.), Förundersökning, Stockholm: Juristförlaget, 1995, s. 27. 
25

 Ekelöf et. al. 2009, s. 150.  
26

 Diesen & Bring, 1995, s. 28. 
27

 Ex NJA 1978:685 
28

 Ex NJA 2003:113 
29

 Ex NJA 1996: 27 
30

 Ex NJA 1991:83 och NJA 1992:446 
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tilltalade begått gärningen.
31

 Det sistnämnda uttrycket är något mer tydliggörande än de 

förstnämnda då det beskriver vilka frågor domstolen bör ställa till sig själv för att komma till 

en sådan slutsats – föreligger det rimligt tvivel om den tilltalades påstådda gärning? Ett sådant 

rimligt tvivel skulle kunna vara alternativa förklaringar från försvararen som ger domstolen 

skäl att ifrågasätta åklagarens anklagelser.
32

 

Som angetts i föregående avsnitt måste ett visst mått av osäkerhet godtas för att straffansvar 

över huvud taget ska kunna utdömas, varför varje form av tvivel inte kan tillmätas betydelse i 

ansvarsfrågan. Vilken grad av tvivel som kan godtas vid åtalsbifall är dock oklart. Tvivel som 

anges som grund för ett åtalsogillande kan inte inta vilken spekulativ form som helst, utan ska 

följa ett logiskt motiverat resonemang samt grunda sig på fakta. Vidare ska tvivlet relatera till 

utredningen vilket innebär att det måste finnas tillräckligt utredningsunderlag för att komma 

till en sådan alternativ slutsats att rimligt tvivel kan sägas föreligga.
33

 Trots att ett visst mått 

av osäkerhet är tillåten kan det konstateras att beviskravet som tillämpas av svenska 

domstolar i fråga om brottmål är mycket högt ställt.
34

  

 

3. Asylprövningen  

Hela asylrätten kan sägas ha tillkommit på en grundläggande princip i internationell rätt – 

principen om non-refoulement. Principen som fastslogs i 1951 års flyktingkonvention 

(Genèvekonventionen) innebär att tillflyktslandet är skyldig att släppa in en asylsökande samt 

låta denne ansöka om asyl likväl som att tillflyktslandet inte får avvisa någon till ett öde som 

riskerar dennes liv eller frihet (artikel 33 flyktingkonventionen jmf. artikel 14 FN:s allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna där den enskildes positiva rätt till asyl stipuleras). 

Det senare förbudet är skälet till att en prövning för huruvida asylskäl föreligger måste göras. 

Resultatet av prövningen kan i princip sägas utgöra ett förbud mot återsändande alternativt en 

tillåtelse om återsändande. Utöver Genèvekonventionen återfinns principen om non-

refoulement bland annat i följande artiklar och konventioner; artikel 3 i Konventionen mot 

tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

                                                        
31

 Diesen, Christian, Utom rimligt tvivel – om beviskrav och bevisvärdering i brottmål, Juridisk Tidskrift nr 2 

1996/97, 525-534, s. 526.  
32

 Ekelöf et. al. 2009, s. 151-152. 
33

 Diesen, 1996/97, s. 526. 
34

 A.a. s. 527.  
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(Tortyrkonventionen) samt artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)
35

. 

För att kunna ge en bild av vad bevisningen i asylprocessen relaterar till är det relevant att ha 

förståelse för vad som avses med asyl. Vidare ger detta en bild av vad en asylsökande faktiskt 

riskerar att återsändas till vid ett negativt beslut om uppehållstillstånd och varför 

bevissäkerhet i asylprocessen av det skälet är så viktigt.  

Utlänningslagen är den lag som reglerar hela migrationsrätten där asylrätten ingår. Av 1 kap. 

3 § UtlL definieras asyl som ett uppehållstillstånd beviljat på den grunden att utlänningen är 

flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. För samtliga grunder 

förutsätter skydd i Sverige att den asylsökande inte kan få skydd i det egna hemlandet (se 4 

kap. 1 § 2 st., 4 kap. 2 § 2 p. samt 4 kap. 2a § 2 st. UtlL). Nedan följer en kort beskrivning 

över de olika asylgrunderna i svensk rätt. I följande redogörelse har dock skyddsgrunden 

synnerligen ömmande omständigheter uteslutits då den bestämmelsen snarare bygger på en 

social bedömning av den asylsökandes skäl än en renodlad bevisprövning (se 5 kap. 6 § 

UtlL). 

3.1 Flykting 

Flyktingbegreppet definieras närmare i 4 kap. 1 § UtlL där det framgår att en flykting är en 

utlänning som befinner sig utanför det land denne är medborgare i på grund av att denne 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp. Även en statslös som omfattas av rekvisiten definieras som flykting och 

asylprövningen sker då mot dennes vanliga vistelseort.
36

  

Flyktingdefinitionen är i princip densamma som den i artikel 1 A 2 i Genèvekonventionen. 

Riskbedömningen för huruvida någon har grund för asyl ska vara framåtsyftande – om den 

sökande vid ett återvändande riskerar att utsättas för behandling enligt ovan.
37

 Att tolkningen 

skulle vara framåtsyftande beslutade regeringen vid införlivandet av EU:s 

                                                        
35

 Artikelns utformning innehåller inget direkt förbud mot återsändande, utan ett förbud mot tortyr. Principen om 

non-refoulement i art. 3 EKMR är ett resultat av Europadomstolens tolkning av artikeln genom ett antal domar. 

Se Soering v. United Kingdom Application No. 14038/88, Chahal v. United Kingdom Application No. 22414/93, 

Ahmed v. Austria Application No. 25964/94.  
36

 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 9., aktualiserade uppl., Stockholm: 

Norstedts juridik, 2010, s. 158. 
37

 A.a. s. 159. 



 17 

skyddsgrundsdirektiv 2004/83/EG som ledde till att även alternativt skyddsbehövande ska 

beviljas internationellt skydd genom asyl (se avsnitt 3.2).
38

 Att grunden för asyl ska bedömas 

på en omständighet som ligger i framtiden kan tyckas vara en udda ordning då många flyr 

sina hemländer för att de blivit utsatta för asylgrundande kränkning. Denna omständighet är 

trots den framåtsyftande definitionen inte betydelselös. Regeringen framhävde vid direktivets 

genomförande att det faktum att en sökande blivit utsatt för en kränkning ska ses som att 

risken för att bli utsatt är pågående.
39

  

3.2 Alternativt skyddsbehövande 

Med alternativt skyddsbehövande avses, enligt 4 kap. 2 § 1 st. UtlL, en utlänning som på 

annan grund än flyktinggrunderna riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Vidare avses med alternativt 

skyddsbehövande en utlänning som löper en allvarlig och personlig risk att skadas på grund 

av urskillningslöst våld i yttre eller inre väpnad konflikt. 

Bestämmelsen är ett resultat av Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Tortyrkonventionen). 

Rätten att få skydd enligt konventionen gäller oavsett vad skälet till sådan behandling är. 

Avgörande är dock enligt Tortyrkonventionen att tortyren skett av en företrädare för staten – 

en offentlig tjänsteman. Vidare ska tortyren ha haft en viss grad av allvar för att vara 

asylgrundande och endast allvarliga fall omfattas av bestämmelsen. Denna snäva tolkning 

följer av praxis från Europadomstolen.
40

 Risken att utsättas för tortyr ska tillmätas sådant 

tyngd och allvar att för de fall då omständigheten uppdagas efter att avslagsbeslut meddelats 

ska verkställighetshinder föreligga (se 12 kap. 1 § UtlL). 

Uppehållstillstånd kan enligt bestämmelsen även beviljas på den grunden att det pågår yttre 

eller inre väpnad konflikt i hemlandet vilket motsvarar artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet. 

Våldet ska bedömas ha sådan intensitet att det kan antas att den sökande riskerar att skadas 

redan genom sin direkta närvaro i hemlandet. Bestämmelsen förutsätter därmed inte att det 

finns något individualiserat hot mot den sökande.
41

  

                                                        
38

 Wikrén & Sandesjö, 2010, s. 52-53. 
39

 A.a. 2010, s. 159. 
40

 Diesen, Christian, Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden, 2., omarb. uppl., Stockholm: Norstedts juridik, 

2012, s. 42. 
41

 A.a. s. 42. 
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3.3 Övrig skyddsbehövande 

Slutligen kan asyl beviljas en sökande som är övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § UtlL. 

Denna asylgrund innefattar skyddsbehov på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller 

andra svåra motsättningar och att den sökande därför känner välgrundad fruktan för att 

utsättas för allvarliga övergrepp (1 p.). Skydd enligt grunden övrig skyddsbehövande kan 

även beviljas då en sökande inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof 

(2 p.). 

Frågan om vad som kan sägas utgöra väpnad konflikt har för asylsökande från vissa 

konfliktdrabbade länder skapat problem. Migrationsöverdomstolens definition blev omtvistad 

för situationen i Irak då den inte stämde överens med den rådande uppfattningen av 

begreppet.
42

 Sverige gjorde i MIG 2007:9 bedömningen att någon väpnad konflikt inte förelåg 

i någon del av Irak varför asyl inte kunde beviljas på den grunden. Definitionen av väpnad 

konflikt uppgavs i MIG 2007:9 vara följande (jfr prop. 1996/97:25 s. 99 samt regeringens 

vägledande beslut av den 19 februari 2004, reg. 99-04). 

 

”I folkrättslig mening kännetecknas en intern väpnad konflikt av stridigheter mellan en 

stats väpnade styrkor och andra organiserade väpnade grupper. Dessa stridigheter måste 

vara av sådan karaktär att de går utöver vad som kan klassas som inre oroligheter eller som 

endast utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar. Vidare måste de väpnade 

grupperna ha ett visst mått av territoriell kontroll vilket tillåter dem att utföra militära 

operationer. En avgörande faktor för tolkningen av begreppet är även hur civilbefolkningen 

drabbas - konflikten måste vara så intensiv att ett återsändande till den asylsökandes del av 

landet framstår som otänkbart, samtidigt som möjlighet saknas att sända sökanden till en 

annan landsdel.” 

 

I ett senare avgörande MIG 2009:27 då situationen i Somalia utvärderades luckrades 

definitionen av väpnad konflikt upp något. Definitionen är i princip likalydande som den i 

MIG 2007:9 men i det senare avgörandet gjorde man två väsentliga undantag. Undantagen 

gällde kravet på ”stats väpnade styrkor”, dvs. regeringsstyrkor, samt kravet på territoriell 

kontroll. Sedan den senare definitionen tillkom fäster man större vikt i frågan om de risker 

civilbefolkningen utsätts för i och med oroligheterna. De olika definitionerna av begreppet 

väpnad konflikt visar på att gränsdragningen i praxis inte varit konsekvent.  

                                                        
42

 Stern, Rebecca, Skyddsbehövande i övrigt - ett svårtolkat begrepp? I Asylsökande i Sverige: Ett rättssäkert 

och värdigt mottagande för barn och vuxna? Björn Fryklund, Anna Lundberg (red.), 146-169, Malmö: Malmö 

University, 2010, s. 157.  



 19 

Paragrafen tillåter vidare ”andra svåra motsättningar” än väpnad konflikt utgöra möjlighet för 

asyl. I propositionen beskrivs att motsättningarna ska vara av politisk karaktär och vara direkt 

relaterade till kränkning av mänskliga rättigheter. Motsättningarna behöver alltså inte ha nått 

karaktären av väpnad konflikt.
43

 Däremot förutsätts för asyl att övergreppen som den sökande 

riskerar är tillräckligt allvarliga. I propositionen sägs följande om övergreppens karaktär och 

svårighetsgrad:  

”Övergreppen kan ha formen av oproportionerligt straff, godtyckligt frihetsberövande, 

misshandel, sexuella övergrepp, yrkesförbud, social utstötning eller andra trakasserier när de är 

av stor svårighetsgrad men inte utgör tillräcklig grund för att medge skydd enligt 

flyktingparagrafen eller tortyrbestämmelsen i punkten 1.”
44

  

 

4. Asylprocess som förvaltningsprocess 

Asylprocessen är för många ett obekant område inom förvaltningsprocessrätten, möjligen för 

att den till sin karaktär är väsensskild från andra förvaltningsrättsliga områden. Asylärenden 

handläggs inte i förvaltningsdomstolarnas traditionella forum, utan tågordningen för 

instanserna är följande. Migrationsverket utreder och fattar beslut, i de flesta fall sker en 

överklagan till Migrationsdomstolen. Dessa instanser kan inte neka en ansökan eller 

överklagan då den som ansöker om asyl har rätt att få sina asylskäl prövade i två instanser.
45

 

Av alla avslagsbeslut medges endast 1 procent
46

 av överklagandena prövningstillstånd i 

Migrationsöverdomstolen.
47

  

Vidare har asylprocessen en särprägel i fråga om den enskilde sakägaren, den asylsökande. 

Den asylsökande befinner sig i relation till andra tillståndssökande inom förvaltningsrättens 

områden i en mycket utsatt position då beslutet om uppehållstillstånd kan komma att bli 

livsavgörande för denne. Detta kan för svensk rätt närmast jämföras med ett brottmålsåtal. Av 

det skälet blir det än viktigare att ställa krav på hög bevissäkerhet för asylprövningen. Dessa 

särdrag och frågor kommer detta kapitel närmare behandla nedan.  

                                                        
43

 Prop. 2004/05:170 s. 274.  
44

 A.a. s. 274.  
45

 Se bl.a. UN 356-99 och art. 13 EKMR. 
46

 TT. En av hundra når överdomstol. Sydsvenskan. 2009-05-20. 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/en-av-hundra-nar-överdomstol/ (hämtad 2013-12-04) 
47

 Diesen, 2012, s. 159. 
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4.1 Officialprincipen 

Officialprincipen innebär att myndigheten har ett utredningsansvar i varje ärende med krav på 

att ”...målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.”
48

 Officialprincipen som stadgas i 8 § 

FPL är grundläggande inom förvaltningsprocessrätten. Av lagtexten framgår att 

utredningsansvaret åligger förvaltningsdomstolarna, men av allmänna förvaltningsrättsliga 

principer följer att samma utredningsansvar åligger även myndigheten – i detta fall 

Migrationsverket.
49

 För Migrationsverkets del är förvaltningslagen (1986:223) tillämplig lag 

utom alltså i fråga om officialprincipen där praxis gett utrymme för att göra en 

analogitolkning till officialprincipen i FPL i fråga om myndigheters utredningsansvar.
50

  

I propositionen till FPL framgår att utredningsansvaret vid asylprocesser, liksom i alla 

processer, inte bara rör även Migrationsverket utan att Migrationsverket som första instans 

dessutom har det huvudsakliga utredningsansvaret i processkedjan.
51

 Detta framgår även av 

Migrationsöverdomstolens prejudikat MIG 2006:7. Dock innebär inte utredningsansvaret att 

det är Migrationsverket som bär ansvaret för att utreda alla aktuella omständigheter, utan 

detta är både den asylsökande och myndigheten skyldiga att bidra till (se avsnitt 4.2.1).  

Utredningen om asylsökandes hemvist, i och med de språkanalyser som är temat för denna 

studie, är ett led i Migrationsverkets och domstolarnas fullgörande av officialprincipen. 

Vidare är verket och domstolarna hjälpta av den allmänna principen i svensk rätt – principen 

om fri bevisföring (35 kap. 1 § RB). Principen innebär att parterna är fria att föra in all form 

av bevisning som styrker eller motbevisar en uppgift.
52

 Principerna utgör tillsammans en 

grund för att döma utifrån ett korrekt beslutsunderlag. 

4.2 Bevisning i asylprocessen 

I följande avsnitt som rör bevissäkerhet följer en redogörelse för hur bevisfördelningen i 

asylprocessen ser ut, dvs. bevisbördan, samt i vilken mån en omständighet som påstås under 

processens gång ska vara bevisad, dvs. beviskravet. 

                                                        
48

 Prop. 2004/05:170, s. 155. 
49

 Diesen, 2012, s. 95, samt Prop. 2004/05:170, s. 154-155. 
50

 SOU 2010:29, s. 397. 
51

 Prop. 2004/05:170, s. 153. 
52

 Diesen, Christian, Bevis. 7, Bevisprövning i förvaltningsmål, 1. uppl., Stockholm: Norstedts juridik, 2003 s. 

20. Se även Diesen, 2012, s. 258. 
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4.2.1 Bevisbördan i asylprocessen 

I ett asylärende kan ett för den sökande negativt myndighetsbeslut innebära katastrofala 

konsekvenser i de fall verkliga asylskäl föreligger men som inte kan styrkas eller på annat sätt 

inte anses vara trovärdiga enligt myndigheten. På grund av den speciella ärendetyp och ofta 

svårighet att framföra bevisning kräver asylärenden en något annorlunda bevisprövning och 

bevisvärdering än som tillämpas i övriga förvaltningsärenden.
53

  

Innan 2006, då den nya instans- och processordningen för utlännings- och 

medborgarskapsärenden infördes, gällde att Migrationsverkets beslut kunde överklagas till 

antingen dåvarande Utlänningsnämnden eller allmän förvaltningsdomstol beroende på vad 

beslutet rörde. Utlänningsnämnden hade domstolsliknande uppgifter men utgjorde ingen 

regelrätt förvaltningsdomstol. Myndigheten handlade bland annat medborgarskapsärenden 

som överklagades från Migrationsverket. Vid överklagande från Migrationsverket gjorde 

Utlänningsnämnden en ny prövning av frågan utifrån befintliga handlingar till skillnad från 

den tvåpartsprocess som numera sker i migrationsdomstolen.
54

 Nuvarande tvåpartsprocess 

motiverades med att processmaterialet skulle bli mer heltäckande samt att den enskilde på så 

vis skulle få större förståelse för motiven bakom beslutet. Genom att möjligheterna till 

muntlig förhandling infördes skapades också bättre förutsättningar för den 

trovärdighetsbedömning som är av stor vikt i asylärenden.  

Sedan den nya instansordningen för migrationsärenden infördes har möjligheterna för en 

bevisprövning mer likt allmänna processuella principer ökat. Därmed är bevisprövningen 

numera närmare i linje med den som tillämpas vid brottmål än den som tillämpas vid strikta 

förvaltningsrättsliga ansökningsärenden
55

.
56

 Likheten mellan asylärenden och brottmål i fråga 

om bevisprövning ska dock inte överdrivas. Som det förvaltningsärende som asylprocessen 

utgör sker den huvudsakliga prövningen i första instans fortfarande genom att 

Migrationsverket fattar beslut på handlingarna
57

. Det är först vid en överklagan till 

migrationsdomstolen som bevisprövningens allmänna principer aktualiseras, vilket innebär att 

den rättssäkerhet som dessa principer syftar till inte kan garanteras vid en första asylprövning. 
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Först vid en eventuell överklagan till migrationsdomstol får dessa, ur straffrätten sprungna, 

principer genomslag.
58

  

Liksom i många andra förvaltningsärenden gäller för asylärenden att första instans, dvs. 

Migrationsverket, är både utredande och beslutande organ. Ett tillståndsärende inom 

förvaltningsrätten, vilket en ansökan om uppehållstillstånd kan sägas vara, överför ofta 

bevisbördan på den sökande. Den sökande måste i sådana fall göra det sannolikt att denne har 

en legal rätt att tillerkännas en viss rättighet från samhället. För en flykting skulle en sådan 

bevisfördelning innebära att denne bär ansvaret för att visa att det föreligger asylskäl vid en 

ansökan om uppehållstillstånd.
59

  

Skillnaden mellan ett regelrätt tillståndsärende i förvaltningsmål och en ansökan om 

uppehållstillstånd är, som nämnts ovan, att ett negativt förvaltningsbeslut i ett asylärende, dvs. 

ett utvisningsbeslut, innebär en betungande rättsföljd och vid sådana beslut blir bevisbördan 

en annan. Bevisbördan ligger på Migrationsverket och domstolarna i fråga om 

verkställighetshinder.
60

 Dessa måste visa att ett återsändande av den sökande är riskfritt vilket 

innebär att om den sökande riskerar
61

 att utsättas för förföljelse i landet dit avvisningsbeslutet 

gäller ska beslutet inte verkställas (12 kap. 2 § UtlL). För övrig bevisbörda finns ingen tydlig 

stringens för om det är part eller myndighet som har den huvudsakliga bevisbördan. Däremot 

sker bevisvärderingen mot en asylutredning vilket följer av officialprincipen (se avsnitt 4.1) 

och denna produkt bär myndigheten ansvaret för att lägga fram.  

Utredningsbördan och därmed bevisprövningens underlag ligger på Migrationsverkets bord.  

Istället läggs ansvar på den asylsökande att göra det sannolikt att denne har verkliga asylskäl, 

detta i enlighet med allmänna principer om att den som åberopar något även har bevisbördan 

för sitt påstående.
62

 Även om utredningsbördan vilar på beslutande myndighet kan alltså hela 

bevisbördan inte läggas på denna vilket skiljer sig från brottmål där den tilltalade inte kan 

                                                        
58

 Diesen, 2012, s. 197-198. 
59

 A.a. s. 202. 
60

 A.a. s. 270. 
61

 Enligt Diesen, 2012, tas inte någon hänsyn till den sökandes subjektiva rädsla vid denna riskbedömning, utan 

enbart objektiva omständigheter beaktas. Detta skiljer sig från bedömningen enligt UtL 4:1 huruvida en 

asylsökande ska betraktas som flykting på grund av att det sannolikt föreligger en välgrundad fruktan för 

förföljelse där den sökandes subjektiva rädsla får betydelse för bedömningen (se Wikrén & Sandesjö, 2010, s. 

161). 
62

 UNHCR: Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning – enligt 

1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Stockholm: Nordstedts 

Juridik, 1996, p. 196. Se även ex. MIG 2007 not. 11., MIG 2006:1 och MIG 2007:9 samt Prop. 2004/05:170 s. 
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förväntas bidra till utredningen.
63

 Den asylsökande har från och med första kontakten med 

Migrationsverket en upplysningsskyldighet och ska därmed redogöra för alla omständigheter 

som kan tänkas få betydelse för asylprövningen.
64

 Till detta tillkommer att den sökande ska 

göra allt den kan för att inhämta eventuell bevisning som styrker dennes historia. Om det inte 

är möjligt att frambringa sådan bevisning förväntas den sökande åtminstone presentera en 

trovärdig förklaring till att sådant hinder föreligger.
65

  

Vad gäller bevisbördan kan sammanfattningsvis sägas att den är delad mellan den sökande 

och utredande myndigheten, men det finns ingen strikt fördelning i fråga om vad som ska 

vara styrkt, av vem och i vilken mån.  

4.2.2 Beviskravet för uppehållstillstånd 

I föregående stycke har redogjorts för hur bevisfördelningen mellan sökande och myndighet 

ser ut i asylärenden. Nedan följer en redogörelse för vilka beviskrav som uppställs i 

asylprövningen. Beviskrav avser den gradering på bevisning som olika processer inom olika 

rättsområden tillämpar för att avgöra i vilken mån ett påstående är bevisat. Det lägsta 

beviskravet är antagligt och det högsta full säkerhet och där emellan kan det föreligga 

bevisövervikt likväl som att något kan vara bevisat som sannolikt, ha klar och övertygande 

bevisning, vara ställt utom rimligt tvivel eller vara uppenbart.
66

 På samma sätt som att 

bevisfördelningen i asylärenden inte följer någon traditionell modell som exempelvis strikt 

delad, strikt ensidig, eller övervikt följer inte beviskraven den gradering som gäller vid 

brottmål. 

För förvaltningsärenden kan generellt sägas att något fast beviskrav inte tillämpas, i motsatts 

till vad som gäller för brottmål där beviskravet ställt utom rimligt tvivel tillämpas. Vid 

övervägningen för i vilken mån ett påstående ska vara bevisat gör man skillnad på måltyp och 

överväganden som blir relevanta i det specifika fallet. För asylrätten är ju den risk eller fara 

den sökande kan bli utsatt för vid utvisning en central fråga för hur högt ställt beviskravet bör 

vara.
67

 Även om något fast beviskrav inte kan sägas finnas för förvaltningsmål talar mycket 

för att en huvudregel om att beviskravet sannolikt tillämpas, vilket på en skala motsvarar en 
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75 procentig säkerhet. Asylskälen, dvs. att det föreligger skäl för uppehållstillstånd i Sverige, 

ska därmed vara sannolika vilket är ett lägre beviskrav än beviskraven ställt utom rimligt 

tvivel som anges för brottmål.
68

  

Med tanke på de svårigheter en asylsökande kan ha att bevisa vissa omständigheter kan det 

ifrågasättas om det är rimligt att den sökande ska framföra bevisning som är just sannolik. 

Som ovan beskrivet har problemet delvis lösts genom en överföring av bevisbördan, 

åtminstone för bevistemat att det föreligger välgrundad fruktan för förföljelse. Eftersom att 

denna omständighet inte i sin helhet kan bedömas som objektiv innebär det att 

bevisprövningen sker genom att den sökande kan presentera en trovärdig berättelse. En sådan 

berättelse ska betraktas som ett tillräckligt bevis och sannolik om myndigheten i sin 

asylutredning inte kan visa på att det föreligger brister i berättelsen eller andra omständigheter 

som minskar trovärdigheten.
69

 Migrationsverket har valt att formulera trovärdighet på 

följande sätt: 

 

”För att en berättelse ska bedömas vara trovärdig krävs det att uppgifterna är 

sammanhängande och klara, detaljerade, oförändrade och rimliga. De får inte vara 

motstridiga, om det inte finns rimliga förklaringar till motstridigheterna, eller strida mot 

allmänt kända fakta.”
70

 

 

4.2.2.1 Benefit of the doubt 

På grund av de omständigheter som ofta försätter människor på landsflykt uppstår inte sällan 

praktiska hinder för att inhämta exempelvis skriftlig bevisning i form av identitetshandlingar, 

intyg eller annat som styrker den sökandes berättelse. Inte heller kan alla omständigheter som 

påstås av den sökande styrkas genom bevisning. Därför tillämpas i asylrätten principen om 

benefit of the doubt som innebär att en trovärdig utsaga (se avsnitt 4.2.2) från den sökande, 

som framstår som självupplevd och som inte innehåller uppenbara motstridigheter, leder till 

att en bevislättnad tillämpas och andra eventuella tvivelsmål ska därmed inte ligga den 

sökande till last vid prövningen.
71

 Däremot har det betydelse för i vilken mån den sökande 

medverkat till utredningen, dvs. om den sökande uppfyllt kraven på informationsskyldighet. 
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Om den sökande underlåter att medverka till utredningen, liksom lämnar undermåliga eller 

förfalskade uppgifter kan det sammantaget medföra att den sökande inte ska bedömas efter 

bevislättnadsregeln.
72

  

Principen benefit of the doubt ska inte jämföras med sänkt beviskrav som förekommer inom 

straffrätten. Sänkt beviskrav avser fall då en åklagare inte kan bevisa att en tilltalads 

nödvärnsinvändning är osann. Istället för att åklagaren då ska bevisa det eventuellt icke 

inträffade är det tillräckligt att invändningen inte framstår som trolig i förhållande till den 

övriga utredningen.
73

 Här rör det sig alltså snarare om en bevislättnad för åklagaren och i 

skärpande riktning för den enskilde, vilket är en omvänd bevislättnadsregeln i förhållande till 

den som tillämpas i asylrätten.  

Under utredningens gång kan uppgifter framkomma som ger myndigheten skäl att ifrågasätta 

den sökandes uppgifter. En sådan uppgift kan vara att det visar sig att den sökande lämnat 

oriktiga uppgifter om exempelvis sin identitet. Framkommer det att en uppgift är oriktig kan 

det verka i negativ riktning för den sökandes trovärdighet och därmed utgöra grund för att 

beviskravet sannolikt inte ska betraktas som uppfyllt i det enskilda fallet. En sådan allvarlig 

feluppgift, alternativt ett svikligt förtigande,
74

 kan vid senare upptäckt ligga den sökande till 

last även då den erhållit uppehållstillstånd då sådant klandervärt handlande utgör grund för 

återkallande av uppehållstillstånd.
75

  

Att bevislättnad enligt denna i asylrätten etablerade princip är möjlig är onekligen något som 

kan vara till den asylsökandes fördel. Däremot har synen på vad som karaktäriserar en 

trovärdig berättelse kritiserats i forskning om trovärdighet i juridiska bedömningar. För att en 

berättelse ska framstå som trovärdig ska den vara klar, detaljerad och sammanhängande. Men 

enligt kritiker är inte minnet strukturerat utifrån ett sådant berättarmönster.
76

  

 

”Det man har varit med om ligger inte kvar i minnet som ett förstenat fotavtryck, opåverkat 

av tid och känslor, utan är just skärvor”.
77
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Det finns därmed en fara i att lägga alltför stor vikt vid att en detaljrik och logisk berättelse är 

den enda trovärdiga berättelsen. Konsekvensen bli att den som inte kan leverera en sådan 

logisk berättelse, trots att den är sann, heller inte kan åtnjuta bevislättnadsregeln. 

 

5. Språkanalysen  

5.1 När används språkanalysen och hur utförs den? 

Som berörts inledningsvis används språkanalys som en utredningsstrategi då den 

asylsökandes hemvist är oklar. Språkanalyser har använts sedan 1993 och utförs på 

beställning av Migrationsverket.
78

 Information om den asylsökandes hemvist är 

grundläggande för asylprövningen med hänvisning till asylrättens nuvarande struktur. Att 

identifiera den asylsökandes härkomst är en förutsättning för att en asylprövning ens ska vara 

möjlig.  

Syftet med språkanalysen är att avgöra om den asylsökandes uppgift om hemvist är riktig i 

fall där det för Migrationsverket finns skäl att misstänka annat, eller då den sökande inte kan 

styrka sin uppgift genom identitetshandlingar. Frågan om härkomst är inte alltid bara av 

nationell karaktär, utan analysen kan gå ner på sådan detaljnivå som bedömning av regional 

och etnisk härkomst.
79

 Detta sker exempelvis för asylsökande som uppger sig komma från 

oroshärden i södra Somalia dit utvisning normalt inte sker, i motsatts till norra Somalia där 

situationen inte motiverar uppehållstillstånd i Sverige.
80

 

Idag utförs språkanalyserna av svenska privata företag som inte utför språkanalyser på 

uppdrag av bara svenska Migrationsverket, utan även på uppdrag av flertalet utländska 

myndigheter
81

.
82

 Analysen utförs av en analytiker som utifrån den asylsökandes dialekt gör en 

bedömning av den sökandes språkliga härkomst. För mindre förekommande språk för vilket 
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kvalificerad analytiker saknas kan en analys utföras på den sökandes andraspråk om denne 

har ett sådant. I sådana fall rör det sig i regel om asylsökande från afrikanska länder där 

andraspråket ofta är engelska eller franska.
83

 Hur härkomst fastställs i de fall där en 

asylsökande inte har ett sådant andraspråk framgår inte av förarbetena och är därför något 

oklart. 

Skandinavisk Språkanalys AB (SPRAKAB) och Verified är de två språkanalysföretag som 

idag på uppdrag av Migrationsverket utför språkanalyser. SPRAKAB, som är det företag 

Migrationsverket i huvudsak anlitar
84

, använder sig av analytiker med ursprung i ett land vars 

språk ska analyseras.
85

 Av företagets språkanalyser framgår att den gjorda analysen granskas 

av en lingvist.
86

 Analytikern kan, förutom att göra en språkanalys, ställa kunskapsfrågor (se 

avsnitt 1.1.2.2) om den sökandes uppgivna hemort samt utvärdera huruvida uppgifterna 

stämmer.  

Språkanalysen sker antingen genom att analytikern och den sökande samtalar per telefon, en 

så kallad direktanalys, eller genom att en handläggare på Migrationsverket upptar en 

ljudinspelning av den sökandes tal som skickas till språkanalysföretaget för bedömning.
87

 

Den asylsökande får under samtalet eller inspelningen svara på frågor om exempelvis mat- 

och kulturtraditioner i hemorten, samhällsföreteelser och andra frågor som kan avslöja något 

om sanningshalten i den asylsökandes påstående om härkomst.
88

 För själva språkanalysens 

del beaktar analytikern den asylsökandes språkliga drag inom så kallad fonologi, prosodi, 

morfologi, syntax och lexika.
89

 Detta innebär att analytikern gör den språkliga bedömningen 

utifrån språkets ljudstruktur, rytm och melodi, ordföljd och ordval. Utifrån språkanalysen 

kommuniceras en rapport till Migrationsverket som i sin tur får ta ställning till analysens 

resultat och vilken vikt den ska tillmätas för frågan om den asylsökandes härkomst och 

därigenom frågan om uppehållstillstånd.
90
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5.2 Tillförlitligheten av språkanalyser 

Språkanalysen, som i internationell forskning betecknas som LADO
91

 (Language Analysis for 

Determination of Origin), är inget unikt för den svenska asylprocessen. Den används världen 

över som ett bevisverktyg för att avgöra huruvida en asylsökande är ärlig i sitt påstående om 

hemvist.
92

  

Att det är möjligt att säga något om en persons härkomst genom språkanalyser är inget som 

rättslingvister, asyljurister eller andra yrkesverksamma inom asylrätten och 

forskningsområdet LADO direkt förnekar. Däremot är man kritisk till tillvägagångssättet som 

inte uppfyller kraven på att analyserna är tillförlitliga.
93

 Kritiken består i att den asylsökandes 

språknyanser behandlas med en sådan förenklad syn på språk att kopplingen till ett visst 

ursprung förstärks och upphöjs till en generaliserad sanning snarare än en fråga om språkliga 

och dialektala tendenser.
94

  

Kritik mot andraspråkanalyser (se avsnitt 5.1) framkom i SOU 2003:25 – Verkställighet vid 

oklar identitet m.m. Kritikerna ifrågasätter om det ens är möjligt att fastställa en persons 

förstaspråk genom att analysera dennes andraspråk. Uttalet av andraspråket behöver inte vara 

beroende av uttalet av förstaspråket, utan andra faktorer som hur och när personen lärt sig 

andraspråket sägs också ha inverkan på uttalet. För asylsökande från afrikanska länder är det 

särskilt komplicerat då förflyttning över landgränser är hög och den franska och engelska som 

talas i dessa länder nått en sådan särprägel att språksituationen där inte kan sägas vara annat 

än mycket komplex.
95

  

Ytterligare problem med språkanalyser har lyfts av Diana Eades, forskare inom området 

LADO. Eades framhäver hur analytikers kompetens och bristen på adekvata kunskaper inom 

lingvistik utgör ett grundläggande problem för hur tillförlitliga analysresultaten är. 

Analytikern är i regel en person som har det aktuella analysspråket som modersmål.
96

 Ett 

problem som kan uppstå vid direktanalys är fall då talaren och analytikern inte talar samma 

dialekt. Under sådana intervjuer tenderar talaren, dvs. den asylsökande, att anpassa uttal och 
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ordval till analytikerns dialekt för att underlätta konversationen vilket kan tolkas som att den 

asylsökande inte varit ärlig i sin uppgift om härkomst. Faran med sådana modersmålsanalyser 

är, enligt Eades, att språkvärderingen blir mer subjektiv än objektiv då den riskerar att bygga 

på personliga antaganden om hur det egna språket bör talas. En sådan värdering skiljer sig 

avsevärt från en renodlad lingvistisk analys där förståelsen för språkets utveckling, variationer 

och förekomsten av låneord är större. Detta har särskilt stor betydelse för flerspråkiga 

områden.
97

 För att en lingvistisk analys ska kunna tillmätas ett bevisvärde måste dock 

lingvisten i fråga vara expert inom det aktuella språket. Av det skälet menar Eades att det 

faktum att en okvalificerad analytikers arbete kontrolleras och godkänns av en lingvist saknar 

betydelse för att kunna garantera kvaliteten av analysen så länge lingvisten saknar 

expertkunskaper.
98

  

Eades har i sin forskning granskat språkanalysrapporter och konstaterar att de är bristfälliga 

och fattiga i fråga om förståelse för språket som något föränderligt, vilket blir särskilt viktigt i 

fråga om asylsökande. För asylsökande är slutdestinationen sällan en flygresa bort, utan 

vägen är ofta kantad av långvariga vistelser i flyktingläger antingen i andra regioner av 

hemlandet eller i grannländer. Att sådana erfarenheter får betydelse för den asylsökandes 

språk är något som Eades anser ignoreras i språkanalyserna på grund av dess förenklade 

tillvägagångssätt. Istället tolkas sådana språkvariationer som ett bevis för den asylsökandes 

osanna påstående om härkomst.
99

 Språk sprids och språk förändras varför likhetstecken inte 

kan dras mellan språk och nationalitet.
100

 

5.3 En säkrare språkanalys 

Som ett förslag till en lösning på den bevisosäkerhet språkanalyser i dess nuvarande form 

innebär har ett stort antal lingvister tillsammans upprättat riktlinjer för en säkrare språkanalys. 

Dessa lingvister, som kallar sig Language and National Origin Group LaNOG, har ställt upp 

både generella och specifika riktlinjer som bör beaktas för att uppnå trovärdigare 

språkanalyser.  
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Inom de generella riktlinjerna som uppställs ryms den implicita kritiken mot att språkanalyser 

i dess nuvarande tillämpning erkänns som tungt vägande bevisning. Enligt LaNOG bör 

språkanalyser enbart viktas ihop med annan bevisning.
101

 Vidare framhålls att kopplingen 

mellan språk och nationalitet är förenklad och att utgångspunkten för språkanalysen därmed 

inte borde vara att avgöra nationalitet eller ursprung, utan snarare så kallad språklig 

socialisering
102

 som har en starkare koppling till språk och dialektvariationer.
103

 Vem som 

utför analysen är av betydelse för kvaliteten i språkanalysen. Enligt LaNOG ska analytikern 

vara lingvist med rätta kvalifikationer för uppdraget. Dessa kvalifikationer består i att 

analytikern innehar expertkunskaper i språket i fråga och hur språket varierar i förhållande till 

liknande språk, samt att kunskaperna ständigt uppdateras. Tillräckliga kunskaper ska kunna 

uppvisas genom exempelvis högre akademisk examen. Men även andra kvalifikationer kan 

vara tillräckliga. Dessutom ska lingvistens lämplighet alltid kunna kontrolleras av dömande 

instanser.
104

  

Vidare är det av vikt att analytikern anger med vilken grad av säkerhet som analysresultatet 

presenteras. Även om analysen med exempelvis mycket hög säkerhet visar på var den 

asylsökande är socialiserad kan en sådan slutsats, trots goda kunskaper, aldrig vara 

fullkomligt säker varför annan bevisning alltid är viktig att beakta.
105

 Kvaliteten på det 

underlag utifrån vilket analysen utförs måste vara tillräckligt för att en säker analys ska kunna 

genomföras. Därför omfattar LaNOG:s riktlinjer analytikerns möjlighet att kunna begära in 

mer data för att säkerställa en analys av god kvalitet. Det kan röra sig exempelvis om 

ljudkvaliteten på en inspelning eller en inspelnings eller intervjus längd. Inom ramen för 

rekommendationerna för hur en språkanalys bör utföras poängteras att en så kallad 

modersmålstalare utan lingvistisk kunskap inte är lämplig att utföra språkanalyser enbart på 

grund av sin språkliga bakgrund.
106

 

Till de mer specificerade riktlinjerna hör de fall då språk talas i regioner som sträcker sig 

utanför landsgränser. I sådana fall måste analysen erkännas begränsad och talarens språk 

därmed endast härledas till en region och inte nationell tillhörighet. I sådana fall måste det 

också finnas utrymme för analytikern att komma till den slutsatsen att den sökandes språkliga 
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socialisering inte kan avgöras.
107

  Även flerspråkighet lyfts fram som något som försvårar 

språkanalysen, särskilt i de fall då den asylsökande blandar uttryck från flera språk – så kallad 

blandspråkighet. Av det skälet kan en analytiker ha svårt att urskilja vad som är en 

dialektvariation och vad som är ett uttryck från ett annat språk. Sådan blandning av språk är, 

enligt LaNOG, ofta undermedveten varför det inte i en analyssituation kan begäras att en 

blandspråkig asylsökande ska hålla sig till endast ett språk. En alltför förenklad bild av 

flerspråkighet riskerar vid en språkanalys att vara till nackdel för den asylsökande. På 

liknande vis bör andraspråkanalyser utföras med stor försiktighet om alls. I sådana fall, 

liksom för blandspråkiga asylsökande, kan det inte begäras att talaren håller sig till enbart 

andraspråket. Som tidigare nämnts aktualiseras andraspråkanalyser främst i fråga om 

afrikanska språk. Problemet som framhävs av LaNOG är att kolonialspråken i de afrikanska 

länderna blivit så sammanflätat med ursprungsspråken att dessa knappast går att särskilja 

längre varför en andraspråkanalys av det skälet blir mycket svår att genomföra.
108

  

5.4 Schweiz – det goda exemplet 

Av de länder som använder sig av språkanalyser för att identifiera asylsökandes härkomst 

sticker Schweiz ut som ett föregångsland. I den schweiziska analysen har man i hög grad 

iakttagit riktlinjerna som presenterats i föregående avsnitt. Språkanalyserna i Schweiz utförs 

inte av privata företag, utan sker inom en avdelning som utgör en del av den schweiziska 

migrationsmyndigheten.
109

 Språkanalysen utförs av en lingvist med expertkunskaper med 

lägst en doktorandexamen i lingvistik. Denna princip har myndigheten dock fått frångå i tider 

av stora flyktingströmmar av det skälet att antalet lingvister inte möter antalet asylsökande.  

Vidare garanterar språkanalysen utförd av schweiziska myndigheter högre kvalitet än den 

utförd av svenska företag genom omfattningen av analysunderlaget. En intervju eller 

inspelning tillåts pågå i ungefär 40 minuter i den schweiziska språkanalysen, vilket ger ett 

dubbelt så stort analysunderlag i förhållande till hur analysen utförs i Sverige.
110

 En 

ytterligare skillnad utgör språkanalysens angreppssätt. Den schweiziska metoden tillämpar ett 

så kallat sociallingvistiskt perspektiv på analysen och försöker snarare svara på fråga om var 

den asylsökande är socialiserad än dennes nationella tillhörighet. Ett sådant angreppssätt 
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lämnar större utrymme och förståelse för språkvariationer som kan uppkomma exempelvis på 

grund av att den sökande är uppvuxen, eller har tillbringat lång tid i flyktingläger.
111

 

 

6. Analys 

6.1 Språkanalysens bevisvärde enligt praxis  

Enbart i praxis kan utläsas vilket bevisvärde en språkanalys allmänt ska tillmätas. Detta har 

fastslagits i prejudikatet MIG 2007 not. 11. I domen fastslogs inledningsvis att språkanalysen 

som var föremål för avgörandet endast skulle inneha ett ”marginellt bevisvärde” på grund av 

att dess utförande inte levde upp till ”rimliga krav på rättssäkerhet”. Skälet till att domstolen i 

det enskilda fallet kom fram till denna bedömning var att språkanalytikern var anonym för 

såväl Migrationsverket som klagandena i målet och att det därmed inte var möjligt att 

kontrollera huruvida analytikern hade rätt kvalifikationer för uppdraget. I domen sades inget 

om språkanalysers bevisvärde i allmänhet, vilket var en fråga som återupptogs i och med 

Migrationsöverdomstolens dom i MIG 2011:15 (se avsnitt 6.1.1). Istället har domen fått 

betydelse för vilka krav på kvalitet man i allmänhet bör ställa på språkanalyser. Att 

språkanalysen uppnår en god kvalitet är, enligt rättsfallet, en förutsättning för att det ska 

tillmätas ett bevisvärde i fråga om härkomst.  

6.1.1 MIG 2011:15 – ett prejudikat med dubbla budskap 

Nedan följer en redogörelse för hur språkanalysen fick betydelse i MIG 2011:15. I målet 

hänvisar Migrationsöverdomstolen till ovan nämnda avgörande, MIG 2007 not. 11, där 

domstolen fastställde vilka krav som bör ställas på en språkanalys för att den ska tillmätas 

bevisvärde i fråga om härkomst.  

I Migrationsöverdomstolens dom MIG 2011:15 har domstolen angett vilket bevisvärde en 

språkanalys ska tillmätas. Målet rörde en asylsökande som gjorde gällande att han kom från 

ön Chula i södra Somalia. Mannen anförde att han tillhörde folkgruppen bajuni och att språket 

bajuni även var det språk han talade, men att han även behärskade somaliska, arabiska och 

swahili. Vid Migrationsverkets utredning ansågs att den sökande inte hade lyckats göra det 

                                                        
111

 Singler, 2004, s. 222. 



 33 

sannolikt att han var hemmahörande i Chula varför verket begärde att han skulle genomgå en 

språkanalys. Av domen framgår att analysen skedde utifrån en ljudinspelning där den 

asylsökande ombads svara på ett antal kunskapsfrågor rörande ön Chula.  

Analysresultatet visade på att den sökande hade ”bristfälliga kunskaper om Chula och 

Somalia”. Av domen framgår inte vilka frågor som ställts i kunskapsdelen, dock framgår att 

mannen svarade korrekt på frågor om närliggande öar och öbornas huvudsakliga 

försörjningssätt men att han svarade fel på vem som var imam i området samt att han inte i 

detalj kunde beskriva den moské han i utredningen angett att han brukade besöka. Analytikern 

uppgav vidare att det språk som analyserats var swahili och att mannen talade detta på 

modersmålsnivå på ett sådant sätt som talas i Kenya och inte i Somalia. Av analysen framgick 

vidare att analytikern hade sitt ursprung i Kenya. Den asylsökande begärde att fler analytiker 

skulle konsulteras, alternativt att han skulle få genomgå en ny språkanalys, då han hävdade att 

det språk som talats under inspelningen var bajuni och inte swahili. Migrationsverket 

avgjorde ärendet utan att bemöta den asylsökandes inställning till språkanalysens resultat och 

prövade därför hans asylskäl mot Kenya dit han också enligt beslutet skulle utvisas.  

Beslutet överklagades sedermera till migrationsdomstolen där domstolen fann att 

språkanalysen inte kunde tillmätas ett högt bevisvärde på grund av dess låga kvalitet. 

Mannens asylskäl prövades därmed mot Somalia varför han också beviljades permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Domen överklagades dock av Migrationsverket som särskilt ville 

få frågan om språkanalysers bevisvärde prövad. Till stöd för detta hävdade verket att 

migrationsdomstolen gjorde en felaktig bevisvärdering. Migrationsöverdomstolen hänvisade 

till MIG 2007 not. 11 angående bevisvärderingen i fråga om analysens kvalitet. Vidare 

fastslog domstolen vilket bevisvärde en språkanalys allmänt ska tillmätas. 

I fallet hänvisade Migrationsöverdomstolen i fråga om det allmänna bevisvärdet för 

språkanalyser till SOU 2003:25 – Verkställighet vid oklar identitet m.m. I utredningen 

framgick att det i fråga om oklar identitet i asylärenden råder fri bevisprövning i denna typ av 

ärenden samt att det är av yttersta vikt att utreda vilket som är den sökandes hemland för att 

verkställighet ska kunna ske. För det fall andra bevisinstrument saknas, samt språkanalysen är 

av bristfällig kvalitet, vilket var fallet i MIG 2011:15 klargjorde domstolen följande för 

underinstanserna. När den sökandes uppgifter kolliderar med resultatet av en bristfälligt 

genomförd språkanalys bör myndigheterna beakta det utredningsansvar som officialprincipen 

uppställer. För de fall där det föreligger ett starkt skyddsintresse bör 
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förvaltningsmyndigheterna dessutom uppmärksamma att det föreligger ett utökat 

utredningsansvar. Vid osäkra fall, som i det förevarande, bör beslutande myndighet inte välja 

att utesluta antingen analysresultatet eller den sökandes uppgifter. Istället ska myndigheten 

begära att en ny språkanalys genomförs. Migrationsöverdomstolen ansåg i målet att det 

förelåg allvarliga brister i handläggningen av målet i båda underinstanserna varför målet 

återförvisades till Migrationsverket.  

I utredningen sades om språkanalyser att sådana ”...aldrig ensamma bör läggas till grund för 

en slutsats om från vilket land en utlänning härstammar”. Skälet till denna slutsats framgår 

inte, men det är inte orimligt att tänka sig att utredningen beaktat att sådana analyser inte med 

säkerhet ensamma kan svara på frågan om hemvist. I och med denna slutsats finns anledning 

att anta att Migrationsverket och migrationsdomstolarna numera måste ställa högre krav på 

språkanalyserna för att dessa ska anses vara behjälpliga i fråga om härkomst. Trots detta 

poängteras i utredningen såväl som i domen att i fall där en asylsökande inte samarbetar eller 

saknar identitetshandlingar måste myndigheterna ”…ha möjlighet att använda sig av alla till 

buds stående medel”. Därmed ansåg utredningen att det är av yttersta vikt att härkomstlandet 

fastställs för att ett eventuellt utvisningsbeslut ska kunna verkställas. Detta innebär, vilket 

Migrationsöverdomstolen i sin bedömning också ger uttryck för, att en språkanalys kan 

tillmätas ett betydande bevisvärde om omständigheterna i det enskilda fallet inte ger 

utrymmer för att annan bevisning kan tas in.  

6.1.2 Efterverkningar i praxis 

Prejudikatet MIG 2011:15 har fått till synes stor tyngd i underinstansernas efterföljande 

domar där sökandes hemvist varit oklar. Nedan följer ett antal domar i syfte att exemplifiera 

hur domstolen har resonerat kring språkanalysers bevisvärde i efterföljande praxis. I mål UM 

3222-13 hade migrationsdomstolen i uppgift att ta ställning till huruvida en asylsökande var 

hemmahörande i Nord- eller Sydkorea. I fallet hade den asylsökande inte lämnat in några 

handlingar som styrkte dennes uppgifter om sitt Nordkoreanska ursprung varför en 

språkanalys utfördes. Språkanalytikern uppgav i sin rapport att den asylsökande hade ”…drag 

av sådan koreanska som talas i Nordkorea” och att sannolikheten för att den sökande 

verkligen hade sin språkliga bakgrund där kunde bedömas som ”medel”.  

Analytikern uppgav vidare att den sökandes koreanska var bristfällig men att han använde 

uttryck som var gemensamma för både Nord- och Sydkoreanska. Utifrån denna uppgift gjorde 
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migrationsdomstolen bedömningen att den sökande inte gjort det sannolikt att han hade 

nordkoreansk härkomst, utan att hans asylskäl skulle prövas mot Sydkorea. Detta trots att 

domstolen med hänvisning till språkanalysen bedömde mannens härkomst som ”oklar”. 

Domstolen pekade på två faktorer som enligt den talade för att mannen var sydkorean; 

”…dels talar han koreanska, om än bristfällig sådan, dels har han inte gjort sannolikt att han 

är medborgare i Nordkorea.”  

Domstolens slutsatser om den asylsökandes bristfälliga koreanska framstår som ytterst 

ambivalenta. Dels utgör denna bristfälliga koreanska grund för att anta att den asylsökandes 

uppgift om nordkoreansk härkomst var oriktig, dvs. med beaktande av hans bristfälliga 

koreanska var de inte sannolikt att hans härkomst var nordkoreansk. Men utan några andra 

uppgifter om mannens härkomst menade domstolen ändå att vissa omständigheter talade för 

att han skulle vara hemmahörande i Sydkorea. Den enda omständighet som i detta fall kunde 

tala för detta var hans fortfarande bristfälliga koreanska. Det faktum att han inte kunde göra 

det sannolikt att han var medborgare i Nordkorea borde inte, trots domstolens formulering, 

per definition innebära att det var mer sannolikt att han var medborgare i Sydkorea.  

Det som här framstår som ett medvetet kalkylerande från domstolens sida ger en skäl att 

fundera över hur resultatet för frågan om hemvist blivit om situationen i grannländerna varit 

omvänd. Angående frågan om vilken grad av bevisning som uppnåtts anförde domstolen inget 

resonemang utöver angivna omständigheter. Att beviskravet sannolikt för den asylsökandes 

uppgift inte var uppnådd måste dock stå klart. Av domen framgår inte att någon annan 

bevisning än språkanalysen låg till grund för domstolens slutsats trots att språkanalysen inte 

angav något resultat om den asylsökandes härkomst. Det blir därmed aktuellt att inte bara 

ifrågasätta om enbart en språkanalys ensam legat till grund för beslutet (se avsnitt 6.1.1 

angående formuleringen i SOU 2003:25), utan även huruvida ens en språkanalys legat till 

grund för beslutet.  

Även i mål UM 4047-13 som rörde ett asylsökande barn som gjorde gällande att han var 

uppvuxen i Georgien och Ryssland blev språkanalysen ensamt utslagsgivande. Språkanalysen 

visade att pojken med mycket hög sannolikhet hade armeniskt ursprung. Under utredningen 

förklarade pojken detta med att hans föräldrar hade armeniskt ursprung och att detta var det 

enda språk han talade då han aldrig hade gått i skola. Pojken uppgav att han inte hade några 

vårdnadshavare i livet och saknade kontaktnät i både Ryssland, till vilket han anförde 

asylskäl, och Armenien. Domstolen anförde i målet inga trovärdighetsbrister angående 
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pojkens förklaring varför språkanalysen får konstateras ha utgjort enda bevismedel för att 

utvisning skulle ske till Armenien. Frågan om pojkens trovärdighet tycks i domstolens 

resonemang vara helt obehandlad.  

Något anmärkningsvärt var domstolens resonemang angående pojkens anhöriga. Domstolen 

pekade på att det utöver pojken berättelse inte hade framkommit något som tydde på att han 

saknade vårdnadshavare eller anhöriga och att det därför kunde antas att återförening med 

sådana kunde ske. Ett sådant bakvänt konstaterande kan närmast jämföras med 

förutsättningen för sänkt beviskrav i brottmål (se avsnitt 4.2.2.1) varigenom domstolen 

poängterat svårigheten i att bevisa en omständighet som inte föreligger – i detta fall 

omständigheten att inte ha några anhöriga.  

En liknande förenklad koppling mellan språk och nationell tillhörighet gjorde domstolen i mål 

UM 222-12 där den asylsökande gjorde gällande att hon flytt Demokratiska Republiken 

Kongo som också var hennes hemland. Den sökande fick inte gehör i domstolen på den 

grunden att hon talade swahili på ett sådant sätt som språkanalytikern hävdade var typisk för 

swahilitalande i Tanzania. Den sökande vidhöll i sin överklagan att hon aldrig varit i Tanzania 

och att hon inte kunde förklara varför analytikern kommit till en sådan slutsats, men anförde 

att hennes morföräldrar ursprungligen kom från Rwanda och att hon och hennes familj hade 

liten kontakt med omvärlden under hennes uppväxt.  

Bedömningen av en språkanalys bevisvärde verkar dock variera. I mål UM 5732-12 valde 

domstolen att förhålla sig något mer nyanserat till språkanalysen som metod att identifiera 

härkomst. I målet var det ostridigt att den asylsökande var somalier. Frågan rörde dock om de 

sökande kunde bedömas vara nord- eller sydsomalier då endast härkomst från södra Somalia 

är asylgrundande. I den sökandes ärende hade två språkanalyser genomförts vilka båda visade 

på nordsomalisk dialekt. I målet anförde domstolen att språkanalyser ”…är trubbiga 

instrument och att de därför ska bedömas med stor försiktighet”. Av det skälet angav 

domstolen att all bevisning ska värderas som en helhet och att stor vikt framförallt bör läggas 

vid huruvida den asylsökandes berättelse kan betraktas som trovärdig. Den sökande i målet 

beviljades dock inte uppehållstillstånd på grund av just omfattande trovärdighetsbrister och 

språkanalysen förefaller ha haft sekundär betydelse för avslaget. 

Även i mål UM 7838-12 genomfördes två språkanalyser för ett par som uppgav sig vara 

statslösa yezikurder från Syrien med kurmanji som modersmål. Paret var analfabeter och 
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uppgavs ha levt isolerat på landsbygden. I båda analysomgångarna bedömde 

språkanalytikerna att parets härkomst med mycket hög säkerhet kunde identifieras till 

Armenien. Efter den första analysomgången motsatte sig paret resultatet på den grunden att de 

analytiker som hade gjort bedömningen inte var syrier, utan armenier. I den andra 

analysomgången hade den ena analytikern irakiskt ursprung varför dennes lämplighet 

ifrågasattes av paret. Den andra analytikern var förvisso syrier men av annan kurmajidialekt 

varför paret gjorde gällande att ingen av analytikerna var lämplig att bedöma deras språkliga 

härkomst. Vidare ifrågasatte paret att det inte framgått huruvida den syriska analytikern var 

yezid eller kurd vilket de ansåg vara avgörande för analysresultatet. Av domen framgår inte 

av vilket skäl denna omständighet var relevant, men möjligen ansåg paret att 

etnicitetskonflikten kunde ha inverkan på analytikerns bedömning.  

Migrationsdomstolen hänvisade till vad Migrationsöverdomstolen i ovan refererade 

prejudikat uttalat kring rättssäkerhet vid språkanalyser. Domstolen gjorde bedömningen att de 

utförda språkanalyserna levde upp till de krav på rättssäkerhet som tidigare uppställts och att 

dessa därmed kunde tillskrivas ett betydande bevisvärde. Till stöd för detta angav domstolen 

att paret hade blivit beviljad en ny språkanalys. Vidare anförde domstolen att 

kvalifikationerna hos analytikerna vid den andra analysen både kunde härledas samt anses 

som tillfredsställande mot bakgrund av Migrationsöverdomstolens slutsatser i de tidigare 

avgörandena. Domstolen ansåg att språkanalyserna gav, tillsammans med utredningen i övrigt 

där det ansågs att paret ”…uppvisat bristande förmåga att beskriva sin etnicitet, hemvist, sin 

klan samt förhållandena i Syrien”, skäl att fatta beslut om utvisning till Armenien.  

Domen är intressant ur fler aspekter än den om språkanalysens betydelse för utgången i målet. 

Mot bakgrund av den forskning som redogjorts för i föregående kapitel bör det kunna anses 

att parets ifrågasättande av analytikernas lämplighet inte var omotiverad. En problematiserad 

kunskap om språkanalyser hade möjligen, i kombination med beaktande av parets isolerade 

levnadsförhållanden och frånvaro av utbildning som en förklaring till deras bristande förmåga 

att göra sig trovärdiga, kunnat ge en annan utgång. Men med de hänvisade prejudikaten i 

åtanke hade en annan slutsats än den gjorda möjligen tett sig mer långsökt än 

problematiserande. Trots att domstolen i detta fall kan sägas haft större underlag för sin 

slutsats än i andra domar upphör den inte att väcka frågan om slutsatsen var riktig. 
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6.2 Konsekvenserna av ett felaktigt utvisningsbeslut  

Varje stat har en skyldighet att ta emot sina egna återvändande medborgare. Denna skyldighet 

är en folkrättsligt etablerad princip och vidare en förutsättning för ett asylsystem där alla 

ömmande omständigheter inte anses vara asylgrundande. För varje avslagsbeslut är följden att 

den sökande ska återvända till sitt hemland.
112

 Förstår man principen e contrario finns alltså 

ingen skyldighet för en stat att ta emot någon som inte är medborgare i den egna staten, 

förutsatt att denne inte ansöker om asyl (se avsnitt 3). Migrationsverket har understrukit 

vikten av att principen upprätthålls för att trovärdigheten för asylsystemet inte ska urholkas då 

asylsökande som inte beviljas uppehållstillstånd måste kunna efterleva sådana beslut och 

återvända till sina hemländer.
113

 De praktiska problemen uppstår i fall där asylsökande får 

utvisningsbeslut till stater som nekar mottagande på den grunden att medborgarskap saknas. 

Då någon inte kan återsändas på grund av att det i beslutet angivna hemlandet motsätter sig 

mottagande, med hänvisning till att medborgarskap saknas, föreligger ett så kallat praktiskt 

verkställighetshinder (12 kap. 18 § 1 st. 2 p. UtlL). Problemet med att asylsökande får 

utvisningsbeslut till andra länder än hemlandet på grund av felaktiga bedömningar av 

härkomst förefaller vara tämligen obehandlad. Migrationsverket har dock meddelat att i fall 

där det, efter beslut om utvisning har skett, kan styrkas att den asylsökande är hemmahörande 

i ett annat land än det beslutet anger ska en ny prövning ske (se även 12 kap. 19 § 1 st. 2 p. 

UtlL).
114

 Vad som ska beaktas vid en ny prövning framgår dock inte, men det bör kunna antas 

att det landet dit det första beslutet gällde ska vara uteslutet i en andra prövning.  

Av propositionen Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 

framgår att möjligheten till ny prövning ska tillämpas restriktivt och att omständigheten att 

den beslutet rör inte medverkar till verkställigheten inte motiverar ny prövning.
115

 I 

propositionen framgår inte hur bedömningen ska gå till för att avgöra vad 

verkställighetshindret beror på. Avgörande blir huruvida den berörda vägrar medverka till 

verkställigheten på den grunden att denne har annan härkomst, eller om denne vägrar 

medverka av andra skäl. Det är inte orimligt att tänka sig att det kan uppstå svårigheter vid en 

sådan avvägning som får betydelse för möjligheten till ny prövning. Om den sökande inte kan 
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få till stånd en ny prövning är denne hänvisad till att vänta i fyra år innan preskriptionstiden 

för utvisningsbeslutet löpt ut (12 kap. 22 § UtlL). Först därefter kan en ny ansökan om asyl 

ske. Under tiden där emellan utgör dessa människor gruppen vi känner som papperslösa. 

När ett land motsätter sig mottagande vid utvisning på den grunden att verkställighet skett till 

fel land får det i princip inga oreparerbara konsekvenser för den utvisade, bortsett från att 

denne får genomgå en andra asylprövning med de påfrestningar en sådan innebär. Dock ska 

den utsatthet papperslösa lever i inte underdrivas varför det är av yttersta vikt att ett sådant 

utanförskap inte är ett resultat av myndigheternas felaktiga beslut. Men inte i alla fall är 

utgången av ett felaktigt utvisningsbeslut den att den enskilde blir kvar i landet. Det är oklart 

vad som händer i de fall då utvisningsbeslutet faktiskt verkställs med den följden att någon 

utvisas till ett land som inte är dennes hemland. Kännedomen kring dessa människor är av 

förklarliga skäl liten. Men att sådana felaktiga utvisningar förekommer har bekräftats av 

media som uppmärksammat ett antal sådana fall.
116

 Sådan felaktig deportering är dock inte 

enbart ett resultat av asylrättens dömande instanser, utan även genom Polismyndighetens 

misstag. JO har riktat allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Gävleborgs län som i ett fall 

med en iransk medborgare deporterade mannen till Irak trots att beslutet avsåg Iran. Mannen 

fängslades omedelbart vid sin ankomst till Irak.
117

 

 

7. Slutsatser 

7.1 Bedömningen av språkanalyser ur ett bevissäkerhetsperspektiv 

Det bör ur bevishänseende påpekas att de ovan analyserade domarna är anmärkningsvärt 

kortfattade. Det är därför i många av fallen otydligt hur domstolen har resonerat i de enskilda 

fallen. Avsaknaden av ett resonerande och värderande kring den framförda bevisningen leder 

till en brist på transparens och därmed många frågetecken kring vad som föranlett domstolens 

slutsatser. I de fall där domstolen är något mer ingående i sin bedömning förefaller det som att 

den intar en spekulativ hållning till den sökandes härkomst samt undviker att problematisera 

den sökandes förklaring till analysresultatet. De bör inte framstå som en överdrift att hävda att 
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domstolen i de tre förstnämnda av de exemplifierande domarna grundar domsluten på sådan 

bevisning som i brottmål skulle betraktas som enbart indicier.  

Vad som är anmärkningsvärt med den prejudicerande domen MIG 2011:15 är att domstolen 

och utredningen i princip anser att en språkanalys som ensam bevisning är direkt olämplig. 

Men domstolen framhäver att frågan om härkomst i asylärenden är så central och avgörande 

för uppehållstillståndet att man är beredd att göra undantag från denna slutsats för att kunna 

fastställa härkomstfrågan. Visserligen är underrätterna genom den prejudicerande domen fullt 

berättigade att luta sig mot enbart en språkanalys i fall där annan bevisning inte finns att tillgå 

– Migrationsöverdomstolen har ju gett dem sitt medgivande. Men bortser man från vad 

forskningen om tillförlitlighet av språkanalyser säger, och enbart beaktar språkanalytikerns 

bedömning bör inte en språkanalys med enbart ett medelhögt resultat ensamt kunna vara 

utslagsgivande – inte ens språkanalysen i koreafallet sade något bestämt om sökandens 

härkomst. I ett sådant fall borde det snarare ifrågasättas om Migrationsverket och domstolen 

fullgjort den utredningsskyldighet som officialprincipen uppställer.  

Det ter sig mot bakgrund av de slutsatser som forskningen bidragit med, kring språkanalyser 

som bevismedel, som viktigare att få ett snabbt resultat än att få ett resultat som med något 

mått av säkerhet som möter verkligheten. Det är dessa centrala faktorer – effektivitet och 

rättssäkerhet – som för hela den dömande verksamheten står i bjärt kontrast mot varandra. 

Den schweiziska modellen där rättssäkerheten i högre grad iakttagits är en tveklöst säkrare 

metod ifråga om fastställande av hemvist. Men en sådan modell har också ett skriande behov 

av kvalificerade analytiker vilket är ett absolut krav för att undvika effektivitetens fallgropar. 

Men med den i svensk asylrätt tillämpade metoden – en kort ljudinspelning eller intervju, en 

analytiker med enligt forskare otillräckliga kvalifikationer och en enkel, oproblematiserad 

slutsats – får handläggningen av asylärenden att snarare framstå som en masshantering än 

som väl övervägda och resonerande domar. För asylrätten förefaller det som att 

rättssäkerheten får göra avkall för effektiviteten. Därmed blir det relevant att ifrågasätta om 

Migrationsverket samt överprövande instanser i dessa ärenden verkligen fastställer 

härkomsten eller om det snarare fastslår en härkomst.  

Den omständigheten att Migrationsöverdomstolen tillåter språkanalysen som ensamt 

bevismedel framstår i domen som ett bevisläge som bör godtas endast i undantagsfall, dvs. i 

de fall där annan bevisning inte finns att tillgå. Vad domstolen dock inte verkar ha insett, 

möjligen därav också det efterföljande resultatet i underrätternas praxis, är att sådana 
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bevislägen inte utgör några undantagsfall. Språkanalysen används ju som bevismedel i de fall 

där annan bevisning som styrker den asylsökandes identitet och härkomst är otillräcklig eller 

helt saknas. I de fall där en språkanalys måste till för att avgöra härkomst är denna i 

kombination med den sökandes berättelse ofta den enda bevisning som domstolen har att luta 

sig mot. Det är därför intressant att fråga sig varför exempelvis identitetshandlingar av enkel 

beskaffenhet ska tillmätas endast ett lågt bevisvärde (se avsnitt 1.1.1) medan en språkanalys, 

som i prejudikatet erkänns vara ett klumpigt bevismedel, ska tillmätas ett i sammanhanget 

högt bevisvärde. 

7.2 Trovärdigheten för asylprövningen 

Tillförlitligheten av den bevisning som finns tillgänglig har naturligtvis betydelse för med 

vilken grad av säkerhet som en slutsats kan uppnås. Graden av säkerhet ökar ju fler 

omständigheter som beaktas och givetvis ju större förståelsen är för den fråga som 

bevisningen rör. Ju lägre bevissäkerheten är desto skakigare är slutsatsen som kan komma att 

ifrågasättas genom ny bevisning. Om ett sådant bevisläge godtas kommer det 

trovärdighetsproblem som forskningen riktar mot språkanalyser i förlängningen även att 

drabba asylrätten som sådan. Än värre är att denna bevisosäkerhet drabbar den röstsvaga 

grupp som asylsökande redan utgör – de som saknar språket och kunskapsresurserna för att 

påtala rättssystemets brister.   

Bevisosäkerhet utgör en del i den rättsosäkerhet som synes prägla asylrätten då 

bevisosäkerhet kan inte ses som något isolerat där övriga rättssäkerhetsfaktorer förblir intakta. 

När osäkra bevislägen leder till att människor sänds till länder som inte är deras hemländer 

eller förpassas till ett limbo som utesluter dem ur det övriga samhället, möter rättssystemet ett 

vidare rättssäkerhetsproblem. De som blir papperslösa på grund av verkställighetshinder utgör 

ett bevis på statens oförmögenhet att läka sina egna misstag. Endast en ny prövning efter en 

lång väntan kan ge möjlighet till upprättelse. Men i de fall där utvisning sker till fel land torde 

skadan vara oreparerbar och vilka ytterligare rättssäkerhetsproblem dessa människor stöter på 

kan sällan visas.  

Med hänsyn till den frihet som domstolarna måste ges för att värdera bevisning är striktare 

lagstiftning inte nödvändigtvis problemets lösning. De rättssäkerhetsproblem som tycks tynga 

svensk asylrätt vilar på rättstillämpningens grundläggande syn på asylsökande – vilket värde 

som finns i att en människa får en adekvat prövning när katastrofala följder står på spel. De 
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högt värderade principer som ska iakttas för att minimera skadan för den brottsmisstänkte 

tycks lysa med sin frånvaro när den asylsökandes rätt ska prövas, vilket lämnar en med 

frågan; vem är rättssäkerheten till för? 
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