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Sammanfattning 
I och med ikraftträdandet av den nya instans- och processordningen för 
utlännings- och medborgarskapsärenden, är det idag tre 
Migrationsdomstolar som dömer överklagade migrationsmål. Det är 
länsrätten i Stockholm, Göteborg och Malmö som utgör de nya 
Migrationsdomstolarna. Utlänningsnämnden som tidigare dömde 
överklagade utlänningsärenden, har följaktligen blivit ersatt av domstolar.  
 
Två av grundtankarna bakom den nya instansordningen är tvåpartsprocessen 
och ökad muntlighet i flyktingmål. Dessa tankar har i praktiken inneburit 
successiva steg mot den kontradiktoriska processmodellen. En annan 
föreställning har varit att flyktingärenden skall handläggas skyndsamt i 
Migrationsdomstolarna för att kravet på rättssäkerhet skall uppfyllas. Jag 
delar inte regeringens resonemang om att tvåpartsprocessen och den 
skyndsamma handläggningen ökar rättssäkerheten. Jag är istället av den 
åsikten att tvåpartsprocessen och den skyndsamma handläggningen inte 
alltid är, i den höga utsträckning som regeringen uppges tro, till fördel för 
asylsökanden. Enligt 8 § FPL skall en förvaltningsdomstol se till att ett 
förvaltningsärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Detta 
utredningsansvar liknar en undersökningsplikt och kallas i juridiska termer 
för officialprincipen. Innebörden av denna term är att det är domstolens 
skyldighet att i processen se till att de faktiska förhållandena blir utredda, 
men det ankommer främst på parterna att lägga fram utredningen. 
Utredningsskyldigheten växlar beroende på vad slags mål det är fråga om. 
Vid betungande förvaltningsbeslut åligger det till exempel domstolen att 
bevisa att ett beslut bör vara negativt. Som ett resultat av detta, bör 
utredningsansvaret utvidgas i ärenden där ett starkt skyddsintresse 
föreligger, såsom i flyktingärenden. I förarbetena till den nya ordningen 
förefaller det dock vara tvärtom; i och med övergången till en 
tvåpartsprocess uppstår en kontradiktorisk process, vilken indirekt leder till 
att utredningsinitiativet från rättens sida minskar.  
 
Själva lagtexten i förvaltningsprocesslagen ger inte några tydliga svar om 
omfattningen av utredningsskyldigheten i allmänhet. Det framgår endast att 
omfattningen beror på vad för mål det handlar om. Detta är alldeles för 
knapphändigt för ett så fundamentalt och av tradition starkt 
utredningsansvar. I ett rättsfall från Migrationsöverdomstolen, framgår det 
dock att rättens utredningsansvar existerar trots att det är rör sig om ett 
ansökningsmål där den sökande har bevisbördan. Likaså konstateras det att 
utredningsskyldigheten inte påverkas av en tvåpartsprocess. Som en 
konsekvens, minskar inte aktiviteten från domstolens sida när det gäller att 
få fram utredning i målet. Det råder viss diskrepans mellan förarbetena och 
praxis angående utredningsskyldighetens sträckvidd. I förarbetena 
förespråkas ett försvagat ex officiosystem i och med tvåpartsprocessen, 
medan praxis påpekar att tvåpartsprocessen inte påverkar officialansvaret.  
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Hur långt Migrationsdomstolarnas utredningsansvar sträcker sig beträffande 
länderinformation, är oklart. Praxis från 1998 åskådliggör att den 
länderinformation som finns tillgänglig på Migrationsverkets databas, Lifos, 
har spelat en avgörande roll vid bedömningen av trovärdigheten av 
asylsökandens berättelser. Det har emellertid visat sig att de 
informationskällor som Lifos är uppbyggt på inte är helt oklanderliga. 
Regeringen har gjort den bedömningen att det saknas anledning att låta ett 
oberoende organ sammanställa länderinformation som domstolen kan ha 
tillgång till, utöver Lifos. Därmed anser man att domstolarna inte är i behov 
av egen länderkunskap. Jag är av den motsatta åsikten och menar att det är 
nödvändigt med länderkunskap i domstolarna för att åstadkomma rättssäkra 
beslut i flyktingmål. Domstolarnas kunskap om främmande länder kan 
erhållas genom kontinuerliga föredrag, samarbete med universitet och 
institutioner som sitter inne med värdefull kunskap samt genom att ha 
tillgång till sakkunniga i rätten. I dagens system förekommer det aldrig att 
sakkunniga förordnas i rätten och föredrag samt samarbete med universitet 
och institutioner sker inte kontinuerligt.   
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1 Inledning 

1.1 Inledande presentation 
Självständiga, oberoende och opartiska domstolar är en grundläggande 
förutsättning för en fungerande demokrati. I regeringsformen stadgas att 
ingen myndighet och inte heller riksdagen får bestämma hur en domstol ska 
döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa 
rättsregler i ett särskilt fall. Detta innebär att domstolarna är självständiga 
gentemot statsmakterna i den dömande verksamheten, men även i sin 
administrativa verksamhet så länge det är fråga är om rättstillämpning. 
Domstolarna utgör den yttersta garanten för att det rättighetsskydd som 
finns inskrivet i grundlagarna och i vanliga lagar respekteras. De allmänna 
förvaltningsdomstolarnas främsta uppgift är att lösa konflikter mellan den 
enskilde och det allmänna. Detta innebär att de allmänna 
förvaltningsdomstolarna har att handlägga mål rörande en mängd olika 
frågor, vilket betyder att kompetensen hos domarna skall täcka de olika 
rättsområdena.  
 
Sverige har sedan den 31 mars 2006 nya förvaltningsdomstolar som beslutar 
i migrationsmål. Tidigare var det Utlänningsnämnden som handlade 
överklaganden av Migrationsverkets1 beslut men nu är det istället tre 
Migrationsdomstolar runt om i Sverige och en Migrationsöverdomstol som 
dömer i överklagade migrationsmål.2 En dom i ett migrationsmål kan för 
den enskilde innebära stora konsekvenser. En viktig uppgift för de nya 
domstolarna är att utgöra en garanti för den asylsökandes rättsskydd. 
Eftersom det i förvaltningsärenden står mellan den enskilde och det 
allmänna kan man säga att förvaltningsförfarandet sker mellan ojämna 
parter. Det går inte att blunda för det faktum att det allmänna så gott som 
alltid är kunskapsmässigt och resursmässigt överlägsen den enskilde även 
om denne har möjlighet att bli företrädd av ombud.  Det allmänna behöver 
dock inte ha bättre länderkunskap än den enskilde, men denne är beroende 
av ett duktigt ombud som besitter kunskap om förhållanden i andra länder 
för att få sin rättssäkerhet garanterad. För att vara säker på att den enskildes 
rättssäkerhet inte går förlorad har domstolarna i sin tur en viktig uppgift att 
se till att ett ärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.  
   
Regeringen3 beviljade en homosexuell iranier permanent uppehållstillstånd 
den 28 maj 1998. Mot bakgrund av att mannens ärende tilldragit sig så stor 
uppmärksamhet både i Sverige och utomlands ansågs han ha en välgrundad 

 
1 Även kallad för ”verket” i uppsatsen.  
2 En utförlig redogörelse för Migrationsdomstolarna kommer under avsnitt 2.2.   
3 Se regeringens beslut den 28 maj 1998 (reg. 85-98) på www.homo.se/o.o.i.s/1096. Besökt 
sidan den 18 september 2006.   

http://www.homo.se/o.o.i.s/1096
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fruktan för förföljelse på grund av sin homosexualitet vid en återkomst till 
Iran. Regeringen konstaterade i beslutet att enbart den omständigheten att en 
iranier åberopar att han är homosexuell inte kan grunda en rätt för honom att 
stanna i Sverige. Utlänningslagen ger idag skydd åt homosexuella som 
känner en välgrundad fruktan för förföljelse, men enbart den 
omständigheten att en person är homosexuell medför emellertid inte rätt till 
uppehållstillstånd i Sverige. Regeringen har byggt sitt beslut på en 
ambassadutredning som företagits i ärendet, av vilken det inte framgick att 
homosexuella trakasseras eller förföljs i Iran.  
 
Vad beträffar just homosexuella asylsökande från Iran finns det ett 
praxisledande beslut från 1998 där regeringen uppger bland annat följande:  
”En person med en homosexuell läggning riskerar således inte förföljelse 
eller myndighetsingripanden i Iran endast av den anledningen att han eller 
hon är homosexuell. Först när en homosexuell öppet manifesterar sin 
sexuella läggning kan personen i fråga löpa risk för rättsliga åtgärder eller 
trakasserier. Det skall i sammanhanget tilläggas att även heterosexuella, i 
vart fall till viss del, i praktiken är beskurna rätten att offentligt manifestera 
sin sexuella läggning och/eller sin kärlek till en viss partner. Ogifta 
heterosexuella par löper också faktiska risker.” 
 
Om man analyserar denna praxis har regeringen gjort den bedömningen att 
Irans lagstiftning, vilken innebär att homosexuella handlingar skall straffas 
hårt (ofta med döden) inte tillämpas i praktiken och att de homosexuella 
genom att dölja sin läggning kan undgå att drabbas av ingripanden av den 
iranska staten. Slutsatsen blir att den som inte manifesterar sin 
homosexualitet blir inte heller drabbad av ingripanden från myndigheterna, 
vilket i sin tur leder till att denne inte blir förföljd i hemlandet och därmed 
kan skickas hem.  Med hänsyn till det nyss nämnda rättsfallet från 1998, 
synes det dock finnas vissa undantagsfall där flyktingstatus eller 
skyddsstatus kan uppstå om den sökande har visat sig offentligt i svensk 
media och därmed tilldragit sig de iranska myndigheternas uppmärksamhet.   
 
Jag finner det häpnadsväckande att regeringen genom sin praxis har visat på 
en okunskap och vilja att tolka utlänningslagen och flyktingkonventionens 
bestämmelser på det sätt som de gjort. För mig saknar beslutet tilltro 
eftersom jag, mot den bakgrund jag har, vet att situationen för 
homosexuella, men även andra utsatta grupper i Iran, inte ser ut så som 
regeringen vill ge sken av.    
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna uppsats är att utreda hur långt Migrationsdomstolarnas 
ex officio skyldighet sträcker sig beträffande länderinformation. Kan 
domstolarna lita till fullo på den länderinformation som läggs fram under en 
process? Försvagas utredningsskyldigheten om den enskilde har ett ombud? 
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Vidare undersöker jag om domares utredningsskyldighet har påverkats av 
tvåpartsprocessen som utgör en viktig del av den nya domstolsreformen. 
Vilka effekter får den skyndsamma handläggningen för 
utredningsskyldigheten? Regeringens praxis angående homosexuellas 
situation i Iran har fått mig att undra om Migrationsdomstolarna kan lita på 
ambassadrapporter och andra underlag till Migrationsverkets Lifos4 som 
regeringen tydligen gjorde i det ovan nämnda fallet. Vad skall domstolarna 
göra för att erhålla den kunskap som krävs för att avgöra ett flyktingmål på 
ett rättssäkert sätt? Jag har avsikt att vidare beröra frågan om den enskildes 
rättssäkerhet är i fara. Till detta hör också frågan om huruvida domare 
behöver egen gedigen och objektiv kunskap om de i ärenden avsedda 
länderna, för att på ett rättvist och rättssäkert sätt avgöra ett flyktingmål.       
 

1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats skall i huvudsak behandla frågan hur långt 
Migrationsdomstolarnas ex officio skyldighet sträcker sig när det gäller 
länderinformation. Därmed har jag valt att inte behandla 
utredningsskyldigheten i Migrationsöverdomstolen och de övriga 
förvaltningsdomstolarna samt de allmänna domstolarna5.  
 
Det skall noteras att rätten dels har ett officialansvar för utredningens 
fullständighet i ett ärende, dels en processledande uppgift.6 Min avsikt är att 
endast belysa det först nämnda, det vill säga rättens officialansvar att göra 
en egen utredning för att kontrollera parts uppgifter och se till att ärendet 
blir så utrett som det krävs men också för att lättare följa med i och begripa 
ärendet. Problematiken kring domstolens så kallade officialprövning, alltså i 
vilken mån rätten har möjlighet att pröva och därmed utreda rättsligt 
relevanta omständigheter som inte ligger innanför ramen för en parts 
yrkande och åberopande, är viktig men avsikten har inte varit att behandla 
problemet i denna uppsats.     
 

1.4 Material och metod 
Migrationsdomstolarnas ex officio skyldighet som jag utreder i denna 
uppsats är inte tidigare behandlad som sådan i svensk doktrin. Naturligtvis 
finns det doktrin där ämnet utredningsansvar har varit föremål, men detta 
rättsområde har fått liten uppmärksamhet i den rättsvetenskapliga 
litteraturen. Likaså finns det inte, mycket relevant praxis som uppsatsen kan 
stödja sig på med tanke på att domstolarna är förhållandevis nya. Däremot 
har det funnits en del att begrunda i förarbeten om den nya instans- och 

 
4 Vad Lifos innebär behandlas under avsnitt 4.2. 
5 Närmare bestämt tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen.  
6 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m. s. 145.   
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processordningen, vilket följaktligen är den källan som denna uppsats 
främst är byggd på tillsammans med rättsreglerna på området. Jag har även 
tänkt göra en analogi till annat förvaltningsmål för att på så sätt göra en kort 
jämförelse mellan utredningsskyldigheten i skilda förvaltningsärenden.     
Vidare har jag använt artiklar, vilka har varit mycket berikande för den här 
uppsatsen. Slutligen har jag haft god kontakt med Migrationsverket och 
Utrikesdepartementet, som har bidragit med material, både muntligt och 
skriftligt.   
 
Den metod som jag försökt att eftersträva är den klassiska rättsdogmatiska 
metoden. Den uppenbara bristen på prejudikat, har till viss del försvårat det 
föreliggande arbetet, men med hjälp av lagtext, förarbeten och artiklar samt 
analogi till annat förvaltningsrättsligt område, har jag försökt utreda 
innebörden i lex  lata och resonera de lege ferenda. 
 

1.5 Disposition 
Efter det inledande avsnittet behandlas den nya instans- och 
processordningen för att bjuda in läsaren i den nya lagstiftningen och det 
nya migrationsförfarandesystemet. Därefter följer ett avsnitt om 
Migrationsverket, varvid även Utlänningsnämnden behandlas mycket 
översiktligt. I fjärde avsnittet behandlas ett av de två centrala begreppen i 
uppsatsen, nämligen länderinformation. Sedan utreds det andra centrala 
begreppet i avsnitt fem, vilket är officialprincipen. Under detta avsnitt utreds 
även den enskildes rättssäkerhet och ett biträdets roll. Den deskriptiva delen 
av uppsatsen avlutas med att länderinformationen i Migrationsdomstolarna 
och deras utredningsskyldighet behandlas.  
 
Under avsnitt sju följer analysen av den deskriptiva delen och uppsatsen 
avslutas med en slutsats som återspeglar mina generella tankar.      
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2 Den nya instans- och 
processordningen 

2.1 Ny utlänningslag 
En ny utlänningslag7 har ersatt 1989 års utlänningslag. Det är tänkt att den 
nya lagen skall vara mer tydlig och överskådlig med fokus på 
skyddsbestämmelserna.8 Enligt migrationsminister Barbro Holmberg är det 
skyddsbehovet som ska vara i fokus i flyktingpolitiken.9 Skälen för den nya 
utlänningslagen är många. 1989 års lag ändrades ständigt när den var ikraft, 
de ändringar som har gjorts medförde att lagen kunde uppfattas som 
svårtillgänglig. På grund av de ändringar som gjorts i och med den nya 
instans- och processordningen, skulle omfattande ändringar också göras i 
den äldre utlänningslagen. Regeringen ansåg inte att det var möjligt att 
arbeta in alla nödvändiga ändringar i den nuvarande utlänningslagen utan att 
dess överskådlighet skulle gå helt förlorad. Regeringen har vidare avsett att 
tillföra den nya lagen en god struktur, modernisera lagtexten och göra den 
könsneutral.10  
 
Utlänningslagstiftningen är och kommer i framtiden vara föremål för 
utredningar med tanke på det pågående harmoniseringsarbetet inom EU. 
Följaktligen innebär detta att även den nya utlänningslagen från 2006 
kommer att behöva omarbetas för att tillgodose EU:s krav inom asylrätten. 
Regeringen har haft i uppdrag att föreslå hur rådets direktiv 2005/85/EG om 
miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller 
återkallande av flyktingstatus (asylprocedurdirektivet) skall genomföras i 
svensk rätt. I uppdraget har ingått att lägga fram förslag till de 
författningsändringar som bedöms nödvändiga för att tillgodose direktivets 
krav. I betänkandet kommer bland annat att redovisas hur den svenska 
utlänningslagstiftningen är utformad. Direktivet skall vara genomfört senast 
den 1 december 2007.11

 
 
 
 
 

 
7 Utlänningslag (2005:716). Hädanefter förkortat UtlL.  
8 De olika grunderna för uppehållstillstånd skiljs åt tydligare och skyddsgrunderna har fått 
en mer framträdande plats. Skyddsbestämmelserna har utvidgats och omfattar även den 
som på grund av svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan för allvarliga 
övergrepp.   
9 www.regeringen.se/sb/d/5309/a/41327. Besökt sidan den 9 maj 2006.  
10 Prop. 2004/05:170 s. 104. 
11 SOU 2006:61 s. 39-41.  

http://www.regeringen.se/sb/d/5309/a/41327
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2.2 Ny instansordning i asylprocessen 
Den största reformen i svensk asylprocess skedde i år. Överprövningen i 
Utlänningsnämnden ersattes från och med den 1 januari med ett 
domstolsförfarande. Det nya domstolsförfarandet innebär en tydligare och 
mer öppen process där den asylsökande får större möjligheter att få sin sak 
prövad muntligt.12 ”Det nya systemet kommer att bidra till en större tilltro 
till hur besluten fattas”, säger migrationsminister Barbro Holmberg.13 I 
propositionen uppges att det faktum att överklaganden nu istället ska ske i 
allmänna förvaltningsdomstolar kommer utan tvekan att ge ett förfarande 
präglat av en hög grad av rättssäkerhet.14 Jag instämmer delvis med 
propositionen beträffande denna ståndpunkt, men det får inte glömmas att 
instansordningen är ny och kräver tid och erfarenhet för att tillförsäkra ett 
rättssäkert asylförfarande.    
 
Migrationsverkets beslut överprövas sedan den 31 mars i 
migrationsdomstolar och efter prövningstillstånd i en 
migrationsöverdomstol som sista instans. Det är tre länsrätter (i Stockholm, 
Göteborg och Malmö) som utgör Migrationsdomstolarna med 
Kammarrätten i Stockholm som Migrationsöverdomstol. Innan kunde 
regeringen bli ombedd att ge vägledande beslut i enskilda ärenden, men så 
ska inte längre bli fallet. 
 
Bestämmelserna för Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen 
skiljer sig i viss utsträckning från vad som generellt gäller för länsrätt och 
kammarrätt i förvaltningsprocessen.15 Till exempel kommer flertalet av de 
mål som skall handläggas kräva skyndsam handläggning och dessutom 
muntlig förhandling. Vidare avviker den nya instansordningen från vad som 
i allmänhet gäller i förvaltningsprocessordningen, alltså länsrätt-
kammarrätt-regeringsrätt. Det är därför av stor vikt att det klargörs att när 
länsrätterna och kammarrätten handlägger asylärenden, gör domstolarna det 
som ”specialdomstolar”, närmare bestämt Migrationsdomstolar och 
Migrationsöverdomstolen.16 Det bör vidare påpekas att det är ordinarie 
domare från förvaltningsdomstolarna som handlägger mål i den nya 
ordningen. För övrigt skall för domstolarna och förfarandet i dessa gälla vad 
som allmänt är föreskrivet om länsrätt och kammarrätt, om inte annat följer 
av utlänningslagen.17 De avvikande bestämmelserna regleras i den nya 
utlänningslagen.18

 
Vid ett överklagande i Migrationsdomstolarna kommer en tvåpartsprocess 
att föras, där Migrationsverket och den sökande blir motparter. Den sökande 

 
12 www.regeringen.se/sb/d/5309/a/41327. Besökt sidan den 10 maj 2006. 
13 Ibid. 
14 Prop. 2004/05:170 s. 107. 
15 Ibid s. 110. 
16 Ibid s. 111. 
17 Ibid s. 112. 
18 Se t.ex. om överklagande av förvaltningsmyndighets beslut i 14 kap. UtlL.  
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skall kunna få muntlig förhandling i domstol, vilket motsvarar vad som 
generellt gäller vid övriga förvaltningsdomstolar. Tyngdpunkten av en 
asylsökandes prövning ligger på Migrationsverket som är första instans och 
processordningen är utformad för att åstadkomma en skyndsam 
handläggning.19  
 

2.2.1 Förvaltningslagen (1986:223)20

Vid förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas 
handläggning av förvaltningsärenden gäller FL.21 Eftersom 
Migrationsdomstolarna är allmänna förvaltningsdomstolar, bör förfarandet i 
domstolarna stämma överens med vad som generellt gäller för de ”vanliga” 
förvaltningsdomstolarna, det vill säga länsrätt och kammarrätt. De 
bestämmelser som finns stadgade om Migrationsdomstolarna bör således 
följa bestämmelserna för länsrätt och kammarrätt, det vill säga FL.22 
Bestämmelserna i FL gäller dock inte om en annan lag innehåller avvikande 
bestämmelser, till exempel UtlL.23

 

2.2.2 Förvaltningsprocesslagen (1971:291)24

Medan rättskipningen vid de allmänna domstolarna regleras av 
rättegångsbalken är det FPL:s uppgift att forma rättskipningen vid 
förvaltningsdomstolarna.25 ”Har i lag eller i författning som beslutats av 
regeringen meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den 
bestämmelsen.” Så anges det i FPL § 2, vilket avser att FPL:s regler är 
basregler som vid behov kan byggas på med kompletterande regler vilka 
stadgas i andra lagar.26 En basregel kan helt eller delvis behöva ersättas med 
en regel med ett annat innehåll. Den nya instansordningen för 
Migrationsdomstolarna avviker till exempel från vad som i allmänhet gäller 
i förvaltningsprocessen och detta stadgas i en annan lag, närmare bestämt 
utlänningslagen.27

 

 
19 www.regeringen.se/sb/d/5309/a/41327. Besökt sidan den 11 maj 2006.  
20 Hädanefter förkortat FL. 
21 FL 1 §. 
22 Prop. 2004/05:170 s. 111-112. 
23 Ibid s. 84. 
24 Hädanefter förkortat FPL. 
25 FPL 1 §: Denna lag gäller rättskipning i regeringsrätt, kammarrätt och länsrätt.  
26 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 100.   
27 Den nya instansordningen har tre länsrätter som Migrationsdomstolar och en kammarrätt 
som Migrationsöverdomstolen till skillnad från den traditionella ordningen länsrätt-
kammarrätt-regeringsrätt. Detta regleras i kap. 16 1 § UtlL.  Se även Prop. 2004/05:170 s. 
112.  
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2.2.3 Lagen (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar   

Sammansättningen i förvaltningsdomstolarna regleras i lagen om allmänna 
förvaltningsdomstolar. Det föreskrivs i 18 § att en länsrätt är domför med en 
lagfaren domare och tre nämndemän. Av paragrafen framgår vidare att 
länsrätten är domför med en ordinarie domare ensam vid avgöranden i mål 
av enkel beskaffenhet, om det inte anses särskilt påkallat att målet avgörs 
med fullsutten rätt. Mål som anses behöva fullsutten rätt kan till exempel 
vara mål som är ”principiellt viktiga eller betydelsefulla för den enskilde”.28  
Uttrycket ”enkel beskaffenhet” lämnar visst utrymme för tolkning men 
lagstiftare har anförtrott domaren att avgöra den frågan.29 Antalet domare 
och nämndemän kan komma att utökas med hänsyn till målets omfattning 
och svårighetsgrad.30 Enligt förordningen (1996:382) med länsinstruktion 
kan andra än ordinarie domare döma i vissa mål, som till exempel notarier. 
Regeringen har ansett att om den nya ordningen skulle kräva att alla beslut i 
avvisning måste fattas av en lagfaren domare skulle det innebära att andra 
regler gäller för utlänningsärenden vilket i sin tur skulle ”äventyra den 
önskvärda flexibiliteten i domstolen”. I propositionen till den nya 
instansordningen föreskriver regeringen vidare att det ankommer på 
domstolen att se till att mål som kräver särskild erfarenhet handläggs av 
domare som besitter sådan erfarenhet.31   
 
Det saknas enligt regeringens mening anledning att anta att den ordning som 
gäller i länsrätten inte skulle kunna tillämpas i den nya instansordningen. 
Bestämmelserna om rättens sammansättning i lagen om allmänna domstolar 
gäller således i den nya ordningen. Detta betyder följaktligen att 
sammansättningen i Migrationsdomstolarna består av såväl lagfarna domare 
som nämndemän.32  
 

2.3 Tvåpartsprocess och muntlig 
förhandling  
I den allmänna debatten har det påpekats att asylprocessen saknat muntlig 
förhandling. Likaså har det klagats på att processen inte är en 
tvåpartsprocess och att insynen i processen varit bristfällig för såväl parter 
som allmänheten.33  I vilken utsträckning det nya systemet kan bli bättre än 

 
28 Prop. 2004/05:170 s. 122. 
29 Ibid. 
30 Ibid s. 119.  
31 Ibid s .120. 
32 Ibid s. 119. 
33 Ibid s. 105. 
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det gamla finns det inga självklara svar på, men en fördel med 
tvåpartsprocessen sett ur den enskildes perspektiv, är att denne får en 
motpart, i form av en myndighet, som kan klargöra det allmännas 
ståndpunkt och även bemöta den enskildes anspråk och påståenden. Det blir 
därmed lättare för den enskilde att välja lämpliga argument och grunder för 
sin talan. Den offentliga motpartens invändningar mot den enskildes 
utredning ger denne kanske anledning att komplettera denna eller 
införskaffa helt ny utredning. Lavin understryker vidare att genom att 
parterna i en tvåpartsprocess sörjer för ett bättre utredningsmaterial avlastas 
domstolen en del av arbetet för att sakfrågorna i målet blir tillräckligt 
utredda och behovet av aktivitet från domstolens sida minskar när det gäller 
att skaffa in utredning i målet. Följaktligen kan domstolen lägga upp 
processen kontradiktoriskt så att parterna kan argumentera för sin sak och 
bemöta motpartens påståenden.34 Den hårda kritiken mot det gamla 
systemet ledde till att förtroendet och tilliten för Utlänningsnämnden 
minskade och därför ansågs det nödvändigt att överprövningen av 
asylärenden i stället skulle ske i domstol.35 Jag håller med om att införandet 
av en tvåpartsprocess med större möjlighet till muntlig handläggning kan 
betyda mycket för tilltron till asylprövningssystemet.36 Likaså förväntas den 
nya processformen också medföra att Migrationsverket agerar mer aktivt i 
partsställning samt att den enskildes kännedom om verkets motiv blir 
klarare vilket ökar den enskildes möjligheter att utveckla sina egna 
ställningstaganden. Dessa fördelar kan förväntas medföra en ökad 
rättsäkerhet och kvalitet på förvaltningsprocessen, och omfattningen av den 
enskildes processföring underlättas. Det finns vidare skäl att anta att 
avgörandenas materiella kvalitet förbättras. 
 
Behovet av en tvåpartsprocess har sin bakgrund i kravet att ett ärende skall 
blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.37 I en tvåpartsprocess kan den 
sökande parten ha en del att vinna på att de allmänna intressena blir 
företrädda genom att Migrationsverket är part i processen. Eftersom den 
beslutande parten, är part i processen kan den sökande lättare få kännedom 
om vilka grunder ett avvisningsbeslut har fattats på.38  
 
I ett förvaltningsärende skall förfarandet enligt huvudregeln i 9 § 
Förvaltningsprocesslagen vara skriftligt. Paragrafen stadgar vidare att 
muntlig förhandling kan ske när det kan ”antas vara till fördel” för 
utredningen eller ”främja ett snabbt avgörande i målet”. I sista stycket 
föreskrivs att i länsrätt och kammarrätt kan muntlig förhandling föras om 
den enskilde begär det och inte några särskilda skäl talar emot det. 
Bestämmelserna om muntlig förhandling i den nya instansordningen skall 

 
34 Lavin, Rune, FT 1992, s. 101, Dahlgren, Göran, JT 1991-92, s. 241, 243, Prop. 
1995/96:22, s. 78. 
35 Prop. 2004/05:170 s. 105. 
36 Ibid s. 107. 
37 Se § 8 förvaltningsprocesslagen (1971:291): ”Rätten skall tillse att mål bli så utrett som 
dess beskaffenhet kräver. Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras.”  
38 Prop. 2004/05:170 s. 105.  
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motsvara de bestämmelser som anges i 9 § FPL. Behovet av muntlig 
förhandling varierar med hänsyn till vilka frågor som skall prövas i ärendet 
och förhållandena som präglar det enskilda fallet. Det är viktigt att betona 
att samtidigt som det muntliga behovet föreligger måste dock vikten av en 
effektiv förhandling beaktas. Med andra ord bör man vid en avvägning 
mellan muntlig och skriftlig förhandling, ha i beaktande att muntlig 
förhandling är normalt mer resurskrävande. På motsvarande sätt måste man 
tänka på det särskilda kravet på skyndsam handläggning39. Bestämmelsen i 
FPL 9 §, som föreskriver vilka situationer muntlig förhandling kan hållas, 
skall kunna appliceras vid såväl låg som hög tillströmning av asylsökande.40

 
Möjligheten till muntlig förhandling gör att det blir lättare för domstolen att 
bedöma den sökandes trovärdighet. Likaså kan muntlig förhandling 
förhindra eller klarlägga missförstånd som kan uppstå, och den enskilde kan 
uppleva att han eller hon har fått säga sitt i processen. Möjligheten till 
muntlig förhandling i Migrationsdomstol och att ha en tvåpartsprocess, är 
viktiga inslag för att kravet på öppenhet i asylprocessen skall uppfyllas.41  
 
Roger Olausson, informatör på Migrationsdomstolen har emellertid uttalat 
sig om att det är långt ifrån alla gånger som parterna möts i rättssalen. Detta 
motsäger regeringens syfte, med tanke på att en ökad muntlig förhandling 
har varit en av huvudtankarna med de nya domstolarna. Olausson uppger 
vidare att de flesta fall avgörs utifrån de handlingar som Migrationsverket 
och de asylsökande har lämnat in. I de fall som någon av parterna kräver en 
muntlig förhandling blir det dock så.42   
 

2.3.1 Skyndsam handläggning 

Den nya instans- och processordningens krav på skyndsam handläggning 
har sin grund i att den sökande oftast blir negativt påverkad av att behöva 
vänta länge på ett beslut. Mot bakgrund av att den sökande får lida psykiskt 
genom sin väntan och att det blir enorma kostnader för samhället genom 
dröja med beslutet, ansåg regeringen att en skyndsam handläggning av 
asylärenden var nödvändig.43 Mål som rör avvisning eller utvisning skall 
därför handläggas skyndsamt i domstolarna.44 Regeringen ansåg att kravet 
på skyndsamhet lämpligen kan åstadkommas genom att ha en regel om 
skyndsam handläggning i utlänningslagen.45 Vidare påpekade regeringen att 
en noggrann prövning av behovet av anstånd och kompletterande utredning 
måste tas i beaktande på grund av den skyndsamma handläggningen.46 I 

 
39 Se om innebörden av skyndsam handläggning under avsnitt 2.3.1. 
40 Prop. 2004/05:170 s. 130. 
41 Ibid s. 105. 
42 www.corren.se/archive “Svårt för asylsökande att få rätt i ny domstol”. Besökt sidan 6 
juli 2006.   
43 Prop. 2004/05:170 s. 106.  
44 Ibid s. 125.  
45 Kap. 16 4 § UtlL.  
46 Prop. 2004/05:170 s. 125. 
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förvaltningsärenden finns det beträffande vissa särskilda mål föreskrifter om 
tidsfrister som domstolarna måste iaktta. Det kan också finnas föreskrifter 
som stadgar att vissa ärenden skall handläggas skyndsamt, det vill säga med 
förtur. Till exempel kan nämnas att Lagen (1990:52) om vård av unga 
innehåller både bestämmelser om skyndsam handläggning men det finns 
också vissa tidsfrister angivna vilka innebär att domstolen skall avgöra 
målen inom viss tid.47 Som det nämnts tidigare, bör mål som rör avvisning 
eller utvisning alltid utgöra förtursmål och därmed handläggas skyndsamt. 
Regeringen var dock vid propositionens utfärdande inte beredd att ange 
några tidsfrister som domstolen skall tvingas följa vid avgörande av 
asylmål.48

 
Jag anser att kravet på skyndsam handläggning kolliderar med 
förvaltningsprocesslagens reglering om ”tillräcklig” utredning 49, då det inte 
finns tydliga bestämmelser om vilken av dessa föreskrifter som har 
företräde. Den skyndsamma handläggningen kan påverka rättens möjlighet 
att på egen hand utreda ett ärende då det av naturliga skäl skulle ta längre 
tid. Sålunda kan kravet på skyndsam handläggning kollidera med de krav 
som ställs på domaren och dennes ex officio skyldighet. Likaså kan den 
skyndsamma handläggningen påverka huruvida muntlig förhandling blir av 
eller inte, då en muntlig process brukar kräva längre tid än en skriftlig 
sådan. Resultatet av detta är, som jag ser det, att den enskildes rättssäkerhet 
kommer i kläm, vilket är den viktigaste anledningen till införandet av det 
nya processförfarandet. Jag vill emellertid påpeka att kravet på den 
skyndsamma handläggningen inte nödvändigtvis behöver åsidosätta kravet 
på utredning helt och hållet. Eftersom det inte finns några tydliga tidsfrister 
som domstolarna ska hålla sig till vid handläggning av asylärenden, så kan 
det däremot bli så att rätten eftersträvar att avveckla ärenden för att vara 
”skyndsamma” och på det sättet hamnar utredningsskyldigheten i kläm, då 
en utredning oftast förlänger ett ärendets utgång.     
 
 
 

 
47 Prop. 2004/05:170 s. 126. 
48 Ibid. 
49 8 § FPL. 
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3 Migrationsverket och 
Utlänningsnämnden 

3.1 Om Migrationsverket 
Migrationsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten i Sverige för 
verksamhet inom migrationsområdet. Verket ansvarar bland annat för 
asylprocessen i landet och skall se till att alla berörda myndigheter50 inom 
utlänningsärenden samverkar på bästa sätt. Den verksamhet som bedrivs på 
Migrationsverket regleras av förordning (2004:294) med instruktion för 
Migrationsverket samt verksförordning (1995:1322). Det som regleras 
kommer i regleringsbrev och innehåller årliga mål, olika uppdrag och 
villkor för finansiella åtgärder för verkets verksamhet. Verket fick förra året 
i uppdrag att vidta de åtgärder som ansågs nödvändiga för att anpassa sig till 
den nya instans- och processordningen.51 Eftersom den nya 
instansordningen lägger tyngdpunkten av prövningen i utlänningsärendena 
på Migrationsverket, pågår det för närvarande ett arbete, den så kallade 
modellverksamheten, för att tillgodose instansordningens mål.52 En 
redogörelse för vad modellverksamheten innebär finns nedan i avsnitt 3.6. 
Migrationsverkets styrelse utses av regeringen och har det primära ansvaret 
för verksamhetens uppföljning. Beslutanderätten finns först och främst hos 
generaldirektören som delegerar beslutanderätt neråt. I enklare ärenden 
fattas vanligtvis beslut på så kallad handläggarnivå, medan det i ärenden av 
större vikt såsom avvisning, är en beslutsfattare på högre nivå som beslutar i 
utlänningsärenden.53  
 

3.2 Handläggning av asylärenden 
I asylärenden gäller de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen54 men 
även utlänningslagen reglerar utlänningsärenden. Utlänningslagen innehåller 
vissa bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, främst det som 
stadgas om muntlig handläggning. Enligt 14 § FL skall en sökande, 
klagande eller annan part som vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende som 
avser myndighetsutövning mot någon få tillfälle till det om det inte är ett 
hinder i arbetets behöriga gång. I andra fall bestämmer en myndighet om 

 
50 De berörda myndigheterna är polisen, domstolsverket, integrationsverket, 
frivilligorganisationer, ambassader, konsulaten, migrationsdomstolarna och 
migrationsöverdomstolen.  
51 www.migrationsverket.se/. Besökt sidan den 15 maj 2006. Se även SOU 2004:74 s. 281. 
52 Prop. 2004/05:170 s. 138. 
53 Ibid s. 140. 
54 Hädanefter förkortat FL. 

http://www.migrationsverket.se/
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handläggningen kan framställas muntligt.55 I asylärenden aktualiseras 
särskilda bestämmelser om muntlig handläggning, närmare bestämt de i 13 
kap. 1 § UtlL. Paragrafen stadgar att ”en utlänning som ansökt om asyl i 
Sverige får avvisas endast om muntlig handläggning har ingått vid 
Migrationsverkets handläggning av ärendet”. Muntlig handläggning kan 
även äga rum på begäran av den asylsökande, om inte det skulle sakna 
betydelse för att besluta i ärendet.56  
 

3.3 Motivering av beslut  
Migrationsverkets beslut i asylärenden följer ett på förhand givet mönster. I 
13 kap. 10 § UtlL finns en specialbestämmelse för ärenden om 
uppehållstillstånd med innebörden att alla beslut som lämnas till den 
sökande skall vara motiverade.57 Skälen till beslutsmotiveringar finns i 
förarbetena och där uppges till exempel att den sökande skall kunna urskilja 
på vilken grund han eller hon har fått beviljat eller avvisat uppehållstillstånd 
samt att ett avslagsbeslut skall vara ”tydligt i sak och lättbegripligt”.58 
Bestämmelsen i 10 § UtlL står över förvaltningslagens bestämmelse om 
motivering i 20 §. Detta medför att alla beslut, alltså även bifallsbeslut, 
måste motiveras och att skälen aldrig får utelämnas även om ärendet är 
brådskande.59 Migrationsverket använder beslutsmallar av effektivitetsskäl, 
men det finns en strävan att minska användandet av mallar eftersom många 
sökanden har fått intrycket att deras ärende inte blivit individuellt prövat.60  
 
Enligt min uppfattning är det ytterst angeläget att besluten prövas 
individuellt och noggrant, eftersom de är viktiga för de asylsökande. Som 
informatören på Migrationsdomstolarna uppgav, går Migrationsdomstolarna 
oftast på Migrationsverkets linje och avgör de flesta fall utifrån de 
handlingar som verket och de asylsökande har lämnat in. Av den orsaken är 
det oerhört betydelsefullt att Migrationsverket prövar ärenden enskilt, då 
den bedömning de gör, spelar en stor roll i överklagandeinstansen.   
 

3.4 Offentligt biträde 
Enligt 18 kap. 1 § UtlL skall offentligt biträde förordnas för den som 
åtgärden avser i till exempel mål och ärenden om avvisning, om det inte 
måste antas att behov av biträde saknas. Bestämmelser om offentligt biträde 
finns föreskrivna i lagen (1996:1620) om offentligt biträde, och där stadgas 
att advokat, biträdande jurist eller annan lämplig kan förordnas till biträde. 

 
55 SOU 2004:74 s. 277. 
56 Prop. 2004/05:170 s. 141.  
57 SOU 2004:74 s. 280. 
58 Prop. 1996/97:25 s. 206. 
59 Prop. 2004/05:170 s. 141.  
60 SOU 2004:74 s. 281. 
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Den sökande tillfrågas om han eller hon har särskilda önskemål om vem 
som skall förordnas som biträde, finns ingen sådan önskan väljer 
Migrationsverket biträde från en upprättad lista.61 Syftet är att ett offentligt 
biträde skall förordnas på ett så tidigt stadium som möjligt, mycket tidigare 
än i dagsläget, för att förkorta den totala handläggningstiden.62 Biträdets roll 
är viktig eftersom det är han eller hon tillsammans med den sökande som 
skall lägga fram skälen till asyl så att de blir beaktade av Migrationsverket. 
Detta inslag är grundläggande för ett rättssäkert asylförfarande.63  
 
Migrationsverket sitter på två stolar i asylärenden. De utser nämligen sin 
egen motpart, de asylsökandes ombud. Verket har fått mycket kritik för att 
inte utse de bäst lämpade ombuden. Överdirektör Lars-Gunnar Lundh på 
Migrationsverket har meddelat att han vill att verket förordnar jurister som 
är ”duktiga i utlänningsrätt” eller ”sådär duktiga i utlänningsrätt”. Han har 
vidare angett att den som inte är tillräckligt kompetent skall inte förordnas. 
Lundh hoppas att Migrationsverket arbetar så, men han kan inte ta gift på att 
det alltid fungerar.64 Det är förvånansvärt att Lundh, som är en av de högsta 
i Migrationsverkets ledning, kan tänka sig att även jurister som är ”sådär 
duktiga i utlänningsrätt” får åta sig ombudsrollen för asylsökande. Det är 
Advokatsamfundet som bär det främsta ansvaret för att det skall finnas 
tillräckligt kompetenta advokater. Vad beträffar övriga ombud anser jag att 
Migrationsverket och domstolarna spelar en viktig roll vid tillsynen av dessa 
ombud. Det verkar som att Lundh, som skall arbeta för att Migrationsverket 
sköter sitt jobb på bästa sätt, inte tar ombudens roll på allvar. Mer fylligare 
resonemang om detta kommer senare i uppsatsen, under avsnitt 5.3.  
 

3.5 Utlänningsnämnden 
Innan den nya instansordningen trädde i kraft, skedde överklagan av 
Migrationsverkets beslut, i till exempel uppehållstillstånd och avvisning, 
hos Utlänningsnämnden.65 Som nämnts tidigare var anledningen till att 
Utlänningsnämnden lades ner att förtroendet och tilliten till nämndens beslut 
minskade i och med att allmänheten saknade insyn i nämndens 
handläggning av ärendena. Kritiker ansåg att en muntlig handläggning och 
en tvåpartsprocess var nödvändig för en rättssäker process.66 Regeringen 
ansåg att behovet av den specialkunskap som krävs i utlänningsärenden 
bättre tillgodoses i en domstol och att kraven på rättssäkerhet, enhetlighet 
och förutsebarhet blir bättre uppfyllda i det traditionella rättsväsendet.67 Det 
är riktigt att en domstol bättre tillgodoser den juridiska delen av asylärenden 
jämfört med en politisk nämnd. Däremot är jag inte övertygad om att 

 
61 SOU 2004:74 s. 288. 
62 Remiss av slutbetänkande av utlänningsärenden (NIPU): SOU 1999:16 s. 259. 
63 www.regeringen.se/sb/d/2674/a/14629. Besökt sidan den 16 maj 2006. 
64 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=469069. Besökt sidan den 17 maj 2006.   
65 Prop. 2004/05:170 s. 152. 
66 Ibid s. 105 och s. 107. 
67 Se Översynsutredningen SOU 2004:74 s. 15 och Prop. 2004/05:170 s. 105. 

http://www.regeringen.se/sb/d/2674/a/14629
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=469069
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kunskapen om flyktingar och deras hemförhållanden är bättre på en domstol 
än i en nämnd. Det är således inte bara den juridiska kompetensen som 
avgör om ett utlänningsärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, 
utan även närliggande kunskaper, såsom länderkunskap.     
 

3.6 Pågående förändringsarbete i 
asylprocessen 
Den så kallade modellverksamheten påbörjades 2002 och syftet var att 
förändra handläggningsformen i asylärenden. Det nya arbetssättet skall öka 
rättsäkerheten i asylprocessen och tyngdpunkten av prövningen skall ligga 
på Migrationsverket. Verket skall mycket tydligt på ett tidigt stadium 
redovisa grunden för ett beslut så att den sökande har möjlighet att ta del av 
och bemöta handlingarna. Modellverksamheten innebär vidare att ett 
offentligt biträde skall förordnas i så tidigt skede som möjligt, om det 
föreligger risk att den sökande kommer avvisas.68  
 
Modellverksamheten verkar inte sikta på att förbättra förordnandet av 
offentliga biträden, trots all kritik som har riktats till Migrationsverket 
beträffande detta område. Det är min uppfattning att rättssäkerheten för 
asylsökande inte kommer att öka om Migrationsverket fortsätter att blunda 
för sitt eget arbetssätt. Även om det är flera myndigheter som är inblandade 
i en asylprocess, menar jag att ombudens bristande kompetens ligger inom 
Migrationsverkets ansvarsområde, eftersom det är verket som utser 
ombuden. Detta ansvar åvilar dock advokatsamförbundet också.   
Regeringen uppmärksammade problemet med de offentliga biträdena när 
propositionen om den nya utlänningslagen skrevs, men bestämde att inte 
ändra den ordning som gäller idag för förordnandet av ombud. En av 
anledningarna till detta beslut var att det skulle ta längre tid om någon annan 
än Migrationsverket skulle förordna biträde till de asylsökande.69 Det är 
beklagligt att regeringen hellre vill att asylförfarandet skall gå snabbt än 
rättssäkert.     
 
 
 
 

 
68 Prop. 2004/05:170 s. 150. 
69 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=469069. Besökt sidan 17 maj 2006. 
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4 Länderinformation 

4.1 Bakgrund 
Regeringen bemyndigade år 2003 statsrådet Barbro Holmberg att tillsätta en 
parlamentarisk kommitté med uppdrag att bland annat göra en genomgång 
av den gamla utlänningslagens materiella bestämmelser samt anpassa dessa 
från den då gällande handläggningen hos förvaltningsmyndigheter och 
regeringen till det nuvarande systemet där överprövning sker i domstol.70 
Kommittén antog namnet Kommittén för översyn av 
utlänningslagstiftningen.71 Enligt direktiven skulle kommittén göra en 
översyn av Migrationsverkets beslutfattande så att det uppfyllde den nya 
instans- och processordningens krav på enhetliga och förutsebara beslut. I 
direktiven betonades vikten av att all utredning i asylärenden skall vara 
komplett och att alla relevanta skäl skall tas upp redan i Migrationsverket.72    
 
Eftersom regeringen strävar efter att få till stånd en så effektiv och rättssäker 
handläggning av asylärenden som möjligt, finns det anledning att se 
närmare på det område som Migrationsverket för tillfället försöker utveckla. 
Ett område inom vilket åtgärder för närvarande vidtas är Migrationsverkets 
länderinformation.73  
 

4.2 Lifos  
När Migrationsverket beslutar i en sökandes ärende är det främst den 
sökandes egen berättelse som utgör underlag för beslutet. Kunskap om de i 
ärendet aktuella länderna spelar också en avgörande roll i beslutfattandet. 
Migrationsverket har därför ett databaserat dokumentationssystem för 
länderinformation, som kallas Lifos. Migrationsverket börjar alltid med att 
bedöma hur trovärdig en sökandes berättelse är. Däri ingår att bedöma hur 
sannolikt det är att sådana händelser som sökanden uppger kan ha inträffat i 
det land som sökanden kommer från mot bakgrund av vad som är känt om 
förhållandena i det aktuella landet. Eftersom Lifos innehåller upplysningar 
om olika länder, kan en handläggare använda sig av informationen om det 
aktuella landet för att få en uppfattning om hur exempelvis en homosexuell 
persons ställning är, och därmed fatta ett så välgrundat beslut som möjligt 
om till exempel flyktingstatus.  
 

 
70 Dir. 2003:28.  
71 Hädanefter kallad för kommittén.  
72 SOU 2004:74 s. 265.  
73 UD2004/547/MAP. 
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I och med den nya utlänningslagen och den nya instans- och 
processordningen slog riksdagen fast att så stor del av verkets 
landinformation som möjligt skulle vara tillgänglig för allmänheten via 
verkets hemsida. Anledningen till detta är att den asylsökande, men också 
allmänheten, skall få veta vad Migrationsverkets avgöranden bland annat 
grundar sig på. Det kan sägas att grunden för Lifos nu är lagd, men arbetet 
med utveckling av innehållet fortsätter.74  
 
Lifos är i första hand ett viktigt arbetsredskap för migrationsverkets egen 
personal och innehåller information om förhållandena i de länder, som 
sökande kommer från. Syftet med systemet är således att det skall innehålla 
tillräcklig och relevant information för att, tillsammans med andra 
informationskällor, ge asylhandläggaren en aktuell bild av läget i det 
aktuella landet så att denne skall kunna fatta ett välgrundat beslut.75 Det 
mesta av materialet i Lifos kommer från externa källor, exempelvis 
Utrikesdepartementet och de svenska ambassaderna utomlands, FN:s 
flyktingkommissariat (UNHCR), EU-samarbetet EURASIL, andra länders 
migrationsmyndigheter och MR-organisationer som Amnesty International, 
Human Rights Watch, International Crisis Group m.fl.76 Migrationsverket 
har också egna så kallade länderexperter som samlar in information på olika 
sätt. Förutom de redan nämnda informationskällorna hämtas en del av 
materialet från dagstidningar. Länderexperterna inhämtar vidare även 
information genom egna besök i aktuella länder.77 Sedan länderinformation 
har inhämtats, uppdelar de ansvariga materialen i ett hemligt respektive ett 
öppet arkiv. Innehållet i det hemliga materialet är för det mesta sådant för 
vilket utrikessekretess gäller. De ansvariga har en skyldighet att 
kvalitetssäkra materialet innan nya uppgifter tillförs eller ändras i Lifos.78 
Det primära ansvaret för förvaltning och utveckling av Lifos ligger hos 
Migrationsverkets dokumentationsenhet som består av dokumentalister och 
landanalytiker. De tar emot landinformation från olika källor och väljer ut 
det som är relevant för verksamheten. Enheten kan också utföra sökuppdrag 
åt verkets personal.79 Det är dessa som även står för kvalitetssäkringen av 
innehållet i Lifos. För tillfället pågår ett utvecklingsarbete inom 
Migrationsverket för att kvalitetssäkra enhetliga processer inom verket. En 
arbetsgrupp har tillsatts för att avge rapporter om de förändringar som 
föreslogs till följd av NIPU:s betänkande80 beträffande bland annat 
landinformation, analyser, sekretess och kompetensfrågor inom verket.81 
Slutligen innehåller Lifossystemet även praxis från regeringen och före detta 
Utlänningsnämnden samt relevanta beslut från Migrationsverket.82

 
74 www.migrationsverket.se/lifos/. Besökt sidan den 4 maj 2006. 
75 Prop. 2004/05:170 s. 148.  
76 www.migrationsverket.se/lifos/. Besökt sidan den 5 maj 2006.  
77 Prop. 2004/05:170 s. 148. 
78 SOU 2004:74 s. 273. 
79 www.migrationsverket.se/lifos/. Besökt sidan den 5 maj 2006.  
80 SOU 1999:16. 
81 Prop. 2004/05:170 s. 151.  
82 Ibid s. 149. 

http://www.migrationsverket.se/lifos/
http://www.migrationsverket.se/lifos/
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Den information som finns i Lifos har stor betydelse vid utredning och 
bedömning av ansökningar om uppehållstillstånd, asyl och medborgarskap. 
Enligt Migrationsverket kan landinformationsmaterialet också åberopas i 
mål i Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.83  
 

4.2.1 Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna  

Sveriges ambassader och konsulat utomlands rapporterar kontinuerligt om 
de politiska förhållandena i de länder de bevakar. Denna rapportering som 
ibland är sekretessbelagd, inkommer till Utrikesdepartementets olika 
geografiska enheter. Det som rapporteras är främst avsett för 
utrikesförvaltningens allmänna kunskapsbehov om förhållanden i olika 
länder. Därför kan informationen inte användas som tillräcklig 
kunskapskälla för asylprövningen.84 Man kan fråga sig om parterna i en 
asylprocess har eller kan få tillgång till de sekretessbelagda rapporterna? Det 
framgår ingenstans i förarbetena att en sådan möjlighet finns eftersom den 
hemligstämplade rapporteringen är främst till för utrikesförvaltningens 
allmänna behov. Maria Nordin Skult på Utrikesdepartementet informerar 
dock att förbudet att lämna ut handlingar och annat material enligt 
sekretesslagen kap. 14 5 § gäller endast om det är av synnerlig vikt att 
sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Därför är ambassadrapporter 
som är en del av ett mål eller ärende inte "absolut hemliga" i förhållande till 
parten. Det blir en bedömningsfråga från fall till fall vad som kan lämnas ut. 
Enligt min mening borde det således inte vara något hinder att kunna 
använda sig av sekretessbelagd information om det kan anses vara av 
betydelse för ett asylärendes utgång. I ett sådant fall skall då naturligtvis 
båda parter i processen ha tillgång till det hemliga materialet för att veta vad 
det är som åberopas. 
 
De svenska utlandsmyndigheterna kan också efter förfrågan från hjälpa 
Migrationsverket med kontroll av en asylsökandes uppgifter.85 Det kan till 
exempel röra sig om någon för migrationsverket okänd oppositionsgrupp. 
Det händer att utlandsmyndigheterna kan besvara en förfrågan direkt med 
hjälp av deras allmänna kunskap om det aktuella landet, men ibland måste 
de själva göra efterforskningar genom något ombud eller kontakt med andra 
ambassader. Naturligtvis är förutsättningarna för att få fram korrekta 
uppgifter varierande länderna emellan.86   
 
Mänskliga rättigheter är en prioritering inom svensk utrikespolitik. 
Utlandsmyndigheterna ombeds varje år rapportera om läget för de 
mänskliga rättigheterna i de länder där de är ackrediterade. Rapporterna 
bidrar till att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och utgör 

 
83 www.migrationsverket.se/lifos/. Besökt sidan den 5 maj 2006. 
84 Prop. 2004/05:170 s. 146. 
85 Se 7a § förordning (1992:247) med instruktion för utrikespresentationen.  
86 SOU 2004:74 s. 270-271. 
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underlag för beslut i frågor som rör mänskliga rättigheter inom 
utrikespolitiken, även innefattande asyl- och migrationsfrågor.87   
 
Sedan tre år publicerar Utrikesdepartementet rapporterna om de mänskliga 
rättigheterna i världens länder på regeringens webbplats i syfte att göra 
informationen tillgänglig för allmänheten. Intresset för rapporterna är stort, 
och publiceringen av rapporterna uppmärksammas som regel positivt i 
svensk media.88  
 

4.2.2 FN:s Flyktingkommisarie (UNHCR) 

FN:s Flyktingkommissarie är en internationell organisation som arbetar för 
att skydda och lösa flyktingfrågor världen över.89 UNHCR har en 
omfattande dokumentation om mänskliga rättigheter i världens olika länder. 
Organisationen ansvarar för sammanställningen av dokumentsamlingen 
Refworld som bland annat innehåller landinformation, dokument och 
rättspraxis.90 Den information som ges i Refworld är viktig för 
asylprövningen, särskilt vid bestämmandet av flyktingstatus.91 
Informationen är noggrann utvald och UNHCR strävar efter att möjliggöra 
en objektiv helhetssyn.92

 
Refworld innehåller även landinformation sammanställda av andra 
regeringar och organisationer, som till exempel US Department of State och 
Amnesty International.93

 
UNHCR är försiktig med sina uttalanden om förhållandena i olika länder, 
eftersom de kan påverka möjligheten för organisationen att arbeta i vissa 
länder. Den information som lämnas anses dock vara av hög kvalitet och ha 
en hög grad av tillförlitlighet. UNHCR brukar utföra rekommendationer och 
relativt detaljerade landbedömningar om skyddsbehov, varvid de kan vara 
till stor hjälp i en asylprövning.94 Handläggare vid Migrationsverket brukar 
använda sig av UNHCR:s rekommendationer. Frågan är om UNHCR:s 
ställning är så stark och oberoende som det verkar. För två år sen utfärdade 
nämligen UNHCR en rekommendation som avrådde länder att verkställa 

 
87www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instan
ce=1&top_id=33. Besökt sidan den 5 maj 2006.  
88www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instan
ce=1&top_id=33. Besökt sidan den 5 maj 2006. Se även Bilaga A (Beställning av 
rapporter). 
89 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home?page=basics. Besökt sidan den 8 maj 2006.  
90 Prop. 2004/05:170 s. 147.  
91 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/template?page=research&src=/static/coi.html. Besökt 
sidan 8 maj 2006.  
92 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/template?page=research&src=/static/coi.html. Besökt 
sidan 8 maj 2006.  
93 www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/research/opendoc.htm?tbl=RESEARCH&id=425d4b7a4. Besökt sidan 8 maj 
2006.  
94 Prop. 2004/05:170 s. 147.  

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instance=1&top_id=33
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http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instance=1&top_id=33
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/page/?action=page_show&id=33&module_instance=1&top_id=33
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home?page=basics
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/template?page=research&src=/static/coi.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/template?page=research&src=/static/coi.html
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/research/opendoc.htm?tbl=RESEARCH&id=425d4b7a4
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/research/opendoc.htm?tbl=RESEARCH&id=425d4b7a4
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avvisningar till Kosovo med tanke på hur förhållandet såg ut där då. Fyra av 
våra nordiska ministrar krävde dock att UNHCR ändrade 
rekommendationen.95 Följaktligen är den information som ges i Refworld 
kanske inte lika stark och tillförlitlig som det ges sken av, då regeringar, 
genom att donera pengar till UNHCR, kan manipulera UNHCR:s arbete.   
 

4.2.3 Amnesty International 

Frivilligorganisationen Amnesty International arbetar med att skydda de 
mänskliga rättigheterna över hela världen. I deras arbete kartläggs 
kontinuerligt information om mänskliga rättigheter i olika länder. 
Informationen sammanställs i årsrapporter och det förekommer även att 
organisationen sammanställer rapporter från egna resor till aktuella länder 
där man studerat förhållandena på plats. Rapporterna är i stort sett 
offentliga, men på samma sätt som hos UNHCR låter man inte alla uppgifter 
komma till allmän kännedom eftersom det kan skada organisationens 
arbete.96 Som det nämns under avsnitt 4.3.2, finns en del av Amnestys 
landinformation i UNHCR:s Refworld.  
 

4.2.4 EU-samarbetet (EURASIL)  

Inom EU finns det ett samarbetsorgan som arbetar med informationsutbyte 
avseende länderinformation. Denna grupp är kommissionsledd och heter 
EURASIL. År 2004 antogs Haagprogrammet av det Europeiska rådet för 
stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU.97 Haagprogrammet anför att det är 
av synnerligen stor vikt att stärka ”insamlingen, tillhandahållandet, utbytet 
och effektiv använda uppdaterade upplysningar och data om all relevant 
migrationsutveckling”. Den europeiska kommissionen fick år 2005 i 
uppdrag av rådet att inrätta ”lämpliga strukturer” i medlemsländernas 
nationella migrationsmyndigheter för att ett samarbete dem emellan skulle 
bli mer praktiskt och aktivt. Medlemsländerna skulle därefter få bistånd till 
att gemensamt sammanställa, bedöma och använda upplysningen om 
länderna.98  
 
Europeiska kommissionen gav år 2005 ut ett ”meddelande”99 på hur 
medlemsländerna kunde förbättra och stärka ett samarbete avseende 
migration för att uppnå de mål som ställs i Haagprogrammet. Frågan rörde 
bland annat hur länderinformationen kunde förbättras. Likaså utvärderades 
länderinformationens betydelse och tillämplighet i asylprövningen. 
Kommissionen har kommit med förslag om att sammanstråla 

 
95 Noll, Gregor, Negotiating Asylum m.m., s. 272.  
96 Prop. 2004/05:170 s. 147.  
97 Se ”The Hagueprogramme: Strengthening Freedom, Security and Justice in the 
European Union”, OJ C 53/1, 3.3.2005.  
98 Prop. 2004/05:170 s. 147. 
99 På engelska “Communication”.  
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beslutsfattandet inom EU avseende asylprövningen.100 Man vill skapa ett 
europeiskt nätverk så att samarbetet inom EU blir lättare. I förslaget framgår 
det att medlemsländernas länderinformation och dess tillämplighet varierar 
från land till land, vissa länder genererar egen länderinformation och har 
lyckats utveckla ett informationssystem som beslutsfattare och handläggare 
kan använda sig av vid en asylbedömning. Ett bra exempel värt att nämnas 
är Refugee Documentation Centre på Irland som tillhandahåller NGO:s101 
och andra asylinstitutioner med relevant fakta inom migration och 
utlänningsrätt. De länder som inte producerar länderinformation på egen 
hand, förlitar sig enbart på externa källor såsom UNHCR och NGO:s. 
Samarbetet inom detta område måste förbättras och bli mer effektivt så att 
diskrepansen mellan ländernas länderinformation försvinner. Enligt 
kommissionen är detta det enda sättet att åstadkomma följdriktighet inom 
asylrätten i EU.102

 
Kommissionen har kommit med några förslag på hur 
länderinformationprocessen kan stärkas. Ett första steg är att skapa en så 
kallad ”common portal”, som ska innehålla relevanta länkar som till 
exempel UNHCR:s Reflink103 och the European Country of Origin 
Information Network104. Det andra förslaget innebär ett utarbetat samarbete 
av riktlinjer för länderinformationens uppkomst105, och slutligen ett förslag 
att skapa en EU-databas som enligt UNHCR så småningom borde utvecklas 
till ett europeiskt dokumentationscenter för insamling, produktion och 
utvärdering av länderinformation.106 Man kan få intrycket av att det sista 
förslaget syftar till att skapa en potentiell konkurrenskälla med UNHCR:s 
Refworld, men så anser jag inte vara fallet, eftersom konkurrens är fel ord 
att använda i asylsammanhang och länderinformation. Den centrala EU-
databasen som UNHCR syftar till är snarare en ytterligare förstärkning av 
alla de källor som redan existerar vad gäller länderinformation. Att ha en 
central EU-databas hindrar inte att de redan existerade databaserna som 
Refworld och Lifos, kan fortsätta att etablera, utan den centrala databasen 
skall endast fungera som ytterligare hjälpmedel för beslutsunderlag varav 
alla EU länder kan ha tillgång till och utgå ifrån. Med tanke på EU:s krav att 
i framtiden harmonisera asylprocessen inom EU, så framstår denna lösning 
som en bra idé.   
 

4.2.5 Resor 

Ibland brukar tjänstemän från Migrationsverket företa egna resor till de 
aktuella länderna för faktainsamling rörande förhållanden om olika länder. 

 
100 New Structures, New Approaches, s. 1.  
101 Non Governmental Organisations.  
102 New Structures, New Approaches, s. 3-4. 
103 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/reflink.  
104 www.ecoi.net.  
105 Common Guidelines on the Production of Country of Origin Information.  
106 New Structures, New Approaches, s. 4. 
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Att vara på plats i ett land innebär att en handläggare eller beslutsfattare kan 
få en bredare kunskap om exempelvis MR-situationen i det besökta landet, 
vilket kan tas i beaktande i ett beslutstagande. Tjänstemännen kan också 
söka information om speciella omständigheter som är avgörande eller 
viktiga för bedömningen i ett enskilt ärende. Resorna kan bidra till att de 
tjänstemän som är involverade i ett ärende lättare kan bedöma information 
som de får från annat håll om förhållanden i det aktuella landet. När 
tjänstemännen kommit hem från utlandsresorna skrivs i allmänhet två 
rapporter, varav en är öppen och en är belagd med sekretess. I den 
sekretessbelagda delen finns en värderande analysrapport och uppgifter om 
källor, källkritik och källanalys.107

 
Innan de nya Migrationsdomstolarna ersatte Utlänningsnämnden, företog 
nämnden också utlandsresor med samma syfte som Migrationsverkets resor. 
Då deltog den landansvarige och en representant från beslutsfattarna hos 
nämnden.108   
 
Resor till länder som många asylsökande kommer ifrån ger en inblick i hur 
ett land ser ut. Det kan dock ifrågasätts hur stort värde dessa resor skall 
anses ha. Anledningen till detta är att det inte framkommer närmare vad 
Migrationsverkets tjänstemän gör, eller vilka de träffar för att bilda sig en 
uppfattning om det land de besöker. Likaledes finns det vidare inga 
uppgifter på hur länge tjänstemännen stannar i landet. Jag förmodar att 
besöken är relativt korta med hänsyn till att tjänstemännen måste till Sverige 
och arbeta För att får en större insyn i det politiska väsendet, landets 
religion, kultur och tradition i övrigt, krävs mycket mer än att företa kortare 
resor. Man måste vara bosatt i ett land under en längre period för att begripa 
dess inre förhållanden. De resor som Migrationsverkets anställda åker på, 
skall mot bakgrund av det nyss sagda, endast utgöra kortare ”studieresor” 
och bör därför inte tillmätas ett allt för stort värde.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107 Prop. 2004/05:170 s. 148. 
108 Ibid.  
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5 Officialprincipen 

5.1 Allmänt om utredningsansvar 
Officialprincipen beskrivs lättast som en undersökningsprincip. Principen 
gäller i förvaltningsärenden, men också i tvistemål och brottmål i allmänna 
domstolar. Officialprincipen medför ett ansvar för myndigheter och 
domstolar att se till att ett ärende blir så utrett som möjligt för att det skall 
finnas ett tillräckligt beslutsunderlag. Principen innebär vidare att en 
myndighet skall leda utredningen i målet och se till att behövligt material 
läggs fram, men myndigheten behöver däremot inte ombesörja 
utredningen.109  Det finns ingen direkt författad regel om officialprincipen i 
FL men i den finns ett uttryck för principen. I 4 § FL föreskrivs att ”varje 
myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp 
till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde”. 
Förvaltningslagens utredningsansvar appliceras på alla myndigheter 
inklusive domstolar, vilket innebär att såväl Migrationsverket som 
Migrationsdomstolarna bär på undersökningsansvaret.110  
 
Förvaltningsprocesslagens bestämmelser gäller endast rättskipningen i 
förvaltningsdomstolarna. I denna lag finns uttrycket för officialprincipen 
fastslaget i 8 §, vilket lyder: ”rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess 
beskaffenhet kräver. Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör 
kompletteras.” Detta innebär att rätten har befogenhet att för utredningens 
fullständighet ta initiativ till komplettering i ett ärende, med andra ord agera 
ex officio.  
 

5.1.1 Vem har utredningsansvaret i en 
förvaltningsprocess? 
När man läser 8 § i FPL förstås förvaltningsprocessen som inkvisitorisk och 
inte kontradiktorisk.111 Wennergren skriver att förvaltningsprocessen är 
snarare tänkt som en flexibel process som skall kunna anpassas till 
förvaltningsmålens skiftande beskaffenhet. Detta medför att en 
förvaltningsdomstol har ganska stor handlingsfrihet att anpassa förfarandet 
till olika uppkommande situationer.112 Läser man vidare i 9-19 §§ FPL så 
framgår det att det istället är den kontradiktoriska principen som speglar 

 
109 Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt, s. 101. 
110 Prop. 2004/05:170 s. 90. 
111  Innebörden av den kontradiktoriska och den inkvisitoriska principen är att den 
förstnämnda principen kretsar runt parternas dominans i processen och den sistnämnda runt 
domstolens. 
112 Wennergrens, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 145-146.  
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förvaltningsprocessen. Wennergren framhåller att övergången till 
tvåpartsprocess i förvaltningsärenden bidrar till att det blir lättare att 
åstadkomma en kontradiktorisk process. Han anför att processen då kan 
läggas upp på ett sådant sätt ”att parterna i möjligaste mån inspirerar 
varandra till utredning och argumentation” vilket i sin tur leder till att 
utredningsinitiativet minskar från rättens sida.113 Westberg skriver om 
rollfördelningen i rättegången mellan parterna och domstolen och uppger att 
det inkvisitoriska processandet tillhör det förflutna. Vidare menar han att det 
kontradiktoriska processandet är grundmodellen för dispositiva mål, men i 
indispositiva mål får man helt enkelt utgå från att domstolen kan överskrida 
parternas dominans.114 Skyldigheten enligt 8 § FPL att ex officio se till att 
en bristfällig utredning blir fullständig skall inte tolkas som att det ger 
domstolen en befogenhet att utreda något som ligger utanför det som utgör 
tvistens ram. Detta kan låta enkelt men i praktiken kan det ibland vara svårt 
att fastställa denna ram.115

 
Officialprincipen är som ovan nämndes gemensam för alla processer såsom 
tvistemålsprocess, brottmålsprocess eller förvaltningsprocess. Principen 
skall dock anpassas till processföremålets natur och partförhållandena i 
målet. Officialprincipens betydelse för samtliga processer är ”huruvida och i 
vilken utsträckning rätten skall få ingripa styrande i en utredning som i 
första hand parterna skall svara för”.116 I propositionen till FPL framläggs 
det att det är domstolen som bär det yttersta ansvaret för utredning i ett mål 
men att ansvaret sträcker sig olika långt beroende på målets beskaffenhet. 
Det skall påpekas att även om det är rätten som bär det yttersta ansvaret för 
att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, ankommer det på 
parterna att själva lägga fram utredningen.117 Men en sådan bestämmelse 
utesluter inte att rätten ex officio vidtar åtgärder som att till exempel skaffa 
in upplysningar och annat material från andra myndigheter. Vad som dock 
alltid skall finnas med i åtanke är intresset av ”snabbhet och effektivitet” 
som bör tillmätas stor betydelse i förvaltningsprocessen.118 I förarbetena till 
förvaltningsprocessen framhålls det uttryckligt att en av 
förvaltningsdomstolarnas viktigaste uppgifter är att säkerställa den enskildes 
rättsskydd.119  
 
Även om det är domstolen som i huvudsak ansvarar för att ett mål blir så 
utrett som möjligt, skall det i hög grad ankomma på parterna att skaffa fram 
utredningen.120 Utredningsskyldigheten kan också växla beroende på vad 
slags mål det rör sig om, om motparten i målet är offentlig och om den 

 
113 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 156. 
114 Westberg, Peter, Domstols officialprövning, s. 29-30 och s. 62. 
115 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 159. 
116 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 145-146.  
117 Prop. 1971:30 s. 530. 
118 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 156-157.  
119 Von Essen, Ulrik, FT 2003, s. 513-514, prop. 1971:30 s. 580. 
120 Prop. 1971:30 s. 530, Dahlgren, Göran, SvJT 1994, s. 394. 
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enskilde i målet har ombud.121 Utredningsansvaret beror även på om det är 
ett ”ansökningsärende, ett ingripandeärende, ett enpartsärende eller ett 
ärende med särskilda partsintressen”.122  När en enskild i ett mål ansöker 
om asyl, låt oss kalla det för en förmån, ter det sig naturligt att det är denne 
själv som måste styrka sitt anspråk, men domstolen har en skyldighet att vid 
behov hjälpa denne med hur detta kan ske. Följaktligen åligger det den 
sökande att i gynnande ansökningsärenden förebringa rättsfakta och 
bevisning medan det vid ett betungande förvaltningsbeslut åligger 
domstolen att bevisa att beslutet bör vara negativt. Som ett resultat av detta 
resonemang ter det sig naturligt att utredningsansvaret bör utvidgas i 
ärenden där ett starkt skyddsintresse föreligger, såsom i asylärenden.123 
Sammanfattningsvis, skall utredningsskyldigheten aktualiseras när parterna 
själva av någon anledning inte har skaffat fram tillräckligt bra underlag för 
domstolens kommande beslut.124  
 
I detta sammanhang bör även begreppet ”non-refoulement” nämnas, som 
enklast förklaras så som ett avvisningsskydd för den asylsökande. Non-
refoulement-principen innebär att ingen får återsändas till ett område där 
hon eller han har välgrundad fruktan för att råka ut för förföljelse eller 
omänsklig behandling. Principen är stadgad i lag.125 Detta är intressant med 
tanke på det som framställdes i tidigare stycke om ”gynnande beslut”. 
Eftersom det vid betungande förvaltningsbeslut åligger domstolen att bevisa 
att beslutet bör vara negativt, är det inte mer än rimligt att myndigheten 
borde utvidga sitt utredningsansvar för det fall den asylsökande vid ett 
negativt beslut riskerar att annars bli utsatt för tortyr eller omänsklig 
behandling. Eftersom avvisningsskydd inte är konstruerad kring en 
”ansökan om ett gynnade beslut” innebär det att myndigheten och 
domstolen alltid måste beakta denna princip, även om den sökande i ett 
gynnande ansökningsärende såsom asyl, i första hand ansvarar för att 
förebringa adekvat bevisning och rättsfakta.  
 

5.2 Utredningsskyldigheten i Catrine da 
Costafallet – en analogi  
Vägledande avgöranden avseende processuella angelägenheter i 
förvaltningsprocessen är relativt få och varierar i olika mål.  Jag har 
emellertid valt att kortfattat redogöra för Catrine da Costafallet126, då det är 
ett uppmärksammat fall i svensk rättsskipning, vilket berör omfattningen av 
förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet. Dock skall det nämnas att 

 
121 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 156-158. 
122 Prop. 2004/05:170 s. 155. 
123 Ibid. 
124 Prop. 1971:30 s. 530, Dahlgren, Göran, SvJT 1994, s. 394. 
125 www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=2170. Besökt sidan den 30 juni 2006. Se även 
Tortyrkonventionen art 3.1.  
126 RÅ 1990 ref. 64.  

http://www.uvi.fi/netcomm/content.asp?article=2170
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da Costafallet skiljer sig väsentligt mycket från övriga förvaltningsmål i sak, 
men det ser jag inte som något hinder i detta sammanhang. Det analoga i da 
Costafallet är tingsrättens dom som anser kan likställas med 
länderinformation i ett asylärende.  
 
1984 hittades Catrine da Costas styckade kropp i två svarta plastsäckar. Fyra 
år senare ställdes två män, ”obducenten” och ”allmänläkaren”, inför rätta 
åtalade för mordet. Tingsrätten kom fram till att de styckat kroppen, men 
ansåg inte det ställt utom allt rimligt tvivel att de mördat da Costa. Efter en 
prövning i Kammarrätten 1991 förlorade männen sina 
läkarlegitimationer.127 I Regeringsrättens årsbok 1990 stadgas: ”I detta mål 
aktualiseras hur långt förvaltningsdomstols utredningsskyldighet sträcker 
sig när inför domstolen åberopas att en allmän domstol genom en 
lagakraftvunnen dom har slagit fast att ett visst sakförhållande, som är av 
betydelse för förvaltningsmålet, föreligger. I ett dylikt fall bör 
förvaltningsdomstolen normalt kunna utgå från den allmänna domstolens 
bedömning utan att själv göra en närmare utredning av förhållandet. I vissa 
fall är förvaltningsdomstolen enligt uttrycklig bestämmelse bunden av en 
sådan dom (se till exempel 18 § körkortslagen). Någon sådan bestämmelse 
finns inte när det gäller återkallelse av läkarlegitimationer.”128 Frågan är 
således om tingsrättens dom som fastslår att de båda männen styckat da 
Costas kropp, men att de inte mördat henne, bör utgöra tillräcklig grund för 
återkallelse av männens läkarlegitimationer, enligt brott mot griftefriden. 
Eller skall 8 § FPL beaktas? Förvaltningsdomstolen fann att de enligt 
officialprincipen har huvudansvaret för utredningen och skall därmed 
eftersträva en ”allsidig överblick” över alla viktiga omständigheter som 
inverkar på målet.129   
 
Da Costafallet visar på att utredningsskyldigheten i 8 § FPL skall beaktas. 
Det är dock otydligt vilken inverkan denna praxis har på 
Migrationsdomstolarnas arbete, då ärendena skiljer sig väsentligt. Jag anser 
att det fanns många faktorer som spelade roll för domstolens beslut i da 
Costafallet. Catrine da Costa hade mördats och två män ställdes inför rätta 
för detta mord. Dessa omständigheter ledde till att målet i viss omfattning 
blev ”viktigare”, vilket i sin tur påverkade domstolens utredningsskyldighet. 
Ett asylärende saknar liknande omständigheter, vilket kan innebära att det 
inte får samma utredningsinsats från rättens sida. Det är dock mycket 
intressant att tingsrättens dom ifrågasattes av förvaltningsdomstolen i da 
Costafallet, eftersom en dom bär med sig mycket respekt och betvivlas 
sällan. Detta betyder att en domstol bör ifrågasätta det som läggs fram under 
en asylprocess också, företrädesvis den länderinformation som presenteras. 
Kontentan är således att om en respekterad dom kan ifrågasättas av en annan 
domstol så kan länderinformation som inte alls befinner sig på samma 
respekterade nivå som en dom, betvivlas också.  

 
127 RÅ 1990 ref. 64, s. 220-234. 
128 RÅ 1990 ref. 64, s. 229. 
129 Prop. 1971:30 s. 529 ff.  
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5.3 Biträdets roll och den asylsökandes 
rättssäkerhet 
Låt oss blicka tillbaka till asylprövningen i Migrationsdomstolarna. Som det 
tidigare nämnts är ett offentligt biträdes roll mycket viktig, då det är han 
eller hon som tillsammans med den enskilde lägger fram utredningen. Det är 
i mångt och mycket biträdet som skall hjälpa den enskilde att redovisa 
relevant fakta, det vill säga skälen till asyl, så att alla viktiga omständigheter 
i målet blir kännbara för rätten. Med andra ord har ett offentligt biträde en 
slags skyldighet att se till att ett ärende blir utrett på bästa möjliga sätt.  
Biträdets roll är således viktig för asylförfarandet eftersom det kan inverka 
på eller vara avgörande för domstolens utredningsskyldighet.  
 
Förordnandet av ett biträde sker kortfattat genom att Migrationsverket frågar 
den asylsökande om han eller hon har särskilda önskemål om vem som skall 
förordnas som biträde - då det oftast inte finns någon sådan önskan - får 
migrationsverket förordna ett biträde från en upprättad lista. I 
sammanhanget kan nämnas att tillgången till ett biträde utgör ett 
grundläggande inslag för en rättssäker asylprövning.130  
 
Ett rättssäkert asylförfarande kräver dock mer än att ett biträde har 
tillförordnats, biträdet måste även bidra till att asylförfarandet blir rättssäkert 
för den enskilde. Det har på sistone debatterats livligt om huruvida de 
förordnade biträdena håller måttet. Det är trots allt ombuden som ska se till 
att skälen till asyl beaktas av Migrationsverket. Kenneth Lewis, ordförande i 
organisationen Advokater utan Gränser, menar att Migrationsverket ger de 
asylsökande offentliga biträden som inte håller måttet. Han påstår att verket 
”undviker att förordna offentliga biträden som är kunniga, skickliga eller 
engagerade”.131 De asylsökande får biträden som inte förmår eller ids 
tillvarata sina klienters intressen. Lewis hävdar vidare att Migrationsverket 
sitter på två stolar i asylärenden eftersom de utser sin egen motpart. Det 
antyds att vissa asyladvokater nekas att förordnas som biträde om de gjort 
sig kända för att bjuda på hårt motstånd eller vägrar acceptera undermåliga 
insatser. Migrationsverket brukar å sin sida argumentera att asylsökanden 
alltid tillfrågas om de har önskemål på biträde. I de flesta fall brukar deras 
önskemål uppmärksammas, men saknas önskemål om biträde väljer verket 
bland biträden på en redan upprättad lista. Lewis menar att detta 
förhållningssätt beror på att den nyanlända flyktingen i realiteten har mycket 
små möjligheter att själv utse ett biträde som är kunnig och engagerad och 
som framförallt garanterar denne en rättssäker asylprövning. Det förefaller 
inte så konstigt att de flesta asylsökande inte har förslag på biträde utan är 
tvungna att lita på Migrationsverkets val. Enligt Lewis finns det tyvärr 

 
130 www.regeringen.se/sb/d/2674/a/14629. Besökt sidan den 16 maj 2006.  
131 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=510856. Besökt sidan den 19 juni 2006.  

http://www.regeringen.se/sb/d/2674/a/14629
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=510856
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många offentliga biträden som anser att det inte krävs lika mycket 
engagemang och arbete på asylärenden om man jämför med till exempel 
brottmålsärenden. Vad detta beror på kan man endast spekulera om, men en 
anledning förefaller vara att asylsökanden inte anses var lika viktiga som 
klienter inom andra rättsområden. Lewis redovisar några exempel för att 
belysa denna problematik. Det är till exempel inte ovanligt att vissa biträden 
underlåter att frambringa relevant bevisning, som till exempel 
dokumentation över tortyrskador eller andra viktiga fakta om förhållanden i 
den asylsökandes hemland. Troligen för att det tar tid och kräver mycket 
engagemang. Slutligen hävdar Lewis att tolkar har vittnat om scenarier där 
vissa biträden endast sammanträffar symboliskt med sina klienter och 
därmed ignorerar viktiga uppgifter som är relevanta för ärendet i fråga.132 
Mauricio Rojas, riksdagsledamot och flyktingpolitisk talesman i Folkpartiet, 
har också den bestämda uppfattningen att det är orimligt att 
Migrationsverket utser de asylsökandes biträden eftersom verket är den 
enskildes motpart i den domstolsbaserade processen. Han framhåller vikten 
av att stärka den enskildes ställning och främja ett rättssäkert asylförfarande 
genom att biträdet istället skall utses av Migrationsdomstolarna.133 
Advokater står under Advokatsambundets tillsyn, men någon sådan 
disciplinär kontroll finns inte beträffande de jurister som inte är advokater 
och som Migrationsverket synes anlita som offentliga biträden. Man kan 
ifrågasätta varför Migrationsverket i ökande grad tycks föredra dessa 
jurister, trots att timarvodet inte skiljer sig från advokaters.134    
 
Håkan Sandesjö, före detta generaldirektör för Utlänningsnämnden menar 
att rättssäkerheten för asylsökande är i fara eftersom de juridiska biträdena 
processar mot Migrationsverkets jurister som naturligtvis är mer kunniga 
och insatta i flyktingrätt. Även Sandesjö menar att de flesta av biträdena 
som förordnas till asylsökanden inte kan utlänningslagen ordentligt och de 
vet inte heller tillräckligt mycket om deras klienters hemländer. De har 
därför inte samma förutsättningar att tillvarata sina klienters rättigheter.135  
 
 
 
 

 
132 Ibid.  
133 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=528321. Besökt sidan den 19 maj 2006.  
134 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=510856. Besökt sidan den 19 juni 2006. 
135 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=469069. Besökt sidan den 19 september 
2006.  

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=528321
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=510856
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=469069


 
 
 
 

32

                                                

6 Länderinformation i 
Migrationsomstolarna 
I förarbetena till den nya utlänningslagen och den nya instansordningen har 
det diskuterats i vilken utsträckning Migrationsdomstolarna bör ansvara för 
utredningen i asylärenden, i synnerhet vad gäller länderinformation. 
Förarbetena innehåller även diskussion kring domstolarnas kompetens inom 
flyktingrätt, närmare bestämt länderkunskap. Innan jag presenterar 
regeringens bedömning i dessa hänseenden, anser jag att det är av intresse 
att redovisa vad NIPU, Översynsutredningen och remissinstanserna har 
framfört beträffande länderinformation och länderkunskap i 
Migrationsdomstolarna.  
 

6.1 NIPU:s-, Översynsutredningens- och 
remissinstansernas bedömning 
NIPU är av den uppfattningen att länsrätter där Migrationsdomstolar också 
verkar, måste få sitt bibliotek kompletterat med nya informationskällor och 
doktrin med hänsyn till de nya ärenden som skall avgöras där. NIPU har 
även understrykt behovet av kompetens i Migrationsdomstolarna. 
Utredningen visar att Migrationsdomstolarna måste ha rätt och fullständig 
kompetens i utlänningsrätt och folkrätt, men också kunskaper om 
förhållanden i andra länder för att kunna bedöma de uppgifter som läggs 
fram.136

 
Översynsutredningens bedömning beträffande länderinformation i 
Migrationsdomstolarna var att all landinformation som är aktuell i dagsläget 
skulle överföras från Migrationsverket till Migrationsdomstolen och där 
sammanställas av ett oberoende organ. Översynsutredningen kunde dock 
inte komma fram till hur ett sådant organ skulle kunna sammansättas. Ett 
annat alternativ som borde utvecklas vidare, är att man med hjälp av att höra 
sakkunniga i domstol kan tillgodose behovet av länderkunskap i andra 
instans.137

 
Sist ut är remissinstansernas bedömning i denna fråga. Först och främst 
anser en del av remissinstanserna att handläggning av utlänningsärenden 
kräver djup länderkunskap för att handläggningen skall bli så rättssäker som 
möjligt.138 Andra remissinstanser såsom, Röda Korset och Amnesty 
International betonar vikten av att domarna har en djupgående 

 
136 Prop. 2004/05:170 s. 135-136.  
137 Ibid s. 136. 
138 För denna åsikt står bland annat Stockholms tingsrätt, Kammarrätten i Jönköping, 
Domstolsverket, Integrationsverket och fd Utlänningsnämnden.   
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länderkunskap och framhåller vidare att parterna i en asylprocess måste ha 
tillgång till exakt samma länderinformation som rätten. Om så inte skulle 
vara fallet anser Justitiekanslern att det vore ett ”rättssäkerhetsdilemma” om 
Migrationsdomstolens avgörande grundar sig på länderinformation som inte 
parterna fått ta del av. Sådan länderinformation kan till exempel röra sig om 
tidigare nämnda sekretessbelagda ambassadrapporter.139 Jag håller med 
Justitiekanslern att parterna i ett mål måste ha tillgång till samma 
information, om den informationen är avgörande för ett beslut. 
Länderinformation utgör ett slags bevismaterial som alla de berörda i en 
process måste ha rätt att ta del av.  
 
Migrationsverket har bemött vissa remissinstansers förslag med 
ställningstagandet att Migrationsdomstolarna inte behöver ha samma 
omfattning av kompetens avseende länderkunskap som verket har. Några 
remissinstanser såsom Caritas och Rädda Barnen anser att det räcker med att 
domarna har vis baskunskap. Länsrätten i Göteborg framförde en mening 
som är uppseendeväckande, de ansåg att det inte är nödvändigt eller ens 
önskvärt att Migrationsdomstolen har egen länderkunskap eftersom det är 
parterna som skall stå för utredningen och bevisningen i ett ärende.140 Enligt 
min mening är detta resonemang alldeles för banalt. Jag undrar hur man som 
en domstol, tillika beslutsfattare, kan anse att ”mera kunskap” är onödigt. 
Det borde istället vara så att om domarna på Migrationsdomstolarna hade 
viss länderkunskap så skulle deras dömande förenklas. Med tanke på det 
som har framkommit tidigare, är det inte fullständigt korrekt att det endast 
är parterna som förebringar all utredning i ett förvaltningsmål. Domstolen 
ansvarar också för att ett mål blir så utrett som möjligt. Westberg skriver i 
sin avhandling att man i indispositiva mål, såsom utlänningsmål, kan utgå 
från att domstolen har en rätt att överskrida parternas dominans.141 Som en 
konsekvens borde domstolen i sådana hänseenden till viss del ha 
länderkunskap för att berättiga överskridandet av parternas dominans. 
Därtill vill jag tillägga att det inte är sagt att domstolens länderkunskap skall 
utgöra någon slags konkurrens till övrig landkunskap, som till exempel 
Lifos. Den skall snarare ses som ett hjälpmedel för domarna att ”följa med” 
i ärendet och dess bevisning. Med hjälp av jämförelse av egen 
länderkunskap och framlagd länderinformation kan domare då lättare 
bedöma trovärdigheten i parternas bevisning.  
 
Avslutningsvis konstaterar hovrätten för västra Sverige att det är svårt att 
finna någon bra lösning på hur domstolar och parter skall ta del av 
länderinformation så att ett beslut blir så tillfredsställt som möjligt. 
Domstolsverket bemöter Översynsutredningens förslag på att ett oberoende 
organ borde sammanställa länderinformation med att konstatera att 
tillgången till länderinformation är en fråga inom ramen för det processuella 

 
139 Prop. 2004/05:170 s. 136. 
140 Ibid s. 136. 
141 Westberg, Peter, Domstols officialprövning, s. 29-30 och s. 62. 
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och därmed skall själva domstolarna i så fall sammanställa 
informationen.142  
 

6.1.1 Regeringens bedömning 

I förarbetena till den nya instansordningen framhåller regeringen vikten av 
kännedom om förhållanden i andra länder vid bedömningen av 
utlänningsärenden. Att asylärenden kräver kännedom om de politiska 
förhållandena i det land där sökanden uppger att risken för förföljelse finns 
är inte förvånansvärt. För en riktig bedömning av trovärdigheten av en 
sökandes berättelse krävs dock också faktakunskaper om landet. Fördelarna 
med den nya processordningen och dess tvåpartsprocess inför domstol är att 
information eller fakta om förhållandena i olika länder tillförs ett ärende och 
kommer upp på ett mera naturligt sätt än jämfört med det gamla 
myndighetsförfarandet. Migrationsverket lägger fram det de känner till om 
förhållandena i det land som sökande kommer från och bemöter på det sätt 
sökandes påståenden i den mån verket anser dem sakna trovärdighet.143

 
Regeringen instämmer med NIPU:s bedömning om behovet av kompetens i 
utlännings- och flyktingrätt. De nya utlänningsmålen är helt nya för 
domarna i Migrationsdomstolarna. Regeringen anser följaktligen att det är 
nödvändigt att kräva att domstolarna upprätthåller erforderlig kompetens i 
flyktingrätt, mänskliga rättigheter och internationell rätt. Domstolarna skall 
ha möjligheter att på ett effektivt sätt hålla sig uppdaterade och informerade 
om de förändringar som sker inom rättsområdet. Vad beträffar faktaunderlag 
anser regeringen att domstolarna, skall styras av principen att det främst är 
parterna i målet som skall ansvara för utredning och bevisning. En viktig 
aspekt är att domstolarna inte kan inhämta eller tillföras utredning på annat 
sätt än det som stadgas i förvaltningsprocesslagen.144 Det sätt som 
Utlänningsnämnden tillämpade för inhämtning eller utredning av 
information om förhållandena i andra länder kan därför inte vidmakthållas 
hos de nuvarande domstolarna.  
 
Avslutningsvis anser regeringen att domstolen självfallet har en 
utredningsskyldighet men den begränsas kraftigt av det nya systemets 
tvåpartprocess. Regeringens bedömning blev att det saknas anledning att 
låta ett oberoende organ sammanställa länderinformation som domstolen 
kan ha tillgång till. Domstolarnas kompetens inom länderinformation 
tillgodoses genom tillgången till Lifos, Migrationsverkets samt att 
domstolens bibliotek kommer att kompletteras. Möjligheterna för 
Migrationsdomstolarna att förordna en sakkunnig inom just flyktingrätt eller 
ett specifikt land har diskuterats utan vidare slutsats. Regeringen menar att 
länsrätterna idag har stor erfarenhet av att handlägga mål inom skiftande 
rättsområden och är därmed vana att snabbt sätta sig in i de juridiska 

 
142 Prop. 2004/05:170 s. 136 ff. 
143 Ibid s. 136-137.  
144 Se 8 §, 29 § och 30 § FPL. 
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frågeställningar som berör dessa områden; domstolarna är således inte i 
behov av så kallade länderexperter i flyktingmål.145 Det skall dock nämnas 
att diskussionen om domstolarnas behov av ”egen” länderinformation och 
ytterligare åtgärder med anledning av domstolarnas länderkunskap och 
kompetens har varit under särskild utredning.146 Slutredovisningen på 
utredningen finns under avsnitt 6.1.3 nedan.  
 
Vad beträffar Migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet får man i 
förarbetena ett kort och oklart resonemang kring dess räckvidd. Jag anser att 
regeringen inte motiverar till varför utredningsskyldigheten begränsas 
kraftigt av tvåpartsprocessen. Wennergren framhåller att övergången till 
tvåpartsprocess i förvaltningsärenden bidrar till att det blir lättare att 
åstadkomma en kontradiktorisk process. Han argumenterar att processen då 
kan läggas upp på ett sådant sätt ”att parterna i möjligaste mån inspirerar 
varandra till utredning och argumentation” vilket i sin tur leder till att 
utredningsinitiativet minskar från rättens sida.147 Jag tycker dock att det är 
viktigt att erinra om att utredningsskyldigheten fortfarande existerar trots 
tvåpartsprocessen. Regeringen å andra sidan verkar istället ha avsikten att 
tona ner utredningsskyldigheten genom att vilja begränsa den kraftigt.  
 

6.1.2 Praxis från Migrationsöverdomstolen 

Den 19 september 2006 kom första rättsfallet från Migrationsöverdomstolen 
med prejudikatverkan. Migrationsöverdomstolen konstaterade att 
Migrationsdomstolen i Skåne Län har brustit i sin utredningsskyldighet. I 
rättsfallet är det klarlagt att den asylsökande mannen är från Egypten. Han 
har uppgett sig vara förföljd av de egyptiska myndigheterna på grund av sin 
brors politiska verksamhet. Vidare uppgav han sig ha varit utsatt för tortyr. 
Han har åberopat och uppvisat en dom från säkerhetsdomstolen i Egypten, 
enligt vilken han har varit dömd till fängelse i tre år för att ha grundat ett i 
Egypten olagligt parti. Inget visar på att domen varit oriktig. 
Migrationsverket beviljade dock inte mannen uppehållstillstånd då de ansåg 
att mannen inte har gjort sannolikt att han riskerar förföljelse om han 
återvänder till Egypten.148  
 
Mannen överklagade till Migrationsdomstolen där rätten gjorde samma 
bedömning som Migrationsverket utan en egen utredningsåtgärd. 
Migrationsöverdomstolen konstaterar att det av 8 § FPL följer att rätten 
skall tillse att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vidare 
skall enligt 9 § samma lag, muntlig förhandling hållas om det kan antas vara 
fördel för utredningen. Detta finns även stadgat i 16 kap 5 § UtlL. 

 
145 Prop. 2004/05:170 s.138-139. 
146 Ett uppdrag har givits till särskild utredare (dir. 2004:149) och till Domstolsverket 
(Ju/2004/9859/DOM) för att utreda kring behovet av länderkunskap i 
Migrationsdomstolarna. 
147 Se avsnitt 5.1.1.  
148 MIG 2006:1. 
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UNHCR:s handbok om fastställandet av flyktingars rättsliga ställning och 
UNHCR:s andra slutsatser anses utgöra viktiga rättskällor i mål om 
flyktingskap.149 Enligt handboken har den sökande bevisbördan att till 
exempel visa att förföljelse föreligger, medan skyldigheten att ta reda på och 
värdera alla relevanta fakta skall delas mellan den sökande och domstolen. 
Den sökande har alltså initialt bevisbördan för de faktiska 
omständigheterna. Det skall i sammanhanget nämnas att bevisbörda är ett 
komplicerat område. I den internationella asylrätten benämns bevisbörda för 
påståendebörda och det finns, till skillnad från den svenska nationella 
rätten, inga entydiga regler om bevisbördan. Som läsare bör man därför inte 
förvänta sig att det påstådda om bevisbörda i asylrätten går ihop med 
bevisbördan i andra fall. Migrationsöverdomstolen uppger vidare att det kan 
uppstå problem när det gäller uppehållstillstånd på grund av flyktingskap, då 
det ofta är svårt att göra åberopade förhållanden sannolika, eftersom man 
vanligen flytt från dem.150 Av denna anledning, torde man som jag har 
uppfattat det, kunna sänka nivån på den sökandes bevisbörda och samtidigt 
höja domstolens utredningsskyldighet.  
 
Migrationsöverdomstolen lyfter fram behovet av komplett 
utredningsunderlag. I sitt avgörande anser överdomstolen att 
utredningsansvar existerar trots att det är fråga om ansökningsmål där den 
sökande har bevisbördan. Likaså ändras inte utredningsskyldigheten då det 
är fråga om en tvåpartsprocess. ”I visst fall, exempelvis vid bedömning av 
trovärdigheten i en komplex berättelse, kan det vara lämpligt att domstolen 
ex officio kallar till muntlig förhandling.”151 Migrationsdomstolen har 
däremot utan vare sig egen utredningsåtgärd eller närmare motivering 
uppgett varför de delar Migrationsverkets bedömning. Mot bakgrund av att 
mannen är från Egypten, som är allmänt känt för sina kränkningar av 
mänskliga rättigheter, och då mannens påstående har visst stöd i en dom, 
anser Migrationsöverdomstolen att underdomstolen inte har fullföljt sin 
utredningsskyldighet. Behovet av utredning stärks ytterligare då mannen 
gjort gällande att han kan komma att utsättas för tortyr. Då målet inte utretts 
som dess karaktär kräver har Migrationsdomstolen brustit i sin 
utredningsskyldighet. Migrationsöverdomstolen undanröjde därför 
Migrationsdomstolens dom återförvisade målet för ny handläggning.  
 
Jag förstår det som att utredningsskyldigheten vilar på rätten trots att det är 
parterna som främst skall stå för processen. Med tanke på att det finns bevis 
i form av en dom och att det land som den sökande har sin härkomst i är 
känt för att bryta mot mänskliga rättigheter, skall domstolen göra en egen 
utredning för att bedöma trovärdigheten hos den sökandes berättelse. I det 
föreliggande rättsfallet anser Migrationsöverdomstolen att underinstansen 
borde ex officio ha kallat till muntlig förhandling. Vad berör denna uppsats 
tycker jag att man inte kan utesluta samma slutsats beträffande 

 
149 Jfr prop. 2004/05:170 s. 94.  
150 MIG 2006:1. 
151 Ibid. 
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länderinformation. Denna dom hänvisar till problemet med en komplex 
berättelse och vad rätten skall göra i en sådan situation. Domen i sig tar inte 
fasta på förhållandena i Egypten. Hade det däremot funnits oklarheter kring 
förhållandena i Egypten vad till exempel gäller mänskliga rättigheter, skall 
rätten utreda den frågan ex officio. Det är av intresse att 
Migrationsöverdomstolen gör gällande att utredningsskyldigheten blir mer 
omfattande om det finns risk för att den enskilde kan komma att torteras om 
han blir skickad till sitt hemland. Här aktualiseras begreppet non-
refoulement, vilket förbjuder att en stat återsänder en person till en annan 
stat om det finns minsta risk för att denne kan komma att bli torterad. Om 
domen skulle leda till verkställighet i strid med denna princip skulle man 
kränka de mänskliga rättigheterna och därmed sätta rättssäkerheten på spel. 
På grund av att en verkställd dom kan resultera till att den sökande kan 
utsättas för tortyr vid en eventuell hemkomst, är domstolen tvungen att 
utreda om det finns tillräcklig risk att tortyr kan förekomma.  
 
Trots att da Costafallet och rättsfallet från Migrationsöverdomstolen skiljer 
sig sakligt från varandra, visar de båda fallen att utredningsskyldigheten 
existerar och skall beaktas för att ett ärende skall bli så utrett som möjligt.   
 

6.1.3 Kompetensutveckling 

Enligt uppdrag från regeringen152 skulle Domstolsverket och en särskild 
utredare senast den 3 juli 2006 bland annat analysera behovet av särskild 
landskompetens hos domstolarna och hur det i så fall skulle kunna 
tillgodoses. Uppdraget är avslutat och domstolsverket har tillsammans med 
de berörda domstolarna, den särskilde utredaren och de centrala 
arbetstagarorganisationerna utarbetat en promemoria med förslag på 
kompetensutvecklingsinsatser.153  
 
I den föreslagna promemorian skulle en introduktionsutbildning erbjudas all 
nyanställd personal som bland annat behandlade förvaltningsprocessrätt, 
utlänningsrätt och mänskliga rättigheter. Det råder ingen tvekan om att 
förvaltningsprocesslagen är central för personalen i Migrationsdomstolarna, 
men att kunskap om den ny tillträdda utlänningslagen och utbildning i 
mänskliga rättigheter också är av avgörande vikt för hanteringen av 
migrationsmål. Några organisationer har erbjudit sig att medverka i 
utbildningen av dessa frågor. Som exempel kan nämnas FN:s 
flyktingkommissarie och Rådgivningsbyrån för asylsökanden och 
flyktingar. Eftersom migrationsmål i stor utsträckning berör parter som 
kommer från ett annat land med annan kulturell bakgrund, är det viktigt att 
ett avsnitt om kulturell medvetenhet finns med i kompetensutvecklingen för 
att domstolen lättare skall förstå beteenden, ageranden och uttryck som hör 
samman med en viss kultur, religion eller tradition. Utbildningarna hålls av 

 
152 dir. 2004:149 och Ju/2004/9859/DOM. 
153 Se Migrationsdomstolsprojektet – Slutredovisning den 3 juli 2006, finns hos 
Domstolsverket.  
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Domstolsverket som anlitar både interna och externa föreläsare. 
Domstolsverket har även planerat att ha fortsättningsutbildningar för 
anställda på Migrationsdomstolarna. Det skall nämnas att utbildningarna 
främst är till för de nyutnämnda domarna och notarierna men även för 
föredraganden och domstolssekreterare.154 Jag är tveksam till varför inte 
även de äldre domarna bör delta på kompetensutbildningarna. Även om de 
har en bra grund att stå på i de kommande flyktingmålen, kan även deras 
kompetens bli bättre med hjälp av utbildning. Det är viktigt med 
fortsättningsutbildningar, därför att rättsområdet flyktingrätt är beroende av 
många faktorer, såsom länderinformation, vilken kan variera från period till 
period. Till exempel kan regeringsskifte i ett land medföra att vissa faktorer 
i landet antingen förbättras eller försämras. Dessa förändringar kan betyda 
mycket för bedömningen av flyktingars berättelser, därför är kontinuerliga 
utbildningsdagar eftersträvansvärda.  
 

6.2 Nämndemän i Migrationsdomstolarna 
Vid våra domstolar är det inte bara lagfarna domare som dömer vid domstol 
utan även nämndemän. Nämndemännen deltar sålunda i den dömande 
verksamheten som lekmän, vilket innebär att de inte är utbildade jurister, 
utan har helt andra yrken. Syftet är att nämndemännen skall vara vanliga 
människor med sunt förnuft och erfarenhet från olika områden för att kunna 
komplettera den lagkunnige domarens juridiska kunskap. Yrkesdomare och 
”lekmannadomare” skall agera självständiga, de skall döma efter lag. 
Insynen i domstolarnas arbete ökas av nämndemännens medverkan i 
rättsskipningen och meningen är att förebygga allmänhetens eventuella 
misstankar om bristande objektivitet i dömandet. Eftersom nämndemännen 
deltar i den dömande verksamheten har de samma ansvar för den slutgiltiga 
domen som domaren. Om man som nämndeman inte anser att 
rättsutredningen är tillräcklig och om man inte fått klart för sig vad som 
gäller, är det yrkesdomarens skyldighet att känna till och kunna redogöra för 
de rättsliga förutsättningarna.155  
 
Migrationsdomstolarnas domare dömer alltså tillsammans med sina 
nämndemän i de mål de handlägger. Det är en lagfaren domare tillsammans 
med tre nämndemän som avgör om en flyktingsökande skall få sin 
flyktingstatus och därmed få uppehållstillstånd i Sverige. Frågan är huruvida 
de värden som lekmännen tillför domstolen, det vill säga allmän 
livserfarenhet och kännedom om skilda områden av det praktiska livet, 
verkligen kan sägas ha effekt i flyktingmål. Nämndemän som tillsammans 
med domare ska tillämpa rättsreglerna i asylmål, har ofta inte den kunskap 
och framförallt den erfarenhet som krävs för att komplettera domaren i 
dennes dömande verksamhet. Om det däremot skulle finnas länderexperter 

 
154 Migrationsdomstolsprojektet – Slutredovisning den 3 juli 2006, s. 95-100. 
155 www.dom.se/Publikationer/Namndeman/Namndeman_lansratt_kammarratt.pdf. Besökt 
sidan den 15 september 2006.  

http://www.dom.se/Publikationer/Namndeman/Namndeman_lansratt_kammarratt.pdf
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inom Migrationsdomstolarna skulle nämndemännens länderkunskap 
antagligen förbättras, vilket i sin tur skulle leda till att de skötte sin dömande 
verksamhet bättre. De skulle dock sakna praktisk erfarenhet av flyktingrätt 
och länderinformation. Jag ställer mig frågande hur lagstiftaren har tänkt att 
en oerfaren nämndeman ska kunna komplettera domaren i dennes 
flyktingkunskaper inklusive länderkunskap, när nämndemannen själv inte är 
förtrogen med rättsområdet.    
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7 Analys 

7.1 Utredningsskyldigheten 
Utredningsskyldighet kan likställas en undersökningsplikt. Den juridiska 
termen är närmare bestämt officialprincipen. Dessa begrepp innebär i sina 
renodlade former att förvaltningsdomstolar skall ombesörja att utredningen i 
ett mål blir så fullständig som det erfordras för ett riktigt beslut.156 Det har i 
litteraturen diskuterats fram och tillbaka i fall förvaltningsprocessen är 
inkvisitorisk eller kontradiktorisk. Frågan som har diskuterats är hur långt 
utredningsskyldighet sträcker sig och när den skall användas? I förarbetena 
framkommer det att även om det är rätten som bär det yttersta ansvaret för 
att ett mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver, så ankommer det på 
parterna att lägga fram utredningen. Detta utesluter dock inte att rätten ex 
officio vidtar åtgärder för att ett mål skall bli så utrett som det krävs för 
beslutet. Utredningsansvaret borde utvidgas i mål där ett starkt 
skyddsintresse föreligger, såsom i asylärenden. Sammanfattningsvis, skall 
utredningsskyldighet aktualiseras när parterna själva inte har skaffat fram 
tillräckligt bra underlag för domstolens beslut. Därmed är det sagt att 
parterna har ett förstahandsansvar att stå för utredningen i ett ärende.  
 
När jag har studerat doktrin och förarbeten har det varit svårt att hitta 
vägledning om utredningsskyldighetens tillämpning och dess räckvidd. Det 
finns blott bara några inlägg på detta område. Detta kan förklaras med att 
den konkreta innebörden har varierat starkt från fall till fall. 
Utredningsplikten har fått olika innehåll beroende på typ av mål. 
Följaktligen har detta lett till att bestämmelsen i 8 § FPL förblivit vag och 
därmed inte kunnat bana väg för hur och när det viktiga ex officio ansvaret 
skall användas. Utredningsskyldigheten har enbart berörts i allmänna termer 
och det upplevs som att det har funnits rädsla och nonchalans vid valet att 
ge den vida termen ”utredningsplikt” en djupare mening. Gustaf Petrén har 
konstaterat att utredningsplikten har ansetts obetydlig för 
prejudikatbildning.157 Det verkar som att Petrén har rätt i detta hänseende, 
eftersom det har varit ytterst få rättsfall på området. Hur det kan vara på det 
viset? Kanske kan det bero på att regeln i 8 § FPL är så vag att den tänks ha 
lett till att domstolarna inte uppfattar normen som tvingande utan snarare 
som en förpliktande anvisning som domstolen lätt kan ignorera i det 
praktiska domstolsarbetet. Jag håller med Petrén om att föreställningen om 
att denna rättsregel endast är en ”fin och upphöjd” princip måste motarbetas. 
Ett sätt som skulle kunna förbättra detta, är att bekämpa dess återhållsamhet 
genom ökad praxis från högsta instans. Regeringsrättens vägledande 
avgöranden inom detta område välkomnas såklart också, emedan de kan 

 
156 8 § FPL. 
157 Petrén, Gustaf, FT 1977, s. 155-157. 
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tillämpas som analogi. Tydligare vägledning om utredningsskyldighet i 
olika förvaltningsrättsliga fall kan omvandla den osäkerhet som idag finns i 
rättstillämpningen av 8 § FPL. Detta är särskilt viktigt med tanke på att 
bestämmelsen om utredningsansvar täcker ärenden med helt skilda karaktär. 
Att högre krav borde ställas på domstol beträffande utredningsskyldigheten 
jämfört med en myndighet framgår av att 8 § FPL saknar motsvarighet i FL.  
Jag förmodar att Migrationsdomstolarna skulle finna det ytterst önskvärt 
med mer exakt vägledning på hur och när de skall tillämpa deras plikt att åta 
sig ex officio åtgärder.       
 
Regeringen har antingen inte kunnat förutspå att kraven på muntlig 
handläggning och skyndsam handläggning, som de ställer på den nya 
instansordningen inte kan genomföras parallellt, eller så har man helt enkelt 
ignorerat att se sambandet. Jag tror på det sista alternativet. Det förefaller ju 
naturligt att ett krav på ”snabbhet” inte kan fungera i allians med kravet på 
muntlig förhandling som är tids- och resurskrävande. Det kan förekomma 
fall där rätten faktiskt kan och har lyckats kombinera dessa krav, men det 
måste i så fall röra sig om ytterst få tillfällen. Vidare är det svårt att vara 
noggrann i sitt arbete om man har en tidsfrist att hålla. Det måste vara ännu 
svårare att se till att ett ärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver om 
man samtidigt måste agera skyndsamt. Det blir då självfallet lägligare att 
inte vidta några ytterligare åtgärder utan nöja sig med den utredning som 
parterna tillfört målet. Som Petrén antyder ställs domstolarna inför 
dilemmat: skall alla inkomna mål bli avgjorda inom skyndsam tid eller skall 
varje mål ägnas den uppmärksamhet som lagen kräver? Eftersom 
förarbetena inte berör detta dilemma och därmed inte levererar ett 
genomgående svar på hur rätten skall agera i konflikten mellan snabbhet och 
noggrannhet anser jag att utredningsskyldigheten är negativt påverkad av 
den skyndsamma handläggningen. Det verkar som att officialansvaret 
tynger handläggningen av målen. Det är som om det är mycket viktigare att 
arbeta snabbt än att arbeta säkert, eftersom det ställs högre krav på 
domstolarna att öka takten i sin målhantering. Tidsbrist kan sålunda vara 
förklaringen till att en egen utredning sällan sker från rättens sida.    
 
Göran Dahlgren har begrundat frågan om tvåpartsprocessen påverkar 
parternas ställning i processen och om det vid en sådan ordning finns 
anledning att reformera rättens roll i processen. I motiven till FPL resoneras 
som så att det officialansvar som åvilar rätten aktualiseras först när parterna 
själva av någon anledning inte har skaffat fram ett tillräckligt bra underlag 
för domstolens avgörande.158 I förarbetena illustreras att 
utredningsskyldigheten begränsas av tvåpartsprocessen. Genom att parterna 
sörjer för ett bättre utredningsmaterial avlastas domstolen en del av arbetet 
för att sakfrågorna i målet bli tillräckligt utredda. 
 
Tvåpartsprocessen har medfört att det kontradiktoriska förfarandet har fått 
ett större inflytande på förvaltningsprocessen. Detta påverkar i sin tur rättens 

 
158 Dahlgren, Göran, SvJT 1994, s. 389-394.  
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roll i processen. Förvaltningsprocessen har blivit mjukare vad gäller 
utredningsskyldigheten, detta återspeglas i de knapphändiga 
motivuttalandena till den nya instans- och processordningen. Även om 
förarbetena inte förmedlar ett klart budskap att utredningsskyldigheten har 
blivit mindre viktig, märks det tydligt att den nya de förespråkar ett 
försvagat ex officiosystem i och med tvåpartsprocessen. Samtidigt existerar 
lagtexten i dess gamla lydelse, vilket får till följd att 
förvaltningsdomstolarnas uppfattning om hur starkt utredningsskyldigheten 
bör vara, är splittrad. Jag undrar för vems skull tvåpartsprocessen infördes, 
var det som det antyds i förarbetena för att den sökande parten lättare ska få 
reda på vilka grunder som ett beslut har fattats på eller ville man istället 
underlätta domstolens praktiska arbete? Det upplevs som att den förväntade 
ökande rättsäkerheten för den enskilde undermineras i och med att större 
krav ställs på att denne framställer sin sak på rätt sätt. Regeringens krav på 
en tvåpartsprocess har sin bakgrund i att ett ärende skall bli så utrett som 
möjligt. Frågan är om detta krav blir bäst tillgodosett genom att kräva mer 
av den svagaste parten i ett flyktingärende. Likaså är det frågan om 
avgörandenas innehåll förbättras genom tvåpartsprocessen om en process 
skall gå så snabbt som möjligt utan en djupare utredning.  
 

7.1.1 Utredningsskyldigheten i skilda 
förvaltningsärenden 

Catrine da Costa fallet skiljer sig från rättsfallet med den egyptiske mannen. 
Trots att de båda utgör förvaltningsärenden är deras innehåll väldigt olika, 
ändock skall bestämmelserna i FL och FPL gälla dem båda. Det är aningen 
svårbegripligt att förstå vad Catrine da Costa fallet egentligen slog fast. Som 
jag har förstått det visar rättsfallet på att en förvaltningsdomstol normalt sett 
kan utgå från en allmän domstols bedömning utan att själv göra en närmare 
utredning av förhållandet. Ibland finns det emellertid bestämmelser som 
säger att en förvaltningsdomstol är bunden av en allmän domstols 
bedömning men när det gäller återkallelse av läkarlegitimationer finns inte 
någon sådan bestämmelse. I ett sådant fall har en förvaltningsdomstol 
huvudansvaret för utredningen och skall därmed beakta officialprincipen i 8 
§ FPL. Jag tror dock att anledningen till att utredningsskyldigheten är så 
stark i Catrine da Costa fallet är att händelsen var väldigt speciell och fick 
mycket massmedial uppmärksamhet. Av den orsaken att da Costafallet var 
flitigt omdebatterat, var förvaltningsdomstolen tvungen att få en egen 
allsidig överblick över alla viktiga omständigheter som inverkade på målet 
för att kunna fatta ett eget beslut. Naturligtvis var det inte endast den 
massmediala exponeringen som var grunden till domstolens ex 
officioinitiativ, utan skyddsintresset hade en central roll i fallet också.   
 
I rättsfallet från Migrationsöverdomstolen framgår det att 
Migrationsdomstolens utredningsansvar existerar trots att det är fråga om 
ansökningsmål där den sökande har bevisbördan. Likaså konstateras det att 
rättens utredningsskyldighet inte påverkas av en tvåpartsprocess. 
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Följaktligen innebär detta att även om det är parterna som sörjer för ett 
bättre utredningsmaterial så innebär det inte i praktiken att domstolen 
avlastas en del av arbetet för att sakfrågorna i målet blir tillräckligt utredda. 
Därmed minskar inte aktiviteten från domstolens sida när det gäller att få 
fram utredning i ett flyktingmål.  Behovet av egen utredning stärks också 
om den sökande har gjort gällande att han eller hon kan komma att utsättas 
för tortyr vid en eventuell hemkomst. Enligt min tolkning har 
utredningsskyldigheten begränsats i förarbetena till den nya instans- och 
processordningen. Detta medför att det råder viss diskrepans mellan 
förarbetena och Migrationsöverdomstolens praxis.  
  

7.2 Den enskildes rättssäkerhet och 
biträdets roll 
Att tumma på utredningsskyldigheten anser jag är oacceptabelt från 
rättssäkerhetspunkt. I asylprocessen, där det nu råder en tvåpartsprocess, är 
det tänkt att förfarandet i mångt och mycket skall präglas av den 
kontradiktoriska principen. Följaktligen bli processen formad så att parterna 
kan argumentera för sin sak och bemöta motpartens påstående. På det viset 
kan de inspirera varandra till utredning, vilket i sin betyder att domstolen 
avlastas, till viss del, denna skyldighet. Vi vet alla att den enskilde aldrig 
skulle kunna mäta sig med den kompetens och erfarenhet som motparten, 
Migrationsverket, besitter. Ett utvidgat utredningsansvaret för den enskilde 
för således med sig en del negativa biverkningar. En asylsökande skall 
beviljas rättshjälp för anlitande av juridiskt biträde för att vara förmögen att 
uppfylla det utvidgade utredningsansvaret. Men frågan är om det räcker. Ett 
rättssäkert asylförfarande kräver mer än att ett ombud har tillförordnats. Det 
tas för givet att ett biträde skall bidra till att asylförfarandet blir rättssäkert 
för den enskilde. Det är allmänt känt att Migrationsverket gynnar jurister 
som är medgörliga och inte kämpar för sina klienter. Jag tycker att det är 
uppseendeväckande att stridbara och kunniga jurister undviks i det längsta. 
Det verkar som att flyktingar får sämre ombud än brottslingar, där det 
annars är väldigt viktigt att försvarsadvokater med känd kompetens 
förordnas. Migrationsverket skall inte få förordna ett biträde till sin motpart. 
Detta skulle kunna likställas med att åklagaren först utsåg försvarsadvokaten 
och därefter beslutade i målet. Lösningen för detta är istället att rätten att 
förordna offentliga biträden i migrationsärenden flyttas från 
Migrationsverket till exempelvis Migrationsdomstolarna eller 
Rättshjälpsmyndigheten. I och med det utvidgade utredningsansvaret för 
den enskildes del, är det tänkt att denne tillsammans med sitt ombud skall 
stå för all utredning, men om ett ombud inte gör sitt bästa för att tillvarata 
sin klients intressen kan det inte sägas att ärendet har blivit så utrett som 
dess beskaffenhet kräver. Därmed har den enskildes rättssäkerhet gått 
förlorad, jämväl syftet med hela instansreformen. Det som kan vara 
räddningen är att domstolarna inte blundar för de offentliga biträdenas 
insatser och verkligen ser till att ett ärende blir så utrett som det erfordras för 
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ett rättvist och rättssäkert beslut. Eftersom vi i Sverige inte har ett 
standardiserat övervakningssystem för offentliga ombud, blir det 
domstolarnas uppgift att avgöra om ett ombud sköter sitt uppdrag eller inte, 
för att vidare bedöma om egen utredning behövs i målet. Av erfarenhet vet 
jag att de flesta av domarna är duktiga på att bedöma både advokater men 
också offentliga ombuds kompetens. Jag hoppas att domstolar runt om i 
landet får upp ögonen för detta problem och inser att ett försvagat ex 
officiosystem är till nackdel för deras arbete eftersom det urholkar 
rättssäkerheten i rättsväsendet.    
 

7.3 Länderinformation och länderkunskap 
Kan domstolarna lita till fullo på den länderinformation som läggs fram 
under en process eller skall rätten utreda informationen på egen hand? 
Denna frågeställning är förhållandevis känslig och behandlas väldigt kort 
och koncist i förarbetena. Regeringens praxis angående homosexuellas 
ställning i Iran, som jag nämnde i inledningen, har fått mig att undra om 
Migrationsdomstolarna verkligen kan lita på Lifos innehåll och därmed 
åsidosätta sin ex officio skyldighet beträffande den punkten. Lifos är ett 
välfungerande system och innehåller bra och nyttig information om länder 
som sökanden kommer från. Informationskällorna är väletablerade och 
oftast uppdaterade. Det finns emellertid luckor i informationskällorna. Som 
exempel kan nämnas att UNHCR:s arbete, som annars är mycket uppskattat 
och erkänt i hela världen, saknar full tilltro eftersom arbetet till viss del 
kontrolleras av de länder som ger bistånd till UNHCR. Likaså verkar de 
svenska ambassadernas rapporter inte alltid stämma överens med 
verkligheten. Jag syftar självfallet på regeringens praxis från 1998 som till 
stor del baserades på en ambassadrapport. När jag praktiserade på UD-
FMR159 vårterminen 2006, fick vi in många ambassadrapporter som inte var 
genomarbetade. Jag insåg att det rent av slarvas med landsrapporter 
eftersom det inte finns någon direkt tillsyn över innehållet. Många tänker, 
vilket till viss del är befogat, att eftersom man inte själv finns på plats i de 
aktuella länderna så kan man lita på och nöja sig med de rapporter som är 
skrivna av personer på plats. Att som domare tänka på det viset är farligt för 
rättsväsendet. Domaren har en utredningsplikt att se till att ett avgörande 
inte baseras på bristfälliga uppgifter.  
 
Regeringen gör gällande att kännedom om förhållanden i andra länder är 
viktig vid handläggning av flyktingärenden. Det saknas dock anledning att 
låta ett oberoende organ sammanställa länderinformation som domstolen 
kan ha tillgång till utöver Lifos. Jag är inte av den åsikten att domstolarnas 
länderkunskap kommer att tillgodoses enbart genom tillgången till Lifos, 
Migrationsverkets bedömning av förhållanden i främmande länder samt att 
domstolens bibliotek kommer att kompletteras. Att förordna sakkunniga 
inom flyktingrätt eller landspecialister anser jag däremot önskvärt. I 

 
159 Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt på Utrikesdepartementet.  
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brottmål används sakkunniga vid bevisföring för att framföra sin kunskap på 
området. Då är de antingen åberopade från åklagarens eller den tilltalades 
sida. I förvaltningsmål så som vid tillämpning av LPT och LRV160 förordnar 
domstolen sakkunniga för att se över om det som har framlagts i bevis- och 
sakhänseende stämmer. Om det till exempel finns ett uttalande i medicinska 
frågor är det en sakkunnig läkare som objektivt bedömer om uttalandet är 
rätt eller fel. Ett liknande förfarande skulle i högsta grad vara lämpligt i 
asylärenden. Migrationsdomstolarna borde kunna få förordna länderexperter 
för att få objektivt perspektiv på ärenden och för att få mer kunskap om de 
berörda länderna. På detta sätt skulle domstolarnas länderkunskap kunna 
kompenseras. Det kan dock hända att valet mellan effektivitet och 
rättssäkerhet spökar i bakgrunden eftersom intagandet av en sakkunnig 
förlänger en process aningen och därmed kan ses som ett hinder för den 
skyndsamma handläggningen. Om så skulle vara fallet tycker jag att 
Migrationsdomstolarna skall bli utbildade i migrationsfrågor genom 
utbildningsdagar med länderexperter som föreläsare. Det är även viktigt att 
ett avsnitt om kulturell medvetenhet finns med i kompetensutvecklingen. Ett 
annat exempel som kan höja länderkunskapen hos domstolarna, är att ha ett 
samarbete med universitet och institutioner som sitter inne med värdefull 
kunskap. Förslagsvis skulle en del vetenskapliga rapporter som är av 
intresse läggas ut på Lifos. Att länsrätterna idag har en stor erfarenhet av att 
handlägga mål inom skiftande rättsområden och är därmed vana att snabbt 
sätta sig in i de juridiska frågeställningar som berör dessa områden, anser 
jag inte berättigar ett nej till behovet av länderexperter i domstolarna. 
Processen skulle förmodligen ta längre tid, men avgörandenas materiella 
innehåll skulle bli bättre. Det är viktigt att rättssäkerheten inte undermineras, 
vilket skulle vara fallet om effektivitet framhälls före rättssäkerhet.   
 
Slutredovisningen för Migrationsprojektet föreslår dock att 
kompetensutvecklingen främst skall rikta sig till de nyutnämnda domarna, 
notarierna samt föredraganden. Precis som jag anförde i avsnitt 6.1.2, är det 
egendomligt att kompetensen hos de äldre domarna inte behöver uppdateras. 
Det är sant att domare i allmänhet har ett brett kunskapsnät, men deras 
kunskap i ett rättsområde går inte alltid på djupet. I asylrätten anser jag att 
det är oerhört viktigt att som domare ha erfarenhet eller bred kunskap om 
det ärende som skall handläggas. Anledningen är enkel; det rör sig om 
människor som skall bli ”dömda” fast de inte är misstänkta för brott. En 
flykting har inte begått nåt olagligt utan vill helt enkelt få ett beslut i sitt 
ärende om uppehållstillstånd. Det avgörande som fattas för en asylsökande 
är därför extra viktigt och spelar stor roll dennes liv i framtiden.  
 
När det gäller föredraganden och notarier på Migrationsdomstolarna är det 
betydelsefullt att få inblick och gärna utbildning i ämnet asylrätt och 
mänskliga rättigheter eftersom jurister i allmänhet inte läser obligatoriska 
kurser i dessa ämnen på den nivå som straffrätt och civilrätt berörs under 

 
160 Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen ( 1991:1129) om 
rättspsykiatrisk vård.  
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juristutbildningen. Det förekommer att domare motsätter sig 
kompetensutbildning i relevanta rättsområden för att de anser att deras roll 
är att döma inte att ha vetskap om ett ämne. Jag kan till en viss del förstå ett 
sådant argument men jag är beredd att stå för att kunskap alltid lönar sig. 
Om domare hade vetskap om situationen i Iran så hade det med all säkerhet 
underlättat deras bedömning av iranska flyktingars berättelser. Det råder väl 
ingen tvekan om att kunskap och vetande aldrig kan ersättas med ett 
gissningsspel och tyckande från domarens sida. Det handlar snarare endast 
om tid och vilja att lära sig mer om ett ämne. Om man ändock anser att det 
inte är en domares roll att besitta kunskaper om länders förhållanden, så 
vore det en ide att ha föredraganden som är specialister inom länder och 
utlänningsrätt som får föredra sina kunskaper för domare. På det sättet 
uppfyller domstolarna sin utredningsplikt. Det står ingenstans i 
kommentaren till FPL att det måste vara just domarna själva som måste 
utreda ärenden. Följaktligen drar jag slutsatsen att föredraganden likväl kan 
sköta utredningsarbetet och avslutningsvis redovisa det för domarna. Så 
fungerar det i de flesta förvaltningsärenden, vilket berättigar att även 
flyktingmål kan gå till på samma sätt.  
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8 Slutkommentar  
Förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar är i mångt och mycket ett 
försummat område inom förvaltningsprocessen. Detta innebär att 
Migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet också är underutvecklad, 
även om den högsta instansens första praxis har poängterat vikten av 
utredningsansvaret. Migrationsdomstolarna är förhållandevis nya och 
behöver tid att mogna i sin roll. Vägledande beslut från 
Migrationsöverdomstolen är avgörande för klarläggandet av 
officialprincipen, i synnerhet om länderinformation. Det får inte glömmas 
att utredningsansvaret existerar alltjämt i lag, vilket får mig att undra varför 
principen finns om den enligt förarbeten får en obetydlig ställning i och med 
den prefererade kontradiktoriska principen.     
 
Det är svårt att förutse hur Migrationsdomstolarna kommer att tolka praxis 
från Migrationsöverdomstolen i ljuset av förarbetena. Jag tror dock att 
politiken har haft och har fortfarande en betydande roll för 
migrationsärendens utgång. Vi får bara hoppas att asylprövningen i det 
traditionella rättsväsendet inte blir lika styrd av politiken som 
Utlänningsnämnden blev. Rättssäkerheten är fundamentalt i ett demokratiskt 
samhälle. Varje individ har rätt till en opartisk och rättvis prövning skild 
från politisk styrning och godtycklighet. I en domstol skall rätten agera 
opartiskt. Rätten är vidare skild från staten och skall eftersträva ett objektivt 
dömande. Den forna Utlänningsnämnden ansvarade för att förvekliga 
statens intressen i migrationspolitiken, vilket innebar att nämnden inte var 
opartisk och handlade inte självständigt. I en asylprocess agerade 
Utlänningsnämnden tillsammans med Migrationsverket på ena sidan mot 
den enskilde på den andra sidan, då staten och Migrationsverket strävar att 
nå samma mål i utlänningsfrågor. Detta betyder att det ur ett rättssäkert 
perspektiv, är teoretiskt bättre att ha ett domstolsförfarande i 
migrationsärenden än en politisk nämnd. Sedan om det i praktiken gör 
någon skillnad, få framtiden utvisa.         
 
Länderinformation är viktig för utgången av ett asylärende. Med hänsyn till 
det som framkommit om advokaters och offentliga biträdens kompetens och 
engagemang i flyktingärenden, är det erforderligt att av 
Migrationsdomstolarna kräva ett stort ansvar för att se till att ett 
utlänningsärende blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Kvaliteten på 
rapporter och yttranden från ambassader varierar starkt och är inte alltför 
sällan undermålig. Jag tycker att en ambassad kan ha svårt att hantera 
migrationsärenden på ett bra sätt, eftersom ambassaden har som uppgift att 
värna goda relationer mellan Sverige och värdlandet samt främja svenska 
företags marknadspositioner i den aktuella staten. Sverige borde därför 
betrakta ambassaderna som jäviga i asylärenden.    
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Beställning av rapporter om de mänskliga rättigheterna 
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Utlandsmyndigheten instrueras att enligt nedan inkomma med en 
rapport om situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i 
verksamhetslandet och i eventuella sidoackrediteringsländer senast den 
1 november.  Rapporten skall insändas elektroniskt till FMR:s 
enhetsbrevlåda med kopia till respektive geografisk enhet.  I 
arkiveringssyfte bör en kopia av rapporten insändas separat som bilaga 
till (öppen) skrivelse, fax eller telemeddelande.  
 
Rapporterna kommer som tidigare att publiceras på Internet. 
Erfarenheten från de senaste två åren visar att rapporterna läses av 
många och att de kommit att bli en viktig informationskälla för allt fler 
aktörer. 
 
Rapportens utformning
 
Innehållet i årets beställning är utformad på samma sätt som tidigare år.  
Flertalet utlandsmyndigheter kommer att finna att det är möjligt att gå igenom 
och endast uppdatera förra årets rapport.  För vissa länder kan det dock visa 
sig nödvändigt att skriva en ny rapport.  Detta kan t ex vara fallet där 
omvälvande händelser ägt rum under året, eller där tidigare rapport varit alltför 
summarisk. 
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1) När en rapport enbart skall uppdateras 
 
Det är angeläget att ambassaderna utgår från den version som har publicerats 
på Internet,  inte från den version som insändes av ambassaden förra året (och 
som i vissa fall var föremål för ändringar på departementet).  Nätversionen 
skall inte omformatteras eller klippas in i telemeddelande, fax eller skrivelsemall.  
Det måste framgå vilka ändringar som gjorts. 
 
Gör som följer: 
 
a) Gå in på webbplatsen www.manskligarattigheter.gov.se (länk finns t h på 
Utrikessidan) och gå till resp. landrapport.  Öppna inte dokumentet utan peka 
på Word-versionen av rapporten och klicka på höger musknapp.  Välj Save as 
target och spara rapporten i Word på vanligt sätt.   
 
b) för in ändringarna direkt i dokumentet utan att klippa över den i ett fax eller 
liknande.  Markera ändringarna med funktionen ”spåra ändringar”, fetstil eller 
kursivstil (tas bort av departementet efter granskning). 
 
c) skicka in rapporten elektroniskt, fortfarande med bibehållande av 
formatteringen i nätversionen.  Ett numrerat original kan sändas i efterhand 
med rapporten som bilaga till ett kort fax, telemeddelande eller skrivelse där 
rapporten överlämnas till departementet. 
 
2) När en ny rapport skall skrivas 
 
Om rapporten helt har skrivits om så bör detta meddelas.  I dessa fall kommer 
rapporten att granskas såsom en helt ny rapport.  Även där en rapport är 
nyskriven bör formatteringen i nätversionen användas (se ovan). 
 
Ovanstående är en förutsättning för att såväl granskningen som den övriga 
hanteringen vid de geografiska enheterna samt FMR och PIK skall avlöpa så 
väl som möjligt.  Frågor kan vid behov riktas till FMR (Hilding Lundkvist) eller 
PIK (Sofia Karlberg). 
 
3) Vägledning inför författande och granskning av rapporterna 
 
De inkomna rapporterna kommer att liksom förra året granskas av resp. 
geografisk handläggare samt av FMR (MR-gruppen).    
 
Rapporten skall avse situationen för de mänskliga rättigheterna i landet under 
2005.  Deadline för inlämnande (1 nov) gör att årets två sista månader inte kan 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/
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beaktas, men eftersom rapporten publiceras först i januari så finns det 
möjlighet att komplettera en rapport om någon större händelse skulle inträffa i 
landet i fråga efter det att rapporten skickas in.  När rapporterna väl lagts ut 
förblir de oförändrade under ett år. 
 
Tänk på att rapporten kommer att läsas inte bara av företrädare för landet i 
fråga utan även av allmänheten, media och olika intresseorganisationer. De 
kommer också att liksom tidigare vara en viktig källa till information för bland 
andra Regeringskansliet, riksdagen, Sida, Utlänningsnämnden och 
Migrationsverket. 
  
Skydd för källor och individuella fall: 
Vid omnämnande av inofficiella källor måste stor försiktighet iakttas.  
Rapporten får inte riskera individers eller organisationers säkerhet eller 
möjlighet att arbeta i landet.  Individuella personer som utsatts för MR-
övergrepp, inkl politiska fångar, bör bara omnämnas om fallet är mycket väl 
känt, och generellt bör vi vara restriktiva.  Det kan emellertid väcka uppseende 
om ett känt fall som figurerat nationellt eller internationellt inte nämns. 
 
Ordval och uttryck: 
Ord som förefaller vara nedvärderande eller provocerande kan i många fall 
bytas mot en synonym utan att betydelsen ändras. 
 
Undvik formuleringar som uttrycker förståelse för företeelser såsom 
dödsstraffet med hänsyn till folkopinionen, etc.  Bedömningar skall följa 
svensk policy för de mänskliga rättigheterna (Skr. 2003/04:20).  
 
Undvik tvärsäkra formuleringar såsom ”tortyr/politiska fångar förekommer 
inte i landet X”, om detta inte är ovedersägligt.  Även i länder där MR-läget är 
gott går det att hitta enstaka fall av våld vid gripanden och i fängelser som av t 
ex FN:s kommitté mot tortyr kan anses vara tortyr.  Om man säger att politiska 
fångar inte förekommer så bör sådana uppgifter överensstämma med t ex 
Amnestys rapporter.  Vid tvekan, titta på Amnesty eller annan organisations 
hemsida.  
  
Rapporterna måste kunna förstås av externa läsare och "internt" språk bör 
därför undvikas – eller förklaras.  Till exempel bör en överdriven användning 
av ”MR-frågor”, ”MR-övergrepp”, osv, undvikas. 
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Konsekvens beträffande termer: 
För internationella konventioner skall de svenska namnen användas.  Om 
konventionen skall nämnas flera gånger kan de engelska akronymerna, som är 
vedertagna, användas.  Exempel: FN:s konvention för medborgerliga och 
politiska rättigheter (ICCPR). En "nyckel" med akronymer kommer att finnas 
på webbsidan. 
 
Konsekvens ifråga om rapporternas längd, mm 
Målsättningen är att det skall finnas en rimlig konsekvens när det gäller såväl 
längd som styrka i bedömningarna för länder som är jämförbara ifråga om 
mänskliga rättigheter.  Tanken är dock inte att helt standardisera rapporterna.  
En kortfattad men heltäckande rapport kan ge en lika god bild som en längre, 
detaljerad sådan.  För ambassader med flera nedprioriterade sidoackrediterade 
länder kan rapporternas omfång anpassas därefter. Med hänsyn till att 
rapporterna publiceras och blivit en viktig informationskälla för allt fler aktörer 
är det emellertid centralt att innehållet tål en noggrann granskning.  
 
Källor 
 
Information till grund för rapportskrivningen bör liksom tidigare år inhämtas 
från de olika källor som finns tillgängliga för ambassaden.  Kompletterande 
översikter av läget för de mänskliga rättigheterna i olika länder finns tillgängliga 
på Amnestys hemsida www.amnesty.se samt hos US State Department 
www.state.gov/g/drl/hr.   
 
Basfakta om de mänskliga rättigheterna och länkar till en mängd andra enskilda 
och internationella organisationer återfinns på regeringens webbplats 
www.manskligarattigheter.gov.se.  Information som inte finns att tillgå genom 
ambassadens kontakter eller i ovannämnda översikter kan finnas på mer 
specialiserade hemsidor som upptas bland länkarna.   
 
Där ett land har ratificerat en eller flera av FN:s sex centrala konventioner om 
mänskliga rättigheter är det angeläget att rapporten innehåller information om 
landets dialog med den kommitté inom FN som övervakar varje konvention.  
På högkommissarien för de mänskliga rättigheternas hemsida www.ohchr.org 
finns såväl landets rapporter som kommittéernas påpekanden och 
rekommendationer (concluding observations) till landet tillgängliga per land 
och per konvention (Gå in på hemsidan, klicka på ”Human Rights Bodies” och 
därefter på ”Search the Treaty Body Database” i högerspalten). Om ett land 
ratificerat men inte rapporterar, eller ligger flera år efter i rapporteringen bör 
även det noteras, till exempel under avsnitt 2. 
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Innehåll 
 
Utlandsmyndigheterna ombeds att i rapporterna behandla följande aspekter av 
situationen för de mänskliga rättigheterna: 
 
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna 
Detta avsnitt bör innehålla en kort sammanfattande bedömning av läget för de 
mänskliga rättigheterna i landet och förändringar som ägt rum sedan 
föregående rapport. 
 
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för 
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s 
konventionskommittéer 
Hur ser ratifikationsläget ut för nedanstående konventioner samt för 
tillhörande protokoll?, (www.ohchr.org). Vad beror det på att landet eventuellt 
inte ratificerat en konvention? Har omfattande reservationer gjorts? Om en 
konvention har ratificerats, rapporterar landet till FN:s konventionskommitté 
för den aktuella konventionen (finns för alla utom flyktingkonventionen)? 
 
• Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen 
om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet  

• Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 

• Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, 
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD) 

• Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot 
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt 

• Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det nyantagna fakultativa 
protokollet om förebyggande av tortyr 

• Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child 
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter 
och om handel med barn 

• Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees 
• Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal 

Court (ICC) 
 
 



 
 
 
 

53

samt i förekommande fall 
• Den interamerikanska konventionen om mänskliga rättigheter 
• Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter 
• Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) 
 
Vidare är det intressant att få beskrivet hur värdlandet samarbetar med  
bland andra FN:s olika specialrapportörer/representanter. Har någon 
specialrapportör/representant inbjudits? Har besök genomförts? Vad innebar i 
så fall detta besök? 
 
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr 
Förekommer av statsmakten sanktionerade politiska mord eller avrättningar 
utan föregående rättsligt förfarande? Förekommer så kallade försvinnanden? 
Förekommer tortyr eller annan inhuman behandling? Förekommer slaveri eller 
slaveriliknande former? Hur är förhållandena på fängelser och andra slutna 
anstalter? 
 
4. Dödsstraff 
Förekommer dödsstraff? Vilka lagstadgade brott föreskriver dödsstraff? 
Har avrättningar skett under det senaste året? I vilken omfattning? Finns det en 
inhemsk opinion mot dödsstraffet? 
 
5. Rättssäkerhet 
Är lokala, regionala och nationella domstolar självständiga i förhållande 
till den exekutiva makten? Förekommer militärdomstolar eller andra 
extraordinära domstolar?  Hur ser tillsättandet och avsättandet av domare ut? 
Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet? 
Vad finns det för straffbarhetsålder för barn? Finns andra nationella och 
självständiga institutioner, till exempel ombudsmannainstitutioner, dit enskilda 
personer kan anmäla brott mot de mänskliga rättigheterna? 
 
6. Personlig frihet 
Förekommer godtyckliga frihetsberövanden och i så fall i vilken 
omfattning? Är det vissa grupper i samhället som oftare drabbas av 
godtyckliga frihetsberövanden och i så fall vilka grupper? Förekommer 
inrikes eller utrikes reserestriktioner? Kan medborgarna få pass utan mutor och 
annat krångel? 
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7. Straffrihet 
I vilken omfattning förekommer straffrihet (impunity), det vill säga 
underlåtenhet från statens sida att beivra och bestraffa brott och särskilt 
brott begångna av representanter för staten (till exempel tortyr eller 
utomrättsliga avrättningar begångna av polis/militär)? Om straffrihet 
förekommer, vilka är följderna i samhället? 
 
8. Yttrande- och mediafrihet m m 
Hur ser situationen ut vad gäller yttrande-, tryck-, förenings-, 
församlings- och religionsfrihet inklusive rätten att ansluta sig till 
politiska och fackliga organisationer eller religiösa samfund? Finns det av 
statsmakterna oberoende media? Förekommer censur? Förföljs eller mördas 
journalister? 
 
9. De politiska institutionerna 
Råder politisk pluralism med flerpartisystem? Finns det en fungerande 
opposition och har den i så fall reella möjligheter att agera? Vilken 
skillnad förekommer mellan kvinnor och mäns valdeltagande och 
valbarhet? Hur stor andel kvinnor ingår i landets regering respektive 
riksdag? Gör en summarisk beskrivning av de politiska institutionernas 
maktrelationer och maktbalans. 
 
10. Rätten till arbete och relaterade frågor 
Förekommer ofta diskriminering i arbetslivet på grund av kön, hudfärg, 
religion, politisk åsikt eller liknande? Hur ser arbetsförhållandena ut? 
Betalas skäliga löner och ligger arbetstiden inom rimliga ramar eller är 
arbetstiden oskälig? Existerar fackföreningar och får de verka utan större 
inskränkningar? Förekommer tvångsarbete? Har landet ratificerat ILO:s åtta 
centrala konventioner (core labour standards) om mänskliga rättigheter och i 
vilken utsträckning tillämpas de (www.ilo.org)?  
 
• Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konvention nr 87 och nr 98) 
• Icke-diskriminering i arbetslivet (konvention nr 100 och 111) 
• Förbud mot tvångsarbete (konvention nr 29 och 105) 
• Förbud mot barnarbete (konvention nr 138 och 182) 
 
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa 
Hur stor del är hälsosektorns andel i procent av statens totala budget? 
Har alla delar av befolkningen samma tillgång till grundläggande 
hälsovård eller förekommer någon form av diskriminering? 
 

http://www.ilo.org/
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12. Rätten till utbildning 
Hur stor del är utbildningssektorns andel i procent av statens totala 
budget? Är den grundläggande utbildningen obligatorisk och kostnadsfri eller 
finns skolavgifter, även i form av skolböcker och skoluniform? Förekommer 
det stora skillnader mellan flickors och pojkars rätt till utbildning eller mellan 
olika befolkningsgrupper eller förekommer diskriminering? Vidtas några 
positiva åtgärder för att öka respekten för och kunskapen om mänskliga 
rättigheter? 
 
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard 
Hur ser de allmänna livsvillkoren ut i landet? Frågor som tillgång till mat, 
bostad och arbete bör diskuteras och då särskilt när ojämlikheter 
uppstår genom av staten kontrollerade beslut. Förekommer det stora 
skillnader mellan kvinnor och män eller olika befolkningsgrupper? 
 
OLIKA GRUPPERS  SITUATION 
14. Kvinnans ställning 
Har kvinnor politiskt och ekonomiskt inflytande? I vilken utsträckning 
diskrimineras kvinnor i samhället? Är kvinnor utsatta för särskilda typer av 
kränkningar och våld? Faller våld i hemmet under allmän strafflag? Är kvinnlig 
könsstympning eller andra skadliga traditioner tillåtna enligt lag? Förekommer 
detta? Vidtar statsmakten åtgärder för att förhindra förekomsten av dessa 
traditioner och vad görs i så fall?  Förekommer handel med kvinnor? 
 
15. Barnets rättigheter 
Har statsmakten aviserat åtgärder för efterlevnaden av 
barnkonventionen? Förekommer gatubarn, barnprostitution, barnarbete 
och/eller handel med barn? Hur är omfattningen när det gäller sexuell 
exploatering av barn? Vilken ålder gäller för rekrytering till landets väpnade 
styrkor samt för deltagande i väpnad konflikt? Förekommer barn under 18 år 
som soldater i reguljära eller irreguljära trupper?  Förekommer det att barn 
fängslas? 
 
16. Olika befolkningsgruppers situation (etniska, religiösa 
minoriteter, urbefolkningar m fl) 
Hur är situationen för olika befolkningsgrupper när det gäller mänskliga 
rättigheter? Diskrimineras dessa grupper i samhället och är denna 
diskriminering sanktionerad av staten? 
 
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning 
Förbjuds homosexualitet enligt lag? Förföljs eller diskrimineras 



 
 
 
 

56

homosexuella, bisexuella och transexuella i samhället och är denna 
diskriminering sanktionerad av staten? 
 
18. Flyktingars rättigheter 
Hur ser den allmänna flyktingsituationen ut? Flyr folk till eller från 
landet? Förekommer det internflyktingar? Hur tas eventuella flyktingar 
om hand? Finns det ett ordnat mottagningssystem och en fungerande 
asylprocedur? 
 
19. Funktionshindrades situation 
Hur behandlas funktionshindrade och då speciellt barn? Göms  
funktionshindrade undan eller försöker statsmakten att integrera dem i 
samhället? 
 
ÖVRIGT 
20.Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter 
Tillåts sådana organisationer bedriva verksamhet i landet? Finns det lagstiftning 
som begränsar eller stärker deras verksamhet? Förekommer 
det en dialog mellan regering och organisationer? 
 
21. Fältverksamhet eller rådgivning på området mänskliga rättigheter 
Genomför FN, OSSE, OAS. OAU, Europarådet eller liknande 
internationella organisationer insatser för att främja de mänskliga rättigheterna i 
landet? Har Sverige ett utvecklingssamarbete med landet och inbegriper det 
insatser för mänskliga rättigheter?  
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