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Sammanfattning 
Den 31 mars 2006 avvecklades Utlänningsnämnden som 
överprövningsinstans för utlännings- och medborgarskapsärenden. 
Nämnden ersattes av tre migrationsdomstolar som är knutna till länsrätterna 
i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt en Migrationsöverdomstol som är 
knuten till kammarrätten i Stockholm. Den gamla instans- och 
processordningen benämns i denna uppsats ”utlänningsnämndsprocessen”, 
medan den nya benämns ”migrationsdomstolsprocessen”.  
 
Ett grundläggande mål med förändringen var att rättssäkerheten vid 
prövningen av utlännings- och medborgarskapsärenden skulle öka. Syftet 
med denna uppsats är att ta reda på om detta mål har uppnåtts. Utredningen 
sker genom en jämförelse av de två instans- och processordingarna ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Fokus har lagts på asylärenden.  
 
För att kunna genomföra denna komparativa studie krävdes först svar på tre 
grundläggande frågor, nämligen: Vad är rättssäkerhet?  Under vilka 
omständigheter kan rättssäkerheten säkerställas vid överprövning av 
asylärenden? Hur är de båda instans- och processordningarna konstruerade?  
Rättssäkerhet definieras i denna uppsats som skyddet av den enskilde mot 
godtycklig maktutövning från staten. De omständigheter, under vilka 
rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden kan säkerställas, samlas i 
detta arbete under rubrikerna objektivitetsprincipen, offentlighetsprincipen, 
kommunikationsprincipen samt avgörande inom rimlig tid. Den 
övergripande konstruktionen av de båda instans- och processordningarna 
beskrivs utifrån de olika prövningsinstansernas sammansättning och 
handläggning av ärendena. 
 
I analysen av hur de båda instans- och processordningarna svarar mot de 
kriterier som säkerställer rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden, 
varvas en deskriptiv del med en komparativ del. I den deskriptiva delen 
beskrivs hur varje kriterium för sig uppfylls av respektive instans- och 
processordning. I den komparativa delen görs en bedömning av vilken av de 
två ordningarna som bäst uppfyller respektive kriterium. De flesta kriterier 
uppfylls bättre genom migrationsdomstolsprocessen än genom 
utlänningsnämndsprocessen, men det finns också kriterier som uppfylldes 
bättre genom den gamla processen. Slutsatsen blir därför att rättssäkerheten 
säkerställs bättre i migrationsdomstolsprocessen än i 
utlänningsnämndsprocessen, men att det samtidigt finns viktiga 
rättssäkerhetsproblem i den nya processen att ta itu med.  
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Förord 
Någon gång under första terminen på juristutbildningen kom jag i kontakt 
med 1:2 RF:  
 

”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för 
den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, 
arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. 

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer. 

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla 
människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall 
motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan 
omständighet som gäller den enskilde som person.  

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv bör främjas.”  

 
Jag minns att jag tyckte att det var helt fantastiskt att denna artikel faktiskt 
var en del av vår egen grundlag. Ganska snart blev jag dock besviken då jag 
insåg att artikeln endast är en målsättningsartikel som inte är särskilt 
användbar i domstol. Dessutom insåg jag att väldigt få av målsättningarna 
riktar sig till alla människor i Sverige. För asylsökande finns endast en 
begränsad rätt till hälsa, arbete, bostad och utbildning. Ett exempel på detta 
är att asylsökande endast har rätt till akutvård.1 För utländska medborgare 
som har permanent uppehållstillstånd finns också vissa begränsningar. Full 
delaktighet genom rösträtt är en av de rättigheter som endast tillfaller dem 
som fått medborgarskap i Sverige.2 De minoriteter som erkänts som 
nationella minoriteter i Sverige och som därmed skyddas genom 
Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter är endast samer, 
sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.3  
 
De målsättningar som fullt ut inkluderar även asylsökande är därmed de rent 
formella såsom att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla 
människors lika värde och att det allmänna skall motverka diskriminering av 
människor. Denna uppsats kommer att utreda ett sådant formellt skydd av 
asylsökande, nämligen deras rättssäkerhet.  
 
 
 
 

                                                 
1 Migrationsverket, Asylärendets gång, finns tillgänglig på: 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/asyl/arendetsgang.html, 2006-12-12 
2 Migrationsverket, Svenskt medborgarskap, finns tillgänglig på: 
http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/medborg/medborg.html, 2006-12-12 
3 Prop. 1998/99:143, Nationella minoriteter i Sverige, s. 1 
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Förkortningar 
EKMR europeiska konventionen d. 4 nov. 

1950 om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

 
FL förvaltningslag (1986:223) 
 
FPL förvaltningsprocesslag (1971:291) 
 
LAFD lag (1971:289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar 
 
NIPU kommittén om ny instans- och 

processordning i 
utlänningsärenden 

 
NUT ny ansökan om uppehållstillstånd 
 
RB rättegångsbalken 
 
RF regeringsformen 
 
SekrL sekretesslag (1980:100) 
 
TF tryckfrihetsförordningen 
  
UtlL 1989 utlänningslag (1989:529) 
 
UtlL 2005 utlänningslag (2005:716) 
 
Utlänningsnämndsförordningen förordning (1991:1878) med 

instruktion för Utlänningsnämnden
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1 Inledning  

1.1 Syfte och Frågeställningar 
Den 31 mars 2006 avvecklades Utlänningsnämnden och en helt ny instans- 
och processordning infördes för utlännings- och medborgarskapsärenden i 
Sverige. Överprövningen av Migrationsverkets beslut i sådana ärenden 
utförs nu av tre migrationsdomstolar, knutna till länsrätterna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö samt en Migrationsöverdomstol som är knuten till 
kammarrätten i Stockholm. Den nya instans- och processordningen kommer 
i det följande att benämnas ”migrationsdomstolsprocessen” medan den 
gamla ordningen kommer att benämnas ”utlänningsnämndsprocessen”. 
 
Utredningsarbetet med en ny instans- och processordning påbörjades 1997 
då den parlamentariska kommittén om en ny instans- och processordning i 
utlänningsärenden, NIPU, inrättades. I direktivet till NIPU framhölls att en 
rättssäker process är nödvändig för att avgöra utlänningsärenden och 
kommittén fick därför i uppdrag att beskriva olika modeller för att 
säkerställa rättssäkerhet och snabbhet i dessa ärenden.4 Slutbetänkandet från 
NIPU fick namnet ”Ökad rättssäkerhet i asylärenden” (SOU 1999:16).  
 
Med NIPU:s slutbetänkande som bas följde sedan en rad utredningar under 
2000 talets första hälft.5 Arbetet ledde så småningom fram till propositionen 
2004/05:170 - Ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsfrågor, genom vilken migrationsdomstolsprocessen 
infördes. 
 
Eftersom ökad rättssäkerhet var ett av huvudsyftena med den nya ordningen 
blir det intressant att utreda om detta syfte har uppnåtts, det vill säga om 
migrationsdomstolsprocessen garanterar större rättssäkerhet än 
utlänningsnämndsprocessen. Ämnet blir än mer intressant genom att 
medierna under våren och sommaren 2006 har belyst flera aspekter av 
migrationsdomstolsprocessen som enligt dem är problematiska ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Dessa reportage har handlat om allt ifrån att ökad 
offentlighet i migrationsdomstolsprocessen hotar asylsökandes 
rättssäkerhet6 och att man kan ifrågasätta de asylsökandes likhet inför 

                                                 
4 SOU 1999:16 - Ökad rättssäkerhet I asylärenden, s. 651ff. 
5 Bland dessa kan särskilt nämnas Ds 2000:45 – En specialdomstol för utlänningsärenden 
samt SOU 2004:74 – Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv 
6 SVT nyheter, Ökad offentlighet hotar asylsökandes rättssäkerhet, finns tillgänglig på: 
http://svt.se/svt/jsp/crosslink.jsp?d=22620&a=623180, 2006-07-12 
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lagen,7 till farhågor om att rättssäkerheten skulle urholkas genom längre 
handläggningstider i migrationsdomstolsprocessen8. 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda om migrationsdomstolsprocessen 
garanterar rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden på ett bättre sätt 
än utlänningsnämndsprocessen gjorde. Den övergripande frågan blir 
därmed: 
 
Säkerställs rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden bättre genom 
migrationsdomstolsprocessen än genom utlänningsnämndsprocessen? 
 
För kunna svara på denna övergripande fråga krävs först svar på följande 
delfrågor:  
 

1) Vad är rättssäkerhet?  
 

2) Under vilka omständigheter kan rättssäkerheten säkerställas vid 
överprövning av asylärenden?  

 
3) Hur är utlänningsnämndsprocessen och 

migrationsdomstolsprocessen konstruerade? 
 

4) Hur svarar de båda processordningarna mot de kriterier som 
säkerställer rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden?  

1.2 Definitioner och Avgränsningar 
De två första delfrågorna, som skall besvaras, är alltså vad rättssäkerhet är 
och under vilka omständigheter denna rättssäkerhet kan säkerställas vid 
överprövningen av asylärenden. Hur svaret på dessa frågor kommer att 
sökas skall behandlas nedan (se 1.3). Redan nu skall dock sägas att 
rättssäkerhet i denna uppsats kommer att definieras som ett skydd av den 
enskilde mot godtycklig maktutövning från staten och att de kriterier som 
säkerställer rättssäkerheten i asylärenden har samlats under rubrikerna 
objektivitetsprincipen, offentlighetsprincipen, kommunikationsprincipen 
samt avgörande inom rimlig tid. 
 
Att rättssäkerhet i denna uppsats definieras som ett skydd av den enskilde 
mot godtycklig maktutövning från staten innebär att de materiella reglerna 
kring asylprövningen inte kommer att beröras. Med andra ord kommer det 
inte att belysas på vilka grunder det är möjligt att få asyl i Sverige eller hur 
dessa kriterier stämmer överens med Sveriges internationella åtaganden. 
 

                                                 
7Sydsvenskan, Lika inför lagen?, finns tillgänglig på: 
http://sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/article172963.ece,  
2009-07-19 
8 Brattberg L., Mycket blir hemligt i nya asyldomstolarna, Dagens Nyheter 2006-03-21, s. 
11 
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Det är inte bara överprövningen av asylärenden som förändrats de senaste 
åren. Även Migrationsverket har genomgått stora förändringar i sitt 
arbetssätt. Detta kommer endast att beröras i den mån det påverkar själva 
överprövningen. 
 
Migrationsdomstolsprocessen innebär förändringar för flera olika typer av 
utlänningsärenden och medborgarskapsärenden. Uppsatsen kommer dock att 
fokusera på asylärenden. Anledningen till detta är att asylsökande är en 
grupp som många gånger lever under väldigt pressade förhållanden och 
därför är mycket sårbar. Det blir därmed extra viktigt att just denna grupp 
skyddas mot godtycklig maktutövning från staten.  
 
En fråga, som uppkommit i ett flertal utredningar på utlänningsrättens 
område och som lagrådet också tagit upp i sitt yttrande angående 
migrationsdomstolsprocessen, är i vad mån förvaltningsdomstolarna bör 
åläggas uppgifter som kan kräva politiskt präglade ställningstaganden.9 
Politiska ställningstaganden förutsätter ett visst mått av godtycke vilket är 
just det som rättssäkerheten skyddar mot. Denna diskussion, som alltså 
ifrågasätter rättssäkerhetens berättigande i utlänningsärenden, ligger därför 
utanför det som kommer att behandlas i denna uppsats. 
 
Förutom rättssäkerhet så var ett annat tydligt syfte med en ny instans- och 
processordning enligt direktivet till NIPU, att handläggningen av 
utlännings- och medborgarskapsärenden skulle bedrivas snabbt och 
effektivt.10 Rättssäkerhet och effektivitet kan tyckas stå i motsatsförhållande 
till varandra eftersom effektiviteten ser till ändamålet mer än formen och 
rättssäkerheten främst ser till processen. Men de två begreppen är också 
beroende av varandra, vilket skall visas nedan (se 2.2.4.1). Ett sätt, på vilket 
rättssäkerheten kan påverkas av effektiviteten, är att processen kostar så 
mycket för en enskild part att rättssäkerheten inte får något praktiskt värde 
för denne.11 Bland annat därför kommer rätten till offentligt biträde att 
utredas i denna uppsats. Däremot kommer detta arbete inte att belysa vilken 
av instans- och processordningarna som kräver störst ekonomiska resurser 
för det allmänna, eftersom detta inte på samma sätt påverkar 
rättssäkerhetens praktiska värde för den enskilda parten.  

1.3 Metod och Material 
Kunskap kan sökas på olika sätt. Det skulle till exempel vara möjligt att 
svara på frågan vad rättssäkerhet är genom att intervjua olika människor om 
vad de lägger in i begreppet. På samma sätt skulle det vara möjligt att 
beskriva utlänningsnämndsprocessen och migrationsdomstolsprocessen 
utifrån egna och andras betraktelser. Eftersom rättssäkerhet är ett juridiskt 
begrepp och syftet med uppsatsen är att utvärdera två lagstiftningsprodukter 

                                                 
9 Lagrådets yttrande 2005-05-09, Ny instans- och processordning i utlänningsärenden 
m.m., s. 10 
10 op. cit., SOU 1999:16, s. 652 
11 Strömberg H., Lundell B., Allmän förvaltningsrätt, 2006, s. 156 
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så är det dock lämpligt att söka svaret på frågorna i rättskällorna. Med andra 
ord kommer den rättsdogmatiska metoden att användas för 
kunskapsökningen i denna uppsats.  
 
I lagtexten förekommer begreppet rättssäkerhet på några enstaka ställen. Ett 
exempel är 8:18 RF som stadgar att lagrådet i sin verksamhet skall beakta 
rättssäkerhetens krav. Det finns dock ingen legaldefinition av begreppet i 
lagtexten. Inte heller i lagmotiven finns någon vägledande diskussion av vad 
som skall förstås med rättssäkerhet, trots att ökad rättssäkerhet många 
gånger varit ett motiv till ny lagstiftning, inte minst på utlänningsrättens 
område. I praxis finns inte heller något rättsfall där man på ett mer generellt 
sätt behandlat frågan vad rättssäkerhet är för något.12 För att definiera 
begreppet rättssäkerhet, med utgångspunkt i rättskällorna, återstår då endast 
doktrinen. Därmed kommer definitionen av rättssäkerhet i detta arbete att 
baseras på teorier som lagts fram i rättslitteraturen.  
 
I förarbetena till utlänningslagstiftningen är det vanligt förekommande att de 
förslag som läggs fram motiveras med att de ökar rättssäkerheten. Dessa 
uttalanden är dock svåra att använda för att svara på frågan under vilka 
omständigheter som rättssäkerheten kan säkerställas i asylärenden. Detta 
beror dels på att motiven är färgade av det förslag som läggs fram och dels 
på att man oftast inte talar om på vilket sätt rättssäkerheten främjas. Ett 
exempel på detta är att regeringen i förarbetena till 
migrationsdomstolsprocessen framför att det ”av rättssäkerhetsskäl är 
väsentligt att processen i utlänningsärenden innehåller ett tvåpartsförfarande 
och att Migrationsverkets beslut skall kunna komma under domstols 
kontroll”13. Uttalandet säger ingenting om på vilket sätt ett 
tvåpartsförfarande eller domstolskontroll skulle öka rättssäkerheten.  
 
Därmed kommer doktrinen även att användas för att svara på frågan under 
vilka omständigheter som rättssäkerheten kan säkerställas vid överprövning 
av asylärenden. Asylärenden handläggs med nödvändighet av myndigheter 
inom förvaltningen. Allt sedan 1950- talet har det funnits en diskurs under 
nordiska juristmöten och i nordisk rättslitteratur om hur rättssäkerheten i 
förvaltningen kan garanteras. För att få en större bredd på källorna och på så 
sätt också få mera objektiva kriterier kommer denna diskurs att användas för 
att utreda hur rättssäkerheten i asylärenden kan säkerställas. 
Advokatsamfundet har, i sitt rättssäkerhetsprogram, gjort en grundlig 
genomgång av denna doktrin och sammanfattat teorierna i olika principer 
som garanterar rättssäkerheten i bland annat förvaltningen.14 Dessa 
principer, som alltså är en sammanställning av den rättsvetenskapliga 
diskursen under lång tid, kommer att användas i detta arbete.  
 

                                                 
12 Axberger H.G., Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar – En rättspolitisk utvärdering 
av lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet, 1988, s. 141 
13 Prop. 2004/05:170 - Ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsärenden, s. 247 
14 Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, Sveriges Advokatsamfunds 
rättssäkerhetsprogram, 1988, s. 4ff. 
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I analysen av rättssäkerhet i överprövningen av asylärenden varvas en 
deskriptiv del med en komparativ del. Den deskriptiva delen, där 
utlänningsnämndsprocessen och migrationsdomstolsprocessen beskrivs i 
förhållande till olika rättssäkerhetskriterier, grundar sig på lagar och dess 
förarbeten. I den komparativa delen, som bedömer hur de båda 
processordningarna svarar mot rättssäkerhetskriterierna, används analyser 
hämtade främst ur lagrådets yttrande men även ur doktrinen. Dessutom 
används statistik för att förstärka alternativt försvaga de teorier som läggs 
fram.  

1.4 Disposition 
Rättssäkerhet är själva kärnan i den komparativa studie som denna uppsats 
utgörs av. Det är därför nödvändigt att använda en del utrymme för 
definitionen av detta begrepp.  
 
Ingen definition av rättssäkerhet är dock så utförlig att det utan vidare 
utredning går att fastställa vilka åtgärder som leder till ökad respektive 
minskad rättssäkerhet. Därmed krävs även att ett visst utrymme används åt 
att utreda under vilka omständigheter rättssäkerheten kan säkerställas. Då 
asylärenden handläggs inom förvaltningen kommer i denna del att 
behandlas vilka kriterier som krävs för att garantera rättssäkerheten inom 
förvaltningen och vad dessa kriterier innebär för förvaltningsmyndigheter 
och förvaltningsdomstolar.  
 
För att få en översiktlig bild av hur de båda instans- och processordningarna 
fungerar följer sedan en beskrivning av deras instanser, sammansättning och 
handläggningsförfarande.  
 
Därefter följer analysen av rättssäkerheten i överprövningen av asylärenden. 
För varje kriterium så varvas här en deskriptiv del med en komparativ del. I 
den deskriptiva delen beskrivs hur utlänningsnämndsprocessen respektive 
migrationsdomstolsprocessen svarar mot varje kriterium. I den komparativa 
delen görs en bedömning av vilken av processerna som bäst svarar mot 
kriteriet i fråga.  
 
I de sammanfattande slutsatserna sammanställs först svaren på de tre första 
delfrågorna som utgjort grunden för uppsatsen. Sedan sammanfattas 
bedömningen av hur de båda processordningarna uppfyller de principer som 
säkerställer rättssäkerheten vid överprövningen av asylärenden. På så sätt 
kan utlänningsnämndsprocessen som helhet sedan vägas mot 
migrationsdomstolsprocessen som helhet ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 
Därefter blir det möjligt svara på frågan om rättssäkerheten vid 
överprövning av asylärenden säkerställs bättre genom 
migrationsdomstolsprocessen än genom utlänningsnämndsprocessen. 
Förslag på vidare forskning finns i epilogen.  
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2 Teori - Rättssäkerhet 

2.1 Rättssäkerhetsbegreppet 
Ovan har konstaterats att det inte finns någon legaldefinition av 
rättssäkerhetsbegreppet i svensk lagtext. Inte heller i förarbeten eller 
rättspraxis finns någon definition av begreppet. Även bland 
rättsvetenskapsmän råder stor oenighet om vad rättssäkerhetsbegreppet 
egentligen innebär. Frändberg uttalar följande i en artikel i Juridisk tidskrift: 
 

”Termen ”rättssäkerhet” har ingen given betydelse, som den duktiga begreppsanalytikern kan 
upptäcka, om han anstränger sig. Ordet används i mycket skilda betydelser, inte minst i politik 
och dagspress, och att skapa ett meningsfullt begrepp av alla möjliga användningar, som 
förekommer, ter sig som en alldeles hopplös uppgift. Men vill man ha ett begrepp 
”rättssäkerhet”, som kan vara till nytta i seriös rättsdebatt, får man lov att bestämma sig för en 
mer preciserad betydelse av ordet i fråga.”15

 
Själv anser Frändberg att en någorlunda precis betydelse av begreppet 
rättssäkerhet, är ”förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter”16 Detta synsätt 
siktar närmast på rättens beskaffenhet, dennas bestämdhet, utan att lägga 
särskild eller någon vikt alls vid rättens innehåll. Synsättet betecknas ofta 
som en formell uppfattning av rättssäkerheten.17 En del teoretiker anser 
emellertid att ett rättsligt beslut kan motsvara rättssäkerhetskravet endast om 
beslutet är etiskt godtagbart. Detta betecknas som en materiell uppfattning 
av rättssäkerheten.18 En av dessa teoretiker är Peczenik. Enligt honom är det 
absurt att reducera rättssäkerhet till endast förutsägbarhet. Han illustrerar 
denna ståndpunkt med det så kallade ”Hitlerargumentet”. Peczenik menar 
att tyska judar under Hitlers välde kunde, på grund av då gällande lagar, lätt 
förutse att de skulle komma att förföljas, men han anser att det vore absurt 
att kalla en sådan förutsägbarhet för rättssäkerhet.19

 
Till skillnad från Peczenik så hävdar Jareborg20 att om man godtar att det 
finns moralisk ”dålig” juridisk rätt, så är det inget absurt i att rättssäkerhet 
kan innebära att man av staten legalt behandlas på ett sätt som inte är 
moraliskt godtagbart. Det som är absurt är rättens innehåll, inte 
rättssäkerhetsbegreppet. Vidare anser Jareborg att det med Peczeniks 
begreppsbildning finns en potentiell motsättning mellan det som främjar 
förutsägbarheten och det som på moralisk grund är godtagbart eller 
önskvärt. Han anser därför att man bör avstå från allt tal om formell och 
materiell rättssäkerhet. Etiskt grundad kritik av rätten underlättas snarast av 
                                                 
15 Frändberg Å., Rättssäkerhetsbegreppet, Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 
Årg. 12 Nr 2, 2000-01, s. 271 
16 ibid., s. 271 
17 Zila J., Om rättssäkerhet, Svensk Juristtidning 1990, Vol. 75, s. 284-305, s. 288 
18 ibid., s. 288 
19 Peczenik A., Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 
1995, s. 97 
20 Jareborg N., Straffrättsideologiska fragment, 1992, s. 90 (hela stycket) 
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att man använder ”rättssäkerhet” i den traditionella betydelsen, anser 
Jareborg.  
 
Under mitten av 1980-talet lanserade den så kallade eko-kommissionen ett 
”modernt” rättssäkerhetsbegrepp i motsats till ett ”traditionellt”. Det som 
kommissionen kallade det traditionella rättssäkerhetsbegreppet var det som 
ovan har definierats som formell rättssäkerhet medan det moderna 
rättssäkerhetsbegreppet definierades som att inte behöva utsättas för brott. 
Kommissionen menade att det traditionella rättssäkerhetsbegreppet betonade 
lagöverträdarens rättigheter medan det moderna begreppet var mer inriktat 
på offret.21 Axberger menar att kommissionen begick ett allvarligt misstag 
när man inte tog rättsstatens oskuldspresumtion på allvar, det vill säga att 
man bortsåg från det faktum att varje gärningsman har rätt att betraktas som 
oskyldig till dess hans skuld bevisats.22 Utredningen gav också upphov till 
en livlig debatt i svenska massmedier och regeringen var så småningom 
tydlig med att den tog avstånd från det så kallade moderna 
rättssäkerhetsbegreppet.23   
 
Enligt Lindblom inkluderar allmänheten både så kallad materiell 
rättssäkerhet som det ”moderna” begreppet i sin definition av rättssäkerhet. 
För de flesta innebär rättssäkerhet således inte bara krav på förutsebarhet 
och likhet inför lagen utan även garanti för en trygghet i vidare mening, till 
exempel skydd för äganderätten och privatlivets helgd, lika väl som 
garantier för att inte oskyldigt dömas för brott.24 Vidare anser Lindblom att 
det är juristerna, som skall anpassa sig till omgivningen, inte tvärtom. Skälet 
till detta är att om juristerna använder termen i en mer precis betydelse än 
vad allmänheten gör så uppstår ett beklagligt glapp mellan juristernas och de 
övriga medborgarnas språkbruk på ett område av central rättspolitisk 
betydelse. Detta i sin tur, menar Lindblom, medför skadeverkningar i 
samhället.25

 
Frändberg motsätter sig Lindbloms åsikt att det är juristerna som skall 
anpassa sig till omgivningen.26 Han anser att om det överhuvudtaget 
föreligger några skadeverkningar så fanns de i så fall redan, eftersom 
medborgarnas språkbruk också är fyllt av åtskilliga beklagliga glapp. Vidare 
menar Frändberg att om man önskar använda rättssäkerhetstermen i en 
seriös debatt, så måste den stå för ett någorlunda preciserat begrepp. Klarhet 
och precision måste gå före konformitet enligt Frändberg, även om 
konformiteten också är betydelsefull. 
 
Sveriges Advokatsamfund anser att rättssäkerhet avser individens och den 
enskilda organisationens skydd mot den politiska maktens anspråk och 
                                                 
21 SOU 1984:15 – Ekonomisk brottslighet i Sverige, s. 129ff. 
22 op. cit. Axberger H.G., 1988, s. 168ff. 
23 Gustafsson H., Rättens polyvalens – En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter 
och rättssäkerhet, 2002, s. 351ff. 
24 Lindblom P. H., Studier i processrätt, 1993, s. 344 
25 Lindblom P.H., Tvekamp eller inkvisition – Reflektioner om straffprocessens 
samhällsfunktion och grundstruktur, Svensk Juristtidning 1999, s. 681 
26 op. cit., Frändberg Å., 2000-01, s. 271 (hela stycket) 
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krav.27 Vidare definierar man rättssäkerhet som den samhälleliga 
ingenjörskonst som skall skydda de mänskliga rättigheterna. Därmed menar 
man att rättssäkerhet föreligger när vissa livsvärden – livet, kroppslig 
integritet, personlig rörelsefrihet, yttrandefrihet, förenings- och 
församlingsfrihet, rätten till egendom med mera – skyddas mot statsmaktens 
ingripanden genom regler som har karaktären av lag och som garanterar 
förutsägbarhet för medborgarna. 
 
Genom att definiera rättssäkerhet som ett skydd av de mänskliga fri- och 
rättigheterna så blandar man formell och materiell rättssäkerhet. För att veta 
vad som är bäst ur rättssäkerhetssynpunkt måste då göras en avvägning 
mellan olika värden. Ett exempel är livsvärdet kroppslig integritet som 
ibland inskränks av rättsväsendet. Jareborg menar att rättssäkerheten är det 
grundvärde som garanterar att medborgarna inte kränks genom att utsättas 
för överhetens godtycke med avseende på rätten.28 Därmed menar Jareborg 
inte att det är ett brott mot rättssäkerheten att till exempel utnyttja nya 
former av spaningsåtgärder. Istället menar han att nya spaningsformer är en 
försämring av rättsskyddet för privatlivets fred, men att det är en annan sak 
än godtycklig maktutövning.29 På samma sätt som Jareborg bemöter det så 
kallade ”Hitlerargumentet” ovan kan alltså påståendet, att rättssäkerheten 
skyddar de mänskliga rättigheterna, bemötas. Ett samhälle som bryter mot 
de mänskliga fri- och rättigheterna är ett omoraliskt samhälle, men detta 
betyder inte per definition att samhället inte är rättssäkert. 
 
Rättssäkerhetsbegreppet skall här ligga till grund för en komparativ studie, 
och i linje med Frändbergs resonemang behövs därmed en precis betydelse 
av ordet. Formell rättssäkerhet är mer precis än materiell rättssäkerhet 
eftersom denna form inte ger upphov till avvägningar mellan olika värden 
på samma sätt som materiell rättssäkerhet gör. Samtidigt går inte att bortse 
ifrån Lindbloms invändning att allmänheten lägger in mer i begreppet än 
Frändbergs definition ”förutsägbarhet i rättsliga angelägenheter”. Därför 
kommer denna uppsats att baseras på Jareborgs formella uppfattning av 
rättssäkerhet, det vill säga skyddet av den enskilde mot godtycklig 
maktutövning från staten. Rättssäkerhet är enligt denna definition ett 
grundvärde, inte ett skydd av alla värden. Därmed närmar den sig det som 
Lindblom menar är allmänhetens uppfattning av rättssäkerhet utan att 
förlora i precision.  

2.2 Rättssäkerhetsgarantier i 
förvaltningen 

Rättssäkerhet har ovan definierats som skydd av den enskilde mot 
godtycklig maktutövning från staten. Denna definition är svaret på frågan 
vad rättssäkerhet är. Däremot svarar inte definitionen på frågan hur 
rättssäkerheten kan främjas i olika lägen, det vill säga hur den enskilde kan 
                                                 
27 op. cit., Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 1988, s. 3ff. (hela stycket) 
28 op. cit., Jareborg N., 1992, s. 81 
29 ibid., s. 87 
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skyddas mot godtycklig maktutövning från staten. Definitionen kan alltså 
inte ge svar på frågan under vilka omständigheter som rättssäkerheten kan 
säkerställas vid överprövning av asylärenden. För detta krävs därmed 
ytterligare utredning. Varken i lagstiftningen, förarbeten eller i praxis finns 
en diskussion om vilka omständigheter som leder till att rättssäkerheten kan 
säkerställas. Därför får även svaret på denna fråga sökas i doktrinen.  
 
Parallellt med diskursen gällande vad rättssäkerhet är, har det funnits en 
rättsvetenskaplig diskurs om hur rättssäkerheten kan säkerställas i 
förvaltningen. Eftersom asylärenden handläggs av myndigheter inom 
förvaltningen skall denna diskurs användas för att svara på frågan hur 
rättssäkerheten kan säkerställas i asylärenden. Frågan utvidgas därmed till 
hur rättssäkerheten kan säkerställas i förvaltningen.  
 
Advokatsamfundet har gått igenom doktrinen gällande 
rättssäkerhetsgarantier från mitten av 1950-talet och framåt. Utifrån denna 
doktrin har samfundet sedan, i sitt rättssäkerhetsprogram, presenterat vilka 
krav som de anser bör kunna ställas på lagstiftare, domstolar och 
myndigheter för att rättssäkerheten skall garanteras. Dessa krav har de 
sammanfattat under rubrikerna legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, 
rätten till en domstolsprövning, avgörande inom rimlig tid samt 
offentlighetsprincipen.30 Samfundet har inte uttryckligen angett vilka av 
principerna som vänder sig till lagstiftaren och vilka som vänder sig till 
allmänna domstolar respektive förvaltningen. Det framstår dock som ganska 
klart, att legalitetsprincipen vänder sig till lagstiftaren och att rätten till en 
domstolsprövning baseras på art. 6 EKMR som i princip bara gäller för 
civilrätt och straffrätt.31 Av samfundets huvudrubriker återstår därmed 
objektivitetsprincipen, avgörande inom rimlig tid samt 
offentlighetsprincipen som rättssäkerhetsgarantier för förvaltningen. Dessa 
principer är formella till sin karaktär och garanterar därmed formell 
rättssäkerhet. Principerna kan därför användas som garanter för 
rättssäkerheten såsom den definierats i denna uppsats, nämligen som skydd 
av den enskilde mot godtycklig maktutövning från staten. 
Kommunikationsprincipen behandlas i rättssäkerhetsprogrammet som en 
underrubrik till objektivitetsprincipen. I denna uppsats kommer dock 
kommunikationsprincipen att behandlas som en självständig princip. 
 
Beyer, ordföranden i den grupp som utarbetade rättssäkerhetsprogrammet32 
har redogjort för hur dessa garantier för rättssäkerheten är framtagna ur 
rättsvetenskapen.33 Här ska nu, helt kort, redogöras för några av de källor 
som Advokatsamfundet använt sig av i sin sammanställning av hur 
rättssäkerheten i förvaltningen kan säkerställas. 
  

                                                 
30 op. cit., Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 1988, s. 4ff. 
31 Danelius H., Mänskliga rättigheter, 1989, s. 141 
32 op. cit., Gustafsson H., 2002, s. 312 
33 Beyer C., ”Vad är rättssäkerhet”,  ur Festskrift till Gotthard Calissendorf, Red., Thorsson 
L., Unger S., Nordstedts, Stockholm 1990, s. 15ff. 
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Andenaes framförde redan 1951 att det finns tre viktiga punkter att beakta 
för att garantera rättssäkerheten vid administrativa beslut, nämligen 
kommunikationsprincipen, skyldigheten att motivera beslut och betryggande 
regler om överprövning.34 Sundberg går igenom ett antal principer som han 
anser vara nödvändiga för att garantera rättssäkerheten i förvaltningen i sin 
bok ”allmän förvaltningsrätt” från 1954. Dessa principer är 
legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, officialprincipen, 
kommunikationsprincipen, auktoritetsprincipen, ojävighetsprincipen och 
offentlighetsprincipen.35 Christensen talar vid juristmötet i Helsingfors 1972 
om kontradiktionsprincipen, motivering av beslut, överklagandehänvisning, 
opartiskhet samt muntliga förhandlingar och Andersen talar vid samma 
möte om vikten av avgörande inom rimlig tid.36 Strömberg slutligen, 
framför krav på saklighet och opartiskhet hos domstolar och 
förvaltningsmyndigheter, förbud mot otillbörlig maktanvändning samt 
domstolars och förvaltningsmyndigheters självständighet.37  
 
Nedan kommer att redogöras för hur objektivitetsprincipen, 
offentlighetsprincipen, kommunikationsprincipen samt avgörande inom 
rimlig tid tar sig uttryck i den svenska förvaltningen och hur de inverkar på 
förvaltningsmyndigheter respektive förvaltningsdomstolar.  

2.2.1 Objektivitetsprincipen 
Objektivitetsprincipen slås fast redan i första kapitlet i regeringsformen: 
 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga 
saklighet och opartiskhet” (1:9 RF). 

 
Principen innebär att en beslutsfattare inte får låta sig styras av andra 
intressen än de som de är satta att företräda och tillgodose enligt gällande 
författningar.38 För att detta skall kunna åstadkommas krävs förutom 
opartiskhet och likhet inför lagen även att myndigheterna är självständiga i 
förhållande till makthavarna. Objektivitetsprincipen kommer här att delas 
upp i kriterierna oberoende, opartiskhet samt att lika fall skall behandlas 
lika. 

2.2.1.1 Oberoende 
Domstolarnas självständighet slås fast genom 11:2 RF som stadgar att ingen 
myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall döma i det 

                                                 
34 Andenaes J., ”Garantier for rettssikkerheten ved administrative avgjörelser, 
Förhandlingarna å det nittonde Nordiska juristmötet i Stockholm den 23-25 augusti 1951, 
s. 222 
35 Sundberg H., Allmän förvaltningsrätt, 1955, s. 113 ff. 
36 Christensen B., ”Effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn i förvaltningen”, ur 
Förhandlingarna vid det tjugosjätte Nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti 
1972, s. 341 ff.  
37 Strömberg H., Allmän förvaltningsrätt, 1986, s. 75ff. 
38 Bohlin A., Wharnling-Nerep W., Förvaltningsrättens grunder, 2004, s. 16 
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enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt 
fall. 
 
Enligt 11:6 RF lyder de flesta statliga förvaltningsmyndigheter under 
regeringen. Att en myndighet lyder under regeringen innebär att regeringen 
kan utfärda föreskrifter för förvaltningen samt även i övrigt styra 
verksamheten genom direktiv och budgetbeslut. Regeringen kan också ha 
befogenhet att pröva överklaganden från sina underordnade 
förvaltningsmyndigheter.39

 
Sverige har sedan gammalt en tradition där förvaltningsmyndigheter intar en 
självständig ställning i förhållande till högre myndigheter.40 11:7 RF stadgar 
att ingen myndighet, ej heller riksdagen eller kommuns beslutande organ, 
får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller 
som rör tillämpning av lag. Förvaltningsmyndigheterna är därmed skyldiga 
att besluta självständigt och får inte ta order från andra myndigheter såsom 
regeringen eller domstolar gällande särskilda fall.  

2.2.1.2 Opartiskhet 
Allmänheten skall kunna förlita sig på att de offentliga organen agerar 
förutsättningslöst och opartiskt. Därför har det varit nödvändigt att reglera 
de fall då en beslutsfattare har ett särskilt intresse av utgången i ett ärende 
eller en nära anknytning till den som saken rör. Denna reglering sker genom 
jävsreglerna.   
 
Men det finns även andra förhållanden som kan göra att en beslutsfattares 
opartiskhet kan ifrågasättas. I förvaltningsärenden finns i regel endast en 
enskild part. Detta medför att myndigheten i viss mån kommer att spela en 
dubbelroll. Myndigheten skall på en gång tillvarata det allmännas intressen 
gentemot den enskilde och samtidigt opartiskt tillämpa gällande rättsregler. 
Med en liknelse hämtad från straffprocessen brukar man säga, att 
myndigheten fungerar som domare och åklagare på en gång.41 Denna 
dubbelroll kan givetvis vara svår att hantera. Å ena sidan ligger det nära till 
hands att myndigheten alltför starkt hävdar det allmännas intresse på 
bekostnad av den enskildes. Å andra sidan kan myndigheten frestas att ge 
vika för den enskildes krav i medvetandet om att det inte finns något annat 
organ, som bevakar det allmännas intresse.42  
 
För att uppväga det underläge som den enskilde befinner sig i gäller allmänt 
i förvaltningsärenden vad som brukar kallas official- eller 
utredningsprincipen. Principen innebär att myndigheten har ett ansvar att se 
till att ett ärende blir så utrett som krävs för att det skall finnas ett tillräckligt 
beslutsunderlag.43 Ett sätt att gå ännu längre för att stärka den beslutade 

                                                 
39 ibid., s. 39 
40 ibid., s. 39 
41 op. cit., Strömberg H., Lundell B., 2006, s. 91 
42 ibid., s. 91 
43 Wikrén G., Sandesjö H., Utlänningslagen med kommentarer, Stockholm 2006, s. 439 
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myndighetens opartiska ställning och samtidigt åstadkomma en mer effektiv 
bevakning av det allmänna intresset gentemot den enskilde, är att låta ett 
visst organ bevaka det allmännas intresse gentemot den enskilde inför den 
beslutande myndigheten.44 Systemet innebär att representanten för det 
allmänna intresset anhängiggör ärendet hos myndigheten, för talan mot den 
enskilde inför myndigheten och kan överklaga myndighetens beslut i samma 
utsträckning som den enskilde. Förfarandet tillämpas bland annat i 
besvärsmål hos allmän förvaltningsdomstol.45  
 
Ytterligare ett sätt att trygga opartiskheten i förvaltningen är att låta lekmän 
delta i beslutsfattandet. I förvaltningsdomstolarna används ibland 
nämndemän för detta ändamål. (se nedan 3.2.1) 

2.2.1.3 Lika fall behandlas lika 
En beslutsfattare kan hamna i situationer när det är möjligt att välja mellan 
olika utgångar vid fattandet av ett beslut, utan att något av alternativen kan 
sägas strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. 46 Att lika fall skall 
behandlas lika innebär då ett krav på konsekvens i myndigheternas 
beslutande verksamhet. Kravet på konsekvens kan vara svårt att 
upprätthålla, om beslutanderätten inom ett visst område utövas av ett flertal 
sidoordnade myndigheter, som kanske var och en utbildar sin egen praxis. 
En enhetlig rättstillämpning kan dock främjas på olika sätt, särskilt genom 
prejudikat från förvaltningsdomstolarna och genom allmänna råd från 
centrala förvaltningsmyndigheter. 

2.2.2 Offentlighetsprincipen 
Offentlighetsprincipen kan sammanfattas så att statens och kommunens 
handlingar alltid skall vara tillgängliga för vem som helst oavsett om han 
eller hon har med saken att göra eller inte, såvida det inte finns en uttrycklig 
och i lagform given föreskrift av motsatt innebörd.47 Tanken bakom 
principen är att om förvaltningen arbetar under öppenhet och insyn så ökar 
sannolikheten för en opartisk och korrekt handläggning.48  
 
Offentlighetsprincipen kan delas in i underrubrikerna allmänna handlingars- 
och muntliga förhandlingars offentlighet samt motiveringsskyldighet. 

2.2.2.1 Allmänna handlingars- och muntliga 
förhandlingars offentlighet 

Andenaes menar att den största betydelsen av offentlighetsprincipen är att 
media har tillgång till dokument så att den offentliga debatten kan byggas på 
fakta.49 Genom medias förmedling kan anmärkningsvärda 

                                                 
44 op. cit., Strömberg H., Lundell B., 2006, s. 91ff. 
45 ibid., s. 92 
46 ibid., s. 67 (hela stycket) 
47Heckschner G., Svensk statsförvaltning i arbete, 1952, s. 63 
48 Petersson O., Rättsstaten – Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, 2005, 
s. 19 ff. 
49 op. cit., Andenaes, J., 1951, s. 223 
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förvaltningsbeslut bringas till allmänhetens kännedom.50 Detta leder i 
slutändan till att förutsägbarheten i domar och beslut ökar.51  
 
Allmänhetens insyn i förvaltningen möjliggörs både genom reglerna om 
muntliga förhandlingars offentlighet och principen om allmänna handlingars 
offentlighet. 2:1 TF stadgar att rätten att ta del av allmänna handlingar 
endast får begränsas med hänsyn till vissa särskilt angivna syften. I fråga om 
offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller RB:s regler i 
tillämpliga delar (16 § FPL). För att rätten skall få förordna om förhandling 
inom stängda dörrar räcker det dock att det kan antagas att det vid 
förhandlingen kommer förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller 
sekretess som avses i sekretesslagen (16 § FPL). 

2.2.2.2 Motiveringsskyldighet 
Skyddet mot godtycklig maktutövning från staten främjas av att 
rättsreglerna tillämpas på ett öppet sätt. Domstolarnas skyldighet att 
offentliggöra alla relevanta skäl för och emot sina avgöranden är mycket 
viktig i detta avseende.52 Att myndigheten tvingas till en fullständig 
redovisning av alla de grunder som varit bestämmande för utgången, gör det 
möjligt att kontrollera att beslutet grundats på objektiva och fullgiltiga 
skäl.53 Motiveringsskyldigheten ger dessutom parten underlag för att 
bedöma om beslutet skall överklagas.54 I förlängningen stärker 
motiveringsskyldigheten allmänhetens tillit till myndigheternas kompetens 
och objektivitet.55

 
För förvaltningsdomstolarna stadgar 30 § FPL att ett beslut, varigenom ett 
mål avgörs, skall innehålla de skäl som bestämt utgången. Även för 
förvaltningsmyndigheter är huvudregeln att ett beslut, varigenom en 
myndighet avgör ett ärende, skall innehålla de skäl som bestämt utgången 
(20 § FL).   

2.2.3 Kommunikationsprincipen 
Kommunikationsprincipen är, enligt Advokatsamfundet, den princip som 
säkerställer att envar som är part eller sakägare inför domstol eller 
förvaltningsmyndighet skall ha rätt att yttra sig i saken, få del av allt som 
tillförs målet och – i den mån han eller hon skall bli föremål för åläggande 
eller straff – ha rätt att få veta vad som anföres mot honom eller henne.56 
Frågan är dock om det endast är inom straffrätten som det är viktigt för 
parten att få veta vad som anföres mot honom eller henne. Andenaes menar 
att principen att ingen skall dömas ohörd inte heller i förvaltningsrätten är 

                                                 
50 op. cit., Strömberg H., Lundell B., 2006, s. 158 
51 op. cit., Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 1988, s. 6 
52 op. cit., Peczenik A., 1995, s. 54 
53 Sundberg H., Rättssäkerheten i förvaltningen, Statsvetenskaplig Tidskrift, Årg. 60, Lund 
1957, s. 20 
54 op. cit., Andenaes, J., 1951, s. 223 
55 op. cit., Bohlin A., 2004, s. 149 
56 op. cit., Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 1988, s. 5 
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uppfylld i och med att parten har fått tillfälle att uttala sig. Denna rätt får, 
enligt honom, lite värde om man inte vet vad som är anfört mot en.57  
 
Som huvudregel gäller enligt 17 § FL att ett ärende som avser 
myndighetsutövning mot enskild, ej får avgöras utan att sökande, klagande 
eller annan part underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom 
någon annan än honom själv och han har fått tillfälle att yttra sig över den. 
Detsamma gäller enligt 18 § FPL. 
 
Kommunikationsprincipen har här delats in i kriterierna rätten att yttra sig, 
rätten att veta vad som anföres mot en samt rätten till ombud.  

2.2.3.1 Rätt att yttra sig 
Rätten att yttra sig finns fastslagen både i 17 § FL och 18 § FPL. Själva 
rätten att yttra sig säger dock ingenting om på vilket sätt man skall få göra 
sin röst hörd. Skriftlig process är billigare och lätthanterligare än en muntlig 
process. För den enskilde finns dock många fördelar med en muntlig 
process. Många människor har lättare att uttrycka sig i tal än i skrift 
.58 Ofta kan den enskilde genom muntlighet på ett mer direkt sätt uppleva att 
han eller hon har kommit till tals i processen.59 Bylander citerar 
departementschefen i förarbetena till taxeringslagen som illustrerar hur 
muntlighet kan vara till fördel för den enskilde: 
 
”En muntlig förhandling bör inte sällan medföra att eftergiftsgrunderna blir belysta på ett bättre 
sätt samtidigt som den enskilde skulle kunna finna det stötande om han eller hon inte muntligen 
fick föra fram sina synpunkter rörande mera personliga omständigheter”.60

 
I 14 § FL föreskrivs att om en part vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende 
som avser myndighetsutövning mot någon enskild, skall han eller hon få 
tillfälle till det, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. I 
länsrätt och kammarrätt skall enligt 9 § 3 st. FPL hållas muntlig förhandling 
om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är 
obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det.  

2.2.3.2 Rätt att veta vad som anföres mot en 
En parts insynsrätt är i princip densamma i förvaltningsförfarandet som i 
förvaltningsprocessen.61 Utredningsmaterialet i ärendet kan delvis bestå av 
sådana allmänna handlingar som enligt sekretesslagen skall hållas hemliga. 
En grundläggande princip i ett rättssamhälle är att en part i mål eller ärende 
skall ha fri insyn i de förhållanden som kan läggas till grund för domstols 
eller myndighets avgörande. För denna insynsrätt viker därför även annars 
gällande sekretess i mycket stor omfattning.  
 

                                                 
57 op. cit., Andenaes, J., 1951, s. 222 
58 op. cit., Bohlin A., 2004, s. 100 
59 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 105 
60 Bylander E., Muntlighetsprincipen – En rättsvetenskaplig studie av processuella 
handläggningsformer i svensk rätt, 2006, s. 161ff. 
61 op. cit., SOU 1999:16, s. 198 (hela stycket) 
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Insynsrätten är viktig för en part för att han eller hon skall kunna ta tillvara 
sina intressen. Genom att få kännedom om det utredningsmaterial som 
kommer att ligga till grund för ett förvaltningsärendes avgörande, kan parten 
lättare argumentera för sin sak, kontrollera att ärendet handläggs på ett 
korrekt sätt samt bedöma om ett överklagande lönar sig eller inte.62

2.2.3.3 Rätt till offentligt biträde 
För att kunna tolka vad som anförs emot en och för att kunna bemöta detta 
på rätt sätt krävs en rätt till ombud. En sådan rätt innebär, enligt 
Advokatsamfundet, att man fritt skall få välja ombud eller biträde.63

 
Enligt lag (1996:1620) om offentligt biträde skall offentligt biträde på 
statens bekostnad förordnas i mål eller ärende när så skall ske enligt särskild 
föreskrift i lag. Sådana föreskrifter finns bland annat i lagen om vård av 
unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om psykiatrisk 
tvångsvård, smittskyddslagen och utlänningslagen.64  

2.2.4 Avgörande inom rimlig tid  
Att ett avgörande ska ske inom rimlig tid har med effektiviteten i 
förvaltningen att göra. Samtidigt har rättssäkerhet och rättseffektivitet i den 
svenska debatten kommit att stå mot varandra som motsatta intressen.65 
Innan vi analyserar vad som innefattas under rubriken ”avgörande inom 
rimlig tid” ska därför lite utrymme ägnas åt att utreda varför avgörande 
inom rimlig tid över huvudtaget är en garant för rättssäkerheten. 

2.2.4.1 Effektivitet och rättssäkerhet 
Dagens förvaltningspolitik aktualiserar det grundläggande dilemmat mellan 
rättssäkerhet och effektivitet. Rättssäkerheten betonar den långsamma, 
noggranna och omsorgsfulla prövningen av varje ärende. Effektiviteten ser 
till ändamålet mer än formen och premierar snabba, flexibla och 
resultatinriktade lösningar.66  
 
Samtidigt är allmänhetens förtroende en viktig förutsättning för 
förvaltningens effektivitet och detta kan bara vinnas genom ett förfarande 
som tillgodoser elementära rättssäkerhetskrav.67 Med andra ord är 
förvaltningen inte effektiv om den inte också är rättssäker. Detta blir än mer 
tydligt om ökad rättssäkerhet är målet för en förändring. I sådana fall kan 
slutresultatet omöjligt vara effektivt om det inte också leder till ökad 
rättssäkerhet. Omvänt är det dessutom så att rättssäkerhetsgarantierna får lite 
praktiskt värde för den enskilde, om proceduren på grund av sin 
omständighet blir alltför långsam och dyrbar.68 Därmed är avgörande inom 

                                                 
62 op. cit., Strömberg H., Lundell B., 2006, s. 107 
63 op. cit., Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 1988, s. 5 
64 op. cit., Strömberg H., Lundell B., 2006, s. 91 
65 op. cit. Axberger H.G., 1988, s. 173 
66 op. cit., Petersson O., 2005, s. 109 
67 op. cit., Strömberg H., Lundell B., 2006, s. 156 
68 ibid., s. 156 
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rimlig tid en indirekt garant för rättssäkerheten i förvaltningen. Utan detta 
kriterium blir de övriga garanterna betydelselösa.  
 
I svensk förvaltning handlar den enskildes kostnad i första hand om ett 
eventuellt eget biträde, vilket har behandlats ovan (se 2.2.3.3). 

2.2.4.2 Rimlig tid 
I många europeiska länder finns en generell regel för hur lång tid en 
myndighet får handlägga ett ärende innan det måste avgöras. Det är också 
relativt vanligt att ha olika tidsgränser för olika typer av mål. I Sverige finns 
ingen sådan lagstadgad skyldighet för förvaltningsmyndigheter att avgöra 
ärenden inom en viss tid.69 Däremot anger 7 § FL att varje ärende där någon 
enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt 
utan att säkerheten eftersätts. Exakt hur lång tid som får förflyta från ett 
ärendes anhängiggörande till dess avgörande kan inte besvaras generellt 
utan beror på ärendets beskaffenhet.70

 
I förvaltningsprocessen finns det beträffande vissa mål föreskrifter om 
tidsfrister som domstolen har att iaktta.71 För andra typer av mål kan det 
finnas föreskrifter om att de skall handläggas skyndsamt. En sådan föreskrift 
innebär i praktiken att målet skall handläggas med förtur. Föreskrifter om 
tidsfrister och skyndsamhet finns normalt intagna i den författning där de 
materiella reglerna finns.   

                                                 
69 Statskontoret 2005:4, Principles of Good Administration in the Member States of the 
European Union, s. 32 
70 op. cit., Bohlin A., 2004, s. 77 
71 op. cit., Wikrén G., Sandesjö H., 2006, s. 485 (hela stycket) 
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3 Bakgrund - Överprövning av 
asylärenden 

Nedan följer en översikt av hur överprövningen av asylärenden fungerar 
enligt utlänningsnämndsprocessen respektive migrationsdomstolsprocessen.  

3.1 Utlänningsnämndsprocessen 
I utlänningsnämndsprocessen kunde överprövningen av asylärenden ske 
dels i Utlänningsnämnden, som var en förvaltningsmyndighet med 
domstolsliknade uppgifter, och dels av regeringen. Bestämmelser om 
Utlänningsnämnden fanns främst i 7 kap. Utlänningslag (1989:529), härefter 
UtlL 1989, och i förordning (1991:1878) med instruktion för 
Utlänningsnämnden (Utlänningsnämndsförordningen).

3.1.1 Sammansättning 
Utlänningsnämnden startade sin verksamhet år 1992.72 Dessförinnan hade 
överklaganden av Migrationsverkets beslut prövats av regeringen. Nämnden 
leddes av en generaldirektör. Utlänningsnämnden hade vid slutet av sin 
verksamhet drygt 200 personer anställda. Av dessa var 20 ordförande och 
cirka 100 föredragande. De flesta ordförande var ordinarie domare och de 
flesta föredragande var jurister. Övriga anställda bestod av chefer och 
assistenter vid sakenheterna samt personal vid de administrativa enheterna.  
I Utlänningsnämnden ingick också 36 ledamöter som inte var anställda vid 
nämnden utan endast deltog i avgörandet av vissa ärenden. Dessa ledamöter 
var utsedda av regeringen på förslag av riksdagspartierna och hade 
vanligtvis lång erfarenhet av politiskt arbete. 
 
Beslut av Utlänningsnämnden fattades på olika sätt beroende på ärendets art 
och svårighetsgrad.73 Beslut kunde fattas av en ordförande ensam efter 
föredragning av en handläggare. Detta var den dominerande beslutsformen 
inom Utlänningsnämnden när det gällde så kallade avlägsningsärenden, det 
vill säga ärenden om avvisning eller utvisning. Nära 84 % av alla sådana 
beslut fattades av en ordförande ensam. Ordföranden kunde också besluta 
att ett ärende skulle avgöras i nämnd, det vill säga tillsammans med två 
ledamöter. Avlägsningsärenden avgjordes av nämnd i knappt 16 % av 
fallen.  
 
Då det uppkom en fråga av principiell betydelse i ett ärende eller då det var 
fråga om att ändra Utlänningsnämndens praxis, fattades besluten i så kallad 

                                                 
72 SOU 2004:74 – Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv, s. 317ff. (hela stycket) 
73 Riksdagens Revisorers rapport, Uppehållstillstånd för asylsökande, 2001/02:6, s. 53 (hela 
stycket) 
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stornämnd74 som bestod av två ordförande, varav en var generaldirektören, 
samt fyra ledamöter (5 § 2 st.). Utlänningsnämndsförordningen).   
 

3.1.2 Handläggningen  
Till Utlänningsnämnden kunde utlänningen bland annat överklaga 
Migrationsverkets beslut i fråga om avvisning eller utvisning samt om 
avslag på en ansökan om uppehållstillstånd eller om återkallelse av ett 
uppehållstillstånd (7:3 UtlL 1989). Tidsfristen för överklagande var den 
vanliga, det vill säga tre veckor från beslutets delfående (23 § FL).  
 
I de flesta fall var Utlänningsnämndens beslut slutliga, det vill säga det 
fanns ingen möjlighet för den enskilde att överklaga nämndens beslut.  
Det särskilda institutet Ny ansökan om uppehållstillstånd (NUT) innebar 
dock att utlänningar, som skulle avvisas eller utvisas enligt ett beslut som 
hade vunnit laga kraft, kunde ansöka om ny prövning (2:5b UtlL 1989). 
Möjligheten att få uppehållstillstånd på detta sätt var starkt begränsad. En 
sådan ansökan fick, enligt 2:5b UtlL 1989, bifallas bara om ansökan 
grundade sig på omständigheter som inte hade prövats förut i avvisnings- 
eller utvisningsärendet och om utlänningen hade rätt till asyl här eller det 
annars fanns synnerliga skäl av humanitär art. Det fanns ingenting som 
hindrade att en person lämnade in flera NUT efter varandra så länge den 
sökande var kvar i Sverige.75

 
De ärendetyper som handlades av Utlänningsnämnden var 
uppehållstillstånd, avvisning och utvisning, NUT, flyktingförklaring och 
resedokument samt svenskt medborgarskap. Av nämndens resurser tog 
NUT-ärenden en fjärdedel i anspråk.76  
 
När ett ärende kom in till Utlänningsnämnden fick nämnden hela 
Migrationsverkets dossier, det vill säga alla handlingar som fanns samlade 
på den enskilda utlänningen, inklusive äldre ärenden.77  Ärendet 
överlämnades till en föredragande som beredde ärendet för avgörande. 
Ärendet utreddes och kompletteras, ibland med hjälp av svensk ambassad 
och föredrogs därefter. Ledamöterna fick före föredragningen möjlighet att 
komma till nämnden för att läsa in sig på ärendet. Vid föredragningen deltog 
ofta en tjänsteman som var expert på det land som ärendet gällde.  

3.1.3 Prövning hos regeringen 
Enligt 7:11 UtlL 1989 kunde Utlänningsnämnden eller Migrationsverket via 
Utlänningsnämnden under vissa omständigheter överlämna ärenden till 
regeringen för avgörande. Sådana omständigheter förelåg om ärendet hade 
nära samband med ett ärende som prövades av regeringen eller om 
                                                 
74 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 152 
75 op. cit., Riksdagens Revisorers rapport 2001/02:6, s. 27 
76 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 152 
77 op. cit., SOU 2004:74, s. 318 (hela stycket) 
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säkerhetsskäl, utrikespolitiska skäl, behov av prejudikat eller andra 
synnerliga skäl talade för regeringens prövning.  

3.2 Migrationsdomstolsprocessen 
Migrationsdomstolsprocessen infördes den 31 mars 2006. Asylärenden från 
Migrationsverket kan här överprövas av migrationsdomstolar och efter 
prövningstillstånd även av Migrationsöverdomstolen. I vissa fall kan 
ärenden även prövas av regeringen. Bestämmelser om 
migrationsdomstolsprocessen finns främst i Utlänningslag (2005:716), 
härefter UtlL 2005. 

3.2.1 Sammansättning 
De bestämmelser om domförhet enligt lagen om allmänna 
förvaltningsdomstolar (LAFD) som gäller i allmänhet för länsrätten och 
kammarrätten gäller också i migrationsdomstolarna och 
Migrationsöverdomstolen.78  
 
Av 12 och 17 §§ LAFD framgår bland annat att länsrätten i regel är domför 
med en lagfaren domare och tre nämndemän. Det framgår också att 
kammarrätten i regel är domför med tre lagfarna domare. Vid behandlingen 
av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför med två lagfarna 
domare. De angivna bestämmelserna om domförhet kompletteras med 
bestämmelser om när länsrätten är domför med en lagfaren domare, 
ensamdomarbehörighet, i 18 § LAFD. Av paragrafen framgår bland annat 
att länsrätten är domför med en lagfaren domare vid avgörande av mål av 
enkel beskaffenhet, om det inte är påkallat av särskild anledning att målet 
prövas av fullsutten rätt. 
 
Eftersom Migrationsöverdomstolen är prejudikatinstans kan domstolen 
avgöra mål eller en fråga i ett mål i förstärkt sammansättning om det är 
fråga om ett mål eller en fråga som kan få stor principiell betydelse. Målet 
kan då avgöras med sju lagfarna ledamöter (16:3 UtlL 2005) 

3.2.2 Handläggningen 
Tiden för överklagande av en migrationsdomstols beslut är tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om beslutet inte har meddelats vid muntlig 
förhandling och det inte heller vid en sådan förhandling tillkännagetts när 
beslutet kommer att meddelas, skall dock tiden för överklagande för 
utlänningen räknas från den dag då han eller hon fick del av beslutet (16:10 
UtlL 2005). 
 
I migrationsdomstolsprocessen finns inte längre möjlighet till prövning av 
NUT. Bestämmelsen har i stället ersatts med en prövning av 
verkställighetshinder (12:18-19 UtlL 2005). Denna prövning skall göras av 
                                                 
78 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 121 
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Migrationsverket ex officio eller på grund av att en person så begär. Om de 
verkställighetshinder som en person anför är medicinska eller praktiska 
ligger avgörandet på Migrationsverket som enda instans.79 För det fall man 
åberopar behov av skydd som skäl till att det föreligger 
verkställighetshinder, kan Migrationsverkets beslut överklagas till 
migrationsdomstol enligt 14:5 UtlL 2005. 
 
Avvisnings- och utvisningsbeslut gäller i fyra år, även om en person har 
lämnat Sverige och sedan reser in på nytt (12:22 UtlL 2005). 

3.2.3 Prövning i Migrationsöverdomstolen 
Vid överklagande till Migrationsöverdomstolen krävs prövningstillstånd 
(16:11 UtlL 2005). Prövningstillstånd meddelas endast om det är av vikt för 
ledning av rättstillämpningen eller om det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet (16:12 UtlL 2005). Dessa båda grunder för 
prövningstillstånd benämns prejudikatdispens och extraordinär dispens.80 
Den ändringsdispens som gäller för andra mål i kammarrätten enligt 34a § 
FPL är därmed borttagen. Ordningen liknar i stället den som enligt 36 § FPL 
gäller i Regeringsrätten.81

3.2.4 Prövning hos regeringen 
I säkerhetsärenden kan beslut från Migrationsverket överklagas till 
regeringen (14:11 UtlL 2005). Säkerhetsärenden är enligt 1:7 UtlL 2005 
ärenden där säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som 
annars har betydelse för allmän säkerhet förordar att en utlännings skall 
avvisas eller utvisas alternativt att utlänningens ansökan om 
uppehållstillstånd skall avslås eller återkallas. 
 
Vid ett överklagande skall säkerhetsärendet först överlämnas till 
Migrationsöverdomstolen som skall hålla en muntlig förhandling i ärendet 
(14:12 UtlL 2005). Migrationsöverdomstolen skall sedan överlämna ärendet 
till regeringen tillsammans med ett yttrande. I yttrandet skall domstolen 
särskilt ange om man anser att det finns hinder mot att verkställa en 
avvisning eller utvisning på grund av risk för att straffas med döden eller 
utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, 
bestraffning eller kroppsstraff. Regeringen har att rätta sig efter domstolens 
bedömning om verkställighetshinder (14:12 UtlL 2005). 

                                                 
79 Amnesty, Svensk flyktingpolitik, finns tillgänglig på: 
http://net11.amnesty.se/www/tema/flyktingar/svenskflyktingpolitik, 2006-10-18 
80 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 131 
81 ibid., s. 132 
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4 Analys - Rättssäkerhet i 
överprövning av asylärenden 

Utifrån den definition av rättssäkerhet samt de kriterier för att garantera 
rättssäkerheten i förvaltningen som beskrivits ovan, skall nu 
utlänningsnämndsprocessen ställas mot migrationsdomstolsprocessen. Efter 
en genomgång av hur de båda processerna svarar mot vart och ett av 
kriterierna, görs en bedömning av vilken av de två processerna som bäst 
säkerställer rättssäkerheten i överprövningen av asylärenden i varje specifikt 
avseende.  

4.1 Objektivitetsprincipen 

4.1.1 Oberoende 
Det har ovan konstaterats att förvaltningsmyndigheter i Sverige intar en 
självständig ställning i förhållande till högre myndigheter. Innebär detta att 
det inte är någon större skillnad på Utlänningsnämndens och 
migrationsdomstolarnas oberoende i förhållande till regeringen? Detta skall 
utredas nedan. 

4.1.1.1 Utlänningsnämndsprocessen 
I utlänningsnämndsprocessen kunde regeringen påverka rättstillämpningen i 
utlänningsärenden genom i allt väsentligt två metoder; genom föreskrifter i 
en förordning (förordningsmetoden) eller genom vägledande beslut i 
enskilda ärenden (ärendemetoden).82  
 
Förordningsmetoden går till så att riksdagen genom 8:7 RF ger regeringen 
kompetens att meddela föreskrifter i förordningar i vissa ämnen som 
egentligen kräver lagform. Ett av dessa ämnen är ”utlänningars vistelse i 
riket”( 8:7 2 st. RF). De möjligheter till delegation som RF tillåter när det 
gäller utlänningslagstiftningen är ganska omfattande. Uttrycket ”utlännings 
vistelse i riket” ger enligt gällande rätt grundlagsstöd för alla de 
bemyndiganden som finns intagna i utlänningslagen.83 Exempelvis hade 
regeringen enligt 2:14 UtlL 1989 bemyndigande att meddela föreskrifter om 
uppehållstillstånd av humanitära skäl och enligt 3:8 UtlL 1989 hade 
regeringen bemyndigande att i fråga om en grupp av utlänningar meddela 
föreskrifter om beviljande av permanent uppehållstillstånd till 
skyddsbehövande.  
 
Ärendemetoden innebar att Migrationsverket eller Utlänningsnämnden fick 
överlämna utlänningsärenden till regeringen för avgörande i de fall som 
stadgades i 7:11 UtlL 1989. Av störst betydelse i detta sammanhang var att 

                                                 
82 ibid., s. 91 
83 op. cit., SOU 2004:74, s. 223 
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regeringen kunde pröva ett ärende för ledning av utlänningslagens 
tillämpning, till exempel angående en grupp utlänningar som åberopade 
huvudsakligen samma skäl för sin ansökan om uppehållstillstånd (7:11 1 st. 
3 p. UtlL 1989).  

4.1.1.2 Migrationsdomstolsprocessen 
I migrationsdomstolsprocessen kan regeringen inte längre påverka 
rättstillämpningen genom ärendemetoden. Förordningsmetoden finns 
naturligtvis kvar, men vissa av bemyndigandena i utlänningslagen har 
justerats med utgångspunkt från det betänkande av kommittén för översyn 
av utlänningslagstiftningen som lades fram 2004 (SOU 2004:74). I 
betänkandet uttalades att regeringens möjligheter att kunna påverka 
rättstillämpningen inte fick leda till att domstolarnas oberoende roll och 
självständighet kunde ifrågasättas. Eftersom regeringens bemyndigande att 
meddela föreskrifter om humanitära skäl tidigare var mycket vidsträcket 
kunde den användas för att meddela detaljerade regler på området. Detta, 
menade utredarna, var inte förenligt med domstolarnas oberoende roll och 
självständighet. I utredningen föreslogs därför att bemyndigandet angående 
humanitära skäl skulle tas bort helt och hållet.84 Reglerna om 
skyddsbehövande var, till skillnad från bestämmelsen om uppehållstillstånd 
av humanitära skäl, utförligt angivna i utlänningslagen 1989. I betänkandet 
föreslogs därför att detta bemyndigande skulle kvarstå,85 vilket det också 
gjorde.  

4.1.1.3 Bedömning 
Det är ingen tvekan om att migrationsdomstolarna är mer oberoende i 
förhållande till regeringen än vad Utlänningsnämnden var, framförallt 
genom att regeringens möjlighet till praxisbildning tagits bort. I detta 
avseende garanterar därmed migrationsdomstolsprocessen en större 
rättssäkerhet än utlänningsnämndsprocessen.  

4.1.2 Opartiskhet 
Genomgången av opartiskhet ovan visar hur man på olika sätt försökt att 
säkerställa att beslutsfattare i förvaltningen håller sig opartiska i förhållande 
till saken. Här skall nu utredas hur denna opartiskhet uppnås i 
utlänningsprocessen respektive migrationsdomstolsprocessen.  

4.1.2.1 Utlänningsnämndsprocessen 
De grunder som ger upphov till jävsituationer i förvaltningsmyndigheter 
såsom Utlänningsnämnden, räknas upp i 11 § FL. Enligt 12 § FL måste den 
som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller 
henne självmant ge det till känna.  
 
I Utlänningsnämnden gällde, liksom i förvaltningen i övrigt, 
officialprincipen.86 I utlänningsärenden innebär principen allmänt att den 
                                                 
84 ibid.,  s. 248ff. 
85 ibid., s. 249 
86 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 90ff. (hela stycket) 
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som exempelvis ansöker om uppehållstillstånd måste lägga fram de 
omständigheter som talar för att han eller hon är berättigad att få tillståndet. 
I asylärenden har sökanden många gånger svårt att styrka sin berättelse med 
handlingar eller vittnesmål. I första hand är det då myndigheten som har att 
bedöma hur trovärdig sökandens egen berättelse är. Om de av sökanden 
lämnade uppgifterna framstår som trovärdiga, och alltså inte motsägs av 
andra uppgifter myndigheten har, kan de i allmänhet godtas. I internationella 
flyktingrättsliga sammanhang säger man att sökanden i sådana fall skall ges 
”the benefit of the doubt”. 
 
I Utlänningsnämnden ingick, förutom de ordinarie domarna, även 
lekmannaledamöter. Dessa ledamöter utsågs av regeringen på förslag av 
riksdagspartierna.87

4.1.2.2 Migrationsdomstolsprocessen 
Enligt 41 § FPL gäller 4 kap. RB om jäv mot domare i fråga om jäv mot den 
som handlägger mål i förvaltningsdomstol. I 4:13 RB räknas ett antal 
omständigheter upp, vilka ger upphov till en jävsituation, och 4:14 RB 
stadgar att domaren själv måste meddela om en sådan situation föreligger. 
 
Att Migrationsverkets beslut överklagas till en allmän förvaltningsdomstol i 
migrationsdomstolsprocessen medför att det är fråga om en tvåpartsprocess, 
det vill säga Migrationsverket är motpart till den enskilde i 
migrationsdomstolen (7a § FPL). I domstolen får Migrationsverket, precis 
som den enskilde, lägga fram sin utredning och argumentera för sin 
uppfattning.88 När det gäller faktaunderlag i målen styrs 
migrationsdomstolarna av principen att det främst är parterna i det enskilda 
målet som skall svara för utredning och bevisning och att domstolen inte får 
bygga sitt avgörande på något annat än vad som kommit fram i målet.89  
 
Lekmannaledamöterna i migrationsdomstolen utgörs av nämndemän. Dessa 
nämndemän tas från länsrättens samlade grupp av nämndemän (16:2 UtlL 
2005).  

4.1.2.3 Bedömning 
Jävsreglerna för förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar är 
mycket lika. Det kan därför konstateras att migrationsdomstolsprocessen 
och utlänningsnämndsprocessen leder till lika stor rättssäkerhet i detta 
avseende.  
  
I en tvåpartsprocess är det lättare för beslutsfattaren att hålla sig objektiv. 
Trots att officialprincipen och principen om ”the benefit of the doubt” 
lägger över visst ansvar från den asylsökande på beslutsfattaren så går det 
inte att bortse från de svårigheter som det innebär för beslutsfattaren att 
spela denna dubbelroll. När asylärenden avgörs genom en enpartsprocess så 
handlar opartiskheten ofta om att inte låta ens egna förutfattade meningar 
                                                 
87 ibid., s. 152 
88 op. cit., SOU 1999:16, s. 18 
89 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 138 
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påverka bedömningen av en utsaga.90 Detta innebär att beslutsfattaren måste 
förhålla sig till sina egna fördomar på ett medvetet sätt vilket ofta är mycket 
svårt att åstadkomma i praktiken. Denna problematik slipper man i en 
tvåpartsprocess. 
 
Eftersom nämndemännen i migrationsdomstolen utgörs av hela länsrättens 
samlade grupp så blir det naturligtvis fler lekmän som får insyn i 
migrationsdomstolsprocessen än i utlänningsnämndsprocessen.91 Möjligen 
kan även detta ha en viss positiv inverkan på opartiskheten i processen.  

4.1.3 Lika fall behandlas lika 
En enhetlig rättstillämpning i asylprövningen främjas av en tydlig 
prejudikatbildning. Nedan skall behandlas hur prejudikatbildningen ser ut i 
utlänningsnämndsprocessen och i migrationsdomstolsprocessen.   

4.1.3.1 Utlänningsnämndsprocessen 
I utlänningsnämndsprocessen fattades praxisbildande beslut dels av 
Utlänningsnämnden i så kallad stornämnd92 och dels av regeringen genom 
ärendemetoden.  
 
För att klara uppgiften att svara för praxisbildningen hade 
Utlänningsnämnden inrättat en särskild praxisenhet som fortlöpande 
sammanställde och analyserade de vägledande beslut som fattades av 
nämnden.93 Enheten informerade på olika sätt nämndens tjänstemän om 
praxis. En gång i veckan samlades nämndens ordförande för att informera 
varandra om frågor som aktualiserats i samband med föredragningar eller på 
annat sätt. 

4.1.3.2 Migrationsdomstolsprocessen 
Migrationsöverdomstolen har, i sin egenskap av högsta instans i 
migrationsdomstolsprocessen, ansvaret för praxisbildningen.94 För att 
Migrationsöverdomstolen på ett effektivt sätt skall kunna bidra till 
rättsbildningen och tillförsäkra en förutsebar och enhetlig bildning av 
rättspraxis så kan domstolen endast meddela prövningstillstånd på 
grunderna prejudikatdispens och extraordinär dispens. 

4.1.3.3 Bedömning 
Lagrådet bedömde i sitt yttrande att endast en mycket liten andel av de 
överklagade målen skulle bli sakprövade i Migrationsöverdomstolen.95 
Vidare menade man att eftersom omständigheterna i det särskilda fallet 

                                                 
90 Haines R., “Judicial or administrative protection of asylum-seekers – content or form?” 
ur The Asylum Process and the Rule of Law, International Association of Refugee Law 
Judges, Manak Publications 2006, s. 69 (hela resten av stycket) 
91 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. s. 124 
92 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 152 
93 op. cit., SOU 1999:16, s. 625 (hela stycket) 
94 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 132 (hela stycket) 
95 op. cit., Lagrådets yttrande 2005-05-09, s. 45ff. (hela stycket) 
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jämte bevisvärdering ofta är bestämmande för Migrationsverkets 
avgöranden så skulle det bli svårt för Migrationsöverdomstolen att i 
prövningstillståndsproceduren urskilja frågeställningar och mål som var 
lämpade för prejudikat. Lagrådets bedömning var därför att det i vart fall 
skulle dröja åtskillig tid innan den praxis som skulle formas i 
migrationsdomstolsprocessen kunde bli tillnärmelsevis så omfattande som 
den som utvecklats inom ramen för utlänningsnämndsprocessen. Inte ens på 
längre sikt trodde lagrådet att prejudikatfunktionen i 
migrationsdomstolsprocessen skulle komma att bli tillräckligt effektiv för 
att svara mot det stora behovet av vägledande avgöranden på 
utlänningsrättens område. 
 
Frånvaron av enhetlig praxis kan i värsta fall leda till att det blir avgörande 
för den asylsökande vilken migrationsdomstol som prövar målet. Den 
statistik som tagits fram av domstolsverket för perioden mellan 31 mars 
2006 och 30 september 2006 indikerar att det finns en viss risk att de tre 
domstolarna faktiskt tillämpar olika praxis. Enligt statistiken ändrade 
migrationsdomstolen i Göteborg utgången i asylärenden i 6096av de 212 
avgjorda målen97 och migrationsdomstolen i Malmö ändrade utgången i 112 
98av de 384 avgjorda målen99. Motsvarande siffra för migrationsdomstolen i 
Stockholm var 54 ändrade mål100 av 518 avgjorda101. Ändringsfrekvensen 
blir därmed 28 % i Göteborg (60 / 212), 29 % i Malmö (112 / 384) och 
endast 10 % i Stockholm (54 / 518).  
 
Orsaken till varför statistiken ser ut som den gör är naturligtvis svår att 
klarlägga. En teori som förts fram är att de som arbetade för 
Utlänningsnämnden i Stockholm har gått över till migrationsdomstolen i 
staden och fortsätter med sitt mer restriktiva synsätt. En annan förklaring är 
att asylsökande från olika länder med olika starka asylskäl söker sig till 
olika delar av Sverige.102 Det som är möjligt att säga är i alla fall att risken 
är större för att lika fall inte behandlas lika i migrationsdomstolsprocessen 
än i utlänningsnämndsprocessen.  

4.2 Offentlighetsprincipen 

4.2.1 Allmänna handlingars- och muntliga 
förhandligars offentlighet 

Genom allmänna handlingars- och muntliga förhandlingars offentlighet 
säkerställs kännedom om praxis vilket minskar risken för godtyckliga 
beslut. Begränsningar i denna rätt finns i sekretesslagen. De sekretesshänsyn 

                                                 
96 Bilaga C – (se migrationsdomstolen i Göteborg) 
97 Bilaga A – (se migrationsdomstolen i Göteborg) 
98 Bilaga C – (se migrationsdomstolen i Skåne län) 
99 Bilaga A – (se migrationsdomstolen i Skåne län) 
100 Bilaga C – (se migrationsdomstolen i Stockholm) 
101 Bilaga A – (se migrationsdomstolen i Stockholm) 
102 Silberstein M., ”Domstolar dömer olika i asylmål”, ST Press nr 13 2006, s. 23 
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som främst kan bli aktuella i asylärenden är sådana som rör rikets säkerhet 
och dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation samt 
sådana som avser skyddet för enskilds personliga förhållanden.103 Uppgifter 
som hämtas in i enskilda utlänningsärenden är regelmässigt 
sekretessbelagda enligt 7:14 SekrL. Sekretess gäller enligt 7:14 1 st. SekrL 
för en uppgift som rör utlänning, om det kan antas att ett röjande av 
uppgiften skulle medföra att någon utsätts för övergrepp eller annat 
allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och 
utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar. 
 
Nedan skall redovisas hur sekretesslagens bestämmelser inverkar på de två 
instans- och processordningarna.  

4.2.1.1 Utlänningsnämndsprocessen 
En begäran om att få ta del av en allmän handling skall enligt 2:14 TF göras 
hos och prövas av den myndighet som förvarar handlingen. I 
utlänningsnämndsprocessen var det således normalt Migrationsverket eller 
Utlänningsnämnden som prövade frågan om utlämnande av en handling i ett 
ärende hos respektive myndighet.  
 
Endast en relativt allvarlig skada skall leda till sekretess i 
utlänningsärenden. Å andra sidan krävs inte någon högre grad av 
sannolikhet för sådan skada för att sekretessen skall gälla.104 Myndigheterna 
gjorde därför regelmässigt en mycket restriktiv prövning när det gällde att 
lämna ut uppgifter till någon annan än den enskilde med ombud eller biträde 
i ärendet.105

4.2.1.2 Migrationsdomstolsprocessen 
Migrationsverkets sekretess gäller direkt i migrationsdomstolen (12:1 
SekrL). Beträffande domstolarnas avgöranden framgår av 12:3 SekrL att 
sekretess för uppgift i mål i domstols rättskipande verksamhet upphör att 
gälla i målet eller ärendet, om uppgiften förebringas vid offentlig 
förhandling i samma mål eller ärende. I paragrafens andra stycke anges att 
om sekretessbelagd uppgift som avses i första stycket förebringas vid 
förhandling inom stängda dörrar, består sekretessen under den fortsatta 
handläggningen om domstolen inte förordnar annat. Sedan domstolen har 
skilt målet från sig består sekretessen endast om domstolen i domen eller 
beslutet har förordnat om det.  
 
Ett grundläggande krav på domstolsförhandling är att den skall vara 
offentlig. En föreskrift om detta ges i 5:1 RB, till vilken 16 § FPL hänvisar. 
I förvaltningsprocessen får rätten enligt 16 § FPL förordna att förhandling 
skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen 
kommer att förebringas uppgift som är sekretessbelagd hos domstolen enligt 
sekretesslagen. Huvudregeln, att muntlig förhandling även hos en allmän 

                                                 
103 op. cit., SOU 1999:16, s. 195 
104 Prop. 1979/80:2 – Med förslag till sekretesslag m.m., s. 209 
105 op. cit., SOU 1999:16, s. 196 
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förvaltningsdomstol skall vara offentlig, är dock klar.106 Denna huvudregel 
innebär att domstolen får motivera ett beslut om att en förhandling skall 
hållas inom stängda dörrar. Detta kan i sin tur leda till att antalet sådana 
beslut blir färre än om huvudregeln hade varit sekretess.  
 
Enligt 12:4 1 st. SekrL upphör sekretess för uppgift i mål i domstols 
rättskipande verksamhet att gälla om uppgiften tas in i dom eller annat 
beslut i samma mål eller ärende. Enligt andra stycket skall första stycket inte 
tillämpas om domstolen i domen eller beslutet har förordnat att sekretessen 
skall bestå. Förordnande att sekretessen skall bestå får inte omfatta 
domslutet eller motsvarande del av annat beslut, såvida inte rikets säkerhet 
eller annat intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det. I 
sekretesslagens förarbeten har förutsatts att domstolarna skall vara 
restriktiva vid sekretessbeläggning av domar och beslut.107

4.2.1.3 Bedömning 
Det är tydligt att allmänhetens möjlighet till insyn i asylärenden var mer 
begränsade i utlänningsnämndsprocessen än i migrationsdomstolsprocessen. 
Detta beror dels på att huvudregeln är att en muntlig förhandling i 
förvaltningsdomstol skall vara offentlig och dels på att domstolarna enligt 
förarbetena skall vara restriktiva vid sekretessbeläggning av domar och 
beslut.  
 
Det finns dock de som menar att ökad offentlighet inte nödvändigtvis leder 
till ökad rättssäkerhet. Under sommaren 2006 florerade citat som detta i 
media: 
 

”Asylsökandes rättssäkerhet hotas på grund av att migrationsdomstolarna nu avgör 
överklaganden från Migrationsverket. Domarna som innehåller känsliga uppgifter blir därmed 
offentliga handlingar och tillgängliga för vem som helst”108

 
Citatet gör gällande att rättssäkerheten, enligt medias definition av 
begreppet, hotas genom den ökade offentlighet som 
migrationsdomstolsprocessen medför i förhållande till 
utlänningsnämndsprocessen. Det faktum att den personliga integriteten 
kränks är dock inte faktorer som, i normalfallet, leder till minskad 
rättssäkerhet enligt definitionen ”skydd av den enskilde godtycklig 
maktutövning från staten” (se 2.1). I enstaka fall, då offentligheten gör att 
den asylsökande känner sig så rädd och hotad att han eller hon inte vågar 
lägga fram sina skäl, kan dock offentligheten inskränka den människans 
möjlighet att yttra sig. I sådana fall leder den ökade offentligheten i 
migrationsdomstolsprocessen till minskad rättssäkerhet även enligt den 
definition av begreppet som valts i denna uppsats. 

                                                 
106 ibid. s. 202 
107 op. cit., Prop. 1979/80:2, s. 309 
108 op. cit., http://svt.se/svt/jsp/crosslink.jsp?d=22620&a=623180, 2006-07-12 
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4.2.2 Motiveringsskyldighet 
Då förvaltningen önskade inskränka motivredovisningen vid beslut enligt 
1954 års utlänningslag uttalades följande i propositionen: 
 

 ”Skyldigheten för myndigheterna att motivera sina beslut utgör en av grundvalarna för 
rättssäkerheten i ett demokratiskt samhälle. Det är särskilt angeläget att denna skyldighet 
upprätthålles i fråga om beslut, vilka för den enskilde är av så ingripande natur som de som kan 
meddelas med stöd av utlänningslagen.”109

 
Nedan skall utredas hur denna motiveringsskyldighet tar sig uttryck i 
utlänningsnämndsprocessen och migrationsdomstolsprocessen. 

4.2.2.1 Utlänningsnämndsprocessen 
Enligt 11:3 1 st. UtlL 1989 gällde 20 § FL som huvudregel rörande 
motivering av beslut enligt utlänningslagen. Av 20 § FL följer en skyldighet 
att till slutliga beslut lämna en motivering med de skäl som har bestämt 
utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen 
får dock utelämnas helt eller delvis under vissa förutsättningar. Sådana 
förutsättningar är bland annat om beslutet inte har gått någon part emot, om 
det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen 
eller om det är nödvändigt att utelämna skälen med hänsyn till rikets 
säkerhet eller skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska 
förhållanden. Skälen får också utelämnas om ärendet är så brådskande att 
det inte finns tid att utforma skälen.  
 
Enligt 11:3 2 st. UtlL 1989 gällde en specialbestämmelse för ärenden om 
uppehållstillstånd av innebörd att alla beslut skulle vara motiverade, alltså 
även bifallsbeslut. Denna bestämmelse infördes år 1997. I förarbetena 
utvecklades synen på beslutsmotiveringar enligt följande:  
 
”Någon detaljerad generell anvisning för hur motiveringen skall se ut varken kan eller bör ges. 
Rent allmänt kan dock sägas att beslut om permanent uppehållstillstånd bör vara utformade så 
att det tydligt går att urskilja på vilken grund utlänningen har fått stanna i Sverige samt de 
närmare omständigheter som konstituerar denna slutsats. Ett avslagsbeslut bör vara tydligt i sak 
och lättbegripligt.”110

 
Den landinformation som Utlänningsnämnden använde sig av i ett ärende 
tillfördes inte alltid akten.111 Eftersom informationen då inte ansågs utgöra 
skäl för utgången, behövde de heller inte tas med i motiveringen.  

4.2.2.2 Migrationsdomstolsprocessen 
Enligt 30 § FPL skall rättens avgörande av mål grundas på vad handlingarna 
innehåller och vad som i övrigt förekommit i målet. Av beslutet skall 
framgå de skäl som bestämt utgången. 
 

                                                 
109 K. prop. Nr. 41 1954 – Med förslag till utlänningslag, s. 95 
110 Prop. 1996/97:25 - Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv, s. 206 
111 op. cit., SOU 2004:74, s. 321ff. 
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Bestämmelsen i 30 § FPL utgör en garanti för att avgöranden i 
migrationsdomstolen inte grundas på material som inte hör till målet eller 
annat material som ligger utanför parternas kännedom samt att detta 
material skall framgå av domskälen.112 Det finns dock vissa undantag när 
det gäller relativt enkla och notoriska fakta. Vilka fakta som det i en process 
inte behöver läggas fram någon utredning om är givetvis beroende av 
omständigheterna. Avgörande i det enskilda fallet är att de fakta det gäller 
måste kunna förutsättas vara kända för alla som är inblandade i målet. Även 
förhållandena i ett främmande land kan till en viss del ses som notoriska 
fakta. 

4.2.2.3 Bedömning 
Både i utlänningsnämndsprocessen och i migrationsdomstolsprocessen finns 
regler som säkerställer att besluten och domarna motiveras. Ett problem i 
utlänningsnämndsprocessen var dock att den landinformation som 
myndigheterna använde sig av i ett ärende och den landanalys som gjordes 
inte alltid tillfördes akten. Insynen i de omständigheter som låg till grund för 
avgörandet blev då starkt begränsade för den sökande, trots en utförlig 
beslutsmotivering. I den mån sådan information kan ses som notoriska fakta 
kvarstår detta problem i migrationsdomstolsprocessen. Troligen gör dock 
tvåpartssystemet att problemet minskar i migrationsdomstolsprocessen 
eftersom domstolen måste bygga sitt avgörande på det som kommit fram i 
målet.  

4.3 Kommunikationsprincipen 

4.3.1 Rätt att yttra sig 
Rätten att yttra sig finns fastslagen både i 17 § FL och 18 § FPL och gäller 
således både i utlänningsnämndsprocessen och i 
migrationsdomstolsprocessen. Ovan har dock konstaterats att det ofta är en 
fördel för en part om denna rätt att yttra sig också inkluderar en rätt att yttra 
sig muntligt. Fördelarna med muntlig handläggning framträder extra klart 
när det är fråga om asylärenden.113 Det är därför om denna muntlighet som 
utredningen nedan kommer att handla.   

4.3.1.1 Utlänningsnämndsprocessen 
Enligt 11:1 2 st. UtlL 1989 skulle muntlig handläggning ingå i ett 
asylärende vid Utlänningsnämnden, om detta kunde antas vara till fördel för 
utredningen eller på annat sätt bidra till ett snabbt avgörande. Muntlig 
handläggning skulle även annars företas på utlänningens begäran, om det 
inte stod klart att en sådan handläggning var obehövlig i asylärendet. 
 
Muntlig handläggning innefattar såväl informella telefonkontakter och 
sammanträffanden som mer förhandlingsliknande sammankomster. 
Utformningen av den muntliga handläggningen fick Migrationsverket och 
                                                 
112 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 138 (hela stycket) 
113 Prop. 1988/89:86 – Med förslag till utlänningslag m.m., s. 83 
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Utlänningsnämnden besluta om själva.114 Enligt förarbetena skulle 
emellertid de mer förhandlingsliknande sammankomsterna endast användas 
i begränsad omfattning.115 Klaganden kunde således inte kräva att få 
företräda inför nämnden.116  
  
De förhandlingsliknande sammankomsterna, som kunde hållas både på 
begäran av sökanden och på Utlänningsnämndens eget initiativ, förekom i 
huvudsak i asylärenden.117 Oftast var skälet att trovärdighetsfrågor behövde 
belysas. Vid det muntliga sammanträdet penetrerades endast de relevanta 
frågorna och sammanträdet var därför att betrakta som en kompletterande 
handläggning. Vid dessa sammanträden var ordförande och 
nämndledamöter samt sökanden och hans eller hennes ombud närvarande. 

4.3.1.2 Migrationsdomstolsprocessen 
Huvudregeln i migrationsdomstolsprocessen är att förfarandet är skriftligt 
(16:5 1 st. UtlL 2005). I handläggningen får dock ingå muntlig förhandling 
beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller 
främja ett snabbt avgörande av målet (16:5 2 st. UtlL 2005). I 
migrationsdomstol skall muntlig förhandling hållas om en utlänning som för 
talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller 
särskilda skäl talar mot det (16:5 3 st. UtlL 2005). 
 
16:5 1-3 st. UtlL 2005 motsvarar 9 § FPL.118 Därmed skall 
migrationsdomstolen, i enlighet med förarbetena till FPL, ta stor hänsyn till 
partens önskemål om muntlig förhandling.119 Frågan, huruvida en muntlig 
förhandling är obehövlig eller inte, skall i första hand bedömas mot 
bakgrund av den föreliggande utredningen i målet. Även andra faktorer kan 
dock tillmätas betydelse, som att målet är av stor betydelse för parten och att 
han eller hon genom förhandlingen kan få en bättre förståelse för 
innebörden av det kommande avgörandet i målet. 
 
Eftersom Migrationsöverdomstolen är prejudikatinstans i 
migrationsdomstolsprocessen så gäller i fråga om muntlig förhandling 
samma bestämmelser för Migrationsöverdomstolen som för 
Regeringsrätten.120 Detta innebär att 9 § 2 st. FPL gäller för 
Migrationsöverdomstolen. 

4.3.1.3 Bedömning 
Rätten till muntlig handläggning är långtgående både i 
utlänningsnämndsprocessen och i migrationsdomstolsprocessen. 
Förarbetena till de båda processordningarna visar dock att man med muntlig 

                                                 
114 op. cit., Prop. 1996/97:25, s. 199 
115 op. cit., Prop. 1988/89:86, s. 84 
116 Prop. 1991/92:30 – Om en särskild nämnd för utlänningsärenden, s. 39 
117 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 152 (hela stycket) 
118 ibid., s. 311 
119 Prop. 1971:30 – Förvaltningsrättsreform med förslag till lag om allmänna 
förvaltningsdomstolar m.m., s. 537 (hela resten av stycket) 
120 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 311 
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handläggning i utlänningsnämndsprocessen främst avsåg mer informella 
kontakter medan man i migrationsdomstolsprocessen avser formella 
muntliga förhandlingar. Statistiken nedan visar att denna avsikt också 
avspeglar sig i hur ofta det förekommit muntliga förhandlingar i 
utlänningsnämndsprocessen respektive migrationsdomstolsprocessen.    
 
I propositionen till migrationsdomstolsprocessen anges antalet 
förhandlingsliknande sammankomster i Utlänningsnämnden i förhållande 
till hur många fall som avgjordes per år.121 2003 avgjordes 17 869 ärenden i 
Utlänningsnämnden och 2004 avgjordes 21 554 ärenden i nämnden. Mer 
förhandlingsliknande sammankomster med nämnd förekom ett par gånger 
per vecka, det vill säga cirka 100 gånger per år. Muntlig handläggning med 
nämnd förekom därmed i cirka 0.5 % av fallen ((100+100) / (17 869+21 
554)).  
 
Domstolsverkets statistik visar att mellan 31 mars och 30 september 2006, 
avgjordes 2700 mål i migrationsdomstolarna.122 Av dessa avgjordes 300 
mål efter muntlig förhandling.123 Således förekom muntlig förhandling i 
drygt 11 % av fallen (300 / 2700). 
 
Mot bakgrund av uttalandena i förarbetena samt statistiken ovan får anses 
klarlagt att det muntliga inslaget är större i migrationsdomstolsprocessen än 
i utlänningsnämndsprocessen. Ovan (se 4.2.1.3) har dock konstaterats att 
den ökade offentligheten i migrationsdomstolsprocessen kan inskränka 
möjligheten att göra sig hörd. Migrationsdomstolsprocessen för därför med 
sig både positiva och negativa effekter för rätten att göra sig hörd. 

4.3.2 Rätt att veta vad som anföres mot en 
Departementschefen uttalade följande i 1954 års proposition med förslag till 
Utlänningslag: 
 

”Beträffande frågan om utlännings rätt att vid förhör erhålla kännedom om vad som åberopas 
emot honom talar otvivelaktigt starka skäl för bibehållande av den nuvarande ordningen, enligt 
vilken denna rätt är oinskränkt. I en rättsstat bör icke någon få dömas ohörd och i 
överensstämmelse härmed bör utlänningen vid förhör få del av vad som lägges honom till last, 
så att han kan försvara sig.”124

 
I utlänningslag 1954 slogs sedan fast att en utlänning icke i något fall bör 
avlägsnas ur landet på grund av uppgifter som vid förhör hållits hemliga för 
honom eller henne.125

 

                                                 
121 ibid., s. 152ff. 
122 Bilaga A 
123 Bilaga B 
124 K. prop. Nr. 41 1954 – Med förslag till utlänningslag, s. 108 
125 Sundberg H., Regeringsrätten och den medborgerliga rättssäkerheten – rättstillämpning 
contra rättsvetenskap, ur Festskrift tillägnad Nils Herlitz, P.A. Norstedt & Söner, 
Stockholm 1955, s. 308 
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Det finns olika typer av uppgifter som kan ligga till grund för ett avgörande 
i ett asylärende. En sådan typ av uppgifter är den asylsökandes personliga 
förhållanden, en annan är den beslutsfattandes uppfattning om förhållandena 
i det land som den asylsökande kommer ifrån. Nedan skall utredas på vilket 
sätt och i vilken omfattning som en part kan få reda på vad som anföres mot 
honom eller henne i utlänningsnämndsprocessen och 
migrationsdomstolsprocessen, främst vad gäller relevant landinformation.  

4.3.2.1 Utlänningsnämndsprocessen 
I utlänningsnämndsprocessen fanns endast en part. Utlänningsnämnden var 
därför tvungen att till exempel inhämta information om förhållanden i andra 
länder.126 Utlänningsnämnden samarbetade med Migrationsverket i fråga 
om det databaserade länderinformationssystemet Lifos.127 Lifos innehöll 
både öppet och sekretessbelagt material. Den största delen av materialet var 
öppen för alla. Det sekretessbelagda materialet var främst rapporter från till 
exempel ambassader och andra uppgifter för vilka den så kallade 
utrikessekreten i 2:1 SekrL rådde.128 Även uppgifter om de källor 
ambassaden använt sig av för att hämta informationen kunde vara 
sekretessbelagda enligt samma lagrum.129

 
Huvudregeln i 14:5 SekrL är att sekretess skall vika för en parts rätt att ta 
del av material i mål eller ärende. Den begränsning som föreskrivs är att en 
handling eller annat material inte får lämnas ut till en part, i den mån det av 
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att 
sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Myndigheten skall dock alltid i 
ett sådant fall på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet 
innehåller, i den mån det behövs för att han eller hon skall kunna ta till vara 
sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen 
skall skydda (15:5 SekrL). Ombuden i asylärenden kunde därför få tillgång 
till visst hemligt material, av relevans i det enskilda ärendet, med förbehåll 
att informationen inte fick spridas vidare.130

4.3.2.2 Migrationsdomstolsprocessen 
På regeringens uppdrag131 lägger Migrationsverket numera ut en stor del av 
den landinformation som de använder sig av på Internet.132 Detta innebär att 
part kan få tillgång till informationen om de förhållanden i ett främmande 
land som myndigheten använder sig av, även när det ses som notoriska 
fakta. Dessutom innebär själva tvåpartsförfarandet att parts tillgång till 
sådan landinformation som är av intresse i det enskilda ärendet förbättras133 

                                                 
126 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 138 
127 op. cit., SOU 2004:74, s. 273 
128 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 148 
129 op. cit., SOU 2004:74, s. 276 
130 ibid., s. 269 
131 op. cit., Prop. 2004/05:170, s 157 
132 2004/05:SfU17 – Ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsärenden, s. 148 
133 Lagrådsremiss 17 mars 2005 – Ny instans- och processordning i utlännings- och 
medborgarskapsärenden, s. 11 
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eftersom Migrationsverket då måste lägga fram all den information som det 
vill att domstolen skall beakta. 
 
Domstolen i sin tur får inte bygga sitt avgörande på något annat än vad som 
kommit fram i målet och som parterna skall ha fått kännedom om.134 Det 
kan således inte komma i fråga att domstolarna inhämtar eller tillför 
utredning på annat sätt än det som förvaltningsprocesslagen föreskriver. 

4.3.2.3 Bedömning 
Insynsrätten i förvaltningsförfarandet och i förvaltningsprocessen är ganska 
långtgående. Även insynsrätten begränsades dock i 
utlänningsnämndsprocessen genom att landinformation och landanalyser 
inte alltid tillfördes akten (se ovan angående beslutsmotiveringar 4.2.2.3). 
Eftersom partsinsynen endast gäller för information som är en del av 
utredningen i målet, så kunde parten på detta sätt undanhållas information 
under utredningen om vilka fakta som beslutsfattaren använde sig av. 
 
Tvåpartsförfarandet i kombination med att Migrationsverkets 
landinformation nu läggs ut på Internet innebär därför att en part har större 
möjlighet att ta del av vad som anförs mot honom eller henne i 
migrationsdomstolsprocessen än i utlänningsnämndsprocessen.  

4.3.3 Rätt till offentligt biträde 
Nedan skall studeras i vilken utsträckning asylsökande har rätt till ett 
offentligt biträde i utlänningsnämndsprocessen och 
migrationsdomstolsprocessen. Principen om det fria valet av ombud får 
särskild tyngd i asylärenden, där det många gånger gäller människor som på 
grund av förföljelse tvingats misstro alla myndigheter och av myndigheter 
utsedda personer.135 Därför kommer även reglerna kring valet av biträde att 
belysas. 

4.3.3.1 Utlänningsnämndsprocessen 
Rätt till offentligt biträde förelåg enligt 11:8 1 st. UtlL 1989 bland annat i 
ärenden om avvisning och om utvisning. I avvisningsärenden hos en 
polismyndighet hade dock en utlänning rätt till offentligt biträde endast om 
utlänningen hållits i förvar längre än tre dagar (11:8 1 st. 1 p. UtlL 1989). På 
verkställighetsstadiet kunde offentligt biträde också förordnas om 
utlänningen hållits i förvar sedan mer än tre dagar (11:8 1 st. 4 p. UtlL 
1989). Vid ny ansökan om uppehållstillstånd enligt 2:5b UtlL (NUT), 
förordnades offentligt biträde endast om Utlänningsnämnden meddelat 
beslut om inhibition i ärendet om avvisning eller utvisning.136 I samtliga fall 
som nämns i 11:8 1 st. UtlL 1989 skulle offentligt biträde förordnas om det 
inte måste antas att behov av biträde saknades. Enligt 11:8 2 st. UtlL 1989 
skulle offentligt biträde alltid förordnas för barn under 18 år som hölls i 
förvar, om barnet saknade vårdnadshavare här i landet. 
                                                 
134 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 138 (hela stycket) 
135 op. cit., Styrelsen för Sveriges Advokatsamfund, 1988, s. 17 ff. 
136 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 238 
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Av 2 § lagen om offentligt biträde följer att den myndighet som handlägger 
ärendet i sak också skall besluta i frågor om offentligt biträde.137 Valet av 
ombud gick till så att sökanden tillfrågades av Migrationsverket om han 
eller hon hade något särskilt önskemål när det gällde vem som skulle 
förordnas som biträde. Om sökanden inte kunde ange någon särskild person, 
valdes biträdet från en upprättad lista över biträden. För att minimera 
kostnaderna valdes företrädesvis ett biträde som hade sin verksamhet i 
närheten av sökandens bostadsort.  
 
Enligt 11:10 UtlL 1989 fick Migrationsverkets- eller regeringens beslut i 
frågor om offentligt biträde överklagas till Utlänningsnämnden. 

4.3.3.2 Migrationsdomstolsprocessen 
18:1 UtlL 2005 motsvarar i stort sett den gamla bestämmelsen i 11:8 1 st. 
UtlL 1989 med den skillnaden att bestämmelsen om NUT tagits bort och 
ersatts med en bestämmelse om verkställighet av beslut om avvisning eller 
utvisning efter beslut om inhibition.  
 
Även i migrationsdomstolsprocessen är det den beslutande myndigheten 
som förordnar offentligt biträde.138 Detta innebär att Regeringskansliet 
beslutar i frågor om offentligt biträde i ärenden hos regeringen medan 
Migrationsverket förordnar offentliga biträden i ärenden som handläggs hos 
verket. Beslutet kan överklagas enligt samma ordning som gäller för 
huvudsaken. 

4.3.3.3 Bedömning 
Regeringen tar själv upp den kritik som riktats mot 
utlänningsnämndsprocessen angående förhållandet att det är 
Migrationsverket som förordnar offentliga biträden i de ärenden som 
handläggs hos verket.139 Bland annat anger man att det har framförts kritik 
att vissa av de offentliga biträdena som förordnas inte har den kompetens 
som krävs samt att Migrationsverket förordnar offentliga biträden för sent i 
processen. Mot migrationsdomstolsprocessen har kritik dessutom framförts 
att det är olämpligt att Migrationsverket förordnar offentliga biträden 
eftersom verket blir utlänningens motpart vid en eventuell process i 
domstol.  
 
Trots detta föreslogs inte någon ändring i migrationsdomstolsprocessen 
jämfört med utlänningsnämndsprocessen, utan regeringen ville istället 
avvakta mer utredning på området.140

 
Det är anmärkningsvärt att den hårda kritik som riktats mot 
utlänningsnämndsprocessen på det här området inte lett till någon ändring i 
migrationsdomstolsprocessen. Tvåpartsprocessen innebär att ombuden har 
                                                 
137 op. cit., SOU 2004:74, s. 288 (hela stycket) 
138 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 240ff. (hela stycket) 
139 ibid., s. 241 (hela stycket) 
140 ibid., s. 243 
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fått större ansvar i processen samtidigt som det fått större betydelse för 
Migrationsverket vem de förordnar som offentligt biträde eftersom ombudet 
kan bli dennes motpart i domstol. För biträdet kan det förhållandet att han 
eller hon utses av Migrationsverket innebära en intressekonflikt. Om 
ombudet gör sig för obekväm riskerar han eller hon att Migrationsverket 
inte förordnar honom eller henne som offentligt biträde igen. Sammantaget 
innebär Migrationsverkets makt över förordnandet av offentliga biträden ett 
ännu större rättssäkerhetsproblem i migrationsdomstolsprocessen än i 
utlänningsnämndsprocessen.  

4.4 Avgörande inom rimlig tid 
Långa handläggningstider skall undvikas i all offentlig verksamhet. 
Fördröjningar innebär vanligen att ärenden blir svårare att handlägga 
samtidigt som de direkt berörda personerna drabbas av långa väntetider.141 
Långa väntetider i asylärenden innebär dessutom stora kostnader för 
samhället och ett psykiskt lidande för den enskilde. Under väntetiden lever 
många under mycket pressade förhållanden. De förväntningar som byggs 
upp om ett eventuellt positivt beslut leder också till att de psykiska 
påfrestningarna vid ett eventuellt beslut om avslag blir större.142 
Asylärenden ställer därför större krav på handläggningens skyndsamhet än 
vad som i allmänhet gäller för mål i förvaltningen.143 Samtidigt får 
processen inte heller gå för snabbt. När en asylprocess pågår under en 
mycket kort tid så finns en stor risk att den asylsökande inte får tillfälle att 
lägga fram alla sina skäl och att de skäl som läggs fram inte utreds på ett 
tillfredsställande sätt. En sådan process strider dock mot andra 
rättssäkerhetsgarantier såsom officialprincipen som bidrar till opartiskhet 
samt rätten att yttra sig. Därför läggs fokus här på att avgörandet inte får ta 
orimligt lång tid.  
 
Den totala tidsåtgången i ett asylärende kan betraktas som bestående av tre 
olika delar; för det första tid för aktiv handläggning, för det andra tid för 
korrespondens och kommunikation med andra myndigheter och med den 
sökandes juridiska ombud och för det tredje passiv tid som inte kan 
förklaras av någon särskild aktivitet i ärendet.144 Den aktiva tid som krävs 
för att handlägga ett asylärende är några få arbetsdagar. Tiden för 
kommunikation är betydligt längre men kan i de flesta fall klaras på 3-4 
månader. Om tidsåtgången är längre än så finns det antingen mycket 
speciella ärendeanknutna förklaringar eller också är det fråga om passiv tid 
som beror på att ingen haft tid att arbeta med ärendet eller att det haft låg 
prioritet. 

                                                 
141 op. cit., Riksdagens Revisorers rapport 2001/02:6, s. 6 
142 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 106 
143 ibid., s. 130 
144 op. cit., Riksdagens Revisorers rapport 2001/02:6, s. 7 (hela stycket) 
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4.4.1 Utlänningsnämndsprocessen 
I 2003 års regleringsbrev avseende Utlänningsnämnden angav regeringen 
som mål att beslut om avvisning eller utvisning skulle fattas inom sex 
månader och att den totala väntetiden för den asylsökande skulle vara högst 
12 månader till lagakraftvunnet beslut. Beslut i NUT ärenden skulle fattas 
inom en månad om inte inhibition meddelades eller andra skäl förelåg.145  
 
I Utlänningsnämnden fick en hel del resurser avsättas för handläggningen av 
NUT-ärenden.146 Dessa nya ansökningar gjorde dessutom att det i vissa fall 
var svårt att definiera vad som var det definitiva slutet på en asylprocess.147 
Om Utlänningsnämnden avslog ett överklagande så berodde all ytterligare 
tidsåtgång på att nämndens beslut av något skäl inte hade verkställts. 
Eftersom det alltid var möjligt att komma med nya ansökningar om 
uppehållstillstånd så länge den asylsökande var kvar i landet, fanns endast 
två riktigt definitiva utfall – antingen att den sökande fick uppehållstillstånd 
i Sverige eller att vederbörande lämnade landet. 

4.4.2 Migrationsdomstolsprocessen 
Enligt 16:4 UtlL 2005 skall mål om avvisning eller utvisning och mål om 
förvar handläggas skyndsamt i migrationsdomstolarna samt i 
Migrationsöverdomstolen. Paragrafen saknar motsvarighet i 1989 års 
utlänningslag. Föreskriften innebär att mål om avvisning eller utvisning 
samt mål om förvar skall handläggas som så kallade förtursmål i 
domstolarna.148 Kravet på snabbhet i processen ställer höga krav på 
koncentration både på föredragning och på muntlig förhandling.149

 
Det som kan förlänga handläggningstiderna i migrationsdomstolsprocessen 
är dels att det hålls muntlig förhandling i större utsträckning än i 
utlänningsnämndsprocessen,150 och dels att det finns ytterligare en 
överprövningsinstans.151 Denna sista fördröjningsrisk minskas dock av 
dispensgrunderna i Migrationsöverdomstolen som hindrar många mål från 
att få prövningstillstånd där.152

 
Det främsta argumentet till varför migrationsdomstolsprocessen skulle 
kunna minska handläggningstiderna är att det inte längre är möjligt att 
lämna in nya ansökningar om uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet beslut. 

                                                 
145 op. cit., SOU 2004:74, s. 319 
146 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 223 
147 op. cit., Riksdagens Revisorers rapport 2001/02:6, s. 32 (hela resten av stycket) 
148 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 310ff. 
149 ibid. s. 125 
150 op. cit., 2004/05:SfU17, s. 14 
151 op. cit., Lagrådets yttrande 2005-05-09, s. 12 
152 op. cit., Prop. 2004/05:170, s. 132 
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4.4.3 Bedömning 
Utlänningsnämnden nådde inte upp till de mål som regeringen hade satt 
upp.153 I avlägsnandeärendena fattade Utlänningsnämnden år 2002 beslut 
inom sex månader i 52 procent av de avgjorda asylärendena. Beslut i 
ärenden om ny ansökan om uppehållstillstånd fattades det året inom en 
månad i 62 procent av de avgjorda ärendena. 
 
Eftersom migrationsdomstolarna endast har verkat i drygt sex månader så 
har naturligtvis inga avgjorda ärenden tagit orimligt lång tid att handlägga. 
Det som är möjligt att se genom domstolsverkets statistik är dock att 
utgående balans den 30 september 2006 var större än ingående balans den 
31 mars 2006.154 Efter ett halvårs arbete hade migrationsdomstolarna 
därmed fler oavgjorda ärenden än vad Utlänningsnämnden lämnade efter 
sig. Detta kan dock bero på att verksamheten inte riktigt kommit igång än, 
framförallt för att man väntar på mål som ligger för omprövning hos 
Migrationsverket.155

 
Därmed är det inte möjligt att säkerställa vilken av instans- och 
processordningarna som bäst garanterar att asylärenden handläggs inom 
rimlig tid. Här kan dock konstateras att lagrådet i sitt yttrande inte trodde att 
avskaffandet av NUT skulle leda till kortare handläggningstider eftersom 
Migrationsverket måste pröva verkställigheten ex officio.156 Tvärtom ansåg 
lagrådet att det var en uppenbar risk att angelägna anspråk på skyndsamhet i 
processen många gånger skulle bli mer eftersatta med den nya ordningen, 
inte minst på grund av att den innefattar ytterligare en 
överprövningsinstans.157 Denna farhåga delades dessutom av dåvarande 
migrationsministern.158

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 op. cit., SOU 2004:74, s. 319 (hela stycket) 
154 Bilaga A 
155 Få ärenden når domstolarna, ST Press nr 13 2006, s. 22 
156 op. cit., Lagrådets yttrande 2005-05-09, s. 38ff. 
157 ibid., s. 12 
158 op. cit. Brattberg L., Dagens Nyheter 2006-03-21, s. 11 
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5 Sammanfattande slutsatser 

5.1 Rättssäkerhetsdefinitionen 
I doktrinen finns många åsikter om vad rättssäkerhet egentligen är. Vissa 
anser att ett samhälle inte kan vara rättssäkert om det inte också skyddar 
andra viktiga värden såsom personlig trygghet och kroppslig integritet. En 
för vid definition av begreppet blir dock lätt motsägelsefull. I en komparativ 
studie som denna så behöver definitionen vara mer precis och därför valdes 
Jareborgs formella rättssäkerhetsbegrepp. Därmed definierades rättssäkerhet 
i denna uppsats som skydd av den enskilde mot godtycklig maktutövning 
från staten. 

5.2 Rättssäkerhetsgarantierna  
Allt sedan den nordiska förvaltningen började växa efter andra världskriget 
så har det pågått en rättsvetenskaplig diskurs om hur rättssäkerheten kan 
garanteras i förvaltningen. Denna diskurs har här, efter Advokatsamfundets 
modell, sammanfattats i fyra principer, nämligen objektivitetsprincipen, 
offentlighetsprincipen, kommunikationsprincipen och avgörande inom 
rimlig tid. Dessa principer och dess underrubriker har sedan använts för att 
beskriva under vilka omständigheter som rättssäkerheten kan säkerställas i 
förvaltningsärenden såsom asylansökningar. 

5.3 Utlänningsnämndsprocessen och 
migrationsdomstolsprocessen 

Uppbyggnaden av migrationsdomstolsprocessen skiljer sig stort från 
utlänningsnämndsprocessens konstruktion. Det som kanske är mest 
utmärkande är förändringen av själva överprövningsinstanserna. I 
utlänningsnämndsprocessen kunde Migrationsverkets beslut överklagas till 
Utlänningsnämnden som kunde överlämna ärendet till regeringen om det till 
exempel fanns behov av prejudikat. I migrationsdomstolsprocessen däremot 
kan Migrationsverkets beslut överklagas till en migrationsdomstol. 
Domstolens dom kan sedan, efter prövningstillstånd, också prövas av en 
Migrationsöverdomstol. I migrationsdomstolsprocessen prövar regeringen 
endast säkerhetsärenden.  
 
En annan utmärkande förändring är att möjligheten till NUT som fanns i 
utlänningsnämndsprocessen har tagits bort i migrationsdomstolsprocessen. 
Institutet har istället ersatts av en prövning av verkställighetshinder.  
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5.4 Instans- och processordningarna som 
rättssäkerhetsgaranter 

Hur svarar då de båda processordningarna mot de kriterier som säkerställer 
rättssäkerheten vid överprövning av asylärenden? Nedan följer en 
sammanfattande bedömning av vilken av de två instans- och 
processordningarna som bäst uppfyller objektivitetsprincipen, 
offentlighetsprincipen, kommunikationsprincipen och avgörande inom 
rimlig tid. 

5.4.1 Objektivitetsprincipen 
Migrationsdomstolarna är mer självständiga i förhållande till den politiska 
makten än vad Utlänningsnämnden var. Tvåpartsprocessen i domstol samt 
ett större urval av lekmän garanterar dessutom opartiskheten på ett bättre 
sätt i migrationsdomstolsprocessen än i utlänningsnämndsprocessen.  
 
Samtidigt finns en större risk att lika fall inte behandlas lika i 
migrationsdomstolsprocessen än i utlänningsnämndsprocessen. Detta beror 
främst på att det kommer att ta tid för Migrationsöverdomstolen att utveckla 
en lika omfattande praxis som Utlänningsnämnden hade. När 
Migrationsöverdomstolen inte hinner med blir det i stället upp till de tre 
migrationsdomstolarna att skapa praxis, vilket kan leda till skiljaktigheter.  
 
Vad gäller objektivitetsprincipen kan därmed sammanfattningsvis sägas att 
två av tre kriterier uppfylls bättre genom migrationsdomstolsprocessen än 
genom utlänningsnämndsprocessen. 

5.4.2 Offentlighetsprincipen 
I migrationsdomstolsprocessen får sekretessen för det mesta ge vika för 
allmänna handlingars- och muntliga förhandlingars offentlighet. I 
utlänningsnämndsprocessen var förhållandena de omvända. I detta avseende 
säkerställs därmed rättssäkerheten bättre genom 
migrationsdomstolsprocessen än genom utlänningsnämndsprocessen. 
 
Motiveringsskyldigheten är långtgående i båda instans- och 
processordningarna. Trots denna långtgående motiveringsskyldighet så kan 
insynen i till exempel den landinformation som ligger till grund för ett 
avgörande begränsas i och med att informationen ses som notoriska fakta. 
Det är dock troligt att tvåpartssystemet i migrationsdomstolsprocessen 
kommer att minska detta problem eftersom domstolen måste basera sitt 
avgörande på det som kommit fram i målet.  
 
Sammanfattningsvis kan därmed sägas att offentlighetsprincipen uppfylls 
bättre genom migrationsdomstolsprocessen än genom 
utlänningsnämndsprocessen. 

 42



5.4.3 Kommunikationsprincipen  
Det muntliga inslaget är större i migrationsdomstolsprocessen än i 
utlänningsnämndsprocessen vilket främjar rätten att yttra sig. Samtidigt kan 
den ökade offentligheten i migrationsdomstolsprocessen i värsta fall 
inskränka möjligheten att yttra sig. Detta beror då på att den enskilde är så 
rädd för att hans eller hennes version av sanningen skall komma ut att denne 
inte vågar lägga fram alla sina skäl, varken muntligt eller skriftligt.  
 
Rätten att veta vad som anföres mot en är stark i både 
migrationsdomstolsprocessen och utlänningsnämndsprocessen. Eftersom 
partsinsynen endast gäller information som är en del av utredningen i målet 
så ställer dock landinformation, som ses som notoriska fakta, till problem 
även på detta område. Tvåpartsförfarandet i kombination med att 
Migrationsverkets landinformation nu läggs ut på Internet skall 
förhoppningsvis minska detta problem.  
 
Rätten till offentligt biträde är densamma i de två instans- och 
processordningarna. Det faktum att det är Migrationsverket som utser 
ombud får dock större konsekvenser i migrationsdomstolsprocessen 
eftersom verket då blir ombudets motpart om målet överklagas till 
migrationsdomstol.  
 
När det gäller kommunikationsprincipen finns därmed 
rättssäkerhetsproblem både i migrationsdomstolsprocessen och i 
utlänningsnämndsprocessen. Det går därför inte att fastställa vilken av 
instans- och processordningarna som bäst uppfyller principen. 

5.4.4 Avgörande inom rimlig tid  
Det är svårt att bedöma vilken av de två instans- och processordningarna 
som tidsmässigt är mest effektiv eftersom migrationsdomstolsprocessen 
funnits under så begränsad tid. Mycket tyder dock på att det tar längre tid att 
få ett mål avgjort i migrationsdomstolsprocessen än vad som var fallet i 
utlänningsnämndsprocessen. I så fall beror förmodligen de ökade 
handläggningstiderna bland annat på att migrationsdomstolsprocessen 
innefattar ytterligare en överprövningsinstans.  
 
I detta avseende är det därmed inte troligt att rättssäkerheten säkerställs 
bättre genom migrationsdomstolsprocessen än genom 
utlänningsnämndsprocessen. 

5.5 Sammanvägning 
Sammanfattningsvis kan sägas att offentlighetsprincipen och 
objektivitetsprincipen uppfylls bättre genom migrationsdomstolsprocessen 
än genom utlänningsnämndsprocessen medan avgörande inom rimlig tid 
troligtvis uppfylldes bättre genom utlänningsnämndsprocessen. Angående 
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kommunikationsprincipen så finns lika stora problem i både 
utlänningsnämndsprocessen och migrationsdomstolsprocessen och det går 
därför inte att slå fast vilken av instans- och processordningarna som bäst 
uppfyller principen.  
 
Efter en sammanvägning av dessa fyra principer står det klart att 
rättssäkerheten garanteras bättre i migrationsdomstolsprocessen än i 
utlänningsnämndsprocessen. Frågan, om rättssäkerheten vid överprövning 
av asylärenden säkerställs bättre genom migrationsdomstolsprocessen än 
genom utlänningsnämndsprocessen, kan därmed besvaras jakande. 
 
Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro med detta konstaterande och 
glömma bort att uppsatsen även påvisat viktiga rättssäkerhetsproblem med 
migrationsdomstolsprocessen. En del av dessa problem fanns redan i 
utlänningsnämndsprocessen såsom det faktum att det är Migrationsverket 
som utser offentligt biträde och att asylärenden inte alltid avgörs inom 
rimlig tid. Men det har också dykt upp helt nya typer av problem i 
migrationsdomstolsprocessen som att lika fall inte alltid behandlas lika och 
att asylsökande inte vågar yttra sig på grund av den ökade offentligheten. 
Dessa problem är värda att tas på allvar.    
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6 Epilog 
När rättssäkerhet definieras som skydd mot godtycklig maktutövning från 
staten så representerar den ett, bland många, skyddsvärda intressen inom 
asylrätten. Det är inte säkert att den asylsökande själv anser att detta intresse 
är det allra viktigaste. Tvärtom anser troligtvis många att det viktigaste är att 
definieras som skyddsbehövande på något sätt och få uppehållstillstånd i 
Sverige. Andra saker som kan vara viktiga för den asylsökande är att känna 
sig behandlad med respekt och att dennes personliga förhållanden inte röjs 
för allmänheten.   
 
Att migrationsdomstolsprocessen faktiskt har ökat rättssäkerheten i 
överprövningen av asylärenden innebär därför inte automatiskt att de 
asylsökande själva anser att processen är bättre i den nya ordningen. Detta 
skulle dock vara intressant att utreda. Det skulle också vara intressant att 
titta närmare på hur de materiella reglerna har ändrats i UtlL 2005 jämfört 
med UtlL 1989 och jämföra vilka som får uppehållstillstånd nu och då. 
Vidare skulle det vara bra med en oberoende utredning som granskade 
effekterna av den ökade offentligheten. Hur stora är egentligen de positiva 
effekterna för rättssäkerheten jämfört med de negativa effekterna för den 
enskilde?  
 
Andra studier på området skulle kunna handla om att titta närmare på 
Migrationsverkets nya arbetsmetoder och intervjua asylsökande, ombud och 
beslutsfattare om vad de anser om det nya arbetssättet. Det skulle också 
kunna vara möjligt att använda samma kriterier som i denna uppsats för att 
utvärdera om Migrationsverkets nya arbetssätt har lett till ökad rättssäkerhet. 
Ytterligare ett område som skulle vara bra att utreda är vad skillnaderna i 
ändringsfrekvensen hos de tre migrationsdomstolarna beror på. 
 
Effektiviteten har, i denna uppsats, behandlats som en del av rättssäkerheten 
i den mån den har betydelse för den enskilde parten. Däremot har det 
allmännas kostnader inte behandlats. I ett annat sammanhang skulle det 
därför vara intressant att ta reda på vilken av de två instans- och 
processordningarna som kräver störst ekonomiska resurser för det allmänna. 
Om det visar sig vara migrationsdomstolsprocessen skulle det vara 
intressant att utreda om den ökade kostnaden är värd sitt pris med hänsyn till 
att rättssäkerheten har ökat.  
 
Avslutningsvis ska sägas att denna uppsats har visat att asylsökande har ett 
större skydd mot godtycklig maktutövning från staten i 
migrationsdomstolsprocessen än de hade i utlänningsnämndsprocessen. 
Detta medför inte automatiskt att staten kommer att behandla denne rättvist 
och respektfullt. Men att ett system är rättssäkert innebär åtminstone att ett 
minimikriterium är uppfyllt för att alla människors lika värde inte bara skall 
vara tomma ord.     
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Bilaga A – Inkomna, avgjorda och balanserade mål vid 
migrationsdomstolarna, 2006-03-31 - 2006-09-30  

 
1) Totalt 

  Ingående 
balans 

Inkomna Avgjorda Utgående 
balans 

Målgrupp Namn Niva1 Namn Utlännings- och 
medborgarskapsmål 
(60-69) 

        

    1.456 1.329 1.151 1.634
  1.399 1.261 1.114 1.546
   - varav 
ensamkommande 
barn (6003) 

20 18 20 18

   - varav med 
omedelbar 
verkställighet (6020-
6023,6025) 

60 488 444 104

- varav med 
asylskäl 
(6001,6003-
6026) 

   - varav övriga 1.319 755 650 1.424
- varav utan 
asylskäl 
(6002,6099) 

  55 68 36 87

Avvisning och 
utvisning (60) 

- varav övriga   2 0 1 1
    1.026 1.073 713 1.386
- varav 
uppehållstillstånd 
(6101-6108) 

  1.022 1.071 710 1.383

- varav 
arbetstillstånd 
(6109) 

  0 2 1 1

Uppehållstillstånd 
m.m. (61) 

- varav övriga   4 0 2 2
Ny prövning i 
verkställighetsärenden 
(62) 

    0 298 237 61

Flyktingförklaring och 
resedokument (63) 

    31 35 23 43

    0 94 86 8
- varav förvar 
(6402) 

  0 77 72 5
Omhändertagande av 
biljetter och förvar (64) 

- varav övriga   0 17 14 3
Offentligt biträde, 
ersättning och ombud 
(65) 

    23 134 123 34

Medborgarskap (66)     534 216 323 427
Ansökningsavgift (67)     7 7 8 6
Tillfällig kod för mål 
inom 
migrationsområdet 
(69) 

    0 0 0 0
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    0 39 36 3Kod för mål som inte 
kan hänföras till annan 
kod (69) 

Information 
saknas på denna 
nivå 

  0 39 36 3

Summa     3.077 3.225 2.700 3.602
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2) Migrationsdomstolen i Göteborg 
  Ingående 

balans 
Inkomna Avgjorda Utgående 

balans 
Målgrupp Namn Niva1 Namn Utlännings- och 

medborgarskapsmål 
(60-69) 

        

    307 237 213 331
  304 237 212 329
   - varav 
ensamkommande 
barn (6003) 

14 5 11 8

   - varav med 
omedelbar 
verkställighet (6020-
6023,6025) 

10 91 91 10

- varav med 
asylskäl 
(6001,6003-
6026) 

   - varav övriga 280 141 110 311
- varav utan 
asylskäl 
(6002,6099) 

  3 0 1 2

Avvisning och 
utvisning (60) 

- varav övriga   0 0 0 0
    132 151 81 202
- varav 
uppehållstillstånd 
(6101-6108) 

  132 151 81 202

- varav 
arbetstillstånd 
(6109) 

  0 0 0 0

Uppehållstillstånd 
m.m. (61) 

- varav övriga   0 0 0 0
Ny prövning i 
verkställighetsärenden 
(62) 

    0 101 87 14

Flyktingförklaring och 
resedokument (63) 

    4 4 1 7

    0 38 35 3
- varav förvar 
(6402) 

  0 36 33 3
Omhändertagande av 
biljetter och förvar (64) 

- varav övriga   0 2 2 0
Offentligt biträde, 
ersättning och ombud 
(65) 

    4 22 22 4

Medborgarskap (66)     0 0 0 0
Tillfällig kod för mål 
inom 
migrationsområdet 
(69) 

    0 0 0 0

    0 21 21 0Kod för mål som inte 
kan hänföras till annan 
kod (69) 

Information 
saknas på denna 
nivå 

  0 21 21 0

Summa     447 574 460 561
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3) Migrationsdomstolen i Skåne län 
  Ingående 

balans 
Inkomna Avgjorda Utgående 

balans 
Målgrupp Namn Niva1 Namn Utlännings- och 

medborgarskapsmål 
(60-69) 

        

    365 370 392 343
  351 364 384 331
   - varav 
ensamkommande 
barn (6003) 

2 4 3 3

   - varav med 
omedelbar 
verkställighet (6020-
6023,6025) 

5 147 112 40

- varav med 
asylskäl 
(6001,6003-
6026) 

   - varav övriga 344 213 269 288
- varav utan 
asylskäl 
(6002,6099) 

  14 6 8 12

Avvisning och 
utvisning (60) 

- varav övriga   0 0 0 0
    208 271 249 230
- varav 
uppehållstillstånd 
(6101-6108) 

  207 271 248 230
Uppehållstillstånd 
m.m. (61) 

- varav övriga   1 0 1 0
Ny prövning i 
verkställighetsärenden 
(62) 

    0 87 69 18

Flyktingförklaring och 
resedokument (63) 

    8 11 10 9

    0 43 41 2
- varav förvar 
(6402) 

  0 41 39 2
Omhändertagande av 
biljetter och förvar (64) 

- varav övriga   0 2 2 0
Offentligt biträde, 
ersättning och ombud 
(65) 

    3 19 18 4

Medborgarskap (66)     0 0 0 0
Ansökningsavgift (67)     1 0 1 0
Tillfällig kod för mål 
inom 
migrationsområdet 
(69) 

    0 0 0 0

Summa     585 801 780 606
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4) Migrationsdomstolen i Stockholm 
  Ingående 

balans 
Inkomna Avgjorda Utgående 

balans 
Målgrupp Namn Niva1 Namn Utlännings- och 

medborgarskapsmål 
(60-69) 

        

    784 722 546 960
  744 660 518 886
   - varav 
ensamkommande 
barn (6003) 

4 9 6 7

   - varav med 
omedelbar 
verkställighet (6020-
6023,6025) 

45 250 241 54

- varav med 
asylskäl 
(6001,6003-
6026) 

   - varav övriga 695 401 271 825
- varav utan 
asylskäl 
(6002,6099) 

  38 62 27 73

Avvisning och 
utvisning (60) 

- varav övriga   2 0 1 1
    686 651 383 954
- varav 
uppehållstillstånd 
(6101-6108) 

  683 649 381 951

- varav 
arbetstillstånd 
(6109) 

  0 2 1 1

Uppehållstillstånd 
m.m. (61) 

- varav övriga   3 0 1 2
Ny prövning i 
verkställighetsärenden 
(62) 

    0 110 81 29

Flyktingförklaring och 
resedokument (63) 

    19 20 12 27

    0 13 10 3Omhändertagande av 
biljetter och förvar (64) - varav övriga   0 13 10 3
Offentligt biträde, 
ersättning och ombud 
(65) 

    16 93 83 26

Medborgarskap (66)     534 216 323 427
Ansökningsavgift (67)     6 7 7 6
Tillfällig kod för mål 
inom 
migrationsområdet 
(69) 

    0 0 0 0

    0 18 15 3Kod för mål som inte 
kan hänföras till annan 
kod (69) 

Information 
saknas på denna 
nivå 

  0 18 15 3

Summa     2.045 1.850 1.460 2.435
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Bilaga B – Avgjorda mål där muntlig förhandling har 
förekommit, 2006-03-31 - 2006-09-30 

Å
r 

2006   

 Antal mål Total 
förhandlings
tid timmar 

Målgrupp Nivå 1 Utlännings- och 
medborgarskaps
mål (60-69) 

      

      261 428,8 
    256 423,0 
   - varav 
ensamkommande 
barn (6003) 

  7 14,5 

   - varav med 
omedelbar 
verkställighet 
(6020-6023,6025)

  34 51,6 

- varav med 
asylskäl 
(6001,6003-
6026) 

   - varav övriga   215 356,9 

Avvisning och 
utvisning (60) 

- varav utan 
asylskäl 
(6002,6099) 

    5 5,8 

      14 16,0 Uppehållstillstånd 
m.m. (61) - varav 

uppehållstillstå
nd (6101-
6108) 

    14 16,0 

Ny prövning i 
verkställighetsären
den (62) 

      2 3,5 

      21 17,2 
- varav förvar 
(6402) 

    18 14,3 
Omhändertagande 
av biljetter och 
förvar (64) 

- varav övriga     3 2,9 
      2 0,7 Kod för mål som 

inte kan hänföras 
till annan kod (69) 

Information 
saknas på 
denna nivå 

    2 0,7 

Summa       300 466,2 
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Bilaga C – Avgjorda mål där Migrationsverkets beslut har 
ändrats, 2006-03-31 – 2006-09-30 

1) Migrationsdomstolen i Göteborg 
    

Ändrat 
Målgrupp Nivå 1 Utlännings- och 

medborgarskapsmål (60-
69) 

 

Avvisning och utvisning (60)     60
  - varav med asylskäl 

(6001,6003-6026) 
  60

       - varav ensamkommande 
barn (6003) 

4

       - varav med omedelbar 
verkställighet (6020-
6023,6025) 

19

       - varav övriga 37
  - varav utan asylskäl 

(6002,6099) 
  0

Uppehållstillstånd m.m. (61)     46
  - varav 

uppehållstillstånd 
(6101-6108) 

  46

Ny prövning i 
verkställighetsärenden (62) 

    8

Flyktingförklaring och 
resedokument (63) 

    0

Omhändertagande av 
biljetter och förvar (64) 

    6

  - varav förvar (6402)   4
  - varav övriga   2
Offentligt biträde, ersättning 
och ombud (65) 

    5

Kod för mål som inte kan 
hänföras till annan kod (69) 

    0

  Information saknas 
på denna nivå 

  0

Summa     125
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2) Migrationsdomstolen i Skåne län 
    

Ändrat 
Målgrupp Nivå 1 Utlännings- och 

medborgarskapsmål (60-
69) 

 

Avvisning och utvisning (60)     116
  - varav med asylskäl 

(6001,6003-6026) 
  112

       - varav ensamkommande 
barn (6003) 

1

       - varav med omedelbar 
verkställighet (6020-
6023,6025) 

23

       - varav övriga 88
  - varav utan asylskäl 

(6002,6099) 
  4

Uppehållstillstånd m.m. (61)     101
  - varav 

uppehållstillstånd 
(6101-6108) 

  101

  - varav övriga   0
Ny prövning i 
verkställighetsärenden (62) 

    3

Flyktingförklaring och 
resedokument (63) 

    1

Omhändertagande av 
biljetter och förvar (64) 

    1

  - varav förvar (6402)   1
  - varav övriga   0
Offentligt biträde, ersättning 
och ombud (65) 

    5

Ansökningsavgift (67)     0
Summa     227
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3) Migrationsdomstolen i Stockholm 
    

Ändrat 
Målgrupp Nivå 1 Utlännings- och 

medborgarskapsmål (60-
69) 

 

Avvisning och utvisning (60)     60
  - varav med asylskäl 

(6001,6003-6026) 
  54

       - varav ensamkommande 
barn (6003) 

1

       - varav med omedelbar 
verkställighet (6020-
6023,6025) 

13

       - varav övriga 40
  - varav utan asylskäl 

(6002,6099) 
  6

Uppehållstillstånd m.m. (61)     75
  - varav 

uppehållstillstånd 
(6101-6108) 

  75

  - varav arbetstillstånd
(6109) 

   0

  - varav övriga   0
Ny prövning i 
verkställighetsärenden (62) 

    3

Flyktingförklaring och 
resedokument (63) 

    1

Omhändertagande av 
biljetter och förvar (64) 

    2

  - varav övriga   2
Offentligt biträde, ersättning 
och ombud (65) 

    8

Medborgarskap (66)     45
Ansökningsavgift (67)     0
Kod för mål som inte kan 
hänföras till annan kod (69) 

    0

  Information saknas 
på denna nivå 

  0

Summa     194
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