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Sammanfattning 
Den 31 mars 2006 införs en mycket genomgripande reform inom 
asylprocessen. Denna innebär att ett avslag på en asylansökan kan 
överklagas till länsrätterna i Malmö, Göteborg och Stockholm istället för till 
den nuvarande myndigheten Utlänningsnämnden. Syftet med reformen är 
enligt propositionen bl.a. att öka insynen i processen, rättssäkerheten, samt 
att öka muntligheten i processen. 
 
I denna uppsats har jag belyst muntligheten i asylprocessen och 
förändringen av denna i och med den nya asylprocessen. Syftet är att 
efterforska vilka konsekvenser den nya muntligheten innebär för 
utlänningen.  
 
Som en bakgrund börjar uppsatsen med att klarlägga visa relevanta 
definitioner samt att redogöra för lagstiftning och internationella 
förpliktelser. Utlänningslagen är den centrala lagstiftningen i Sverige på 
asylrättsområdet. I och med den nya instans- och processordningen i 
utlännings- och medborgarskapsärenden kommer en ny utlänningslag 
ersätta 1989 års utlänningslag. En rad internationella rättsakter har betydelse 
vid prövningen av asylärenden och andra utlänningsärenden. Den viktigaste 
internationella överenskommelsen inom flyktingområdet är 1951 års 
konvention angående flyktingars rättsliga ställning (FN:s flykting-
konvention eller Genévekonventionen) med 1967 års tilläggsprotokoll (New 
York-protokollet). Sverige har också ratificerat några andra för 
flyktingärenden centrala konventioner. Europakonventionen innehåller 
några relevanta artiklar avseende asylärenden. Därutöver har direktiv och 
resolutioner utfärdats på området. 
 
I nästa del av uppsatsen görs en jämförelse mellan den nuvarande 
asylprocessen och den nya asylprocessen. Som sagt så kommer 
överprövningen att ske i tre länsrätter. Dessa beslut kan överklagas till en 
tredje instans, migrationsöverdomstolen, som är kammarrätten i Stockholm. 
Detta får ske om prövningstillstånd meddelas. Skillnaden är att förfarandet 
kommer att bli ett domstolsförfarande i länsrätterna i form utav en 
tvåpartsprocess. Reglerna för detta förfarande regleras i Förvaltnings-
processlagen i stället för i Utlänningslagen, som reglerar förfarandet för 
dagens Utlänningsnämnd. Reglerna som reglerar muntlighet i Utlännings-
nämnden respektive migrationsdomstolarna eller länsrätterna ser annorlunda 
ut. Bland annat så anges muntlig handläggning i utlänningslagen medan 
muntlig förhandling anges i förvaltningsprocesslagen.  
 
Nästa kapitel i uppsatsen ser till muntlighet ur ett teoretiskt perspektiv. Här 
undersöks vilka fördelar och nackdelar muntlig process har jämfört med 
skriftlig. Det konstateras bl.a. att en muntlig process är extra viktig vid bl.a. 
trovärdighets - och tillförlitlighetsfrågor. I asylärenden är utgången av 
ärendet ofta beroende på en bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet av 
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de uppgifter utlänningen lämnat. I detta kapitel ställs det också upp kriterier 
som antas i detta skede av uppsatsen påverkas av den nya muntligheten och 
som är centrala utifrån utlänningens perspektiv. Dessa är rättssäkerhet, 
legitimitet, kostnader och handläggningstider.  
 
Nästa kapitel kallas Fallstudier. Det första avsnittet av fallstudier består av 
Modellverksamheten. Detta är det nya arbetssätt Migrationsverket börjat 
tillämpa för att förbereda sig för den nya reformen. Tanken är att processen 
hos Migrationsverket skall likna den framtida processen i länsrätterna. De 
eventuella förändringar som skett på Migrationsverket borde ge vägledning 
för vilka förändringar den nya reformen innebär. Den andra delen av detta 
kapitel består av Finland. Finland genomförde nämligen en likartad reform 
år 1998. Där av kan fakta och statistik från Finland ge vägledning för vad 
reformen här i Sverige kommer att innebära.  
 
Till sist i slutsatsen för jag resonemang om hur de ställda kriterierna kan 
ändras i och med den nya reformen utifrån den information jag fått från 
fallstudierna. Jag anser att reformen kan innebära en del positiva 
konsekvenser framför allt vad gäller legitimitet och även handläggnings-
tider. Dessa slutsatser dras från modellverksamheten främst. Det visade sig 
vara svårt att dra några konkreta slutsatser från fallet Finland. Finland 
genomförde andra stora förändringar av asylprocessen under samma 
tidsperiod och antalet asylsökande har kraftigt ändrats sedan 1998. Det är 
därför svårt att avgöra vad som kan tillskrivas reformen av överklagande-
proceduren och vad som kan tillskrivas andra förfarandeförändringar och 
antalet asylsökande. Dessutom kan det konstateras att tvärtemot syftet av 
reformen 1998, så har muntligheten minskat i och med den nya reformen 
istället för att ha ökat. Detta gör att erfarenheterna från Finland blir 
motsägelsefulla.  
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Förkortningar 
FL Förvaltningslagen 
 
FPL Förvaltningsprocesslagen 
 
NIPU Kommittén om ny instans- och processordning i 
 utlänningsärenden 
 
NUT Ny ansökan om uppehållstillstånd 
 
NutlL Nya Utlänningslagen 
 
UtlL Utlänningslagen 
 
SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 
Asylprocessen är ett rättsområde som fått och som får utstå massiv kritik 
från allmänhet och media. Beträffande handläggningen i asylprocessen har 
det bland annat påtalats i den allmänna debatten att handläggningen alltför 
sällan är muntlig. Detta har lett till den största reformen av utlänningsrätten 
som någonsin skett och som träder ikraft den 31 mars 2006. I propositionen 
skriver regeringen: ”Öppenheten i asylprocessen bör öka. Vid överklagande 
av beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden bör finnas möjligheter 
till muntlig förhandling. Processen bör vidare vara en tvåpartsprocess. Den 
nya instans- och processordningen bör utformas så att den kan uppfylla krav 
på skyndsam handläggning.”1   
 
Denna förändring av asylprocessen ska ske genom att man flyttar ut 
prövningen av de ansökningar som blivit avslagna, där utlänningen 
överklagar, till tre stycken länsrätter i stället för den nuvarande myndigheten 
Utlänningsnämnden.  
 
Denna genomgripande reform har tilldragit sig min nyfikenhet, och framför 
allt den förändrade muntligheten i processen. Kommer denna förändring att 
leda till de resultat man önskar eller är det bara ett resultat en massiv kritik 
från allmänheten? 
 
 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förändringen av muntligheten i 
processen som kommer att ske i och med den nya reformen. Utgångs-
punkten för mitt arbete har i huvudsak varit följande problemformulering: 
Vad kommer den nya muntligheten i asylprocessen att innebära ur 
utlänningens perspektiv? Denna frågeställning har jag senare i arbetet 
närmare preciserat genom att ställa upp vissa kriterier som jag antar är av 
vikt ur utlänningens perspektiv. Dessa är rättssäkerhet, legitimitet, kostnader 
och handläggningstid. 
 

1.2 Avgränsningar 

Den nya reformen innebär även andra förändringar i processen än just 
muntligheten. Efter att ha samtalat med några advokater verksamma inom 
området var det denna förändring som jag fann mest intressant. Det var 
muntligheten advokaterna talade varmt om, men också den som de oroade 
sig mest för. Därför har jag valt att endast undersöka muntligheten i 
processen. Vidare har jag begränsat arbetet genom att titta på omständlig-

                                                 
1Prop. 2004/05:170 s. 105. 
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heter som är relevanta för utlänningen och inte på vad som är viktigt för 
rättstaten och samhället i största allmänhet.  
  
 

1.3  Metod och material 

För att utreda den nya muntlighetens betydelse för utlänningen har jag gått 
igenom förarbeten, lagtext, rättspraxis, doktrin och rättsvetenskapliga 
artiklar. Eftersom föreliggande uppsats rör beslut som i huvudsak fattats 
med SOU 1999:16 och propositionen 2004/05:170 som underlag har dessa 
naturligtvis utgjort viktiga delar av materialet som använts. Eftersom att det 
handlar om en framtida reform är materialet på området begränsat. I kapitlet 
fallstudier har avsnittet modellverksamhet baserats på en rapport utförd av 
Ramböll Management i samarbete med Håkan Hydén, professor i 
rättssociologi vid Lunds Universitet. I avsnittet Finland har informationen 
inhämtats via mailkontakt med tre personer. Den första personen är Kukka 
Savolainen, som är chefsrådgivare på Immigrationsdepartementet på 
Inrikesministeriet i Finland. Den andra personen är Ikka Pere, som är 
förvaltningsråd i Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Den tredje 
personen är Eeva-Riikka Nykänen, assistent i internationell rätt vid juridiska 
fukulteten i Turku. Utöver detta har några advokater och personal på 
Migrationsverket intervjuats.  Eftersom mitt arbete till stor del är deskriptivt 
har jag försökt separera mina egna åsikter och värderingar från själva 
uppsatsen och dessa redovisas istället i slutsatserna.  
 
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av 7 kapitel.  
 
Kapitel ett är ett inledande kapitel där jag tar upp relevant lagstiftning inom 
området och internationella förpliktelser. Jag introducerar också centrala 
begrepp.  
 
Efter detta gör jag en jämförelse mellan den nuvarande asylprocessen och 
den nya. I denna del tar jag fram skillnaderna mellan den nuvarande och den 
nya asylprocessen.  
 
I det nästföljande kapitlet introducerar jag muntligheten ur ett teoretiskt 
perspektiv. Här besvarar jag viktiga frågor som: Varför det är viktigt med 
muntlighet i juridiska förfaranden i största allmänhet? Varför är det särskilt 
viktigt i asylärenden? Under detta kapitel preciserar jag också min 
frågeställning.  
 
Därefter kommer ett avsnitt med titeln Fallstudier. Här tittar jag på den s.k. 
modellverksamheten och gör även en jämförande studie med Finland.  
 

 5



 
 

Sedan kommer ett kapitel med sammanfattande slutsatser. Här kommer 
mina egna åsikter till uttryck.  
 
Uppsatsen avslutas med några personliga reflexioner.  
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2 Lagstiftning samt definitioner 

2.1 Utlänningslagen 

Den första lagen på utlänningslagstiftningsområdet var 1914 års 
utvisningslag. Denna lag reglerade bara frågan om avvisning eller utvisning 
av vissa utlänningar som ej var önskvärda här.2 År 1927 kom den första 
versionen av utlänningslagen. Det viktigaste som denna lag innebar var att 
förpassning och uppehållstillstånd infördes. 1937 antogs en ny utlännings-
lag, vilken främst tog sikte på att förstärka skyddet för politiska flyktingar. 
Exempelvis så fick inte en avvisning beslutas av polismyndigheten, om 
utlänningen påstod sig ha flytt hit av politiska skäl. I stället skulle ärendet 
underställas socialstyrelsen.3 I 1954 års utlänningslag förstärktes 
rättskyddet för utlänningar. Det togs in en bestämmelse om politiska 
flyktingars rätt till asyl, de utlänningar som på allvar bosatt sig här fick en 
starkare ställning och det togs också in en bestämmelse om att utlänningar 
hade rätt enligt lagens villkor att resa in och ut ur Sverige samt uppehålla 
sig och ha anställning här. Denna lag ägde tillämpning fram till 1980, men 
det skedde stora förändringar på området mellan 1954 och 1980. 1967 
genomfördes en reglerad arbetskraftsinvandring, och år 1969 inrättades 
Statens invandrar-verk som central myndighet för utlänningsfrågor. I mitten 
av 1970-talet skedde en omfattande reformering av lagen. Denna innebar att 
det inrättades skydd för andra kategorier av flyktingar än politiska 
flyktingar, som av olika anledningar behövde skydd. Även besvärsrätten 
reformerades och full besvärsrätt infördes över Statens invandrarverks 
beslut i avvisnings- och förpassningsärenden. 4 1980 kom så slutligen en ny 
utlänningslag. Lagen innehöll en rad viktiga nyheter. Exempelvis togs FN:s 
flyktingkonventions definition av flykting in i UtlL, asylsökande som fick 
stanna här för att denna var flykting fick rätt till ett dokument som utvisade  
hans flyktingstatus och möjligheterna att med anledning av brott eller 
asocialitet utvisa flyktingar begränsades.5 Den 1 juli 1989 trädde 1989 års 
utlännings-lag i kraft. Avsikten med denna lag var att ge möjlighet till en 
snabbare och mer rationell beslutsordning utan att principerna ändrades. 
Bland annat ökades inslaget av muntlighet och Statens invandrarverk 
(dagens Migrationsverk) fick en större roll i processen.6  
 
Efter att denna lag antagits har en rad förändringar ägt rum så som att ett 
absolut krav på muntlighet i processen har införts, bestämmelserna om 
motivering av beslut har skärpts, hela utredningsansvaret för ärenden om 
uppehållstillstånd flyttades över till Statens Invandrarverk från 
polismyndigheterna, och Statens Invandrarverk fick huvudansvaret för 
                                                 
2 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, s. 10. 
3  Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, s. 12. 
4  Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, s. 14-15. 
5  Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, s. 16-17.  
6  Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen, s 18.  
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verkställighet av beslut om avvisning och utvisning, och bestämmelserna 
om uppehållstillstånd har ändrats.7  
 
I och med den nya instans- och processordningen i utlännings- och 
medborgarskapsärenden, kommer en ny utlänningslag att ersätta 1989 års 
utlänningslag. Skälet till detta är dels att det skett stora förändringar av 
utlänningslagen sedan 1989 års lag trädde i kraft. Vidare innebär också den 
nya instans- och processordningen omfattande förändringar i utlännings-
lagen. Det är svårt att arbeta in alla dessa förändringar i den nuvarande 
utlänningslagen utan att dess överskådlighet skulle gå helt förlorad.8  
 
  

2.2 Internationella överenskommelser  

En rad internationella rättsakter har betydelse vid prövningen av 
asylärenden och andra utlänningsärenden. 
 

2.2.1 Förenta nationerna (FN) 

Den viktigaste internationella överenskommelsen inom flyktingområdet är 
1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning (FN:s 
flyktingkonvention eller Genévekonventionen) med 1967 års tilläggs-
protokoll (New York-protokollet). Denna akt innehåller dock inga 
bestämmelser om hur prövningen av flyktingärenden skall gå till. Denna 
fråga lämnas över till den nationella lagstiftningen.9 Enligt artikel 2 i 
Wienkonventionen om traktaträtten innebär en konvention en internationell 
överenskommelse mellan stater i skriftlig form som är styrd av 
internationell rätt och direkt bindande för de stater som ratificerat den. 
Fördrag och deklarationer har samma innebörd.10  
 

Däremot har FN:s flyktingkommissaries (UNHCR) exekutivkommitté 
antagit slutsatser i ämnet. En av de mest centrala slutsatserna är nr 8 från år 
1977 om avgörande av flyktingstatus. I denna slutsats förordas några 
grundläggande krav för asylprocessen, bl.a. att det skall finnas en klart 
bestämd myndighet som har ansvar för att utreda asylansökningar samt att 
utlänningen skall ha en rätt att överklaga beslutet.11 En annan slutsats är nr 
30 från år 1983 som rör behandlingen av uppenbart ogrundade eller 
vilseledande ansökningar12 och en sista central slutsats är nr 85 från år 1998 
                                                 
7 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen s. 20-21. 
8  Prop. 2004/05:170 s. 104. 
9  1951 Convention relating to the Status of Refugees, adopted by a Conference of 
Plenipotentiaries of the UN, 28 July 1951, 189 UNTS 137. 
10 Wienkonventionen om traktaträtt, 24 Maj 1969, 1155 U.N.T.S.331, gällande sedan 27 
January, 1980.  
11  Conclusions adopted by the Executive committee on the international protection of 
refugees – 1975 – 2004 (Conclusion No. 1-101) s. 10-12. 
12  Conclusions adopted by the Executive committee on the international protection of 
refugees – 1975 – 2004 (Conclusion No. 1-101) s. 54. 
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om internationellt skydd. Denna berör frågan om återsändandet av en 
asylsökande till tredje land. Det betonas att det tredje landet skall kunna 
behandla den asylsökande i enlighet med accepterade internationella  
normer. 13 Dessa slutsatser är inte bindande för medlemsstaterna, men de är 
emellertid en indikator på rådande praxis och reflekterar konsensus av en 
stor grupp av stater.14

 
Sverige har också ratificerat några andra för flyktingärenden centrala 
konventioner. En av dessa är FN:s konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter, antagen den 16 december 1966. Denna innehåller bl.a. 
ett förbud mot att avvisa en utlänning som lagligen uppehåller sig i ett land 
om denna inte får ett i laga ordning fattat beslut. Utlänningen skall också ha 
en rätt att få sin sak omprövad. I enlighet med denna konventions 
tilläggsprotokoll får en enskild rikta klagomål mot staten.15 En annan 
konvention är FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning som antogs den 10 december 
1984. Denna innehåller bl.a. ett förbud mot att utvisa en person till en stat i 
vilken det finns grundad anledning att tro att han eller hon skulle vara i fara 
att utsättas för tortyr. En särskild kommitté är inrättad för att övervaka så att 
konventionen efterlevs, och till denna kan även enskilda rikta klagomål.16 
Vidare har Sverige ratificerat år 1980 konventionen om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) Fotnot: Convention on the 
Elimination of All Forms af Discrimination Against Women, adopted by the 
UN 18 December 1979, resolution 34/180. och FN:s barnkonvention (CRC) 
som reglerar kvinnors respektive barns rättigheter, och som kan vara 
relevanta i flyktingärenden.17  
 

2.2.2 Europarådet 

Europakonventionen innehåller några relevanta artiklar avseende 
asylärenden. Till att börja med kan artikel 3 om skydd mot tortyr och 
omänsklig behandling m.m. bli aktuell. Om en utlänning avvisas till ett land 
där det finns risk för att utlänningen blir utsatt för tortyr eller omänsklig 
eller förnedrande behandling, eller om utlänningen blir avvisad trots att 
denna är svårt sjuk är exempel på en avvisning som strider mot artikel 3. En 
avvisning kan också strida mot artikel 8 om skyddet för privat och 
familjelivet. Artikel 13 innehåller bestämmelser om rätten till ett effektivt 
rättsmedel för den som har utsatts för en kränkning enligt konventionen. Här 
anges att en person skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en 

                                                 
13  Conclusions adopted by the Executive committee on the international protection of 
refugees – 1975 – 2004 (Conclusion No. 1-101) s. 189-191. 
14  www.untreaty.un.org  
15  International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 999 U.N.T.S. 
171. 
16  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, adopted by UN 10 December 1984, resolution 39/46.  
17 Convention on the Rights of the Child, adopted 20 November 1989 by the UN. 
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nationell myndighet om dennes rättigheter enligt konventionen har 
kränkts.18  
 
Artikel 6 om rätten till domstolsprövning och en rättssäker process är dock 
inte tillämplig på utlänningsärenden. Principavgörandet i denna fråga är 
Maaouia mot Frankrike.19 Dessutom finns det tilläggsprotokoll till 
Europakonventionen, där det sjunde tilläggsprotokollet torde vara det mest 
aktuella för svensk utlänningsrätt. Enligt detta får inte en utlänning som 
vistas lagligen här utvisas utan ett i laga ordning fattat beslut härom. 
Utlänningen skall få en chans att lägga fram sina skäl mot utvisningen, få 
sin sak omprövad, och få tillgång till ett ombud.20  
 
Europarådet har utfärdat rekommendationer. År 1981 utfärdade Europarådet 
en rekommendation angående harmonisering av nationella procedurregler 
beträffande asyl. Den tar bl.a. upp omständigheter som att utlänningen skall 
få sin sak prövad av en central myndighet med kompetens och att 
utlänningen har en rätt att höras muntligen. Vidare finns en 
rekommendation med riktlinjer för begreppet säkert tredje land och en 
rekommendation om asylsökandes rätt till effektivt rättsmedel mot beslut 
om utvisning som rör Europakonventionens artikel 3. Rekommendationer är 
inte bindande för medlemsstaterna formellt, men de är accepterade normer 
bland medlemsstaterna och skall därför respekteras. 21  
 

2.2.3 Europeiska unionen (EU) 

En relevant rättsakt är direktivet om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som 
flyktingar, eller om personer som av andra skäl behöver internationellt 
skydd, samt om dessa personers rättsliga ställning och innehållet i det 
beviljade skyddet. Syftet med ett direktiv är att harmonisera de nationella 
lagarna. Ett direktiv föreskriver vilka mål som medlemsländerna ska uppnå 
men det är upp till medlemsstaterna hur målen uppnås. Om målen inte har 
uppfyllts inom den tidsram som föreskrivs i direktivet så gäller direktivet 
istället för den lagstiftning som borde finnas i medlemslandet.22 Det 
huvudsakliga syftet med det ovan nämnda direktivet är att garantera att 
medlemsstaterna tillämpar samma kriterier vid bedömningen huruvida en 
utlänning behöver internationellt skydd. Direktivets definition av flykting 
utgår från den definition som återfinns i Genèvekonventionen. En utlänning 
kan också vara alternativt skyddsbehövande, och med detta menas att denna 
vid återsändande till hemlandet utsätts för en verklig risk att lida allvarlig 

                                                 
18 European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
adopted on 4 November 1950, 213 UNTS 221 (1950).  
19 Maaouia v. Frankrike, judgement of 5 October 2000, C 3952/98. 
20 Prop. 2004/05:170 s. 96-97. 
21 Prop. 2004/05:170 s. 98. 
22 www.eu-upplysningen.se. 
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skada. Vidare reglerar direktivet vilka rättigheter utlänningen får om denna 
är att betrakta som flykting eller alternativt skyddsbehövande.23  
 
 

2.3 Definitioner 

2.3.1 Flykting 

I utlänningsrätten är en flykting den som uppfyller de krav som anges i FN:s 
flyktingkonvention. Med detta avses en person som befinner sig utanför sitt 
land, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på 
grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på 
grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på 
grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Enligt 
svensk lag gäller detta oberoende av om förföljelsen utgår från landets 
myndigheter eller om dessa inte kan bereda skydd mot förföljelse av 
enskilda. Som flykting anses också den som är statslös och som av samma 
skäl befinner sig utanför det land där hon eller han tidigare haft sin vanliga 
vistelseort och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända 
dit. Under vissa omständigheter kan en person som inte uppfyller kraven för 
flyktingstatus få uppehållstillstånd som skyddsbehövande enligt de kriterier 
som räknas upp i utlänningslagen. Detta gäller exempelvis den som känner 
välgrundad fruktan för att straffas med döden eller utsättas för tortyr eller 
annan omänsklig behandling.24  
 

2.3.2 Uppehållstillstånd  

Uppehållstillstånd innebär enligt 2 kap 2 § UtlL tillstånd att resa in och 
vistas i Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan 
tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd). Utlänningar, förutom 
nordiska medborgare, skall ha uppehållstillstånd om de vistas i Sverige mer 
än tre månader.25  
 
Både flyktingar och skyddsbehövande har i princip rätt till 
uppehållstillstånd. Dessa meddelas uppehållstillstånd med stöd av 3 kap. 2 
eller 3 § UtlL. Uppehållstillstånd får dock i vissa fall vägras både flyktingar 
och skyddsbehövande. Så är fallet om det finns synnerliga skäl att inte 
bevilja uppehållstillstånd med hänsyn till vad som är känt om utlänningens 
tidigare verksamhet eller med hänsyn till rikets säkerhet. Uppehållstillstånd 
får vidare vägras om utlänningen rest in från ett annat land där denna är 
skyddad mot förföljelse, eller mot att sändas till ett land där denna bli 
förföljd. Uppehållstillstånd får också vägras om utlänningen kan skickas till 

                                                 
23 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004. 
24 Utlänningslagen 3 kap. 2 §. 
25 SOU 1999:16 s. 109. 
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ett land som tillträtt Dublinkonventionen eller ett annat nordiskt land som 
Sverige har en överenskommelse med och utlänningen där är skyddad.26  
 
Förutom för utlänningar som är skyddsbehövande eller flyktingar får 
uppehållstillstånd meddelas på grund av andra orsaker som anknytning, 
bosättning och humanitära skäl. De som meddelas uppehållstillstånd på 
grund av att de är skyddsbehövande eller flyktingar har dock större 
rättigheter bland annat vad gäller sociala förmåner.27  
 

2.3.3 Asyl 

Med asyl avses uppehållstillstånd som beviljas för en utlänning därför att 
han eller hon är flykting.28   
 
 

                                                 
26 SOU 1999:16 s. 110-111. 
27 SOU 1999:16 s 112-113. 
28 http://www.regeringen.se/sb/d/5216/a/37512;jsessionid=a1y00aYCBAWb#37512. 
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3 Gällande asylprocessen vs. 
Nya asylprocessen 

3.1 Gällande ordning 

3.1.1 Allmänt 

Frågor om avvisning och utvisning prövas enligt huvudregeln av 
Migrationsverket enligt 4 kap 4 och 5 § UtlL. Migrationsverkets beslut om 
avvisning och utvisning kan överklagas till Utlänningsnämnden. Regeringen 
prövar ett mindre antal ärenden. Innan Utlänningsnämnden inrättades 
prövade Regeringen samtliga överklaganden från Migrationsverket. Idag 
krävs det att ett enskilt ärende lämnas över till Regeringen från 
Migrationsverket eller Utlänningsnämnden.29

  

3.1.2 Migrationsverket 

Mot bakgrunden av den nya reformen i asylrätten utvecklade Migrations-
verkets region Syd år 2002 ett nytt arbetssätt för handläggningen av 
asylärenden som benämns modellverksamheten. År 2004 beslutade 
regeringen genom Utrikesdepartementet att modellverksamheten skulle 
tillämpas vid samtliga asylprövningsenheter senast den 1 juli 2005. 
Modellverksamheten har modifierat den gällande asylprocessen vilket jag 
återkommer till under avsnitt 5.2. 
 
Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för verksamhet inom 
migrationsområdet och skall verka för att handläggningen av ärenden enligt 
utlänningslagen är rättssäker och effektiv. Bestämmelser om Migrations-
verket finns främst i utlänningslagen och i förordningen (2004:294) med 
instruktion för Migrationsverket.30 Efter att en ansökan om asyl inkommit 
håller handläggaren på Migrationsverket ett inledande förhör med sökande, 
varpå handläggaren beslutar ifall sökande är i behov av ett offentligt biträde. 
Om sökande förordnas ett offentligt biträde hålls ett förhör när denne är 
närvarande. Förutom informationen som handläggaren får från förhöret har 
denna tillgång till information om den sökandes hemland genom det 
material Migrationsverket har och genom olika organisationer och 
Utrikesdepartementet. Sökande uppmanas att komma in med intyg som kan 
styrka dennes påståenden. När utredningen av ärendet är klar skriver 
handläggaren ett förslag till beslut och föredrar sedan ärendet för en 
beslutsfattare.31  

                                                 
29 Prop. 2004/05:170 s. 85. 
30 Lagrådsremiss 17 mars 2005, s. 68. 
31 Diesen, Bevis 2. Prövning av flyktingärenden s 73. 
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Migrationsverkets beslut kan antingen accepteras av utlänningen eller så 
kan denne överklaga beslutet. Vid överklagande skall Migrationsverket först 
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Tidsfristen för 
överklagande är tre veckor efter det att utlänningen har tagit del av beslutet, 
23 § FL. Migrationsverket skall också pröva om det finns skäl att ompröva 
beslutet enligt bestämmelserna i 27 § FL. Om en myndighet finner att ett 
beslut som den har meddelat i första instans är uppenbart oriktigt på grund 
av nya omständigheter eller på grund av någon annan anledning, skall den 
ändra beslutet. Denna bestämmelse är tillämplig både på Migrationsverket 
och på Utlänningsnämnden. För att omprövningsskyldighet skall föreligga 
krävs det att beslutet är uppenbart oriktigt. Det skall alltså inte krävas någon 
utförlig utredning, utan det skall vara lätt för myndigheten att konstatera att 
beslutet är felaktigt. Vidare krävs för att omprövningsskyldighet skall 
föreligga att beslutet kan ändras snabbt och enkelt. I princip föreligger 
därför ingen omprövningsskyldighet om det krävs ytterligare utredning för 
att avgöra om en ändring skall ske. Det sista kriteriet som skall vara uppfyllt 
för att en omprövning skall få ske är att ändringen kan ske utan att det blir 
till nackdel för någon enskild part. Någon skyldighet att ompröva gynnande 
beslut finns således inte.32

 
I asylärenden gäller bestämmelsen i 11 kap. 1 § UtlL vad gäller muntlighet. 
Enligt denna bestämmelse får en utlänning bara avvisas om muntlig 
handläggning har ingått vid Migrationsverkets handläggning av ärendet. Om 
omständigheterna är så pass klara att ett bifallsbeslut kan meddelas, kan 
dock ansökan bifallas utan muntlig handläggning. Muntlig handläggning 
innefattar varje form av muntlig kontakt mellan sökanden och 
handläggare/beslutsfattare hos myndigheten. Muntlig handläggning kan 
avse informella sammanträden och telefonsamtal, men också mer formella 
förhandlingar där utlänningen och andra personer hörs i ett mer 
domstolsliknande förfarande där såväl parter som beslutsfattare deltar. Den 
vanligaste formen av muntlig handläggning i dagens system går till så att 
utlänningen och dennes biträde sammanträffar med en handläggare för att 
gå igenom en rad frågor enligt ett grundformulär. Resultatet av detta 
framlägger handläggaren för en beslutsfattare efteråt.33  
 
Formerna för och innehållet i den muntliga handläggningen i asylärenden på 
Migrationsverket har förändrats genom den s.k. modellverksamheten som 
jag återkommer till senare. 
 

3.1.3 Utlänningsnämnden 

Utlänningsnämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande 
uppgifter. Den handlägger ärenden enligt utlänningslagen som överklagas 
till nämnden från Migrationsverket eller som överlämnas till nämnden av 

                                                 
32 Diesen, Bevis 2. Prövning av flyktingärenden, s 77-78. 
33 SOU 2004:74, s. 289. 
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verket för avgörande. Nämnden handlägger också nya ansökningar (s.k. 
NUT-ärenden) om uppehållstillstånd som görs efter ett lagakraftvunnet 
beslut om avvisning eller utvisning (se nedan). Bestämmelser om 
Utlänningsnämnden finns främst i 7 kap. UtlL och i förordningen 
(1991:817) med instruktion för Utlänningsnämnden.  
 
Utlänningsnämnden består av ordförande och övriga ledamöter till det antal 
regeringen bestämmer. Utlänningsnämnden är normalt beslutför med en 
ordförande och två andra ledamöter. Då ett ärende innehåller en fråga av 
principiell betydelse, eller om ändring av nämndens praxis kan bli aktuell, 
får ordförande eller nämnden besluta att ärendet skall avgöras i utökad 
sammansättning.  
 
Förordningen (1991:817) med instruktion för Utlänningsnämnden innehåller 
ingen bestämmelse om muntlig handläggning. Det gör däremot UtlL 11 kap 
1§ 2st, som stadgar att muntlig handläggning skall ingå i Utlännings 
nämnden vid asylärenden om det kan antas vara till fördel för utredningen 
eller på annat sätt bidra till ett snabbt avgörande. Om utlänningen begär det 
skall muntlig handläggning också ske, såvida det inte står klart att det är 
obehövligt.34 Det kan exempelvis handla om ärenden vars utgång beror på 
en rent rättslig bedömning. Vad gäller trovärdighetsärenden är utrymmet för 
att avslå en begäran om muntlig handläggning begränsad. Om det är frågan 
om ett ärende där nämnden redan av de inlämnade uppgifterna kan se att de 
inte överensstämmer med verkligheten bör muntlig handläggning kunna 
avvisas. Om det däremot är frågan om ett ärende där tilltrosbedömningen 
har avgörande betydelse för frågan om uppehållstillstånd finns det knappast 
något utrymme att avslå muntlig handläggning.35  Något obligatoriskt inslag 
av muntlighet finns inte.36

 
Enligt Gunnar Sommarin som är informationsansvarig på Utlännings 
nämnden förekommer muntlig handläggning ca en gång per vecka vad 
gäller avlägsnandeärenden (avvisnings/utvisnings ärenden) i form av 
sammanträde där ordförande och nämndledamöter, samt sökanden och hans 
eller hennes ombud, är närvarande. Oftast är skälet att trovärdighetsfrågor 
behöver belysas. Vid det muntliga sammanträdet penetreras endast de 
relevanta frågorna och sammanträdet är därför att betrakta som en 
kompletterande handläggning.37 Denna omfattning av muntlig handläggning 
kan ställas mot antalet inkomna och avgjorda avlägsnandeärenden. Enligt 
2004 års statistik inkom 13704 avlägsnandeärenden till Utlänningsnämnden 
och 10931 ärenden avgjordes.38  
 

                                                 
34 Lagrådsremiss 17 mars 2005, s 69-70. 
35 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen s. 349. 
36 Ds 2000:45 s 91. 
37 Intervju med Gunnar Sommarin, informationsansvarig på Utlänningsnämnden. 
38 http://www.un.se/statistik.htm#utfall2.  
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3.1.4 Regeringen 

Ett mindre antal utlänningsärenden prövas av regeringen. Regeringens 
prövning förutsätter att det enskilda ärendet överlämnas från Migrations-
verket eller Utlänningsnämnden (7 kap 11 § UtlL). Förutom då ärendet på 
grund av familjeanknytning eller liknande orsak har samband med ett annat 
ärende hos regeringen, eller ärendet bedöms ha sådan betydelse för rikets 
säkerhet, gäller att regeringen bör pröva ärendet om det bedöms vara av 
särskild vikt för ledning av lagens tillämpning gällande uppehållstillstånd. 
Skälet till detta är att det kan antas få betydelse för en grupp utlänningar 
som huvudsakligen angivit samma skäl för uppehållstillstånd, eller om det i 
andra fall bedöms vara av synnerlig vikt för ledning av utlänningslagens 
tillämpning att regeringen prövar ärendet.39  
 
Regeringen har således möjlighet att styra praxis på asylrättens område 
genom beslut i enskilda ärenden. Det finns emellertid ytterligare en metod 
som regeringen kan använda sig av för att styra rättstillämpningen. Den 
andra metoden är att meddela föreskrifter i förordning. Regeringen får sin 
kompetens genom bemyndigande i lag enligt 8 kap 7 § 1 st 2 p RF (om 
utlännings vistelse i riket). Det finns både generella och mer specialiserade 
bemyndigande.40   
 
Det finns inga regler eller krav om muntlig handläggning om ett ärende 
hänskjuts till Regeringen. Handlingarna överlämnas och det är ytterst 
sällsynt att man använder sig av ett muntligt förfarande, men det finns 
absolut heller inga hinder från att så görs.41  
 

3.1.5  Beslut som kan verkställas omedelbart 

I vissa andra länder finns särskilda processuella regler för förfarandet i 
ärenden där en asylansökan anses uppenbart ogrundad. Sverige har inte 
någon särskild procedur för sådana ärenden. Migrationsverket kan dock i 
vissa fall förordna att beslut får verkställas, fastän det inte har vunnit laga 
kraft (omedelbar verkställighet). Detta kan Migrationsverket göra enligt 8 
kap. 8 § UtlL. Migrationsverket får göra detta om det är uppenbart att det 
inte finns grund för asyl. Beslut om omedelbar verkställighet får inte 
meddelas senare än tre månader efter den första ansökan om 
uppehållstillstånd efter ankomsten till landet, om inte synnerliga skäl talar 
för detta.42  
 
Beslut om omedelbar verkställighet får också tas i enlighet med 
Dublinkonventionen som Sverige anslöt sig till den 1 oktober 1997.43 

                                                 
39  Lagrådsremiss 17 mars 2005, s 75.  
40  Lagrådsremiss 17 mars 2005, s 74. 
41  Intervju med Lars Karlstedth, Migrationsverket.  
42  Lagrådsremiss 17 mars 2005, s 71. 
43  Dublinkonventionen, OJ C 254, 19.08.1997. 
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Denna ersattes av Dublinförordningen den 18 februari 200344, vilket är 
gällande rätt i Sverige. Denna förordning har som syfte att avgöra vilket av 
medlemsländerna som skall pröva en ansökan om asyl från en utlänning från 
ett tredje land. Förordningen är tillämplig på alla EU-länder samt Norge och 
Island. I förordningens art 8-14 fastställs vilket av medlemsländerna det är 
som skall pröva utlänningens ansökan om asyl. Om det är en annan stat än 
Sverige som är ansvarig, kan Sverige avvisa utlänningen med omedelbar 
verkställighet till detta land. Sverige kan dock fortfarande pröva 
asylansökan, och måste alltså ej avvisa utlänningen. Avvisning kan ske 
under förutsättningen att utlänningen är skyddad i landet mot förföljelse 
eller mot att sändas till hemlandet och också mot att sändas vidare till ett 
annat land där han eller hon inte har motsvarande skydd.45  
 

3.1.6 Ny ansökan 

En utlänning som skall avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har vunnit 
laga kraft kan på nytt ansöka om uppehållstillstånd och lämna in en s.k. ny 
ansökan, 2 kap. 5 b § UtlL. Det särskilda institutet ny ansökan om 
uppehållstillstånd (NUT) även kallat. När beslutet inte vunnit laga kraft kan 
utlänningen istället överklaga beslutet. För att utlänningen skall få lämna in 
en ny ansökan måste denne befinna sig i Sverige. En ny ansökan skall 
endast bifallas om den grundar sig på nya omständigheter. Med andra ord så 
skall det vara frågan om omständigheter som ej prövats i det tidigare 
beslutet om avvisning eller utvisning. Däremot spelar det ingen roll om det 
är omständigheter som har inträffat före eller efter den första prövningen. 
Utlänningen skall ange varför ej omständigheterna togs upp i den första 
ansökan om det är omständigheter som inträffat före den första prövningen. 
För att den nya ansökan skall kunna bifallas krävs även att utlänningen är att 
anse som flykting eller annan skyddsbehövande enligt 3 kap. 2 och 3 §§ 
UtlL eller att det skulle strida mot humanitetens krav att verkställa 
avlägsnandebeslutet, 2 kap. 5 b § UtlL. Ett exempel på när det kan anses 
strida mot humanitära krav att verkställa ett beslut om avlägsnande är när 
verkställandet av det första beslutet fördröjts under en lång tid av skäl som 
inte utlänningen själv kunnat råda över.46   
 
 

3.2 Nya Asylprocessen 

3.2.1 Bakgrund 

Handläggningen i asylprocessen har i den allmänna debatten kritiserats för 
att handläggningen alltför sällan är muntlig och att processen inte i något 

                                                 
44 Dublinförordningen, OJ L 050, 25.02.2003. 
45 Lagrådsremiss 17 mars 2005, s 151. 
46 Diesen, Bevis 2. Prövning av flyktingärenden, s. 83-84.  
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skede är en tvåpartsprocess. Vidare har handläggningen kritiserats för att 
insynen i denna för såväl parter som allmänhet har varit dålig.47  
 
År 1997 tillsattes en parlamentarisk kommitté med uppdrag att bland annat 
ta ställning till en ny instans- och processordning vid tillämpning av 
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Kommittén antog namnet 
Kommittén om ny instans- och processordning i utlänningsärenden (NIPU). 
NIPU lade 1999 fram slutbetänkandet Ökad rättssäkerhet i asylärenden 
(SOU 1999:16). Regeringen beslutade den 6 juni 2002 att inhämta 
Lagrådets yttrande över ett förslag till en ny instans- och processordning i 
utlänningsärenden som baserades på NIPU:s betänkande från 1999. 
Lagrådet avstyrkte regeringens förslag varefter en ny parlamentarisk 
kommitté tillsattes som skulle göra en översyn av utlänningslagstiftningen, 
och anpassa dess materiella regler för tillämpning i domstol. Den 22 juni 
2004 överlämnades betänkandet till regeringen. Härefter beslutade 
regeringen den 17 mars 2005 om lagrådsremiss. Regeringen tog sedan 
beslutet att överlämna propositionen 2004/05:170 Ny instans- och 
processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden till riksdagen. 
Den 14 september 2005 beslutade riksdagen om propositionen. Beslutet 
innebär att Utlänningsnämnden upphör den 31 mars 2006 och ersätts av 
migrationsdomstolar. Samtidigt träder en ny utlänningslag i kraft.48   
 

3.2.2 Överklagande till allmän förvaltningsdomstol 

Den nya instansordningen i asylprocessen innebär att Migrationsverkets 
beslut normalt skall kunna överklagas till migrationsdomstolar, som utgörs 
av länsrätterna i Skåne län, Göteborgs och Stockholms län. Domstolarnas 
beslut skall kunna överklagas till Migrationsöverdomstolen, som utgörs av 
Kammarrätten i Stockholm. Migrationsöverdomstolens beslut skall inte 
kunna överklagas.49  
 
Det skall gälla samma regler för migrationsdomstolarna och dess förfarande 
som vad som är allmänt föreskrivet om länsrätt och kammarrätt och 
rättskipningen i dessa. Det enda huvudsakliga som skiljer sig från vad som i 
allmänhet gäller i förvaltningsprocessen är instansordningen. Det 
förekommer också andra avvikande bestämmelser om bl.a. förstärkt 
sammansättning i Migrationsöverdomstolen vid mål av stor principiell 
betydelse. 50 Vid överklagande till Migrationsöverdomstolen krävs det 
prövningstillstånd.51

 

                                                 
47  Prop. 2004/05:170 s. 105. 
48 http://www.regeringen.se/sb/d/2674/a/14633.   
49 Prop. 2004/05:170 s. 107.  
50 Prop. 2004/05:170 s. 112. 
51 Prop. 2004/05:170 s. 131. 
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3.2.3 Förfarandet i domstolen 

3.2.3.1 Skyndsam handläggning 
 
Mål som rör avvisning eller utvisning skall handläggas skyndsamt i 
förvaltningsdomstolarna enligt förslaget. Snabbheten i förfarandet hos 
förvaltningsdomstolarna kräver en hög koncentration av förfarandet, 
speciellt den muntliga handläggningen. Processen bör utformas så att det 
ligger i den enskildes intresse att närvara vid förhandlingen. Om 
utlänningen ej är närvarande bör detta endast i undantagsfall leda till hinder 
för att målet avgörs.  I förvaltningsprocessen finns det typer av mål där 
särskilda tidsfrister skall iakttas av domstolen. Som exempel kan nämnas 
lagen (1990:52) om vård av unga (LVU) och lagen (1988: 870) om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM). I dessa lagar finns föreskrifter om att målen 
skall handläggas skyndsamt och även speciella tidsfrister som skall beaktas 
av domstolen. I 17 § förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion och 
20 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion föreskrivs att ett 
mål som kommer upp skall handläggas med förtur om målet eller frågan av 
någon speciell anledning bör handläggas skyndsamt. Vilka mål som är 
förtursmål bestäms enligt samma paragrafer i respektive domstols 
arbetsordning. Ett aktuellt exempel på en typ av mål som enligt 
domstolarnas arbetsordning skall behandlas som förtursmål är mål om tvång 
mot person, t.ex. mål om tvångsvård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård. Mål om avvisning eller utvisning kommer att utgöra 
förtursmål. Det kommer att föreskrivas att dessa mål handläggs skyndsamt. 
Däremot kommer inte Regeringen att ange några speciella tidsfrister i 
lagen.52  
 

3.2.3.2 Muntlighet 
 
Handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna regleras främst i 
förvaltningsprocesslagen (1971:291). I förvaltningsprocessen är förfarandet 
enligt 9 § första stycket FPL som huvudregel skriftligt. Den muntliga 
handläggningsformen enligt FPL är ett komplement till den skriftliga 
handläggningen. I denna lagparagraf föreskrivs det om muntlig förhandling. 
Enligt andra stycket får muntlig förhandling ingå om det kan antas vara till 
fördel för utredningen, eller främja ett snabbt avgörande av målet. Det 
stadgas vidare i tredje stycket att det i kammarrätt och länsrätt skall hållas 
muntlig förhandling om den enskilda parten begär det och det ej anses 
obehövligt och inte heller särskilda skäl talar mot det.53 När detta stycke är 
tillämpligt, krävs alltså särskilda skäl mot muntlig förhandling. 
Bestämmelserna om muntlig förhandling i den nya instans- och 
processordningen motsvarar bestämmelserna i 9 § FPL.  
 
                                                 
52 Prop. 2004/05:170 s. 125-126. 
53 Prop. 2004/05:170 s. 126-127. 
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Den enskilde skall enligt förarbetena till FPL ha stort inflytande på huruvida 
muntlig förhandling skall hållas eller ej.  Vidare skall muntlig förhandling 
inte endast hållas om det kan anses vara till fördel för utredningen, utan 
också om målet har stor betydelse för parten eller om parten kan förväntas 
få större förståelse för avgörandet om sådan hålls. Om part begär muntlig 
förhandling får sådan vägras om målet är av bagatellartad karaktär och att 
det kan framstå som orimligt dyrt i förhållande till det målet gäller. Om man 
ser på förarbetena till FPL, ger de alltså ett intryck av att muntlighet skulle 
kunna bli ett relativt vanligt inslag i förvaltningsprocessen.54  
 
Utvecklingen inom det förvaltningsrättsliga området, har nu gått till på så 
sätt att det råder en presumtion för muntlighet, där det måste göras troligt att 
en sådan inte kunnat ha någon effekt på beslutsunderlaget för att det skall 
vara möjligt att neka en begäran om muntlig förhandling.55  
 
Enligt regeringens proposition bör strävan i den nya instans- och 
processordningen efter muntlig förhandling vara så stor som möjligt. Denna 
strävan skall dock vägas mot kravet på en snabb handläggning. Asylärenden 
ställer generellt större krav på skyndsamhet än vad som gäller i allmänhet 
för mål i allmän förvaltningsdomstol.56 Fördelen med en muntlig 
förhandling bör stå i proportion till den extra insats det innebär för rätten 
och parterna att förbereda och deltaga i en muntlig förhandling. Vad gäller 
omfattningen av den muntliga handläggningen skall det, enligt förarbetena 
till den nya instans- och processordningen som hänvisar vidare till 
förarbetena till förvaltningsprocesslagens bestämmelser om muntlig 
förhandling, fungera som ett komplement till den skriftliga. Den muntliga 
förhandlingen skall koncentreras till just de delar av målet som den behövs 
för.57

 
Eftersom Migrationsöverdomstolen är prejudikatinstans gäller samma regler 
för denna som för Regeringsrätten avseende muntlighet. Detta innebär att 9 
§ tredje stycket FPL inte är gällande.58   
 
 
 

                                                 
54 Prop. 1971:30 s. 536-537. 
55 Bylander & Lindblom, Muntlighet vid domstol I Norden, s 214. 
56 Prop. 2004/05:170 s. 130. 
57 SOU 1999:16 s. 264. 
58 Prop. 2004/05:170 s. 131. 

 20



 
 

4 Muntlighet ur ett teoretiskt 
perspektiv 

4.1 Varför muntlighet i ett juridiskt förfarande? 

I vilken mån rättsskipningen bör vara skriftlig eller muntlig är en 
omdiskuterad fråga. Vad skillnaden ligger i mellan ett muntligt och ett 
skriftligt förfarande baseras enligt Ekelöf på vilken form olika process-
handlingar har. För att en processhandling skall vara skriftlig skall den eller 
kan den upptas i skriftlig form. Motsvarande gäller för en muntlig 
processhandling. Om processhandlingen kan upptas både muntligen och 
skriftligen äger båda principerna tillämpning.59

 
För en juridisk process och särskilt för bevisprövningen i allmän domstol 
utgör muntlighetsprincipen och omedelbarhetsprincipen två grunder för 
förfarandet. Muntlighetsprincipen innebär att processmaterialet skall läggas 
fram muntligen och inte skriftligen. En part får inte läsa upp en skriftlig 
inlaga. Vidare får ett vittne i princip inte hänvisa till en skriftlig berättelse. 
Omedelbarhetsprincipen innebär att om huvudförhandlingen hålls så skall 
domen bara grundas på det som förekommit vid förhandlingen.60  
 
Skriftlig process är naturligtvis billigare och mer lätthanterlig än muntlig 
sådan. Detta innebär att man bör använda sig av skriftlig handläggning om 
målet rör något som är otvistigt. Om man tittar på de tvistiga målen vad 
gäller rättegångar i allmän domstol avgörs dessa genom en huvud-
förhandling, som består av muntliga anföranden.61 Historiska erfarenheter 
har lett fram till slutsatsen att muntliga förhör under en huvudförhandling 
ger en bra grund för bevisvärdering, bättre än bedömning av skriftliga 
inlagor, protokoll och attester.62  
 
Parter och vittnen hörs muntligen. Om man tittar på tvistemål så utgörs 
förberedelsen till huvudförhandlingen både av skriftliga och muntliga 
moment. I regel sker förberedelsen genom ett sammanträde. Detta eftersom 
att det är svårt att få processmaterialet klarlagt enbart genom skriftväxling. 
Vid en skriftväxling föreligger en risk att parterna gång på gång skriver 
förbi varandra. Ett muntligt förfarande medger direkt respons från alla 
aktörer. Man slipper att sända ett budskap fram och tillbaka för att skapa ett 
meningsutbyte.63   
 

                                                 
59 Ekelöf, Rättegång 5 s. 13-14. 
60 Prop. 2004/05:170. 
61 Ekelöf, Rättegång 5 s. 14. 
62 Diesen, Förhör s. 123. 
63 Ekelöf, Rättegång 5 s. 14-15. 
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Muntlig handläggning underlättar även en processledning där oklarheter kan 
utredas och åberopandena kan bli klara och fullständiga. Slutligen innebär 
en muntlig handläggning ett deltagande i form av personlig närvaro vilket 
har viktiga konsekvenser enligt studier. Detta är även något som uppmärk-
sammats av Europadomstolen. Att få deltaga innebär att det är lättare att 
följa med, att få ett korrekt intryck och att kunna agera. Det stärker tilliten 
till förfarandet. Parterna har sett att allt de framlagt verkligen har 
uppmärksammats.64  
 

4.1.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Det framgår generellt från processrättslig teori att det är nödvändigt med 
förhör omedelbart och muntligt inför domarna för att förhörspersonernas 
trovärdighet och utsagornas tillförlitlighet skall kunna bedömas.65

 
Innan vi går vidare torde det vara lämpligt att göra en distinktion 
mellan begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Dessa begrepp går 
ofta in i varandra men de bör hållas isär. Med trovärdighet menas den 
subjektiva känsla man får vid förhöret av målsäganden, d.v.s. 
uppfattar vi historien som målsäganden berättar som sann? Det är 
alltså samma typ av tillitsbedömning som vi gör i vårt vardagsliv när 
någon berättar om en upplevelse som de varit med om. Huruvida man 
uppfattar berättelsen som sann eller ej beror till stor del på vilka 
värderingar, kunskaper och erfarenheter vi har.66  

 
Tillförlitligheten däremot handlar om vilket bevisvärde som kan 
tillmätas utsagan. Hur står sig berättelsen när man väger den mot 
andra utsagor och fakta? Även en person som talar sanning kan göra 
felaktiga iakttagelser. Denna bedömning görs under överläggningen 
medan trovärdighetsbedömningen sker under förhöret eller vittnes-
målet. Sammantaget skall det göras en helhetsbedömning.67

 

4.1.1.1 Högsta domstolens kriteriebedömning 
 
Vad som kännetecknar HD:s senare praxis vad gäller utsagoanalysen 
för att avgöra utsagans trovärdighet och tillförlitlighet är en typ av 
kriteriebedömning. Denna kriteriebedömning har behandlats av 
justitierådet Torkel Gregow i en artikel i svensk Juristtidning 1996 nr 
7 ”Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i 
mål om sexuella övergrepp mot barn”.68 Även om det handlar om 
sexuella övergrepp mot barn så har dessa kriterier tillämpats på 
utsagor generellt för att avgöra dess riktighet. Gregow skriver i sin 

                                                 
64 Bylander & Lindblom, Muntlighet vid domstol i Norden s. 33-35. 
65 Bylander & Lindblom, Muntlighet vid domstol i Norden s. 38. 
66 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott  s. 89-90. 
67  Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott  s. 89-90. 
68 Diesen, Sexuella övergrepp mot barn s. 65. 
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artikel att frågan om målsägandens uppgifter kan läggas till grund för 
en fällande dom bör inte avgöras endast efter en mer allmän 
bedömning av uppgifternas tillförlitlighet, dvs. med hänsyn till om 
målsäganden gjort ett trovärdigt intryck. Trovärdighetsfrågan bör 
delas upp i olika delfrågor som är av betydelse för uppgifternas 
tillförlitlighet, varefter en helhetsbedömning bör göras på grundval 
därav. De mest centrala delfrågorna eller kriterierna är följande enligt 
Gregow: 

 
a) Av betydelse för trovärdigheten är att målsäganden har 

lämnat likartade uppgifter vid skilda förhörstillfällen. Om 
målsäganden ändrar sin berättelse talar detta starkt emot 
dennes trovärdighet. Man måste dock titta på brottets 
beskaffenhet och målsägandens ålder. Vissa förändringar 
kan vara godtagbart. Detta kriterium brukar benämnas 
konstantkriteriet.  

b) Om målsäganden i viktiga delar lämnat oriktiga uppgifter 
måste detta inverka på tillförlitligheten av övriga uppgifter. 
Samma sak gäller om lämnade uppgifter är inbördes 
motstridiga i viktiga hänseenden. Detta kriterium kallas 
homogenitetskriteriet.   

c) Av betydelse är också om uppgifterna i och för sig är 
sannolika. Här ligger ett visst intresse i om berättelsen 
innehåller detaljer beträffande händelseförloppet.69 Detta 
kriterium brukar kallas detaljkriteriet. En väsentlig fråga 
som domstolen bör ställa sig är ifall målsäganden har ett 
motiv till att lämna osanna uppgifter. Vidare finns risken för 
att uppgifterna är osanna beroende på fantasi, inbillning eller 
psykisk ohälsa.  

d) Domstolen bör också titta på det sätt som målsäganden 
lämnat sina uppgifter inför domstolen, alltså det intryck som 
denne gjort. Detta innebär inte att berättelsen måste vara 
sammanhängande och klar. Man bör dock vara försiktig 
inför att ge för stor tyngd åt ett sådant intryck, eftersom det 
blir lätt en mycket subjektiv bedömning.70  

 
Dessa kriterier som Högsta domstolen har tillämpat i sin utsagoanalys 
de senaste åren, och som Gregow har sammanställt i sin artikel, är 
utsatta för en del kritik i doktrinen. För det första har det hävdats att 
kriterierna ej är vetenskapligt belagda. Det finns inga genomgående 
studier som visar på att den tillförlitliga utsagan skiljer sig från den 
otillförlitliga genom detaljrikedom, konstans, känslokoppling etc. Det 
hävdas också att utgångspunkten i bevisvärdering måste vara att man 
bedömer bevisningen förutsättningslöst och med hänsyn till det 

                                                 
69 Gregow, Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i mål om 
sexuella övergreppmot barn (1996) s. 517- 518. 
70 Gregow, Några synpunkter på frågan om bevisprövning och bevisvärdering i mål om 
sexuella övergreppmot barn (1996) s. 518-521. 
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enskilda fallet. Dessutom har kriterierna ifrågasatts. Exempelvis att en 
målsägande har lämnat vissa uppgifter som är felaktiga betyder inte 
att berättelsen i övrigt behöver vara inkorrekt. Tvärtom utgör 
principen ”falsus in uno, falsus in omnibus” (”den som ljuger om 
något ljuger om allt”) ett fel inom bevisprövningen.71 Ett annat 
kriterium som utsatts för kritik är konstantkriteriet- d.v.s. att om inte 
berättelsen ändras så tyder det på att den är sann. Enligt forskning så 
ändras ofta våra minnesbilder.72

 

4.1.2 Varför muntlighet i asylförfarande? 

Inom utlänningsrätten finns olika typer av ärenden. Dessa kan utgöra 
alltifrån ärenden om avvisning och utvisning till ärenden om arbetstillstånd 
för feriearbetare. Behovet av muntlig förhandling är olika stor i olika typer 
av ärenden.73 Inom asylärenden föreligger särskilda bevisproblem. I många 
fall föreligger en dokumentlöshet, d.v.s. en avsaknad av identitets- och 
resehandlingar. Vidare så framkommer det ofta nya uppgifter i asylärenden. 
Den sökande kommer ofta med nya uppgifter i samband med ett nytt förhör, 
ett överklagande eller en ny ansökan. Ett annat problem är tillgången på 
bevis. Förutom den asylsökandes utsaga förekommer oftast endast 
sakkunnigbevisning i form av ambassadrapporter och psykologutlåtanden.74

 
På grund av detta är i asylärenden utgången av ärendet ofta beroende av en 
bedömning av trovärdigheten och tillförlitligheten av de uppgifter 
utlänningen lämnat. Därför är behovet av muntlig förhandling stor i 
asylärenden.75  
 

4.2 Europakonventionen 

Om man ser på Europakonventionen och dess praxis står det klart uttryckt 
att artikel 6:1 i princip kräver att en muntlig förhandling skall hållas när det 
är fråga om att ta ställning till civila rättigheter och skyldigheter eller 
anklagelse för brott. Europadomstolen har dock accepterat att det finns fall 
då konventionen inte kräver att en förhandling hålls. I fallet Schuler-
Zgraggen mot Schweiz angavs att vissa undantag från rätten till muntlig 
förhandling skulle kunna göras.  
 
I fall som är av ingripande karaktär är kravet på muntlig förhandling tydlig 
från Europadomstolens praxis. Exempelvis kan ett fall om 
omhändertaganden av barn påvisa detta. Det måste föreligga exceptionella 
skäl för att inte bevilja en begäran om muntlig förhandling.76  

                                                 
71 Diesen, Sexuella övergrepp mot barn (2001)  s. 67. 
72 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott (2003) s. 90. 
73 Lagrådsremiss 17 mars 2005 s. 141. 
74 Diesen, Förhör, s. 220-224. 
75 Lagrådsremiss 17 mars 2005 s. 141-142. 
76 Bylander & Lindblom, Muntlighet vid domstol i Norden s. 183-185. 
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En fråga som är intressant är huruvida rätten till muntlig förhandling också 
gäller processen i överrätt efter det att muntlig förhandling hållits i första 
instans. Av Europadomstolens praxis har det framkommit att muntlig 
förhandling kan krävas i överrätt då det gäller fråga om bevisprövning, när 
det gäller att välja mellan motstridiga uppgifter och då det är fråga om den 
tilltalades trovärdighet för att processen skall anses ha följt art 6:1.77  
 
Förfaranden som gäller viseringar, uppehållstillstånd och andra 
utlänningsrättsliga frågor faller dock utanför artikel 6:1. Det betyder också 
att artikeln inte är tillämplig på utvisningsärenden. Principavgörandet i 
denna fråga är Maaouia mot Frankrike.78  
 
 

4.3 Precisering av frågeställning 

För att kunna gå vidare i mitt arbete är det av vikt att precisera 
frågeställningen på så sätt att identifiera vilka kriterier som är viktiga sett 
utifrån utlänningens perspektiv. Med andra ord vad kommer den nya 
muntligheten att förändra som är av betydelse för utlänningen? Det finns 
skäl till varför en reform genomförs och den allmänna hypotesen är att de 
kommande kriterierna är viktiga för den asylsökande och att dessa kriterier 
påverkas av den nya reformen. Det är alltså frågan om kriterier som jag i 
detta skede antar kan ändras i och med den nya muntligheten och som är av 
betydelse för utlänningen. De angivna kriterierna är intimt sammankopplade 
och påverkar varandra.  
 

4.3.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhetsbegreppet är ett omstritt begrepp som används i många olika 
sammanhang i juridisk litteratur. Det väsentliga innehållet i begreppet anses 
ofta innefatta ett förutsebarhetskrav. Rättskipning och myndighetsutövning i 
en demokratisk rättsstat måste alltså vara förutsebar med stöd av 
rättsreglerna.79 Detta kallas för den formella rättssäkerheten. Även om 
förutsebarhet kanske är det mest centrala begreppet vad gäller rättssäkerhet, 
är detta begrepp inte det enda väsentliga. Att så är fallet kan man enkelt 
belysa med Hitlerargumentet. Tyska judar kunde under Hitlers välde på 
grund av de då gällande lagarna lätt förutse att de skulle förföljas, men det 
vore absurt att kalla en sådan förutsebarhet för rättssäkerhet.80

 
Sveriges Advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram innehåller ett försök att 
precisera rättssäkerhetsbegreppets övriga komponenter. Där anges att 
rättssäkerhet föreligger när vissa livsvärlden – livet, kroppslig integritet, 
                                                 
77 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 186-187. 
78 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 143. 
79 Peczenik, Vad är rätt? s. 89-90. 
80 Peczenik, Vad är rätt? s. 97. 
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personlig rörelsefrihet, yttrandefrihet, förenings- och församlingsfrihet, 
egendom m.m. – skyddas mot statsmaktens ingripanden genom regler som 
har karaktären av lag och som garanterar förutsebarhet för medborgarna. 
Därefter följer en omfattande katalog över rättssäkerhetens principer och 
krav.81 Materiell rättssäkerhet innebär att rättskipning och myndighets-
utövning är i hög grad förutsebara på grund av rättsnormerna och samtidigt i 
hög grad etiskt godtagbara.82 I ett idealsamhälle hade inte det materiella 
rättssäkerhetsbegreppet behövts.83 Med detta konstaterat, är det av stor vikt 
för utlänningen att rättssäkerheten är hög. 
 
 
 

4.3.2 Legitimitet 

Ett ytterligare intresse att beakta i sammanhanget är handläggningsformens 
betydelse för det slutgiltiga beslutets acceptans hos utlänningen. Det har 
tidigare konstaterats i denna uppsats under avsnitt 4.1 att en av fördelarna 
med ett muntligt förfarande är att det skapar ett deltagande. Parterna kan se 
att allt de lägger fram uppmärksammas och tas på allvar. Det stärker på så 
sätt tilliten till beslutet. En hög legitimitet är alltså något positivt för den 
asylsökande.  
 

4.3.3 Handläggningstid 

Många av de asylsökande bär på traumatiska minnen och upplevelser. En 
lång väntan och ovisshet drabbar dessa människor. Den utdragna asyl-
processen förvärrar situationen för dessa människor.84

 
Som konstaterats tidigare i detta arbete (se avsnitt 2.3.3.) innebär att en 
utlänning beviljas asyl och betraktas som flykting att denna får uppehålls-
tillstånd i Sverige. Detta uppehållstillstånd ger rättigheter som utlänningen 
inte har om denne inte får asyl. Därför är det viktigt att 
handläggningstiderna inte är för långa, så att en utlänning som har rätt till 
asyl får utöva sina rättigheter snarast möjligt.  
 
Vad gäller de människor som beviljats asyl gäller i stort sätt samma sociala 
rättigheter som för vilken svensk som helst. Det finns vissa undantag bl.a. 
vad gäller pensionsrättigheter och tillgång till högre utbildning.85 De 
utlänningar som söker asyl omfattas däremot av Lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Dessa utlänningar har rätt till 
bistånd i form av logi eller bostadsersättning, dagersättning för sitt dagliga 
liv och särskilt bidrag för den som har något annat angeläget behov. Rätten 

                                                 
81 Peczenik, Vad är rätt? s. 92. 
82 Peczenik, Vad är rätt? s. 94. 
83 Peczenik, Vad är rätt? s. 98. 
84 http://www.regeringen.se/sb/d/2669/a/14616.  
85 http://www.ecre.org/conditions/2000/legalsoc.pdf.  s. 283-284. 
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till bistånd upphör när uppehållstillstånd beviljas eller utlänningen lämnar 
Sverige.86  
 
Som huvudregel har en person som omfattas av LMA inte rätt till förmåner 
enligt socialtjänstlagen. En utlänning som omfattas av LMA kan få vissa 
förmåner enligt socialförsäkringslagen vad gäller boende och arbete som 
exempelvis sjukpenning. Dessa betalas ej ut om bistånd enligt LMA 
lämnats.87 Vidare har landsting en skyldighet att bistå asylsökande med 
omedelbar hälso- och sjukvård. Denna skyldighet innebär att landstinget 
måste bistå med lokaler, utrustning och personal men inte att sjukvården 
erbjuds kostnadsfritt eller till ett lägre pris.88  
 
Nästa del av rättigheter man kan titta på är rättigheter avseende arbete och 
utbildning. Konventionsstaterna har enligt barnkonventionen åtagit sig att 
göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla barn. 
Asylsökande barn som omfattas av LMA erbjuds att delta i undervisningen i 
grundskolan och i gymnasiet på samma villkor som för dem som är bosatta i 
Sverige. I övrigt skall Migrationsverket i lämplig omfattning ge de 
asylsökande sysselsättning. Det kan handla om att delta i svenskunder-
visning eller i skötseln av förläggningar eller i annan verksamhet som gör 
vistelsen meningsfull. I övrigt är rättigheterna kopplade till utbildning 
baserat på att man är bosatt i Sverige. Vad gäller arbete så skall en utlänning 
som huvudregel ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige om denne ej har 
permanent uppehållstilltånd. Asylsökande är dock undantagna från denna 
regel i fall Migrationsverket bedömer att dess beslut i ärendet inte kommer 
att kunna fattas inom fyra månader från ansökan.89  
 
När uppehållstillstånd beviljats blir den asylsökande anvisad en bostad i en 
kommun och kommunen tar över ansvaret för utlänningen.90

 
 

4.3.4 Kostnader 

Rättsskipningen medför utgifter både för det allmänna och för den enskilda. 
Som kostnader för det allmänna räknas exempelvis löner åt domare och 
annan personal. Som kostnader för den enskilda i en juridisk process är det 
främsta exemplet ersättning åt rättegångsombud.91 I tvistemål gäller dock 
som huvudprincip att den tappande parten får stå för såväl motpartens som 
sina egna rättegångskostnader.92  
 

                                                 
86  SOU 2004:132 s.87-88. 
87  SOU 2004:132 s. 91. 
88  SOU 2004:132 s. 92. 
89  SOU 2004:132 s. 97-98. 
90  http://www.migrationsverket.se. 
91 Ekelöf, Rättegång tredje häftet s. 177. 
92 Ekelöf, Rättegång tredje häftet s. 180. 
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Rätten till offentligt biträde i utlänningsärenden regleras direkt i 
utlänningslagen. Rätt till offentligt biträde föreligger enligt 11 kap. 8 § UtlL 
i ärenden om avvisning. Rätten till offentligt biträde upphör när ett 
lagakraftvunnet beslut föreligger. Vid ansökan om uppehållstillstånd enligt 
2 kap.5b § UtlL (NUT) förordnas offentligt biträde endast om Utlännings-
nämnden meddelat beslut om inhibition i ärendet om avvisning eller 
utvisning. När rätt till offentligt biträde gäller skall offentligt biträde 
förordnas om det inte måsta antas att behov av biträde saknas. I 
migrationsverkets praxis anses biträde normalt inte behövas i sådana 
ärenden där avvisning med omedelbar verkställighet beslutas. Att ett 
offentligt biträde förordas innebär att staten betalar kostnaderna för biträdet 
och att den enskilde inte behöver betala något för denna hjälp.93 I och med 
den nya asylprocessen kommer det inte göras några förändringar ifråga om 
rätten till offentligt biträde.94

 
I den normala asylprocessen, med andra ord när det ej är frågan om ärenden 
med avvisning med omedelbar verkställighet och i vissa fall NUT-ärenden, 
är alltså inte detta kriterium av någon större betydelse för utlänningen. Även 
om kostnaderna ökar, så står staten för kostnaderna. Därför lämnas detta 
kriterium utan närmare efterforskning framöver i detta arbete. Ökade 
kostnader för processen skulle kunna ha konsekvenser för den asylsökande 
indirekt, men detta är något som jag diskuterar kring i slutsatserna. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
93 Prop. 2004/05:170 s. 104. 
94 Prop. 2004/05:170 s. 190. 
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5 Fallstudier 

5.1 Allmänt 

För att kunna avgöra om mina i det föregående avsnittet ställda kriterierna 
är relevanta har fallstudier gjorts som jag går in på djupare nedan. Det 
handlar om en framtida reform vilket gör det svårt att undersöka och dra 
slutsatser idag. I stället blir det en spekulation.  
 
Den första delen av efterfoskningar består av Modellverksamheten. Detta är 
det nya arbetssätt Migrationsverket börjat tillämpa för att förbereda sig för 
den nya reformen. Tanken är att processen hos Migrationsverket skall likna 
den framtida processen i länsrätterna. De eventuella förändringar som skett 
på Migrationsverket borde ge vägledning för vilka förändringar den nya 
reformen innebär. Den andra delen av detta kapitel består av Finland. 
Finland genomförde nämligen en likartad reform år 1998. Där av kan fakta 
och statistik från Finland ge vägledning för vad reformen här i Sverige 
kommer att innebära. Dessa två bitar av vad jag kallar efterforskning hoppas 
jag leder till att jag kan dra slutsatser som kan avgöra ifall de angivna 
kriterierna kommer att påverkas till det negativa eller positiva för den 
asylsökande.  
 

5.2 Modellverksamheten 

5.2.1 Bakgrund 

Mot bakgrunden av den nya reformen i asylrätten utvecklade 
Migrationsverkets region Syd år 2002 ett nytt arbetssätt för handläggningen 
av asylärenden som benämns modellverksamheten. År 2004 beslutade 
regeringen genom Utrikesdepartementet att modellverksamheten skulle 
tillämpas vid samtliga asylprövningsenheter senast den 1 juli 2005. Syftet 
med modellverksamheten är att en ny attityd till den asylsökande och 
asylprövningen skall kunna etableras bland handläggare, beslutsfattare och 
offentliga biträden. Detta för att det nya förfarandet i asylärenden skall 
kunna leda till önskade resultat. Den nya handläggningen vid Migrations-
verket avser att närma sig ett förvaltningsliknande förfarande vid asylpröv-
ningar som bygger på ett tvåpartsförfarande. Vidare skall den sökande och 
dennes biträde få en större roll och handläggningsprocessen skall präglas av 
större tydlighet och öppenhet genom bl.a. att utredningen till större del 
baseras på muntligt förfarande.95 Det kan konstateras att implementering av 
reformer på senare tid alltmer föregåtts av försöksverksamhet.96

                                                 
95 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 3. 
96 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 2. Ramböll 
Management fick år 2004 i uppdrag av Migrationsverket att genomföra en rättssociologisk 
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5.2.2 Innehåll 

Införandet av modellverksamheten har kommit olika långt på de olika 
orterna i Sverige där Migrationsverket har sina enheter. Tillämpningen av 
modellverksamheten skiljer sig också mellan de olika orterna. Malmö är den 
ort som tillsammans med Stockholm började med tillämpningen, och i 
Malmö har flera hundra beslut hunnit fattats inom ramen för modell-
verksamheten. Migrationsverkets generaldirektör är mycket tydlig med att 
det är Malmömodellen som skall gälla i hela landet och det är också denna 
modell som refereras till i regeringens beslut. Det är alltså denna modell 
som ligger till grund och som är vägledande.97  
 
 Om man tittar på processen från början så har till att börja med 
”screeningprocessen” utvecklats i och med modellverksamheten. Denna 
innebär att en sortering görs av de till Migrationsverket inkomna 
asylärendena. Migrationsverket sorterar bort enklare ärenden från fördjupad 
handläggning.98  
 
Vidare får biträdena en mer aktiv roll tidigare i ärendet. Grundutredningen 
överlämnas till biträdet, varefter biträdet träffar sin klient för att gå igenom 
utredning, asylskäl och grunder. Härefter upprättas en inlaga som skall vara 
Migrationsverket tillhanda inom tre veckor från den tidpunkten då biträdet 
förordnades. Biträdena får alltså en större roll i beredningsprocessen.99  
 
Den största förändringen mot det tidigare arbetssättet är den muntliga 
förhandlingen. Den muntliga genomgången fokuserar i huvudsak på de 
asylskäl som angetts i den skriftliga inlagan. Tidigare byggde det muntliga 
förfarandet på förhör som delvis utgick från färdiga frågemallar.100 Arbetet i 
modellverksamheten får ett mer ackusatoriskt inslag, där utlänningen 
tillsammans med biträdet har ett ansvar att föra fram asylskälen. Vidare så 
skall den asylsökande och dennes ombud bevisa omständigheterna. Tidigare 
var det handläggaren som genom sitt förhör, landinformation och utredning 
från Transitenheten skulle identifiera asylskälen.101 Den muntliga 
genomgången intar i större utsträckning formen av en dialog snarare än ett 
ensidigt förhör enligt de i rapporten intervjuade biträdena.102 Under den 
                                                                                                                            
implementationsstudie av modellverksamheten. Ramböll Management är en internationell 
managementtkonsultverksamhet med fler än 250  medarbetare som arbetar med analys och 
rådgivning inom fyra överordnade kompetensområden, vilka samordnas och integreras i 
det enskilda projektet. Uppdraget gjordes i samarbete med Håkan Hydén, professor i 
rättssociologi vid Lunds Universitet. Uppdraget bestod av att göra en uppföljning av 
modellverksamheten. Detta åstadkoms genom olika dokumentstudier, fallstudier, intervjuer 
samt medverkan vid seminarier. 
97 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 10-11. 
98 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 12. 
99 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 13-14. 
100 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 16. 
101 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 20-21. 
102 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 16. 
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muntliga genomgången i modellverksamheten är både Migrationsverkets 
beslutsfattare och handläggare närvarande och beslut tas av beslutsfattaren i 
samråd med handläggaren istället för på basis av handläggarens 
utredning.103

  

5.2.3 Rättssäkerhet 

Det man kan ifrågasätta mest ur rättssäkerhetssynpunkt är den s.k. 
screeningprocessen som beskrevs innan. Det är av ytterst stor vikt att 
uppdelningen av ärenden i enkla och komplicerade ärenden sker på ett 
korrekt sätt efter givna ramar. 
 
Biträdena har en mer tydlig roll för rättssäkerheten. Detta p.g.a. den ökade 
fokus på biträdenas inlagor. Om biträdena gör ett bra utredningsarbete när 
de skall precisera inlagorna är det inget problem med det nya arbetssättet. 
Problemet uppstår om biträdena inte förmår att lyfta fram alla relevanta 
omständigheter i inlagan. Kvalitén i biträdenas inlagor bedöms ha en stor 
betydelse för rättssäkerheten i modellverksamheten.104  
 
Ett flertal handläggare har även pekat på att det känns tryggt att vara två 
personer i den muntliga genomgången när det är komplicerade 
trovärdighetsärenden som skall avgöras. En del handläggare anser att det i 
vissa lägen är besvärligt att få fram tillräckligt med information i 
trovärdighetsärenden i modellverksamhetens muntliga genomgång då det 
inte finns samma utrymme att ställa olika typer av detalj- och 
utredningsfrågor.105

 

5.2.4 Legitimitet 

 I Region Syd där har man sett en ganska kraftig minskning av andelen 
överklaganden. Minskningen är 9 respektive 13 % på de två enheterna där 
modellverksamheten är tillämplig jämfört med övriga asylenheter i Malmö. 
De övriga orterna har inte avgjort tillräckligt många fall för att det skall 
finnas tillräcklig statistik och det är Modellverksamheten i Region Syd som 
skall vara vägledande som nämnts ovan. Om man däremot tittar på 
intervjuerna som man i studien gjort med biträdena och tjänstemännen på 
Migrationsverket så tror inte någon av de grupperna att överklagande-
frekvensen kommer att minska i och med modellverksamheten. Den 
allmänna uppfattningen är att beslutet är så pass viktigt att det inte finns 
några skäl hos den enskilde asylsökande att avstå från ett överklagande.106  
 
Många biträden menar att en stor förtjänst i modellverksamheten är att den 
asylsökande får träffa biträdet under mera avslappnade former än vad som 

                                                 
103 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 18. 
104 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s. 33. 
105 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s 29. 
106 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s 38. 

 31



 
 

är fallet då den asylsökande ”kastas in” i ett muntligt förhör hos Migrations-
verket. Den asylsökande kan därför ha lättare att framföra sin berättelse och 
andra relevanta omständigheter inför biträdet.107  
 

5.2.5 Handläggningstid 

 
Vid Migrationsverkets analys av modellverksamheten i region Syd år 2003 
konstaterades att handläggningstiderna inom projektet var 121 dagar/ärende 
jämfört med 139 respektive 128 för de andra två asylenheterna. Det handlar 
alltså om små skillnader avseende tidsåtgången.108  
 
Enligt rapportens intervjuer med tjänstemännen på Migrationsverket tar 
handläggningen enligt modellverksamheten varken längre eller kortare tid. 
Man pekar generellt på att jobbet före den muntliga genomgången blir mer 
tidskrävande. Tiden för den muntliga genomgången blir dock betydligt 
förkortad, många talar om att den halveras jämfört med en traditionell 
asylutredning. Detta beror främst på att beslutsfattare och handläggare är 
med under den muntliga genomgången samt på att processen tydligare är 
fokuserad på kärnfrågorna.109  
 
  

5.3 Finland 

5.3.1 Bakgrund 

Finland ändrade sin asylprocess den 1 januari 1998. Före detta datum 
fattades beslut i asylärenden av Utlänningsverket. Dessa beslut kunde 
överklagas till Asylnämnden.  I och med den nya ordningen har 
Asylnämnden avskaffats och dess uppgifter som överprövningsorgan har 
överförts till länsrätten i Helsingfors (tidigare länsrätten i Nylands län). 
Liksom tidigare fattas beslut i asylärenden i första instans av 
Utlänningsverket. Länsrättens beslut kan överklagas till den högsta 
förvaltningsdomstolen om prövningstillstånd ges. Denna nya reform innebar 
också ett nytt förfarande för uppenbart ogrundade ansökningar. Innan hade 
Finland två versioner av snabbprocess, men i och med den nya 
asylprocessordningen slogs de samman till en processordning för uppenbart 
ogrundade ansökningar.110  
 

                                                 
107 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s.34. 
108 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s.34. 
109 Modellverksamheten – en rättssociologisk implementationsstudie. s 35. 
110  SOU 1999:16, s 159-160. 
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5.3.2 Muntlighet 

Bestämmelser om förfarandet i Asylnämnden fanns i förordningen den 1 
mars 1991 om asylnämnden (448/1991). I denna förordnings 1 kap. 
reglerades muntlig förhandling. Här angavs att asylnämnden kunde hålla 
muntlig förhandling där parterna, vittnen och sakkunniga kunde höras samt 
annan utredning tas emot om nämnden ansåg det nödvändigt. Om muntlig 
förhandling beslutade asylnämnden vid sitt sammanträde. När ett ärende 
handlades i nämnden iakttogs i övrigt laga rättegångsordning.111: Vid  
förvaltningsdomstolarna är det den finska Förvaltningsprocesslagen 
(586/1996), som trädde i kraft den 1 december 1996, som reglerar 
förfarandet. Enligt denna lag skall muntlig förhandling hållas vid behov i 
form av en tvåpartsprocess i domstolen där parterna, vittnen och sakkunniga 
kan höras samt annan utredning tas emot. Länsrätten skall hålla muntlig 
förhandling, om en enskild part begär det. En parts begäran om muntlig 
förhandling kan avslås, om yrkandet lämnas utan prövning eller omedelbart 
förkastas eller om muntlig förhandling med hänsyn till ärendets art eller av 
någon annan orsak är uppenbart onödig. Avsikten med reformen var bl.a. att 
stärka utlänningens rättsskydd, öka effektiviteten i processen och att öka 
inslaget av muntlighet.112 Länsrätten i Helsingfors är den resursmässigt 
största förvaltningsdomstolen i Finland och den ansågs ha de bästa 
möjligheterna att garantera att muntliga förhandlingar ordnades i 
asylärenden.113  
 

5.3.3 Problematik 

Efter att ha genomfört intervjuer med personer från Finland verksamma 
inom området insåg jag snart att det skulle bli problem med att dra slutsatser 
från Finland. För det första så har det inte gjorts någon officiell 
undersökning om huruvida syftena man hade med reformen, har 
förverkligats. Eftersom att inga officiella undersökningar eller analyser har 
gjorts är det svårt att ge några exakta svar.114  
 
Ett annat problem vad framför allt gäller slutsatser angående 
handläggningstider och kostnader, är att man måste komma ihåg att Finland 
också kring år 1998 även införde accelererande förfaranden angående 
framför allt Dublin-ärenden. De accelererande förfarandena utökades sedan 
med tiden till att innefatta även ogrundade ansökningar, upprepade 
ansökningar o.s.v. Antalet asylsökande har också ändrats kraftigt sedan 
1998. Det är svårt att säga exakt hur mycket förändringen i överklagande-
proceduren har påverkat – och hur mycket som beror på andra förfarande-
förändringar, antal asylsökande etc.115  
                                                 
111 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1991/19910448 
112 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1996/19960586 
113 www.eduskunta.fi. 
114 Intervju med Kukka Savolainen, chefsrådgivare på Immigrationsdepartementet på 
inrikesministeriet i Finland. 
115 Intervju med Ikka Pere, förvaltningsråd i Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland. 
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Det som också kan konstateras är att Finland har mycket lägre antal 
asylsökande än Sverige. Under perioden 2000-2003 hade Sverige 171 359 
asylsökande och Finland hade 19240 asylsökande.116  
 
Efter mina undersökningar av Finland kom det till min kännedom att 
muntligheten har tvärtom mot syftena minskat drastiskt i den nya ordningen, 
istället för att ha ökat. Ikka Pere som är förvaltningsråd i Högsta 
Förvaltningsdomstolen i Finland bekräftade detta i min intervju med honom. 
Det finns ingen exakt statistik på detta.  Han angav att i Asylnämnden så 
ägde muntlig handläggning i form av en förhandling rum i nästan vartannat 
fall, medan muntlig förhandling används ca i vart tionde ärende i dagens 
förvaltningsdomstol i Helsingfors. Ikka Pere menar att detta beror på den 
stora arbetsbelastningen på domstolen. Han menar också att det kan bero på 
att domstolen är övertygad huruvida utlänningen är trovärdig eller ej utan en 
muntlig förhandling, men att det hur som helst utgör ett problem i Finland. 
Erfarenheterna från Finland blir därför motsägelsefulla, eftersom syftet med 
reformen var att öka muntligheten. 
  

5.3.4 Rättssäkerhet 

Reformen 1998, då asylnämnden avskaffades var del av en större reform I 
Finland på 90-talet. Syftet med denna större reform var att harmonisera 
systemet av förvaltningsrättsliga överklaganden och att öka det legala 
skyddet för medborgaren.  Förvaltningsdomstolarnas ställning stärktes på så 
sätt att besvär och överklaganden över beslut på många förvaltningsrättsliga 
områden riktades till förvaltningsdomstolar. Myndigheter så som 
Asylnämnden till exempel avskaffades. Tidigare var överklagande-
proceduren ganska invecklad i det förvaltningsrättsliga området då den såg 
olika ut inom olika områden. Det förespråkades att det nya systemet skulle 
tillgodose de konstitutionella kraven i Finland bättre och stärka det legala 
skyddet för medborgaren. Vad gällde asylärenden så avskaffades Asyl-
nämnden och överklagandet skedde istället till förvaltningsdomstolen i 
Nylands län vilken senare blev förvaltningsdomstolen i Helsingfors. Denna 
förvaltningsdomstol var ansedd att bäst tillgodose de expertkunskaper som 
krävs i asylärenden. Denna reform skedde utan mycket debatt överhuvud-
taget. I stället fokuserades debatten kring andra reformer under samma 
tidsperiod som reformerna avseende snabbprocess.   
 
Det har ifrågasatts huruvida domarna vid förvaltningsdomstolen har de 
expertkunskaper som krävs för att handha asylärenden som kan innehålla 
komplexa frågor. Konsekvensen av detta har varit att domarna genomgått 
utbildning i asylfrågor. Vidare kan det ifrågasättas om förvaltnings-
domstolen har tillräckligt med resurser och expertis till att insamla data och 
fakta som krävs i asylärenden. Detta har dock tidigare också varit ett 

                                                 
116  SOU 2006:6, s 396. 
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problem i Asylnämnden och är på så vis inget problem som har med 
reformen att göra.117

 

5.3.5 Legitimitet 

Vad gäller överklagandestatistik är det svårt att uttala sig. Asylnämnden var 
på sin tid i praktiken den enda besvärsinstansen i asylärenden. Man kunde 
på samma grunder som i vilka förvaltningsärenden som helst besvära sig till 
Högsta förvaltningsdomstolen över Asylnämndens ärenden. Men möjlig-
heterna till att besvära sig till en tredje instans är alltså större och mer 
utnyttjade idag.118  
 

5.3.6 Handläggningstid 

Handläggningstiderna har ökat sedan reformen 1998. Under Asylnämndens 
tid låg den genomsnittliga handläggningstiden på 4-5 månader. I 
Helsingfors förvaltningsdomstol är den genomsnittliga handläggningstiden 
ungefär den dubbla. Så kallade Dublin fall och uppenbart ogrundade 
ansökningar handläggs dock snabbare. Om ett fall sedan dessutom går upp 
till den högsta förvaltningsdomstolen i Finland, så tar handläggningen här 
ca 7 månader. Trots denna reform, så är det största problemet med 
asylprocessen idag i Finland de långa handläggningstiderna, och det ligger 
många fall som väntar på att bli avgjorda.119   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Intervju med Eeva-Riikka Nykänen, assistent i Internationell rätt vid juridiska fakulteten 
på Universitetet i Turku. 
118  Intervju med Ikka Pere, förvaltningsråd i Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. 
119  Intervju med Ikka Pere, förvaltningsråd i Högsta Förvaltningsdomstolen i Finland. 
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6 Slutsatser 
Om man ser till lagreglerna som reglerar muntlighet i dagens 
Utlänningsnämnd jämfört med muntlighetsregeln i FPL som kommer 
reglera muntligheten i länsrätterna och kammarrätten, så ser lagreglerna 
avseende muntlig handläggning i Utlänningsnämnden och muntlig 
förhandling i domstolarna snarlika ut. Muntlig handläggning kan dock 
inrymma mycket mer, som exempelvis informella telefonkontakter. När det 
i den allmänna debatten förs fram krav om ökad muntlighet i förfarandet 
torde man dock avse muntlig förhandling och inte muntlig handläggning. 
Gunnar Sommarin som är informationsansvarig på Utlänningsnämnden 
menar att när muntlighet används i Utlänningsnämnden så görs det i form av 
en förhandling. Det framstår dock som klart att den nya muntligheten blir 
förändrad i form av ett domstolsförfarande med framför allt en 
tvåpartsprocess som följd. Enligt förarbetena till den nya reformen så är ett 
av huvudsyftena med den dessutom just att öka inslaget av muntlighet.  
 
Vad innebär den förändrade muntligheten för utlänningen? Det var frågan 
som jag ställde i början av mitt arbete. Det finns vissa grundläggande krav 
på ett juridiskt förfarande och dessa försökte jag framställa genom att 
precisera min frågeställning med vissa givna kriterier.  
 

6.1 Rättssäkerhet  

En del av de rättssäkerhetsaspekter som enligt rapporten påverkades i och 
med modellverksamheten är ej att hänföra till muntligheten så som 
screeningförfarandet exempelvis. Vad som dock kunde konstateras är att de 
offentliga biträdena får en mer avgörande roll för rättssäkerheten. Dels i det 
förberedande arbetet i form av utarbetandet av inlagor samt under den 
muntliga förhandlingen. En tvåparts domstolsprocess kräver ett mer aktivt 
arbete från det juridiska ombudet. Så länge de juridiska ombuden sköter sina 
uppgifter på ett tillfredställande sätt torde det inte vålla några problem 
avseende rättssäkerheten. Men om det juridiska ombudets arbetsinsats 
brister vållar det problem.  
 
Vidare kräver asylärenden expertkunskap hos framför allt domarna då de 
ofta innehåller invecklade frågor. Detta torde enklast lösas genom 
utbildning på området så som skett i Finland. Detta är heller inget som har 
att göra med en förändrad muntlighet. 
 
Rättsäkerhet innebär främst förutsebarhet som konstaterats under avsnitt 
4.3.1. Detta är nära sammankopplat med legitimitet. De slutsatser angående 
överklagandestatistiken som jag drar nedan torde enligt min mening påvisa 
att processen blivit mer förutsebar för utlänningen och således mer 
rättssäker. 
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6.2 Legitimitet 

Den främsta slutsatsen som kan dras av modellverksamheten är den 
angående överklagandefrekvensen. Sedan modellverksamheten har införts 
har överklagandestatistiken minskat med ca 10 %. Vad beror detta på kan 
man fråga sig. Jag är övertygad om att det beror på en ökad förståelse av 
besluten hos den asylsökande.  
 
Utlänningen är mer engagerad i ett muntligt förfarande och den muntliga 
förhandlingen är utformad på så sätt att utlänningen är mer delaktig istället 
för att det är ett ensidigt förhör. Jag tror alltså att den minskade 
överklagandestatistiken mycket beror på den nya muntligheten. Med denna 
slutsats tagen kan man se en av de stora förtjänsterna med den nya 
reformen. En minskad andel överklaganden innebär dessutom i sin tur 
förtjänster både vad gäller handläggningstider och kostnader i processen.  
 
Enligt intervjuerna i rapporten om modellverksamheten som användes i 
detta arbete är dock åsikterna annorlunda. Varken handläggare eller de 
juridiska ombuden tror på en minskad överklagandestatistik. Den allmänna 
uppfattningen är att beslutet är så pass viktigt att det inte finns några skäl 
hos den enskilde asylsökande att avstå från ett överklagande. Statistiken 
talar dock ett tydligt språk och denna så pass stora minskning i andelen 
överklaganden är svår att förklara bort enligt min mening.   
 

6.3 Handläggningstider  

Ett av huvudargumenten med den nya reformen är att förkorta de idag så 
långa handläggningstiderna i asylärenden. Detta skall till stor del 
åstadkommas med en mer effektiv muntlig förhandling som används mer 
frekvent än i dagens process. Enligt rapporten om modellverksamheten har 
man inte sett några större förändringar av handläggningstiden sedan 
modellverksamheten infördes. Man ser dock att förberedelserna har tagit 
längre tid än innan men att den muntliga förhandlingen i sig har blivit mer 
förkortad på grund av sin effektivitet. Man har koncentrerat sig till de 
väsentliga bitarna och de asylskäl som är angivna i inlagan istället för att 
den muntliga förhandlingen är utformad som ett förhör där man ställer 
frågor till utlänningen enligt ett protokoll. Om den muntliga förhandlingen 
visar sig vara mer effektiv i en domstolsprocess så torde inte 
handläggningstiderna påverkas i en negativ riktning, även fast muntligt 
förfarande används mer frekvent. Summan blir alltså ett ökat inslag av 
muntlig förhandling, men en mer tidssnål sådan. Jag tror att ett muntligt 
förfarande måste användas i så stor utsträckning i ett asylärende för att göra 
processen så effektiv som möjligt. I de allra flesta fallen är det frågan om en 
trovärdighetsbedömning där ett muntligt förfarande är det bästa.  
 
I Finland kan man se att handläggningstiderna har ökat i och med den nya 
reformen, och det är de långa handläggningstiderna som utgör det största 
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problemet i den finska asylprocessen idag. Det man också kan konstatera är 
att användandet av muntlighet har drastiskt minskat i och med reformen. Av 
detta skulle man kunna dra den djärva slutsatsen att om man använder sig av 
muntlighet i en större utsträckning så hade också handläggningstiderna 
sjunkit. Det som är problemet med Finland dock, så som konstaterats 
tidigare, är bl.a. att det genomfördes en hel del andra ändringar i asyl-
processen under samma tidsperiod. Det är därför svårt att tilldela 
muntligheten detta utifrån Finland.  
 
Det man skall komma ihåg är att den nya processen innebär att utlänningen 
har möjligheten att överklaga till en tredje instans, nämligen Migrations-
överdomstolen. I Finland så fungerar den högsta förvaltningsdomstolen som 
tredje instans i asylärenden, och handläggningstiden är här ca 7 månader. 
Detta påverkar givetvis den sammanlagda handläggningstiden i asyl-
processen. Det är dock inget som har med den förändrade muntligheten i sig 
att göra och därför något som jag ej fäster vikt vid i min uppsats.   
 
 

6.4 Kostnader 

I regeringens proposition till den nya instans- och processordningen i 
asylärenden skriver man att de finansiella konsekvenserna av reformen 
måste övervägas ytterligare. Utredningens beräkningar visar dock på en 
merkostnad av den nya reformen.120 Enligt NIPU:s utredning beräknade 
merkostnaden för den nya reformen till 66,5-71,5 miljoner kronor. I 
propositionen står det ”Framför allt beräknas muntliga förhandlingar i 
migrationsdomstolarna innebära stora merkostnader. Med den föreslagna 
regeln om muntlighet (16 kap 5 § NutlL) antas nämligen muntlig 
förhandling komma att äga rum i en stor del av de asylärenden som 
överprövas.”121  
 
Det är oundvikligt att en ordning där de flesta avlägsnandeärenden i högre 
instans kommer att avgöras efter muntlig förhandling kommer att innebära 
en betydande merkostnad i förhållande till dagens ordning. Det blir också 
ökade kostnader för Migrationsverket som skall uppträda som motpart i 
högsta instans och det blir ökade kostnader för nämndemän, offentliga 
biträden och tolkar. Rapporten över modellverksamheten visar på samma 
sak. Kostnaderna har stigit sedan denna införts. Bland annat vad avser de 
offentliga biträdena.  
 
De ökade kostnaderna innebär dock inget direkt för utlänningen. Reglerna 
för offentligt biträde och rättshjälp kommer inte att förändras i och med den 
nya reformen och staten står således för kostnaderna om ett offentligt 
biträde förordnas. De ökade kostnaderna kan dock indirekt innebära något 

                                                 
120 Prop. 2004/05:170  s. 286. 
121 Prop. 2004/05:170  s. 261. 
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för utlänningen. Muntligheten kan skalas bort av besparingsskäl, och då 
påverkas utlänningen av de ökade kostnaderna i processen. 
 
Enligt min mening kommer den nya reformen att innebära positiva 
konsekvenser för utlänningen. Den främsta slutsatsen är att utlänningen 
kommer bli mer delaktig och att förståelsen och därmed också legitimiteten 
för beslutet och rättssäkerheten kommer att öka. Denna slutsats drar jag 
utifrån den minskade överklagandestatistik man sett efter att 
modellverksamheten införts. Jag anser också att en mer effektiv muntlig 
förhandling kan påverka handläggningstiderna i en positiv riktning.  
 
Det jag däremot ställer mig frågande till är omfattningen av reformen. Det 
är den mest genomgripande reformen i asylprocessen någonsin och 
genomförandet av den innebär stora kostnader. De positiva konsekvenserna 
skulle kunna åstadkommas genom att förändra arbetssättet hos 
Utlänningsnämnden och framför allt Migrationsverket. Enligt den nya 
reformen så betonar man att tyngdpunkten av prövningen bör fortfarande 
ligga i första instans, alltså hos Migrationsverket. Därför bör enligt mig 
insatserna framför allt inriktas på Migrationsverkets och även 
Utlänningsnämndens arbetssätt istället för att ta fram en reform av detta 
slaget. Man anger en mer effektiv muntlig förhandling. Nöten i de flesta 
asylärenden är en trovärdighets och tillförlitlighetsbedömning av 
utlänningens historia. Varför detta lättare kan åstadkommas genom ett 
domstolsförfarande än hos Utlänningsnämnden är svårt för mig att förstå. Är 
domarna vid länsrätterna mer kapabla att göra en sådan bedömning? Enligt 
mig är det fullt möjligt att göra förändringar vid Utlänningsnämndens 
arbetsförfarande så att en sådan bedömning blir så effektiv som möjligt. I 
intervjun med Gunnar Sommarin, som är informationsansvarig på 
Utlänningsnämnden, sade han att Utlänningsnämnden flera gånger om sökt 
om utökad muntlighet, vilket nekats p.g.a. kostnadsskäl. Så det har till stor 
del varit frågan om en resursfråga. Och om vi tittar på fallet Finland, så har 
muntligheten i processen drastiskt minskat sedan man genomfört reformen. 
På asylnämndens tid förekom muntlig handläggning i nästan vartannat fall 
medan muntligt förfarande används ca i vart tionde ärende i dagens 
förvaltningsdomstol i Helsingfors. Nu måste man dessutom komma ihåg att 
Finland har mycket färre antal asylsökande. Detta borde utgöra ett 
varningstecken för Sverige. Om samma sak sker i Sverige innebär reformen 
ingen förbättring och samma kritik som riktas mot Utlänningsnämnden 
kommer att framföras mot domstolarna. Reformen kommer att uppfattas 
som misslyckad ifall inte muntligheten ökar. 
 

 39



 
 

7 Avslutning 
I ett arbete där man tittar på eventuella händelser i framtiden är det svårt att 
dra några säkra slutsatser. Det man kan göra är att titta på dagens situation 
och att spekulera om framtiden. Det visade sig vara ganska svårt att 
spekulera om framtiden och således blev uppsatsen till stor del deskriptiv. 
Framför allt Finland frambringade inte så mycket information som jag 
hoppats på. Finland har visserl igen genomfört en liknande reform, men 
förhållandena i Finland är annorlunda. Som tidigare nämnts genomförde 
Finland flera andra reformer under samma tidsperiod, antalet asylsökande 
har ändrats markant i Finland och antalet är mycket lägre än i Sverige och 
inga direkta uppföljningar av reformen har gjorts. Uppsatsen väcker en del 
nya frågor. Det jag som författare framför allt funderar över är om det finns 
ett mer effektivt tillvägagångssätt för att få svar på vad den framtida 
reformen innebär för utlänningen än det jag utfört? Detta utgjorde i alla fall 
ett försök. Trots att slutsatserna i detta arbete är begränsade, är det min 
förhoppning att denna uppsats har lämnat ett visst bidrag beträffande vilka 
konsekvenser denna omfattande reform som skall träda i kraft i Sverige den 
31 mars 2006 kan innebära. 
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