
 
 

 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Leandro Delbono Grimståhl 
 
 

Oantastliga Resonemang 
En analys av domskälens betydelse för asylrättsliga ärenden 

 
 
 
 
 
 
 
 

JURM02 Examensarbete  
 

Examensarbete på juristprogrammet 
30 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Britta Sjöstedt 
 

Termin för examen: VT16 
 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 3 

FÖRORD 5 

1 INLEDNING 6 

1.1 Bakgrund 6 

1.2 Syfte och frågeställningar 6 

1.3 Avgränsningar 7 

1.4 Metod och material 7 

2 MIGRATIONSRÄTT 10 

2.1 Migrationsrättens särdrag 10 

2.1.1 Asyl enligt internationell rätt 12 
2.1.2 Asyl enligt svensk rätt 14 
2.1.3 Officialprincipen 15 
2.1.4 Principen om Benefit of the doubt 16 
2.1.5 Vad som står på spel 16 

2.2 En ny specialdomstol blir till 17 

3 DOMSKÄL 19 

3.1 Historik 19 

3.1.1 1938 års förslag 19 
3.1.2 Förvaltningsförfarandet 21 
3.1.3 Fullföljdsreformen 24 
3.1.4 Sammanfattning 25 

3.2 Domskälens rättsliga funktion 25 

3.2.1 Domskäl och rättskraft 25 
3.2.2 Kan domskäl överklagas? 26 
3.2.3 Sammanfattning 28 

3.3 Hur, samt varför, bör domskäl skrivas? 28 

3.3.1 Svensk lag samt förarbeten 28 
3.3.2 Svensk domspraxis 32 

3.3.2.1 Allmänna domstolar 32 
3.3.2.2 Förvaltningsdomstolar 34 

3.3.3 Internationell rätt 36 
3.3.4 Internationell domspraxis 37 

3.3.4.1 Luiz Torija v. Spain 37 
3.3.4.2 Oferta Plus S.R.L. v. Moldova 38 



3.3.4.3 Person v. Sweden 39 
3.3.5 Justitieombudsmannen tycker till 40 
3.3.6 Vad tycker rättsvetare 43 

4 DOMSKÄL MED SÄRSKILT AVSEENDE PÅ MIGRATIONSRÄTTEN
 51 

4.1 SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet 51 

4.2 Granskade domar från migrationsdomstolarna 54 

4.2.1 Domar vari hänvisas till Migrationsverkets beslut 55 
4.2.2 Domar med tydliga resonemang 60 
4.2.3 Domar med oklara resonemang 65 
4.2.4 Sammanfattning 67 

5 SLUTSATS 69 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 74 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 79 
 



 1 

Summary 

The asylum process is characterised by certain unique features. Amongst 

these are the precarious situation of the applicant, and the fact that the 

decision maker is to decide whether or not the applicant is in a situation that 

entitles him or her to international protection. The balance of power between 

the two parties is also a key feature that strengthens the need of caution by 

the decision maker. In order to properly deal with these complicated cases, 

Sweden has established a special court. 

 

In order to establish what a courts reasons should look like in these types of 

cases in particular, the paper goes on to discuss the importance of giving 

reasons for a decisions, as well as how these reasons are to be formulated. 

 

The paper gives a review of the historical developments of legal reforms 

that lead to court reasons having the importance that they have today. This is 

followed by a review of the legal functions of court reasons. The paper 

establishes that court reasons does not acquire legal effect, and that they can 

only be the focus of an appeal in exceptional circumstances. 

After this, the underlying values and ideas for giving reasons to a decision 

are outlined. A decision is thus explained through the reasons for the sake of 

the decision maker, as well as for the sake of the public and the parties in 

question. By looking to different sources of law relevant to the Swedish 

legal system the paper attempts to give an answers to the question as how 

the reasons should be formed. Even though the question is not regulated in a 

more strict form, the general rule is that the case decides the forming of the 

reasons. 

 

The paper subsequently fits together the unique qualities of asylum law and 

its considerations, with the importance of giving reasons for a decision. 

Both the underlying logic for the existence of reasons and the guidelines on 

how these are to be formulated are connected to the review of eight real-life 
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asylum cases. The cases are analysed, and gives an illustration of the cases 

to a very varying degree adheres to the aforementioned guidelines. 

 

The paper ends with an analysis that explains how and why reasons are 

added to court rulings, and links together these ideas with how the reasons 

are relevant to the asylum procedure.  
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Sammanfattning 

Asylärendena kännetecknas av vissa unika särdrag. Till dessa kan räknas 

den enskildes ofta prekära situation, och att beslutsfattaren ska ta ställning 

till huruvida den sökande befinner sig i en situation i vilken denne är 

berättigad internationellt skydd undan förföljelser eller inte. Även 

maktförhållandet parterna emellan stärker behovet av försiktighet från 

beslutsfattarens sida. För att hantera denna svåra ärendetyp har det i Sverige 

inrättats en specialdomstol för just migrationsmål. 

 

För att se hur avgöranden i denna typ av mål motiveras går arbetet därför 

vidare till att diskutera varför det är viktigt att avgöranden motiveras, samt 

hur detta ska göras. 

 

Uppsatsen ger en historisk genomgång av det reformarbete som varit 

avgörande för hur domskäl fått den roll som de har idag. Detta följs upp av 

en genomgång av domskälens rättsliga funktioner. Det fastslås att domskäl 

inte får rättskraft, och endast undantagsvis kan överklagas. 

Därefter redogörs för varför domskäl skrivs, med en förklaring av 

bakomliggande värden och tankar. Domskälen författas således dels för 

beslutsfattarens egen skull, dels för allmänhetens skull, samt dels för 

parternas skull. Genom att se till olika, för svensk rätt relevanta, rättskällor 

försöker uppsatsen besvara frågan hur motiveringar ska skrivas. Fast 

regelverk på denna punkt saknas, men som allmän regel gäller att fallet 

avgör hur domskälen skrivs. 

 

Arbetet sammanfogar därefter asylrättens särskiljande egenskaper och 

tillhörande svårigheter med motiveringsfrågan. Både de bakomliggande 

orsakerna till domskälens existens och riktlinjerna hur desamma ska 

utformas kopplas samman med åtta konkreta asylrättsliga fall. Fallen 

granskas, och illustrerar hur kvaliteten efter de ovan utstakade riktlinjerna 

varierar kraftigt. 



 4 

 

Uppsatsen avslutas med en analys som redogör för frågorna hur och varför 

domskäl skrivs, och sammanfogar dessa tankar med hur de är av relevans 

för prövningen i asylärenden.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

I slutet av 2010 och under de första månaderna av 2011 kom en serie 

politiska händelser att utspela sig i länder i Nordafrika och på Arabiska 

halvön, händelser som idag gemensamt kallas för ”Den arabiska 

våren”. ”Den arabiska våren” kännetecknades av demonstrationer, 

regimbyten och drömmar om riktig representation. Dock kom drömmen i 

flera fall att istället sluta som en mardröm. I länder såsom Libyen och 

Syrien följdes revolutionsvåren av inbördeskrig, död och förstörelse. Detta i 

kombination med situationen i andra oroshärdar, och att EU:s avtal med 

bl.a. Libyen om att säkra EU:s yttre gränser nu inte längre var aktuella, leder 

slutligen till det som vissa idag kallar för ”flyktingkrisen” 2015. 

Samtidigt ser vi hur klimatförändringar fortsätter att ändra 

levnadsförutsättningarna för folk omkring hela jorden, och det är inte längre 

en fråga huruvida flykt pga. miljöförstöringar kommer att ske, utan istället 

en fråga om när. 

 

I en tid då asylrätten får en mer och mer framträdande roll i den svenska 

juridiken varje dag, och i och med att frågan om Sverige som asylland fått 

en allt högre prioritering på den politiska dagordningen, måste vi jurister 

göra vad som står i vår makt att granska och säkra kvaliteten i vårat arbete. 

Ju hårdare vindarna är, desto mer prövas juristernas integritet. 

 

Motiveringarna som anger hur beslutsfattare kommit fram till sina slutsatser 

fungerar som ett kvitto på att den dömande makten gör det den ska. Det är 

därför av hög vikt att vi därför granskar dessa kvitton. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att besvara vilken funktion domskälen har vid 

asylärenden. För att göra detta kommer två delfrågor att besvaras: 
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- Vilket syfte fyller domskälen? 

- Hur bör domskäl utformas? 

- Har asylrätten några särskiljande drag som accentuerar behovet av 

korrekt utformade domskäl. 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetets huvudsakliga fokus är domar och inte beslut. Beslut faller således 

utanför uppsatsens omfång och behandlas endast i den mån reglerna rörande 

beslut har ett sådant omfång att de även får relevans för domar. Detta 

innebär även att arbetet inte behandlar reglerna i 17 § förvaltningslagen, då 

dessa avser beslut fattade av förvaltningsmyndigheterna. 

 

Vidare är uppsatsens primära fokus domarna från migrationsdomstolarna. 

Domar från andra förvaltningsdomstolar eller från allmänna domstolar 

kommer därför att behandlas endast i den mån de är av ett sådant allmänt 

intresse att de är av betydelse för domarna från migrationsdomstolarna. 

Denna avgränsning medför även att Migrationsdomstolens arbete faller 

utanför uppsatsens fokus. 

 

Det historiska omfånget har begränsats till att endast omfatta de större 

reformerna avseende domskälens roll i svenskt domstolsarbete i och med 

införandet av Nya rättegångsbalken. Processkommissionens betänkande i 

SOU 1926:31 behandlas därför inte, och inte heller reformmaterial i vilka 

domskälen nämns kortfattat i förbifarten. 

 

Jag kommer i arbetet endast att göra en analys av åtta domar från 

migrationsdomstolarna. Hur domarna har valts ut står att läsa i metoddelen. 

 

1.4 Metod och material 

Jag har sökt kartlägga rådande juridisk uppfattning i frågan om domskälen 

utifrån en rättsdogmatisk metod. Detta betyder att jag genom att gå till olika 
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rättskällor försökt tyda vad är gällande rätt idag avseende domskäl. I och 

med de primära rättskällornas fåordighet avseende domskäl har jag gått 

vidare till rättskällor av sekundär karaktär. 

De rättskällor som jag har använt mig av är svensk lagtext och förarbeten. 

Även internationella lagtexter har använts. Jag har även sett till både 

svenska rättsfall och rättsfall från Europadomstolen.  Svensk doktrin har 

använts i stor omfattning. Stundtals i kapitel 3 har jag använt mig av källor 

som främst uttalat riktlinjer avsedda för domar från högsta dömande instans 

och domar med prejudiciell effekt. Jag har gjort detta eftersom dessa normer 

grundats på allmänna uppfattningar om domskälens roll och hur desamma 

bör utformas. Dessutom faller riktlinjerna tillbaka på sådana resonemang 

som t.ex. genomsyn, pedagogisk funktion och förtroende, vilka avser alla 

domsmotiveringar. 

Särskilt bör här nämnas Gunnar Bergholtz välskrivna verk behandlandes 

domskäl, Ratio et Auctoritas. 

Källor av mer vägledande karaktär har även använts, såsom utlåtanden från 

Justitieombudsmannen och UNHCR:s handbok. 

 

Jag har även gjort en kvalitativ granskning av domar från rikets fyra 

migrationsdomstolar. Detta innebär att jag djupläst en rad rättsfall och 

diskuterat dess innehåll. Diskussionen har behandlat rättsfallen dels var för 

sig, dels vad rättsfallen gemensamt återgett för bild som helhet. 

 

Åtta rättsfall har valts ut efter en sökning i InfoTorgs rättsfallsdatabas. 

Sökningen avsåg domar från 2016 i vilka de sökande ansökt om 

skyddsstatusförklaring, men fått avslag i denna del av ansökan. I vissa fall 

har ansökan även omfattat andra frågor såsom ytterligare 

uppehållstillståndsgrundande omständigheter. Dessa sekundära 

uppehållstillståndsgrundande omständigheter har dock inte påverkat valet av 

domar. Över ettusen domar har granskats, och av de tio träffar jag fått har 

jag tagit åtta domar på måfå för att använda i mitt arbete. 

Avseende analysen av de åtta rättsfallen har platsbrist omöjliggjort att jag 

redogör i detalj för varje ställningstagande som domstolarna har gjort. Varje 
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dom har granskats av mig utifrån de riktlinjer som jag funnit 

att ”välskrivna” domskäl bör förhålla sig till. En summering av dessa 

riktlinjer finns uppradade i kapitel 4.2. Dock har jag valt att i texten belysa 

de aspekter av domarna som framträder att vara av extra stor vikt för 

uppsatsens tema. Har en dom t.ex. varit väldigt detaljrik i visst avseende 

men i annat lämnat stora frågetecken, redogör jag för bristerna mer 

detaljerat, och konstaterar i mer kortfattade ordalag att domen i övriga 

aspekter varit detaljrik och välskriven. 

I händelse att detta anses vara oärligt vill jag bemöta påståendet med att 

välskrivna domar1 bör vara den norm vi eftersträvar, och att det därför är av 

mindre intresse vid en välskriven dom att jag i detalj redogör för hur domen 

skrivits. För att rätta till brister i domsskrivningen måste vi se till de fel som 

smugit sig in, istället för att slå oss på bröstet varje gång något gjorts korrekt 

efter uppställt ramverk. Att en dom är välskriven, i del eller som helhet, har 

därför inte undanhållits. 

 

                                                 
1 Vad som enligt uppsatsen anses utgöra riktlinjer för en välskriven dom står att läsa i 

kapitel 4.2 
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2 Migrationsrätt 

Migrationsrätten omfattar många olika typer av mål av väldigt skiftande 

karaktär. T.ex. faller regler om visering, arbetstillstånd, utvisning och rätt att 

uppehålla sig på svenskt territorium inom migrationsrätten. Migrationsrätten 

i sin tur omfattas av den bredare rättskategorin förvaltningsrätt, inom vilka 

även andra måltyper omfattas. Som exempel kan nämnas bl.a. mål om 

fastighetstaxering, föräldrapenning och ansökningar om 

utskänkningstillstånd.2 Gemensamt för förvaltningsrättsliga ärenden i vilka 

partsförhållandet utgörs av den enskilde mot det allmänna, är vikten av att 

resultatet är materiellt riktigt.3 Till detta hör även att ett flertal 

förvaltningsrättsliga beslut kan ha mycket långtgående ingripande effekter i 

den enskildes liv, varför rättsordningen i största möjliga mån måste sörja för 

att prövningen blir så rättvis och korrekt som möjligt. En observation av 

förvaltningsrättens olika måltyper får oss dock snabbt att inse att trots att 

flera likheter kan hittas bland dess mångskiftande ärenden så är olikheterna 

om möjligt fler. Med detta i åtanke ska vi därför se till migrationsrättens 

särskiljande natur, samt vilka speciella hänsyn som bör beaktas vid 

behandlingen av ärenden om asyl. En redogörelse för etablerandet av 

migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen kommer även att 

göras. Detta för att ytterligare betona migrationsrättens särart, och för att 

lyfta fram hur argument för bl.a. en öppnare migrationsprocess och klarare 

beslut kom att ha stor inverkan på inrättandet av en ny instansordning. 

 

2.1 Migrationsrättens särdrag 

Så som många andra förvaltningsrättsliga ärenden behandlar 

migrationsrätten i många fall ansökningsärenden: ansökan om permanent 

                                                 
2 Enligt Sveriges Domstolars hemsida omfattar förvaltningsrätten mer än 500 olika 

måltyper, 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/ besökt 

7/12-16 
3 Diesen (2012), s. 157 f. 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/
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eller tillfälligt uppehållstillstånd, ansökan om medborgarskap, ansökan om 

arbetstillstånd, ansökan om asyl, osv. Migrationsrätten behandlar även andra 

ärenden, såsom bl.a. ärenden om förvar och utvisning. I likhet med andra 

förvaltningsrättsliga måltyper är partsförhållandet den enskilde å den ena 

sidan och staten å en andra. Den stora skillnaden är dock att den enskilde i 

migrationsrättsliga ärenden avser en person som inte har svenskt 

medborgarskap. Det är även vanligt att den enskilde i migrationsärenden 

har ”mycket litet eller ingen kunskap om det svenska språket, kulturen eller 

samhället i stort.”4 Migrationsrätten är även särskild i det avseendet att den, 

utöver att regleras i den nationella rätten, även extensivt regleras i 

internationell rätt. Bland de många måltyper som omfattas av 

migrationsrätten är de mål som avser skydd för den sökande speciella i sig, 

och kallas ofta för asylrättsliga mål. Migrationsärenden prövas i första 

instans av Migrationsverket. Efter att Migrationsverket fattat ett beslut i 

frågan finns möjlighet för den sökande att begära att beslutet ska överprövas 

om beslutet gått den sökande emot. Överprövande instans är någon av 

landets fyra migrationsdomstolar.5 Avgöranden från migrationsdomstolarna 

kan överklagas till rikets Migrationsöverdomstol, fungerandes från 

Kammarrätten i Stockholm. För att ett ärende ska tas upp till prövning av 

Migrationsöverdomstolen krävs dock att prövningstillstånd beviljas. 

Prövningstillstånd meddelas endast om målet kan anses vara av vikt för 

rättstillämpningen eller om det föreligger synnerliga skäl.6 

Hanteringen av ärendet regleras av förvaltningslagen och av 

utlänningslagen, samt i vissa fall av förvaltningsprocesslagen. Även andra 

författningar kan komma att aktualiseras vid prövningen av ett 

migrationsärende, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen och 

utlänningsförordningen. 

 

                                                 
4 Diesen (2012), s. 289 
5 Seidlitz (2014), s. 51 ff. 
6 Ibid. s. 52 
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2.1.1 Asyl enligt internationell rätt 

I internationell rätt omfattas asylreglerna av en rad olika rättsakter och 

principer, och för att få en lättare och mer överblickbar bild kommer här 

endast att nämnas några av de för Sveriges del mest betydande. 

Rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet, vilket fastslås i 

artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Asyl 

kan sökas antingen som flykting eller som skyddsbehövande. FN:s allmänna 

förklaring ger ingen mer utvecklad förklaring av vem som är att anse som 

flykting. Istället finner vi en förklaring av begreppet i Genèvekonventionen 

(även kallad Flyktingkonventionen) som stipulerar att 

”[e]n flykting är den som i anledning av välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning befinner sig utanför det land, 

vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan 

fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands 

skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, befinner 

sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt 

är ut stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke 

önskar återvända dit.”7 

Av Rättighetsstadgan framgår att även flyktingars rättsliga ställning enligt 

Europeiska unionens fördrag och Funktionsfördraget ska gälla inom alla 

unionsländer.8 Genom Skyddsgrundsdirektivet säkerställs att även 

skyddsbehövande personer har rätt att söka asyl i unionsländerna. 

Skyddsgrundsdirektivets definition av skyddsbehövande är 

”en tredjelandsmedborgare eller statslös person som inte uppfyller 

kraven för att betecknas som flykting, men där det finns grundad 

anledning att förmoda att den berörda personen, om han eller hon 

återsänds till sitt ursprungsland, eller, i fråga om en statslös person, till 

det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, skulle 

                                                 
7 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, art. 1(A)(2). Se även 1967 års 

tilläggsprotokoll som utvidgar vilka som omfattas av Genèvekonventionen. 

 Det kan här även vara av intresse att notera att det tidigare har funnits situationer då 

stater menat att utomeuropeiska asylsökande inte omfattats av konventionen, 

Tilläggsprotokollet till trots. Om detta se Nobel (1986), s. 566 
8 Europeiska unionens stadga om de grundläggande mänskliga rättigheterna, art. 18. 
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utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada […] och som inte kan, 

eller på grund av en sådan risk inte vill begagna sig av det landets 

skydd.”9 

Med allvarlig skada avses kränkningar av rätten till liv, tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller ett allvarligt 

och personligt hot mot civilperson genom urskillningslöst våld i väpnad 

konflikt.10
 

Det bör här noteras att varken FN:s allmänna förklaring eller 

Genèvekonventionen garanterar att ett land vari en person söker asyl är 

skyldig att ge asyl, utan säkerställer istället bara att personen har en 

ovillkorlig rätt att söka asyl. Det finns dock inga hinder mot att länder själva 

inför en mer generös tolkning som innebär en rätt att erhålla asyl i vissa 

fall.11 

Till detta bör även kort nämnas principen om Non-refoulement. Principen 

brukar betecknas som en ”grundsten i den internationella flyktingrätten”,12 

och innebär ett förbud mot att återsända, utlämna, överföra, utvisa eller 

avvisa en person ”till ett land eller område där [denne] riskerar att utsättas 

för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter genom att [dennes] 

liv eller frihet hotas eller från vilket [denne] riskerar att skickas vidare till ett 

sådant land eller område.”13 Principen är absolut och utgör sedvanerätt,14 

och finns kodifierad i diverse internationella rättskällor, bl.a. i 

Genèvekonventionens art. 33, FN:s tortyrkonvention art. 3 och FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter art. 7. I svensk rätt 

kommer principen till uttryck i 12 kap. 3 § Utlänningslagen (UtlL). 

 

                                                 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU, art. 2(f) 
10 Ibid. art. 15 
11 Om detta se Wikrén & Sandesjö (2014), kommentar till 1 kap. 3 §, som menar 

att ”[g]enom tillkomsten av skyddsgrundsdirektivet kan en rätt för flyktingar till asyl 

sägas ha införts även i EU:s medlemsländer (artiklarna 13 och 24).” 
12 Diesen (2012), s. 142 
13 Seidlitz (2014), s. 18 
14 The Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol, 

preambeln art. 4 
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2.1.2 Asyl enligt svensk rätt 

I svenska rättsakter regleras rätten att söka asyl i Utlänningslagen. I 4 kap. 1 

§ återfinns en med Genèvekonventionen i stort identisk definition av 

flyktingbegreppet, dock med det viktiga tillägget att förföljelser även kan 

utföras på grund av den förföljdas kön och sexuella läggning. 

Skyddsgrundsdirektivets regler om skyddsbehövande speglas även de i 

svensk rätt, och återfinns i 4 kap. 2 och 2a §§ UtlL, i vilka skyddsbehövande 

har delats upp i två olika grupper, alternativt respektive övriga 

skyddsbehövande. I 5 kap. 6 § UtlL står att läsa att en person kan få 

uppehållstillstånd på grund av synnerligen (och för barns del särskilt) 

ömmande omständigheter. Trots att detta inte innebär en rätt att stanna i 

Sverige som bygger på någon av de skyddsgrunder som kopplas till 

begreppet asyl bör denna uppehållsgrund här nämnas kort för att tydligt 

markera distinktionen i förhållande till asylgrunderna. I första stycket en 

fine står att läsa att till synnerligen ömmande omständigheter kan i vissa fall 

situationen i hemlandet beaktas. Det är här humanitära skäl som ska beaktas, 

och inte skyddsskäl.15 Prövningen huruvida en person ska beviljas skydd 

eller ej ska avse en individuell bedömning av varje sökande, och siktar på att 

söka fastställa om den skyddssökande riskerar en framtida risk för 

förföljelse.16 Skillnaden ska av prövande instans även uppmärksammas rent 

processmässigt, då dessa omständigheter ska prövas sekundärt, dvs. efter 

skyddsgrunderna.17 

Särskilt för ärenden om asyl gäller är att den sökande ”för att kunna inge en 

ansökan om asyl till svensk myndighet måste befinna sig i Sverige”.18 

Förtydligat menas så att den sökande inte får lämna in ansökan om asyl i 

svensk bestickning i utlandet. Detta ska jämföras med de andra 

migrationsrättsliga fallen, i vilka ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas 

in och beviljas innan inresa.19 Vad som också särskiljer en asylansökan från 

                                                 
15 Prop. 2004/05:170, s. 176 f. 
16 Seidlitz (2014), s. 63 
17 Diesen (2012), s. 242 
18 Ibid. s. 299 
19 5 kap. 18 § utlänningslagen 



 15 

många andra migrationsrättsliga tillståndsärenden är rätten för den enskilde 

att erhålla ett offentligt biträde.20 

 

2.1.3 Officialprincipen 

Ytterligare ett illustrativt exempel på asylrättens särställning inom 

förvaltningsrätten är officialprincipens funktion och användning i just 

asylärenden. Principen fastslås i 8 § 1 st. förvaltningsprocesslagen, i vilken 

det står att läsa att ”[r]ätten ska se till att målet blir så utrett som dess 

beskaffenhet kräver.” Trots att paragrafen endast uttryckligen 

nämner ”rätten”, omfattas även förvaltningsmyndigheterna.21 ”Principen 

innebär att det ytterst är [myndigheten] som har ansvaret för utredningen i 

målet. Av gammalt har ansetts att detta ansvar sträcker sig olika långt i olika 

typer av mål.”22 Denna utredningsskyldighet för myndigheten ska däremot 

inte förstås som att en part inte behöver samarbeta vid utredningen av 

ärendet, vilket klargörs av paragrafens andra stycke som lyder ”[g]enom 

frågor och påpekanden ska rätten verka för att parterna avhjälper 

otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar.”23 Beroende på 

bl.a. styrkeförhållandet mellan målets parter och hur allvarliga eller 

ingripande effekter som ett avgörande kan få för den enskilde varierar 

utredningsskyldigheten från fall till fall.24 En ”tumregel” är dock den 

sökande har att förebringa rättsfakta och bevisning vid gynnande 

ansökningsärenden, medan denna börda åligger det allmänna vid 

betungande förvaltningsbeslut. Vad som komplicerar frågan ytterligare är 

regeln att den som lättast kan presentera ett bevis därmed uppbär 

bevisbördan, samt får lida förlusten om beviset inte presenteras.25 

Denna komplicerade fördelningsfråga får en ny dimension och blir av 

särskild betydelse då det rör utredningen i ett asylärende, en ärendetyp som 

rör en grundläggande mänsklig rättighet, och som behandlar den sökandes 

                                                 
20 18 kap. utlänningslagen. Se även MIG 2006:2 och MIG 2010:7 
21 Prop. 2004/05:170, s. 154 f. 
22 Prop. 1971:30 del 2, s. 529 
23 8 § 2 st. förvaltningsprocesslagen  
24 Prop. 1971:30 del 2, s. 529 f. 
25 Diesen (2012), s. 160 
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skyddsbehov. En särskiljande aspekt som vid myndigheternas 

utredningsskyldighet vis-à-vis den sökandes informationsskyldighet i 

asylmål då måste beaktas är att den information som eftersöks ofta återfinns 

i den sökandes hemland eller transitländer, något som inte sällan kan vålla 

svårigheter.26 

 

2.1.4 Principen om Benefit of the doubt 

Ett illustrerande exempel på asylrättens särställning inom förvaltningsrätten 

i allmänhet och migrationsrätten i synnerhet är den i Sverige och 

internationellt giltiga principen om Benefit of the Doubt (principen om 

tvivelmålets fördel). Principen är även nära sammankopplad med 

officialprincipen. Principen är en bevislättnadsregel, och innebär att i 

situationer då den asylsökandes uppgifter är ”sammanhängande, rimliga 

[och inte strider] mot allmänt kända fakta” ska uppkomna tvivelsmål 

betraktas till den sökandes fördel.27 Diesen förklarar denna regel som att i 

fall då 

den sökandes sammantagna bevisning […] i vart fall uppgår till 

bevisövervikt och […] att finns luckor eller brister i utredningen, som 

myndigheten inte kunnat åtgärda […] får den sökande tillgodoräkna sig 

den kvarstående osäkerheten som en bevisuppfyllnad [för att uppnå 

bevisgraden sannolika skäl].28 

Principen ger uttryck för vikten av en rättssäker prövning i asylärenden, och 

avser att avhjälpa vanligt förekommande svårigheter i och med att 

asylsökande ofta tvingas lämna sina hem i hast och därför inte kunnat få 

med dokumentation som i ett senare skede skulle kunna styrka deras 

berättelse. 

 

2.1.5 Vad som står på spel 

Efter att ha sett till de olika juridiska särskiljande dragen kan det vara viktigt 

                                                 
26 SOU 2006:6, s. 203 f. 
27 UNCHR:s handbok, para. 203 och 204 
28 Diesen (2012), s. 276 
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att kort beakta vad det är som faktiskt prövas vid en asylansökan, och vad 

som faktiskt står på spel. Svensk rätt satt upp ramar för vem den anser vara 

en person med skyddsbehov, och har efter dessa ramar rätten att avslå 

ansökningar som den anser inte uppfyller de krav som råder enligt gällande 

rätt. Samtidigt gör den sökande i ett asylärende gällande att den söker 

trygghet från våldsamheter eller förföljelser, inte sällan av livshotande 

karaktär. Ett felaktigt avslag kan få fatala konsekvenser för den sökande, 

varför frågan omges av ett särskilt allvar. Av denna anledning kan det inte 

tillräckligt understrykas att målsättningen för de prövande myndigheterna 

måste vara att domarna och besluten är materiellt riktiga. 

 

2.2 En ny specialdomstol blir till 

Den 21 juli 2000 bytte Statens Invandrarverk namn till Migrationsverket. 

1992 togs regeringens roll som överprövande instans av migrationsrättsliga 

beslut över av Utlänningsnämnden. Utlänningsnämnden hade även att fatta 

praxisbildande beslut.29 Dock blev Utlänningsnämndens praxisbildande roll 

bara marginell, då lokala beslutsfattare ofta inte läste besluten. Diesen 

menar att nämndens beslut inte heller ansågs vara av sådan dignitet att de av 

rättsvetare betraktades såsom ”tunga” rättskällor. Diesen menar att detta 

bland annat berodde på att situationer uppstod i vilka Migrationsverket och 

Utlänningsnämnden, i samma ärenden, angav så skilda motiveringar av sina 

beslut att möjligheten att överblicka huruvida utsikter fanns vid ett 

överklagande att uppnå en ändring av besluten fullständigt omöjliggjordes. 

Ytterligare ett problem med Utlänningsnämnden enligt Diesen var att det 

fanns liten möjlighet för övervakande kontrollorgan att påverka 

utvecklingen, då nämndens beslutsfattande arbete föll under 

Regeringsformens regler om förvaltningsmyndigheters självständighet i sin 

tillämpning av lag och sitt myndighetsutövande gentemot enskild.30 

Förtroendet och tilliten till Utlänningsnämnden minskade, och slutligen 

föreslogs att Utlänningsnämnden skulle ersättas med att istället överpröva 

                                                 
29 Prop. 2004/05:170, s. 151 f. 
30 Diesen (2012), s. 164 ff. 
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besluten i specialdomstol. Förslaget innehöll även en önskan om att 

prövningen av migrationsärenden skulle övergå till att bli en 

tvåpartsprocess, något som den dittillsvarande processen ”inte i något 

skede” var. Önskan om en tvåpartsprocess förklaras bland annat med 

att ”[g]enom den beslutande myndighetens agerande som part i processen 

kan den enskilde få bättre kunskap om på vilka grunder beslutet fattas.” 

Även en ökad öppenhet i asylprocessen lyftes fram som ett viktigt 

argument.31 Således kom en ny instansordning att införas i mars 2006 i och 

med ikraftträdandet av den nu gällande utlänningslagen. Tre 

migrationsdomstolar knutna till länsrätterna (idag förvaltningsrätterna) i 

Stockholm, Malmö och Göteborg ersatte Utlänningsnämnden (senare kom 

även Förvaltningsrätten i Luleå att bli migrationsdomstol). En 

Migrationsöverdomstol kom även att inrättas i anknytning till Kammarrätten 

i Stockholm. 

                                                 
31 Prop. 2004/05:170, s. 105, egen kursivering. 
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3 Domskäl 

3.1 Historik 

För att förstå hur dagens tankar, vanor och regler om hur domskäl ska 

skrivas i migrationsrättsliga mål har tagit form ska här först ges en kort 

historisk summering om hur denna fråga har utvecklats i svensk rätt under 

de senaste 80 åren, både avseende domskälen i allmänhet och domskälen i 

förvaltningsrättsliga mål i synnerhet. 

 

3.1.1 1938 års förslag 

Fram till 1940-talet fanns en nära oförändrad ordalydelse hämtad från 24 

kap. 3 § i 1734 års rättegångsbalk, i vilken det stod att läsa att 

All dom bör fästas på skiäl och lag, och ej på godtycko: och skal sielfva 

saken och målet, ther i tvisten består, med thes nödiga omständigheter, 

tydeliga ther i utsättas, så ock the hufvudskiäl, och then lag, ther å slutet 

grundas […] Domaren skal ej gå något mål förbi, som käranden efter 

stämning å saken förestäldt, eller svaranden i en eller annor måtto ther 

emot invändt, utan utslag ther öfver gifva, efter som thet beskaffadt 

finnes. Ej må han föra i sitt slut något in, som til saken ej rätteliga hörer 

[...] 

En anledning till att lagrummet behölls i nära identisk form får antas vara 

pga. dess allmänna karaktär, och dess konkreta innebörd avseende 

domsmotiveringen har därför varierat genom tiderna.32 I början av 1900-

talet uttrycktes kritik mot att domarna var knapphändiga avseende 

domskälen, och juris professor Wilhelm Sjögren menade att motiveringarna 

var så bristfälliga ”att motiveringen inte själv motiverades.” Karl Schlyter, 

Hovrättspresident och under perioden 1932 till 1936 justitieminister, var 

även han kritisk till de kortfattade domskälen, och framförde särskild kritik 

mot domskälen i underrätterna.33 Flera jurister menade att den torftiga 

                                                 
32 Bergholtz (1987), s. 79ff 
33 Ibid. s. 92f 
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utformningen av domskälen negativt påverkade förtroendet för domstolarna, 

och bland annat Jan Olof Ekelöf menade att motiveringarna 

var ”intetsägande”.34 

 

Fram till nya rättegångsbalken trädde i kraft 1948 avgjordes mål i 

överrätterna i regel på handlingar från underrätterna. Domböckerna hade en 

väldigt betydelsefull roll, då utsagor m.m. nedtecknades i dessa istället för 

att återges i själva domen.35 I SOU 1938:44 föreslogs att detta ändrades, och 

att domen istället skulle vara fristående och inte såsom tidigare anknyta till 

protokollet. Domen föreslogs därför istället till sitt innehåll uppta tvistens 

föremål och domslutet. Det sades att det är 

av vikt, att i domen klarlägges, på vilka grunder rätten stöder sin 

övertygelse om vad i målet är bevisat. En redogörelse härför är även av 

betydelse som kontroll å rättens bevisprövning. Huru utförlig 

motiveringen bör göras, är beroende av omständigheterna. Såsom 

processkommissionen framhållit kan för närvarande ofta icke utan fog 

anmärkas, att domstolarnas motivering för sina domar är alltför 

knapphändig och ej sällan otydlig.36 

Denna nya syn på domsmotiveringens roll gick hand i hand med de i nya 

rättegångsbalken revolutionerande rättsprinciperna koncentrations-, 

muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna, enligt vilka en 

huvudförhandling ska ske utan avbrott, framställningar som huvudregel ska 

ske muntligen, och att domen enbart får bygga på vad som framkommit 

under huvudförhandlingen. 

I och med nya rättegångsbalkens införande skulle det därför stå att läsa 

Dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar angiva: 

[…] 

5. domskälen med uppgift å vad i målet är bevisat.37 

De förändringar som infördes i och med nya rättegångsbalken fick uppnådd 

                                                 
34 Ibid. s. 94 
35 Ibid. s. 105f 
36 SOU 1938:44, s. 218, 17 kap. Om dom och beslut, 7 § 
37 Rättegångsbalk (1942:740), 17 kap. 7 §. Samma regel återfinns för brottmål i 30 kap. 5 §. 
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effekt såtillvida att domarna blev utförligare skrivna. Dock kvarstod flera av 

de problem som tidigare hade belysts avseende utformningen av 

domskälen.38 

 

3.1.2 Förvaltningsförfarandet 

Då alla mål i huvudsak hade att följa rättegångsbalkens regler, med några få 

specialförfattningar anpassade för förvaltningsärenden, kom det att 

efterfrågas särskilda processuella regler avsedda för förvaltningsrättsliga 

mål. 1949 tillsattes därför en utredning med uppgiften att se till det 

administrativa besvärsförfarandet, vilket resulterade i SOU 1955:19 

Administrativt rättsskydd. Dock kom utredarna att ges nya tilläggsdirektiv 

1958 för att se huruvida det var möjligt att även inkludera förfarandet i 

första instans.39 1964 publicerades därför SOU 1964:27 Lag om 

förvaltningsförfarandet. Förslagets utredare, i SOU:n kallade De 

sakkunniga, vidhåller att samma principer som gäller vid allmän domstol 

ska gälla även vid förvaltningsdomstol. Bland annat sägs om 

omedelbarhetsprincipen ”att ett avgörande inte får grundas på annat material 

än sådant, som […] förekommit i ärendet.”40 I andra avseenden framhåller 

de sakkunniga att skillnader måste gälla för förvaltningsrättsliga ärenden 

gentemot vad som står stadgat i rättegångsbalken. 

 

Ett för denna framställning viktigt exempel är hur de sakkunniga menar att 

bedömningen rörande beviskrav bör ske vid s.k. gynnande beslut. 

När det gäller gynnande beslut bör hänsyn naturligen tagas till 

eventuella motstående intressen. Är t. ex. fråga om tillstånd till en 

verksamhet, som kan innebära fara för allmän säkerhet, ter det sig 

naturligt att ställa stora krav på utredningen med avseende å 

verksamhetens ofarlighet. Gäller ärendet i stället beviljande av en 

ekonomisk förmån, t. ex. ett statligt lån eller bidrag, bör en sådan 

                                                 
38 Bergholtz (1987), s. 106 
39 B.W. (1964), s. 664 
40 SOU 1964:27, s. 426 
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utredning om förutsättningarna för förmånens erhållande krävas att 

risken för obehörig åtkomst av förmånen nedbringas till rimlig nivå.41 

I de mål som i denna uppsats närmare behandlas rör de motstående 

intressena Sveriges intresse av att begränsa och kontrollera vilka personer 

som uppehåller sig inom det svenska territoriet, ställt mot den enskildes 

intresse att söka skydd från påstådda förföljelser. 

Av ytterligare intresse för denna framställning är de motiveringsregler som 

föreslås i utredningen. De sakkunniga påtalar att några allmänna 

motiveringsregler för förvaltningsmyndigheterna saknas. 

”[Förvaltningsdomstolarna] torde genom analogisk tillämpning av RB:s 

regler om motivering av domar och slutliga beslut i princip anse sig 

skyldiga motivera sina avgöranden.”42 Motiveringarnas vikt påtalas och 

menas underlätta ”den enskildes behov av upplysning”. Det bör redogöras 

för de värderingar och bedömningar som ligger till grund för avgörandet, 

bl.a. för att den enskilde, om avgörandet går denne emot, lättare ska kunna 

avgöra om denne önskar överklaga, och i sådana fall vad som då ska 

överklagas. Vidare föreslår utredningen att denna motivering bör ske per 

automatik och inte först efter att den enskilde så begärt, dels då besked om 

skälen i efterhand anses utgöra ”dålig service”, dels eftersom det då finns en 

risk för att ”tillkomna omständigheter [kan] påverka utformningen eller att 

motiveringen eljest blir resultatet av en efterrationalisering”, dels att 

ärendet, om skriftligt motiverat i efterhand, inte ”blir lika inträngande 

bedömt”.43 

De sakkunniga påminner läsaren om att motiveringarna ökar det allmännas 

förtroende till myndigheterna och en ökad förståelse för deras verksamhet. 

Frågan om beslutsmotivering är sålunda en viktig faktor vid den 

strävan, som bör känneteckna förvaltningsverksamheten i en 

demokratisk rättsstat, att hos medborgarna skapa och upprätthålla 

känslan av rättstrygghet och förtroende för myndigheterna.44 

Det framhålls också att ett redogörande för de överväganden som gjorts 

                                                 
41 Ibid. s. 430 
42 Ibid. s. 438 
43 Ibid. s. 441 ff. 
44 Ibid. s. 444 



 23 

även bidrar till att ”ärenden i möjligaste mån skola bliva materiellt riktigt 

avgjorda redan i första instans”, varpå det refereras till ett JO-uttalande som 

menar att ett motiveringskrav skärper ”myndighetens uppmärksamhet och 

[utgör] ett stöd för myndigheten i dess strävan att träffa ett objektivt riktigt 

avgörande.”45 Ett tydligt klargörande av resonemangen vid ärendens 

avgörande menas också stärka avgörandenas funktion ”såsom viktiga 

tolkningsdata” för att i förhand ge en indikation på hur ärenden behandlas, 

och ökar förutsebarheten.46 

På frågan hur själva motiveringarna ska utformas lyfts frågan om den 

skiftande karaktären bland de ärenden som omfattas av förvaltningsrätten, 

t.ex. avseende den betydelse olika ärenden har för de enskilda som ärendet 

avser. 

Det ligger i sakens natur, att reglerna måste göras mycket elastiska för 

att passa för förvaltningsförfarandets alla olika slag av 

beslutssituationer. Utrymme måste lämnas för lämplighetavvägningar 

[sic]. Reglerna får ej heller utformas så att motivering av beslut blir ett 

självändamål […] Sin främsta betydelse har besluts motivering, då 

beslutet går part emot helt eller delvis: då mot den enskildes vilja ett 

tillstånd eller annan förmån återkallas eller ett åläggande för parten att 

göra, tåla eller underlåta något meddelas eller då en ansökan avslås.47 

Slutligen anför de sakkunniga att det endast i extremfallet, då motiveringen 

utgör en så viktig del av avgörandet att det blir obegripligt om densamma 

inte anges, kan bli tal om att frånkänna avgörandet rättsverkan.48 

 

I och med 1964 års förslag kan vi nu se hur en tydlig harmonisering av 

förfarandet i allmän domstol och förfarandet vid förvaltningsrättsliga 

ärenden föreslogs ske på flera punkter, och det för denna uppsats viktiga del 

på motiveringsutformningarnas område. Som kommer att uppenbaras senare 

återfinner vi dessa resonemang i den senare antagna 

förvaltningsprocesslagen. 

 

                                                 
45 Ibid. s. 444 
46 Ibid. s. 445 
47 Ibid. s. 446, egen kursivering. 
48 Ibid. s. 450 
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3.1.3 Fullföljdsreformen 

1971 genomfördes en större ändring i rättegångsbalken som senare kom att 

kallas Fullföljdsreformen.49 

 

Lagändringen kom att innebära en korrigering av dispensgrunderna, med 

syfte att få en effektivare högstainstans vars roll i fortsättningen skulle 

vara ”en i princip ren prejudikatinstans.”50 För att få prövningstillstånd i 

Högsta domstolen kom det krävas antingen att frågan är av vikt för ledning 

av rättstillämpningen eller att prövningen i Hovrätten präglats av grova 

förbiseenden eller misstag. Ändringen innebar även att det fortsättningsvis 

var möjligt att söka prövningstillstånd begränsat till endast viss del av målet. 

 

Det kan vid första anblick vara svårt att se vad denna reform har för relevans 

för den fråga som min uppsats vill belysa och diskutera. Ser vi dock till de 

praktiska förutsättningarna för att lagförslaget ska kunna få full effekt och 

tjäna rättstillämpningen till fullo blir svaret plötsligt tydligare. I och med 

reformen kom Högsta domstolens roll och arbetssätt drastiskt att ändras till 

att mer eller mindre bli en ren prejudikatinstans. Denna prejudikatbildande 

funktion kunde även ta sikte på enbart vissa separerade frågor i ett 

överklagat mål. För att detta smidigt och säkert ska kunna ske krävs i 

förlängningen att de från underrätterna överklagade målen har tydligt 

skrivna domskäl, förutan vilka Högsta domstolens arbete skulle försvåras 

betydligt. Eftersom Domstolskommittén utgick ”från att rättegångens 

tyngdpunkt ska ligga i underrätten,”51 måste underrättens domskäl vara så 

utformade att det tydligt framgår om parts invändningar är tillräckliga för att 

beviljas prövningstillstånd. Det måste här även påtalas att denna nya 

ordning samtidigt ställer ökade krav på Högsta domstolens domsskrivning. 

 

                                                 
49 Prop. 1971:45 
50 Gregow (2002), s. 105 
51 Prop. 1971:45, s. 98 
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Fullföljdsreformen kom att få stor inverkan på domsskrivningen i Högsta 

domstolen. Detta kom i sin tur att få stora efterverkningar på domskälens 

utformning även i underinstanserna. 

 

3.1.4 Sammanfattning 

Genom ovanstående genomgång ser vi hur tankar om domskälens värde och 

betydelse har funnits sedan lång tid tillbaks, och hur detta mer och mer 

kommit till uttryck i det svenska rättssystemet genom en rad reformarbeten. 

  

3.2 Domskälens rättsliga funktion 

3.2.1 Domskäl och rättskraft 

Enligt 17 kap. 7 § samt 30 kap. 5 § rättegångsbalken ska en dom bestå av 

dels formell information om domstolen samt parterna med ombud, dels av 

parternas inställning till den prövade frågan samt de grunder som de 

uppbringar, dels av domslut och domskäl. Avseende förvaltningsrättsliga 

mål kompletteras bestämmelserna av 30 § förvaltningsprocesslagen, som 

säger att till förvaltningsrättsliga beslut ska bifogas de skäl som legat till 

grund för beslutet. Relationen domslut eller beslut kontra dess motivering 

innebär således att motiveringarna utgör ”en förklaring och ett 

rättfärdigande” av ärendets utfall.52 

 

För att få en vidare förståelse för skillnaden mellan domslutet och 

domskälen ska vi här se till frågan om rättskraft. En dom får rättskraft i 

enlighet med 17 kap. 11 § och 30 kap. 9 § 1 st. rättegångsbalken. För 

domslutets del innebär rättskraften att domen får betydelse rent exekutivt i 

det att domen då har att verkställas av myndigheter. Vidare innebär 

domslutets rättskraft att hinder föreligger mot att föra talan över den sak 

som i domen redan blivit avgjord, så kallad negativ rättskraft. Domslutet 

innebär också att domen får så kallad positiv rättskraft, vilket betyder att 

                                                 
52 Bergholtz (1987), s. 22 
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domen kan komma att ligga till grund för framtida tvister. På frågan om 

domskälen får rättskraft blir svaret dock ett annat. Bergholtz påpekar att den 

passus i 17 kap. 11 § som menar att domen äger ”rättskraft, såvitt därigenom 

avgjorts den sak, varom talan väckts” har tolkats som så att formuleringen 

ska återspegla att det endast är domslutet, och inte domskälen, som får 

rättskraft. ”Det står alltså klart att själva domskälen inte någonsin omfattas 

av rättskraften.”53 

 

3.2.2 Kan domskäl överklagas? 

I 50 kap. 1 § rättegångsbalken står att läsa att ”[e]n part som vill överklaga 

tingsrättens dom i ett tvistemål skall göra detta skriftligen. Skrivelsen skall 

ges in till tingsrätten. Den skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från 

den dag då domen meddelades”. Av paragrafens lydelse framkommer att det 

huvudsakligen endast är en part som kan överklaga en dom. I regel har part 

endast rätt att föra talan mot dom som gått parten emot.54 Bergholtz menar 

att det råder en allmän enighet ”om att det är en grundläggande 

processrättslig grundsats” att talan inte kan föras mot en doms 

motiveringar.55 Detta kan härledas till tanken att det måste föreligga ett 

rättsligt intresse av att få domen ändrad,56 och att ett sådant intresse 

vanligtvis inte finns om part är missnöjd endast med skälen.57 I förarbetena 

nämns dock att undantagsvis kan en dom anses gått en part emot även om 

inte själva domslutet gått denne emot. Detta ska då avse fall då domskälen 

haft en inverkan på partens rättsliga ställning.58 Nedan ska redogöras för två 

fall i vilka frågan behandlats i svensk domspraxis. 

 

I NJA 1995 s. 152 dömdes en tilltalad i tingsrätten för 

hastighetsöverträdelse. I sitt domskäl menade tingsrätten att det inte kunde 

fastställas att den tilltalade färdats med en högre hastighet än 110 

                                                 
53 Ibid. s. 158 f. ; Se även Fitger (1993), s. 99 f. 
54 NJA II 1943, s. 625. För förvaltningsrättsliga mål, se 33 § förvaltningsprocesslagen. 
55 Bergholtz (1987), s. 151. 
56 NJA II 1943, s. 655 
57 Bergholtz (1987), s. 151 
58 NJA II 1943, s. 625. Möjligheten finns även i fråga om brottmål, se NJA II 1943, s. 655 f. 
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km/timmen. Åklagaren överklagade domen och menade att den hastighet 

som i domskälen angivits var felaktig, och menade att skulle den tilltalade 

finnas ha färdats med en högre hastighet skulle detta kunna leda till en 

annorlunda dom. Den tilltalade parten invände att åklagarens överklagande 

avsåg talan mot domskäl, varför han yrkade att åklagarens överklagan skulle 

avvisas. Hovrätten ansåg att det förelåg ett sådant rättsligt intresse för 

åklagaren att få domsmotiveringen överprövad, och beslutade att målet 

skulle tas upp till prövning. Beslutet blev slutligen en fråga för Högsta 

domstolen. Högsta domstolen menade att då ett åtal ”enligt domslutet vunnit 

bifall och brottsrubricering och lagrum överensstämmer” med yrkandena 

kan domen inte anses ha gått åklagaren emot. ”Någon rätt för åklagaren att 

överklaga föreligger då inte om överklagandet inte omfattar även rättens 

avgörande i påföljdsfrågan.”59 

 

I NJA 1998 s. 693 hade ett åtal om sexuellt umgänge med barn ogillats i 

tingsrätten då den tilltalade A.A. inte fyllt 15 år vid tiden för gärningarna. 

Efter ett överklagande i hovrätten avseende ansvarsdelen fastställde 

hovrätten tingsrättens dom och ådömde A.A. att betala skadestånd. I 

hovrättens dom stod att läsa att hovrätten ansåg det utrett att A.A. begått de 

gärningar för vilka han åtalats, men att det inte kunde anses ställt bortom 

rimligt tvivel att de begåtts efter det att A.A. fyllt 15 år. A.A. överklagade 

domen till Högsta domstolen, då han menade att ”han visserligen inte dömts 

till någon påföljd men att HovR:n funnit honom skyldig till ett oerhört 

kränkande brott, ådömt honom skadeståndsskyldighet och dömt honom till 

evig vanära.” Högsta domstolen menade att en 

part får överklaga en dom eller ett beslut endast om hans yrkande syftar 

till ett för honom objektivt sett mer fördelaktigt avgörande än det slut 

som överklagade domen eller beslutet innehåller. Åtalet mot [A.A.] har 

ogillats av HovR:n. Ett domslut som är mera till [A.A.s] fördel i 

ansvarsfrågan kan inte förekomma. 

Justitierådet Gregow anförde för egen del att 

                                                 
59 NJA 1995 s. 152 (s. 156) 
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[d]et kan inte vara en domstols uppgift att jämka en lägre domstols 

motivering, därför att en part av en eller annan anledning är missnöjd 

med vad som där uttalats, när klaganden inte åsyftar någon ändring av 

domslutet eller eljest beträffande rättsföljden. Att beakta är också att 

domskälen inte omfattas av domens rättskraft.60 

Det måste av nämnda rättsfall betraktas som en svår uppgift att få en dom 

överprövad endast i den del som avser motiveringen.61 

Vad slutligen avser möjlighet att ”upphäva” domskäl menar Bergholtz att ett 

sådant institut framstår som främmande för svensk rätt.62 

 

3.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det sägas att domskäl i svensk rätt inte erhåller 

rättskraft. Endast i särskilda undantag kan domskäl överklagas. För att detta 

ska vara möjligt måste domskälen i sig haft en inverkan på partens rättsliga 

ställning. Denna möjlighet måste dock betraktas som väldigt liten. Domskäl 

kan troligtvis inte heller ”upphävas”. 

 

3.3 Hur, samt varför, bör domskäl 
skrivas? 

För att försöka fastställa hur domskäl i svensk rätt bör utformas måste vi här 

se till vad som sägs i de för svensk rätt relevanta rättskällorna. I och med 

Sveriges anslutning till vissa internationella rättsorgan kommer regler från 

dessa även att tas upp. I anknytning till detta kommer att behandlas de 

principer och tankar som förklarar varför domskäl bör bifogas domar. 

 

3.3.1 Svensk lag samt förarbeten 

Domskäl regleras i ett fåtal lagrum inom den svenska rätten. I 17 kap. 7 § 1 

st. rättegångsbalken står att läsa ”7 § En dom skall avfattas skriftligen och i 

                                                 
60 NJA 1998 s. 693 (s. 696) 
61 Se dock kap. 3.3.5 om diffamerande domskäl. 
62 Bergholtz (1990), s. 28 
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skilda avdelningar ange […] 5. domskälen med uppgift om vad som är 

bevisat i målet.” I 12 § samma kapitel står att läsa att reglerna i 7 § 

ska ”tillämpas i fråga om slutligt beslut […] om det behövs med hänsyn till 

frågans beskaffenhet.” Vidare behandlar rättegångsbalken även frågan om 

domskäl i brottmål, för vilken 30 kap. 5 § 1 st. stipulerar att ”[e]n dom ska 

avfattas skriftligen och i skilda avdelningar ange […] domskälen med 

uppgift om vad som är bevisat i målet.” Rättegångsbalken ger inga vidare 

anvisningar om hur domskäl ska författas, utan uttalar bara krav på att så 

ska ske. I förarbetena till rättegångsbalken står att läsa att 

[det] är av vikt, att i domen klarlägges, på vilka grunder rätten stöder 

sin övertygelse om vad i målet är bevisat. En redogörelse härför är även 

av betydelse som kontroll å rättens bevisprövning. Huru utförlig 

motiveringen bör göras, är beroende av omständigheterna. […] 

Särskilt med hänsyn till fullföljd av talan är både för parterna och för 

den högre rätten av stor betydelse, att den lägre rättens uppfattning om 

såväl bevisfrågorna som de rättsliga spörsmålen kommer till klart 

uttryck i domen.63 

I kommentarerna till 30 kap. 5 § står endast att läsa att en tilltalads 

erkännande eller bestridande av gärningen bör skrivas in i domskälen istället 

för i någon annan del av domen.64 Vad avser slutliga beslut står endast att 

läsa att de ”i regel bör angiva de skäl, varå beslutet grundas” men att detta 

inte krävs i vissa fall, exempelvis vid avskrivningsbeslut.65 

1938 års utredning får medhåll i det senare förslaget till nya regler om 

prövningstillstånd i hovrätt, i vilket det sägs att det är en förutsättning för att 

ett system med prövningstillstånd för upptagande av mål i hovrätten att 

tingsrätten ”utformat de egentliga domskälen i sin dom tillräckligt utförligt; 

risken finns annars att hovrätten hyser tvivel om att tingsrättens dom är 

riktig och därför beviljar prövningstillstånd”.66 

 

Den slutsats som kan dras av detta är att rättegångsbalken samt dess 

                                                 
63 SOU 1938:44, s. 218, egen kursivering. 
64 Ibid. s. 341 
65 Ibid. s. 226 
66 Prop. 1992/93:216, s. 46 
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förarbeten inte ger en klar vägledning i hur domskäl ska utformas. Istället 

lämnas detta åt domarens skön, med de vaga orden ”Huru utförlig 

motiveringen bör göras, är beroende av omständigheterna.”67 

 

Domskäl har diskuterats även i andra förarbeten som behandlat förslag om 

ändringar av rådande processregler. Gemensamt för diskussionerna i dessa 

har varit att lyfta fram domskälens vikt för att säkerställa en rättssäker 

process, snarare än att lägga fram konkreta uttalanden om hur domskälen 

ska författas.68 Som exempel nämns här utredningen Alternativ tvistlösning, 

i vilken det står att läsa 

Att domskäl anges anses vara särskilt viktigt när det gäller domar som 

kan överklagas. För den part som vill yrka ändring i domen är 

domskälen ofta den väsentliga angreppspunkten. Om domskäl saknas 

är det svårt att avgöra om det är lönt att överklaga domen. […] Kravet 

på att domar skall motiveras har […] betydelse även från andra aspekter 

än parternas intressen. För att allmänhetens rätt till insyn skall tjäna sitt 

syfte är det viktigt att massmedia och enskilda kan ta del av hur 

domstolarna resonerat i olika fall.69 

 

I utredningen En modernare rättegång förs ett liknande resonemang. 

Utredningen lyfter även kortfattat synpunkten att domskälen fyller 

ytterligare funktioner såsom bl.a. dataunderlag för framtida forskning och 

som en kvalitetsgaranti då domaren kan kontrollera sina tankegångar.70 

 

I Straff i proportion till brottets allvar behandlas vikten av att även 

påföljden motiveras i straffrättsliga mål. Utredningen pekar på domskälens 

pedagogiska funktion och förtroendet för rättsskipningen, och menar 

att ”[k]napphändiga domskäl medför [...] att det är svårt för såväl parter som 

andra som läser domen att följa hur rätten har resonerat när det gäller 

                                                 
67 SOU 1938:44, s. 218 
68 Se t.ex. SOU 2001:103, s. 288, där det står att läsa att ”den enskilde domaren stor frihet 

att utforma och skriva en ordinär dom. Reglerna i 17 kap. 7 § och 30 kap. 5 § RB drar, 

som nämnts, endast upp en yttre ram och anger minimikraven. Domarens frihet i detta 

hänseende bör behållas så länge innehållet i domen uppfyller dessa krav.” 
69 SOU 2007:26, s. 207 f. 
70 SOU 2001:103, s. 287 
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straffmätning och påföljdsval.”71 

 

2008 publicerades Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag. 

Utredningen konstaterar även den svårigheterna med att uppställa ett 

rigoröst ramverk för hur domskäl ska författas. Utredningen nämner dock en 

högst intressant aspekt av frågan då den refererar till en rapport skriven av 

Åklagarmyndigheten kallad Hållbara domslut – en förtroendefråga för 

rättsväsendet. Utredningen menar att det i rapporten 

framhålls att domar bör utformas på ett begripligt sätt så att alla berörda 

kan förstå deras innehåll och innebörd samt därunder hur rätten har 

bemött framförda invändningar. Det nämns samtidigt att en summariskt 

skriven dom paradoxalt nog kan förefalla starkare, eftersom det i regel 

är svårare att angripa domskäl som inte redovisar vilka analyser och 

värderingar som gjorts.72 

Det kursiverande stycket berör en för denna uppsats högst intressant punkt, i 

vilket det lyfter en möjlig fara; att på grund av bekvämlighetsskäl författa 

domskäl som är så torftiga att de oavsett korrekt juridiskt resonemang eller 

ej blir oantastliga. Även om rapporten som utredningen hänvisar till främst 

avser rättsfall som faller inom Åklagarmyndighetens sfär är varningen värd 

att komma ihåg under den fortsatta läsningen av detta arbete. 

 

”Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången” lyder 30 § 2 st. 

förvaltningsprocesslagen. Trots att det i paragrafen endast talas om beslut 

avser regeln även domar avkunnade av förvaltningsdomstolarna.73 Enligt 32 

§ 1 st. samma lag ska avgörande av domstol även innehålla eventuella 

skiljaktiga meningar. I förarbetena står att läsa att ”skälen för avgörandet 

[bör] framgå av beslutet.” Dock står att läsa att ”kravet på att skälen för 

avgörandet skall framgå av beslutet inte innebär att en särskild motivering 

alltid ska lämnas. Kan skälen utläsas av sakframställningen, t.ex. när det i 

den klargörs att målet är otvistligt, behövs ingen motivering. Om 

                                                 
71 SOU 2008:85, s. 328 f. 
72 SOU 2008:106, s. 176, egen kursivering. 
73 30 § förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. 



 32 

bevisfrågan utgör en springande punkt, bör beslutet, […] ge besked om vad 

domstolen har funnit bevisat.”74 

 

Det är här av värde att återigen kasta ett öga på utredningen om 

förvaltningsförfarandet, som lyfter möjligheten att det vid extremfall kan 

tänkas att en situation kan uppstå då motiveringen utelämnat 

omständigheter, vilket skulle resultera i att avgörandet blir svårförstått eller 

inte går att överpröva. Bergholtz menar här att även om uttalandet främst 

avser en bristfällig redovisning av relevanta rättsfakta, kan regeln troligtvis 

tillämpas även då själva den rättsliga motiveringen skulle vara så bristfällig 

att samma problematik uppstår.75 

 

Även för förvaltningsprocesslagens och dess förarbetes del uttrycks inget 

klart ramverk för hur vidsträckt motiveringsskyldigheten egentligen är, 

endast att den i vissa fall finns. Det är därför behövligt att se till andra 

rättskällor än lagar och förarbeten för att tydligare avgöra hur vidsträckt 

motiveringsskyldigheten är och hur detaljrik densamma ska vara. 

 

3.3.2 Svensk domspraxis 

Efter att ha tittat på hur frågan om domskäls utformande behandlas i svensk 

lag och förarbeten går vi vidare till att se hur frågan har behandlats i de 

svenska domstolarna. Frågan har inte närmare behandlats i högsta instans 

som prövar migrationsmål,76 varför vi istället ser hur domskälens 

utformande behandlats i de allmänna domstolarna samt 

förvaltningsdomstolarna i strävan att försöka hitta klara riktlinjer. 

 

3.3.2.1 Allmänna domstolar 

I NJA 1983 s. 581 prövade Högsta domstolen ett mål om arvsskatt, i vilket 

                                                 
74 Prop. 1971:30, s. 583 
75 Bergholtz (1987), s. 190 
76 Märk ex.v. hur Migrationsöverdomstolen i MIG 2006:1 i förbifarten omnämner en 

bristfällig motivering från en underrätt, men inte för ett vidare resonemang i frågan. Domen 

lämnar läsaren rådvill i frågan. 
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ett beslut fattats av tingsrätten som helt saknat motivering samt information 

om den arvslott som tingsrättens domslut avsåg. Högsta domstolen påtalade 

att även om ärenden om bouppteckningar i regel kan motiveras kortfattat så 

går en total avsaknad av redovisning av rättsfakta i strid mot rådande 

bestämmelser, vilket skulle kunna leda till att domen anses behäftad med 

rättegångsfel. Att så inte skedde berodde på att parterna inte lyft frågan, och 

målet återförvisades istället på andra grunder åter till tingsrätten. 

 

I RH 55:83 menade hovrätten att det av domskälen inte framgick huruvida 

tingsrätten tagit ställning till rättsfaktum av avgörande karaktär för frågan 

som prövades. Hovrätten menade att denna brist innebar ett grovt 

rättegångsfel, vilket motiverades med 

[Dom ska] grundas på vad som förekommer vid sammanträde och vad 

handlingarna innehåller. Tingsrätten har inte prövat den av bolaget 

påstådda omständigheten att [A.A.] skriftligen erkänt fordringen. På 

grund av detta rättegångsfel finner hovrätten att domen skall […] 

undanröjas och att målet skall visas åter till tingsrätten för erforderlig 

behandling. 

Det är här av vikt att notera att huruvida tingsrätten beaktat den påstådda 

grunden eller ej inte framkom av tingsrättens domskäl, varför hovrätten 

hade att anta att så inte skett. 

Fallet illustrerar att ett domskäls utformning kan ligga till grund för att ett 

antagande kan göras om att grovt rättegångsfel kan ha skett, och därmed 

också får antas ha skett. 

 

I NJA 1976 s. 289 anförde part klagan till Högsta domstolen över en 

hovrätts dom, då parten menade att det av hovrättens domskäl inte 

framkom ”huruvida [hovrätten] prövat den väckta talan i hela dess vidd”77 

och att det därför rådde ”oklarhet om domens betydelse.”78 Högsta 

domstolen ansåg, med hänsyn till vad som framgick av hovrättens domskäl, 

att hovrätten brustit i sitt utövande av materiell processledning. Målet 

                                                 
77 Bergholtz (1987), s. 189 
78 NJA 1976 s. 289 
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återförvisades till hovrätten med hänvisning till att rättegångsfel förelåg. 

 

NJA 1951 s. 1 kommer här att nämnas, inte för dess vägledande egenskaper 

utan just på grund av dess brist på desamma. Högsta domstolens majoritet 

gjorde inget eget uttalande i frågan utan hänvisade till hovrättens dom i sin 

helhet. Skiljaktiga ledamöter motiverade sin ståndpunkt på totalt elva rader, 

vilka föga förvånande inte heller gav tydlig insyn i huruvida domstolen fört 

ett eget resonemang, och hur detta i sådana fall löd. Högsta domstolens 

avvaktande inställning till att själv klargöra ett tydligt resonemang om 

frågan skulle visa sig vara problematiskt, då domen flitigt kom att 

ifrågasättas i doktrinen.79 Kritiken ledde tillslut till att frågan på nytt togs 

upp av Högsta domstolen 2001,80 då praxis ändrades genom ett 

plenumbeslut. 

 

Genom att se till dessa fall tagna ur svensk domspraxis framträder det att 

fel, brister och otydligheter i domskälens framställning av rättsfakta kan 

resultera i rättsliga följer. Skulle ”bristen” endast bero på torftig rättslig 

motivering blir några rättsföljder dock inte aktuella.81 

 

3.3.2.2 Förvaltningsdomstolar 

Ett mål som prövades i hovrätten avsåg domskäl angivna av en 

förvaltningsdomstol. I RH 2008:87 stämde en privatperson staten då denne 

bl.a. ansåg att länsrättens domskäl i ett tidigare avgörande innehållit 

felaktiga personuppgifter samt innebar ”en djup kränkning av [densammes] 

personliga integritet.” De domskäl som käranden avsåg löd 

Enligt länsrättens mening ska ändringarna av taxeringarna för 

inkomståren 1999 respektive 2002 - vilka enbart anses ha till syfte att i 

efterhand höja den sjukpenninggrundande inkomsten - inte medföra 

                                                 
79 Se NJA 2001 s. 177, i vilken refereras till Karlgren, Skadeståndsrätt, 5 uppl. 1972 s. 92 

not 38; Ekelöf, Rättegång IV, 6 uppl. 1992, s. 102 f.; SOU 1976:66 s. 211 och Håstad, Den 

nya köprätten, 4 uppl. 1998 s. 158 ff. 
80 Munck (2009), s. 167 
81 Bergholtz (1987), s. 172 f. 
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ändring av den sjukpenninggrundande inkomst som Försäkringskassan 

fastställt i det överklagade beslutet. 

Efter att hovrätten gjort en prövning av huruvida domskälen innehöll 

personuppgifter, och om dessa i sådana fall behandlats i strid med 

personuppgiftslagen, konstaterade hovrätten att 

[d]e skäl som bestämmer utgången i ett mål innefattar de 

omständigheter och rättsliga överväganden som ligger till grund för 

avgörandet. I den mån existensen av en omständighet inte är ostridig, 

har en förvaltningsdomstol i regel att - på grundval av vad handlingarna 

innehåller och vad som i övrigt förekommer i målet - ange om den 

finner omständigheten bevisad i målet […] den angivna 

omständigheten ska vara adekvat, relevant och påkallad som skäl för 

utgången i målet. […] En personuppgift i domskälen återger vad 

domstolen har lagt till grund för utgången i målet. En personuppgift 

som utgör ett sådant domskäl är i princip ett resultat av den bedömning 

som domstolen har gjort, såvitt avser förvaltningsdomstolarna utifrån 

vad handlingarna innehållit och vad som i övrigt förekommit i målet. 

En sådan bedömning ska göras på grundval av de bevisregler och den 

utredningsskyldighet som gäller med hänsyn till målets eller ärendets 

beskaffenhet. Här finns i regel ett icke obetydligt utrymme för 

domstolen att göra en skönsmässig bedömning utifrån vad parterna har 

anfört i målet 

Hovrätten ansåg inte att de personuppgifter som återfanns i länsrättens 

domskäl var av sådan art att de gick utanför domstolens 

motiveringsutrymme, att uppgiften var adekvat och relevant samt återgav ett 

resonemang som länsrätten lagt till grund för sitt avgörande. 

 

RÅ82 2:49 rörde ett ärende om omhändertagande enligt Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. I målet hade först 

kommundelsnämnden beslutat om ett omedelbart omhändertagande. 

Beslutet upphävdes av länsrätten, varefter kommundelsnämnden 

överklagade till kammarrätten. Baserat samma utredningsmaterial som 

länsrätten hade att tillgå kom kammarrätten fram till motsatt slutsats, och 

meddelade att ett omedelbart omhändertagande skulle ske. Detta till trots 

hade kammarrätten inte bifogat någon egen motivering som kunde förklara 
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det diametrala beslutet. Regeringsrätten skrev att 

[m]ed hänsyn till sakens vikt och till frågans läge efter länsrättens 

slutliga behandling av målet framstår det som särskilt angeläget att 

motiveringsskyldigheten enligt 30 § andra stycket 

förvaltningsprocesslagen fullgjorts. Kammarrätten har emellertid inte 

lämnat några skäl för sitt beslut i omhändertagandefrågan. 

Regeringsrätten upphävde kammarrättens beslut. Bergholtz menar att domen 

ska förstås så, att dokumentationsbristen tillsammans med en bristfällig 

utredning alternativt ”oklarhet i sak utgjorde tillsammans grund för 

undanröjande.”82 Då det saknas tydlig praxis som visar på hur fall av ren 

dokumentationsdefekt ska behandlas, är det vanskligt att dra för stora 

slutsatser i frågan baserat endast på svensk rättspraxis. 

 

3.3.3 Internationell rätt 

Enligt 19 § Regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte meddelas i 

strid med Europakonventionen. 

Konventionens artikel 6 garanterar rätten till en rättvis rättegång. Även om 

domskäl inte nämns uttryckligen i artikeln har den kommit att tolkas så som 

att domstolarna har en motiveringsskyldighet. Denna idé härstammar ur 

tanken att en rättvis prövning även måste framstå som rättvis, och att inga 

hinder får föreligga mot att granska rättens prövning eller att få saken 

överprövad.83 Motiveringsskyldigheten omfattar både motivering av 

bevisfrågor och rättsfrågor, och artikeln ”föreskriver […] en i princip 

fullständig redovisning av skäl för domstolens avgörande. Endast en 

fullständig redovisning av vad som bestämt utgången duger. I annat fall 

kommer det inte till synes att rättvisa skipats.”84 Europakonventionen 

uppställer inga mer ingående krav av vad motiveringsskyldigheten innebär 

än vad svensk lagstiftning redan stipulerar, utan sätter snarare yttersta ramen 

för vad som är tillåtet. Europakonventionens regler tillför också den 

dimensionen, att ett brott mot de minimiregler som där uppställs innebär ett 

                                                 
82 Ibid. s. 191 
83 Ibid. s. 99 
84 Ibid. s. 102 f. 
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konventionsbrott och ett agerande i strid mot folkrättsliga grundsatser.85 

För att få en tydligare bild om vad denna minimiram omfattar måste en 

granskning göras av fall som presenterats inför Kommissionen. 

 

3.3.4 Internationell domspraxis 

3.3.4.1 Luiz Torija v. Spain 

I Ruiz Torija v. Spain hade en barägare fått sitt hyreskontrakt uppsagt på 

grunden att otillåtna spelmaskiner installerats i lokalen. Beslutet kom att 

prövas i alla instanser i spansk domstol. En av de invändningar som 

barägaren lyfte var att en preskriptionsregel omöjliggjorde att 

hyreskontraktet sades upp på den grund som angetts. Denna invändning 

berördes dock inte av domstolarna i sina domskäl, varför frågan lyftes fram 

för Europadomstolen om ett möjligt brott mot artikel 6. Kommissionen, som 

lyft målet till domstol, fann att frånvaron av domskäl kunde ge sken av att 

frågan inte utretts av domstolen.86 Spanien menade dock att frågan om 

preskriptions förelåg var ogrundad, då regeln avsåg andra maskiner än de i 

fallet aktuella. Vidare menade Spanien att vid ett antagande att domstolen 

var tvungen att besvara frågan så skulle dess tystnad tolkas som ett implicit 

avslag. Europadomstolens svar löd 

The Court reiterates that Article 6 para. 1 (art. 6-1) obliges the courts 

to give reasons for their judgments, but cannot be understood as 

requiring a detailed answer to every argument […] The extent to which 

this duty to give reasons applies may vary according to the nature of 

the decision. […] The Court notes that it is not its task to examine 

whether the limitation plea was well-founded; it falls to the national 

courts to determine questions of that nature. It confines itself to 

observing that it is not necessary to conduct such an examination in 

order to conclude that the submission was in any event relevant. […] 

[T]he question whether the action was time-barred fell within a 

completely different legal category from that of the grounds for 

termination of the lease; it therefore required a specific and express 

reply. In the absence of such a reply, it is impossible to ascertain 

                                                 
85 Ibid. s. 104 f. 
86 RUIZ TORIJA v. SPAIN, para. 26 
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whether the Audiencia Provincial simply neglected to deal with the 

submission that the action was out of time or whether it intended to 

dismiss it and, if that were its intention, what its reasons were for so 

deciding.87 

Genom detta uttalande fastslog Europadomstolen att huruvida invändningen 

var välgrundad eller ej var oväsentligt, utan att det faktum att frågan lyfts av 

en part var tillräckligt för att domstolen skulle beakta den. Att det inte 

framkom ur domskälen huruvida så skett gjorde det omöjligt att veta om 

frågan ens beaktats av den nationella domstolen, samt lämnade parten 

ovetandes om varför så inte skett. 

 

3.3.4.2 Oferta Plus S.R.L. v. Moldova 

Målet Oferta Plus v. Moldova rörde ett företags påstådda krav mot 

Moldaviens finansdepartement, då departementet vägrat att göra 

utbetalningar på statsobligationer. I en prövning vid en nationell domstol 

fanns företaget ha rätt och erkändes ett betalningskrav. Trots avgörandet 

utfick företaget inte hela den betalning som blivit fastställd genom domen, 

och målet gick så upp i Högsta domstolen. Högsta domstolen ändrade 

domen och fann till företagets nackdel. Målet nådde slutligen 

Europadomstolen, då företaget menade, bland många andra invändningar 

om brott mot artikel 6, att Högsta domstolen hade ändrat underinstansens 

dom utan att uppge några skäl för detta. 

Inledningsvis klargjorde Europadomstolen sin hållning till artikel 6 

omfattning, varpå den fastslog att en ändring av underinstansens dom utan 

någon som helst motivering innebar ett brott mot rätten till en rättvis 

prövning. 

The Court reiterates that Article 6 § 1 of the Convention obliges the 

courts to give reasons for their judgments. […] In Ruiz Torija v. Spain 

(judgment of 9 December 1994, Series A no. 303-A), the Court found 

that the failure of a domestic court to give reasons for not allowing an 

                                                 
87 Ibid. para. 30, egen kursivering. 
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objection that an action was time-barred amounted to a violation of that 

provision.88 

[…] Later, by granting the Ministry of Finance's revision request, the 

Supreme Court of Justice infringed the principle of legal certainty and 

the applicant company's “right to a court” under Article 6 § 1 of the 

Convention […] Moreover, by not giving any reasons [...] the Supreme 

Court of Justice breached the applicant company's right to a fair 

hearing89 

 

3.3.4.3 Person v. Sweden 

Målet rörde en bilhandlare som på grund av en konflikt med Skatteverket 

rörande moms-inbetalning lät tända eld på sin bokföring. Efter att inte 

kunnat presentera sin bokföring för Skatteverket gjorde verket en egen 

uträkning om hur mycket skatt bilhandlaren hade att betala. Bilhandlaren 

bestred Skatteverkets utredning i domstol. Samtidigt inleddes en 

straffrättslig process angående förstörandet av bokföringen. Efter att ha 

blivit fälld i tingsrätten enligt brottsbalken och skattebrottslagen utdömdes 

bl.a. näringsförbud. Målet överklagades till hovrätten, som fastslog 

tingsrättens dom. En överklagan till Högsta domstolen fick inte 

prövningstillstånd. 

Bilhandlaren ansökte om prövning hos Europadomstolen, och menade bl.a. 

att hovrättens dom saknade egen motivering utan istället hänvisade till 

domen från tingsrätten, och att Högsta domstolen inte lämnat några skäl till 

att inte bevilja prövningstillstånd. 

I frågan om domsmotiveringen inledde Europadomstolen med att påpeka att 

rådande praxis uppställer krav på att domar och andra avgöranden redogöra 

för de skäl som beslutet grundas på. Dock påpekade domstolen att 

[o]mfattningen av denna skyldighet kan […] variera beroende på 

beslutets art och skall bedömas i ljuset av samtliga omständigheter i 

fallet. Skyldigheten för en domstol att motivera sina beslut innebär […] 

inte att det måste lämnas svar på varje argument som framförts. När en 

domstol avslår ett överklagande kan den således helt enkelt instämma i 

                                                 
88 OFERTA PLUS S.R.L. v. MOLDOVA, para. 96, egen kursivering. 
89 Ibid. para. 109, egen kursivering. 



 40 

den lägre instansens beslut. Den lägre domstolen eller en myndighet 

måste däremot å sin sida lämna så utförliga skäl som gör det möjligt för 

den klagande att utnyttja sin rätt att överklaga.90 

Därefter klargjorde domstolen ”att en motiverad doms funktion är att ge 

parterna möjlighet till ett effektivt överklagande och att visa att domstolen 

uppfattat vad de anfört.” Genom att hänvisa till tingsrättens dom hade 

hovrätten uppfyllt denna del, då den i tillräcklig grad tydliggjort sin 

ståndpunkt på så sätt att inga hinder förelåg mot ett effektivt överklagande. 

Vidare menade Europadomstolen att Högsta domstolens motivering var 

tillfredsställande med avseende på artikel 6, varför klagan ansågs uppenbart 

ogrundad varför ansökan avslogs. 

 

3.3.5 Justitieombudsmannen tycker till 

Såsom ålagd att verka för att ”verka för att grundläggande principer för 

förvaltningsförfarandet [upprätthålls] till skydd för den enskildes rätt”,91 har 

Justitieombudsmannen (JO) vid ett flertal tillfällen genom åren 

kommenterat frågan om domskäl, både genom generella uttalanden och 

genom uttalanden i specifika ärenden. Det är därför av vikt att vi här söker 

sammanställa om JO har gjort en ansatts att klargöra hur domskäl bör 

författas, och om så skett, vad JO:s riktlinjer i sådana fall är. 

 

 

I en skrift framställd till Kungen 1961 menade JO att brist på motivering av 

förvaltningsmyndighets beslut utgör en brist i rättssäkerheten vilken 

försvårar en effektiv kontroll av förvaltningen. Särskilt lyftes kritik mot 

bristfällig motivering av beslut i ärenden ”av mycket ingripande 

beskaffenhet för den enskilde”, varpå bl.a. ”inskränkningar i fråga om den 

personliga eller ekonomiska rörelsefriheten” nämns som exempel.92 JO 

menade att en ”allmän omfattad princip” fanns uttryckt i svensk rätt, som 

                                                 
90 http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Nytt-fran-Europadomstolen/Nyhetsbrev/Nytt-

fran-Europadomstolen-5-2008/#Persson%20mot%20Sverige besökt 6 oktober 2016 
91 JO:s ämbetsberättelse 1961, s. 448 
92 Ibid. s. 450 

http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Nytt-fran-Europadomstolen/Nyhetsbrev/Nytt-fran-Europadomstolen-5-2008/#Persson%20mot%20Sverige
http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Nytt-fran-Europadomstolen/Nyhetsbrev/Nytt-fran-Europadomstolen-5-2008/#Persson%20mot%20Sverige
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menar att myndigheters beslut av ingripande karaktär för den enskilde bör 

ange varför ett beslut om ingripandet kommit till stånd.93 

JO lyfte specifikt fram ett exemplifierande uttalande om beslut i 

utlänningsärenden, som menade att ”skyldigheten för myndigheter att 

motivera sina beslut utgjorde en av grundvalarna för rättssäkerheten i ett 

demokratiskt samhälle, en skyldighet som det vore särskilt angeläget att 

upprätthålla i fråga om beslut av för den enskilde så ingripande natur som 

de, vilka kunde meddelas enligt utlänningslagen”.94 

I sitt anförande menade JO att det finns fyra huvudpunkter för en allmän 

regel om motiveringsskyldighet. Det främsta, och enligt JO mest vägande 

skälet, är att ett angivande av motivering utgör en ”garanti för en 

omsorgsfull och saklig prövning”. Motiveringarna skulle i detta avseende 

fungera som ett verktyg för beslutsfattaren att göra klart för sig och tänka 

igenom alla relevanta omständigheter.95 Därefter lyfts frågan om att 

motiveringar ökar möjligheten för den enskilde att få rättelse i ett felaktigt 

beslut. Att den enskilde får vetskap om skälen för beslutet ”utgör givetvis 

också en förutsättning för att han med någon utsikt till framgång skall kunna 

hos besvärsinstansen argumentera mot beslutet.”96 Det tilläggs att ”[e]tt för 

parten negativt beslut beror inom förvaltningen ej sällan därpå, att en brist 

föreligger i fråga om något förhållande, varöver parten själv förfogar, en 

brist som det sålunda står i hans egen makt att avhjälpa.”97 Den tredje 

punkten som lyfts är att motiveringarna fungerar som en garanti för en ”fast 

och enhetlig” rättstillämpning. Beslut i övre instans fungerar som 

vägledande för de längre instanserna, och genom att ange de skäl som ligger 

till grund för besluten i både högsta instans och mellaninstanserna blir 

rättsordningens ställning i den berörda frågan tydligare. JO trycker här även 

på att en sådan enhetlighet bland rättstillämpande organ utgör en viktig del 

av rättssäkerheten, då det ökar medborgarnas möjlighet att i förväg förutse 

hur en myndighet kan komma att bedöma en fråga.98 Som sista huvudpunkt 

                                                 
93 Ibid. s. 453 
94 Ibid. 
95 Ibid. s. 474 f. 
96 Ibid. s. 475 
97 Ibid. s. 476 
98 Ibid. s. 477 f. 
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anger JO att motiveringar av beslut fungerar för att öka förtroendet bland 

allmänheten att myndigheterna agerar objektivt och omsorgsfullt prövar de 

frågor som de presenteras med. Inte det bara det faktum att en myndighets 

avgöranden sker i enlighet med lag är en viktig komponent i en rättsstat, 

utan även att medborgarna har ”en bestämd känsla av att leva under trygghet 

av lagen”. ”I ett demokratiskt samhälle böra ock myndigheterna visa den 

enskilde så stor hänsyn och respekt att man vid ett beslut, som går den 

enskilde emot, underrättar honom om skälen till avgörandet.”99 

 

Även i sin granskande verksamhet har JO vid ett flertal tillfällen framfört 

synpunkter på domskäl, i dessa fall anknutna till konkreta fall. 

 

I JO:s ämbetsberättelse från 1962 framförde JO kritik mot att det vid flera 

tillfällen tillämpats ”någon undantagsregel för vars användning lagen 

stadgar att särskilda skäl skola föreligga”. I sådana fall menar JO att om 

hänvisning sker till särskilda skäl i motiveringarna, ska dessa särskilda skäl 

också anges.100 

 

I ämbetsberättelsen från 1973 granskade JO ett brottmål i tingsrätten. Åtalet 

menade att den tilltalade tillgripit tre olika bensindunkar med bensin, medan 

den tilltalade endast medgav två tillfällen. Domen klargjorde inte i sina skäl 

hur domstolen bedömde åtalet i den del som bestreds av den tilltalade. JO 

uttalade sig om vikten av att göra en distinktion mellan vilka händelser som 

domen avsåg, och att ange vilka rättsfakta som en dom grundar sig på.101 

 

I JO:s ämbetsberättelse 1984/85 fanns en rapport som inleddes med att JO 

tydligt markerade att det av både principiella och praktiska skäl är viktigt att 

JO är försiktig och återhållsam i sin kritik av domstolarnas utformning av 

domskäl. JO påpekade att det rörande motiveringsreglerna i 30 § 

förvaltningsprocesslagen inte finns några ”närmare regler i vare sig lag eller 

                                                 
99 Ibid. s. 478 f. 
100 JO:s ämbetsberättelse 1962, s. 145 
101 JO:s ämbetsberättelse 1973, s. 105 
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författning” om hur skälen ska utformas. ”Det är alltså inom vida ramar 

överlämnat till den eller dem som svarar för domen att utforma dess skäl. 

[…] Men självfallet innebär inte frånvaron av närmare regler en obegränsad 

frihet för domaren.”102 I det aktuella ärendet hade JO granskat en 

förvaltningsdomstol som i sina domskäl i ett ärende markerat missnöje över 

hur en part som tidigare varit anställd av domstolen lämnat in uppgifter till 

rätten. JO menade att personliga förhållanden domaren och parten emellan 

kommit till ogillande uttryck i domskälen, och menade att de uttalanden 

som gjorts av domstolen rörde ”omständigheter som inte haft någon 

betydelse för utgången i målet”, och att de därför inte hade någon plats i 

domskälen. JO tillförde även kritik mot att uttalandet varit nedsättande i 

tonen.103 JO uttryckte utöver detta att även om stor frihet lämnats till 

domskälens författare om hur så ska ske, finns vissa minimikrav på vad 

skälen ska innehålla; ”Sålunda måste normalt krävas att de ger upplysning 

om vad som är utrett i målet och vilka rättsregler som man funnit 

tillämpliga. Och bland domskälen skall naturligtvis också i erforderlig 

utsträckning redovisas rättens värderingar, överväganden och 

slutledningar.”104 

Det är av intresse att notera att domaren i målet senare kom att åtalas samt 

fällas vid Svea hovrätt som menade att han ”redovisat domskälen alltför 

bristfälligt” och därigenom ådrog sig ansvar för tjänstefel.105 

 

JO har således vid flera tillfällen uttryckt en önskan om att beslutsfattare på 

ett tydligt sätt ska klargöra sina tankegångar, och sammankopplat denna 

önskan med grundläggande idéer om genomsyn, kvalitet och praktisk 

förbättring. 

 

3.3.6 Vad tycker rättsvetare 

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 26 juli 1996 gick Jan Darpö och 

                                                 
102 JO:s ämbetsberättelse 1984/85, s. 411 
103 Ibid. s. 412 
104 Ibid. s. 411 
105 Bergholtz (1987), s. 130 
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Gabriel Michanek, idag professorer i miljörätt vid Uppsala universitet, och 

Rolf Strömberg, f.d. generaldirektör vid koncessionsnämnden för 

miljöskydd, till starkt angrepp mot en dom från Regeringsrätten,106 som de 

menade var oriktig och illa motiverad. Utöver att angripa själva utfallet av 

domen menade författarna att Regeringsrättens avgörande gick mot tidigare 

fastslagen princip, utan att ge en förklaring varför den rättsliga situationen 

nu var en annan.107 

Även om debattartikeln avsåg en dom från högsta instans som rörde 

miljörätt, är artikeln belysande i det att den framför stark kritik mot de, 

enligt författarna, mycket knappa domskälen. Det är en tanke som går igen i 

rättsvetenskapen, och som vi nedan ska se har rättsvetare från många olika 

juridiska fält haft mycket att säga om domskälens ändamål, vikt, samt hur 

de bör utformas. 

 

Ekelöf redogör för dessa frågor i flera av sina arbeten. I Svensk Juristtidning 

presenterar Ekelöf främst två enligt hans mening tungt vägande skäl för att 

motiveringarna ska författas utförligt.108 Dels menar Ekelöf att att utförliga 

domskäl underlättar ”domens överklagande samt överprövningen i högre 

instans”, dels att en dom med utförliga domskäl i framtiden kan komma att 

användas som prejudikat. Ekelöf påtalar dock att det främst är domar från 

högsta instans för vilka frågan om prejudikatvärde är mest aktuell. I artikeln 

lyfter författaren åsikten att det för underrätternas del finns två moment som 

så utförligt som möjligt bör nedtecknas i motiven: domarens ståndpunkt i 

bevisfrågan, samt dennes ståndpunkt i rättsfrågan. Ekelöf menar att det 

regelmässigt bör redogöras för bedömningen i bevisfrågan, 

då det ej är uppenbart, att den ena partens uppgifter äro oriktiga. Det är 

ju vanligt förekommande att flera bevis för och mot ett rättsfaktums 

existens ingå i processmaterialet. Om domstolen i ett sådant fall endast 

fastslår vad som blivit bevisat utan att redovisa sin uppfattning om de 

olika bevisens bevisvärde, så får man ju ingen upplysning om hur 
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107 Darpö, Michanek och Strömberg (1996) 
108 Ekelöf (1947), s. 241 
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domstolen resonerat i bevisfrågan utan endast om den slutsats vartill 

resonemanget lett.109 

Genom detta menar han att den ”överklagande parten [får] en i detalj 

redovisad ståndpunkt som han kan polemisera mot.” En fördel med detta 

menar Ekelöf är att en sådan ordning skulle leda till att det i regel blir mål 

av mer komplicerad art som överklagas istället för enklare sådana.110 

Artikeln går vidare till att behandla hur rätten ska presentera sitt 

ställningstagande i rättsfrågan. De omedelbart relevanta omständigheterna 

som ligger till grund för domslutet måste framgå, men ”[m]an måste även få 

reda på varför dessa omständigheter ha de i domslutet angivna 

rättsföljderna.” I mål med komplicerade rättsfrågor räcker det här inte att 

enbart referera till tillämpligt lagrum. Domarens resonemang måste istället 

förklaras i detalj. 

Ekelöf understryker också ”lämpligheten av att domstolen i motiveringen 

hänvisar till lagmotiv, prejudikat och [doktrin] såvida där förekommande 

tankegångar överensstämma med domstolens egna.”111 Han markerar dock 

att det inte föreligger någon skyldighet för en domstol att uttala sig om mer 

än vad som domslutet kräver.112 

I en mycket intressant passage dristar sig Ekelöf att spekulera i varför 

underrätter ibland skriver onödigt torftiga domskäl. Han resonerar kring att 

det kan vara ett uttryck för en rädsla att en dom med mer utförliga domskäl 

lättare kan komma att kritiseras av överrätterna. Här påtalar Ekelöf att det 

endast är friskt att de olika instanserna ifrågasätter varandras slutsatser, och 

att ”det vore något fel i systemet, om […] de olika instanserna i regel 

stannade för samma uppfattning.”113 

I senare verk lyfter Ekelöf, tillsammans med Edelstam och Pauli, fram 

ytterligare aspekter i frågan om domskälens ändamål. Domsmotiven gör det 

möjligt för både parterna och för allmänheten att kontrollera rättens 

resonemang, en möjlighet som påpekas stärker förtroendet för 

                                                 
109 Ibid. s. 250 
110 Ibid. 
111 Ibid. s. 253 f. 
112 Ibid. s. 257 
113 Ibid. s. 255 
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rättsskipningen och utgör ett uttryck för demokratin, i det att ”den offentliga 

maktutövningen i så stor utsträckning som möjligt [ska] ske under 

allmänhetens insyn.” Domen ska därför författas på ett sådant sätt att den i 

sin struktur, disposition och i sitt språk blir tillgänglig även för en allmänhet 

som saknar juridiskt kunnande. Domsmotiven gör det också möjligt för 

domaren att ”själv kontrollera riktigheten av sina tankegångar.”114 

Ett varningens ord hittas i arbetet, som menar att det finns en fara att 

domstolen ”knappar in” på analysen av bevismaterialet eftersom detta kan 

vara tidskrävande. Det påpekas dock att en viss sållning i framställningen av 

extensiv bevisning i ett mål kan vara påkallat. ”Även då bör dock de bevis- 

och hjälpfakta som rätten fäst särskild vikt vid uttryckligen anges i 

domskälen.” 

Som riktlinje föreslås devisen att skriva litet om det som är enkelt, och 

utförligare om det som är invecklat och kan ge upphov till delade 

meningar.115 Som exempel på detta nämns av Gärde et al. att ”enklare mål, 

särskilt sådana, vari någon fullföljd icke är att motse, kravet på en 

fullständig domsmotivering icke gör sig gällande med samma styrka.”116 

Tanken om att särskilja mellan vad som bör utvecklas mer eller mindre 

extensivt i domskälen byggs på av författarna till det kommenterande verket 

Rättegångsbalken, som tillägger att mindre utrymme bör ges åt att återge 

muntliga utsagor, och istället premiera redovisandet av ”de verkliga 

motiveringarna i fråga om bevisvärderingen. […] [L]ika väl som det ska 

redovisas varför ett rättsfaktum kan läggas till grund för avgörandet måste 

rätten ange varför ett visst åberopat rättsfaktum inte kan läggas till grund 

för avgörandet.”117 Som sista punkt i frågan menar författarna till Rättegång 

V att domskäl som är nedsättande i ton eller integritetskränkande om möjligt 

ska undvikas; ”[n]är det gäller brottmål skall domstolen om den ogillar 

åtalet (t.ex. på grund av preskription) i princip inte uttala att den tilltalade 

trots allt begått gärningen.”118 Detta framhålls även av Träskman, som 

                                                 
114 Ekelöf, Edelstam och Pauli (2011), s. 273 
115 Ibid. s. 273 ff. 
116 Gärde, Engströmer, Sandberg och Söderlund (1949), s. 186 
117 Fitger et al. (2016), 17:25, egen kursivering. 
118 Ekelöf, Edelstam och Pauli (2011), s. 276 
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menar att oskyldighetspresumtionen inte lämnar utrymme för ackusatoriska 

utfall i domskälen. ”Domen skall vara den frisedel som definitivt undanröjer 

envar tidigare misstanke om skuld.”119 

I Rättegång VI lyfts även vikten fram att överrätt, om den i något väsentligt 

avseende har en annan uppfattning än underrätten, måste motivera detta i 

domskälen. Så ska ske även om överrätten i stort accepterat underrättens 

domslut.120 Avseende överläggningar i överrätt är det inte ovanligt att det 

vid situationer då mer än en domare deltar i rätten, finns en risk för att 

meningarna går isär. Enligt reglerna i 16 kap. 1 § 3 st. och 29 kap. 1 § 4 st. 

rättegångsbalken gäller att i situationer av olika votum ska respektive 

domskäl bifogas. Bergholtz menar att regeln om att 

varje domare på detta sätt skall ange skälen för sin mening har ansetts 

uttrycka principen om domarens individuella ansvar för sitt votum. Vid 

meningsskiljaktigheter utgörs domens motivering av de skäl som enligt 

omröstningsreglerna blir majoritetens. Minoritetsmeningarna […] 

fogas i stället [sic] i sin helhet till protokollet. Principen om det 

individuella ansvaret kommer sålunda till uttryck i dissenser avseende 

domskäl och domslut eller endast domskälen och när enskilda domare 

– vilket är vanligast i HD – tillägger någonting till utvecklande av sin 

mening utöver den motivering som majoriteten är ense om.121 

 

Kritik har uttryckts mot svepande ordalag och intetsägande referenser just 

med avseende på bevisfrågan. Öppenheten i redovisningen av de skäl som 

framstått som avgörande för ett måls utgång lyfts fram positivt, och uttryck i 

stil med ”med hänsyn till omständigheterna i övrigt” anses ”stänga” 

möjligheterna till insyn.122 Även Ekelöf berör denna fråga, och menar att 

hänvisningar av sorten ”av vad som sålunda framkommit finner rätten att...” 

inte är ”bra”.123 Dock framhåller han att det 

                                                 
119 Träskman (1987), s. 479 
120 Ekelöf och Welamson (1994), s. 117 
121 Bergholtz (1987), s. 112 f. 
122 Strömholm (1982), s. 653. Strömholm framför även denna kritik i sin text En svensk 

prejudikatlära: behov och möjligheter i SvJT 1984, s. 923 
123 Ekelöf, Edelstam och Pauli (2011), s. 274 
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[inte torde] vara möjligt att helt bannlysa dylika uttryck ur 

domsmotiveringarna. Vid fri bevisprövning måste det kunna inträffa att 

domstolen finner tillräckligt bevis föreligga på grund av s.a.s. själva 

”atmosfären” i målet utan att det är möjligt att hänvisa till några 

särskilda omständigheter.124 

 

I kommentaren till förvaltningsprocesslagen behandlas samma fråga med 

särskilt fokus på förvaltningsrättsliga ärenden. Reglerna skiljer sig i vissa 

avseenden, varför de här tas upp separat. Även förvaltningsprocesslagens 

motiveringsregler bygger på tankar om domskälen som ett viktigt verktyg 

för att upprätthålla saklighet och öppenhet. Författarna till kommentaren 

menar att fyra viktiga funktioner kan härledas till motiveringsskyldigheten. 

Motiveringarna bidrar till att själva prövningen blir omsorgsfull, saklig och 

objektiv. Detta i sin tur leder till en mer enhetlig praxis. Såsom sagts tidigare 

i kapitlet menas det här även att den öppenhet som följer av angivande av 

skäl till grund för beslut leder till ett ökat förtroende för rättsskipningen. 

Värdet av motiveringarna som viktiga hjälpmedel vid en eventuell 

överprövning lyfts fram – dels för att underlätta för part att avgöra huruvida 

en överprövning lönar sig och vad parten i sådana fall bör fokusera på, dels 

för att överprövande instans lättare ska kunna fatta beslut i frågan.125 

Endast slutliga beslut, dvs. beslut genom vilka domstolen avgör ett ärende i 

sak, avvisar talan, avskriver målet eller återförvisar målet till lägre instans, 

måste motiveras. Detta ska dock inte förstås som att beslut som inte är 

slutliga inte ska eller får innehålla en motivering. Försiktighet bör dock 

iakttas vid motiveringen av inhibitionsbeslut, då målet i senare skede 

mycket väl kan komma att te sig annorlunda om nya uppgifter tillförts. Av 

vikt blir då inte huruvida det föreligger en plikt för beslutsfattaren att 

motivera ett beslut, utan snarare om det ur en rättssäkerhets- eller 

servicesynpunkt kan anses behövligt. ”Det kan hävdas att i princip varje 

beslut som den enskilde har ett påtagligt behov av att få veta skälen för bör 

motiveras.”126 

                                                 
124 Ekelöf (1947), s. 252 
125 Wennergren och von Essen (2013), 340 f. 
126 Ibid. s. 340 
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Beträffande hur motiveringen bör utformas menar kommentarsförfattarna att 

en bedömning måste göras från fall till fall. Det påpekas dock att 

ett ”allmänt riktmärke” bör vara att beslutsfattaren på ett ”lättfattligt och 

språkligt ändamålsenligt sätt” redogör för hur bedömningen i fallet har gått 

till. Beslutsfattaren ska här redogöra för relevanta rättsfakta samt hur dessa 

har tolkats och värderats. Det är här viktigt att beslutsfattaren gör en 

proportionerlig avvägning av vad som redovisas i beslutet. ”Det är inte helt 

ovanligt att domar innehåller en mycket lång redovisning av vad parterna 

anfört medan domstolens egen motivering är mycket kort. Dylika domar är 

sällan särskilt upplysande.” I fråga om bedömningen i bevisfrågan gäller att 

allmän förvaltningsdomstol, till skillnad från allmän domstol, inte är 

tvungen att i skälen redovisa vad som är bevisat i målet. Detta kan härledas 

till att det bevisfrågorna i många fall har en ”ytters begränsad roll”. I mål då 

bevisfrågan är omtvistad ska dock samma krav som gäller för de allmänna 

domstolarna ställas på förvaltningsdomstolarna.127 

I grunden är detta en rättssäkerhetsfråga som av självklara skäl är lika 

viktig i en förvaltningsprocess som i en allmän process. Emellanåt 

brister det i detta avseende. Inte sällan handlar det om att den bevisning 

som presenterats i målet refereras utförligt medan de verkliga 

motiveringarna avseende hur domstolen värderat denna anges mer 

kortfattat eller vagt.128 

Författarna lyfter, som tidigare nämnda kommentatorer avseende processen i 

allmän domstol, kritik mot att motiveringarna innehåller uttryck 

såsom ”med hänsyn till omständigheterna i målet” eller ”på grund av vad i 

målet förekommit”.129 

 

 

Trots att denna myriad av tankar på området kan framstå som 

överväldigande och svårorienterad kan vissa kärnfrågor utrönas. Domskälen 

finns till för att effektivisera och förbättra domstolarnas arbete. Detta är till 

gagn både för parterna och för domstolen. Domskälen finns också för att 

                                                 
127 Ibid. s. 341 f. 
128 Ibid. s. 342 
129 Ibid. s. 342 f. 
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skänka en annars ibland svårförståelig process viss klarhet, både för 

allmänheten i stort och för de som berörs av den enskilda processen. Denna 

insyn ökar förståelsen och förtroendet för rättssystemet. 

Rättsvetenskapen har även sökt uttrycka vägledande regler för hur 

motiveringarna ska författas. Kortfattat ska beslutsfattaren följa devisen 

”kort vid enklare frågor, längre vid mer komplicerade sådana”. Domskälen 

ska i den utsträckning som varje mål kräver redogöra för dels hur domstolen 

resonerat kring aktuella rättsfrågor samt dels hur resonemangen förts kring 

bevisfrågorna. 

Intetsägande fraser ska i möjligaste mån undvikas, och beslutsfattaren ska 

söka undvika att på detta sätt ta ”genvägar”. Om behövligt bör 

motiveringarna referera till andra rättskällor såsom exempelvis förarbeten 

och praxis. Det är även viktigt att parterna inte får framställas i negativ 

dager om sådan information saknar tydlig relevans för målet ifråga. 

Domskälen gör att varje domare får stå för sin egen åsikt. Att en dom i 

efterhand ifrågasätts ska inte ses som något negativt utan som en naturlig 

del av ett fungerande rättssystem, och försök att undvika kritik genom att 

författa korta och intetsägande domskäl är därför skadligt. 

Det återkommande temat blir dock att det inte är möjligt att generellt 

konstatera hur alla domskäl ska se ut i förhand. Motiveringarna måste 

utformas från fall till fall för att återspegla de individuella 

omständigheterna. 
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4 Domskäl med särskilt 
avseende på migrationsrätten 

 

4.1 SOU 2013:37 Begripliga beslut på 
migrationsområdet 

2012 tillsattes en utredning av Regeringen som hade i uppgift att utreda hur 

beslut av Migrationsverket var utformade, hur de uppfattades av berörda 

aktörer, samt att lämna förslag på hur Migrationsverkets beslut och 

migrationsdomstolarnas domar borde utformas framöver. Utredarna lät 

analysera den juridiska argumentationen i 50 beslut från Migrationsverket, 

samt granskade beslutens språkliga begriplighet.130 Utredningen kom fram 

till att strukturproblem var vanligt förekommande i Migrationsverkets 

beslut, något som ledde till att den information som delgavs i 

motiveringarna blev svårtillgänglig.131 Vidare menade utredningen bl.a. att 

den vävteknik som besluten använt sig av, innebärandes att 

Migrationsverkets bedömningar vävdes samman med lagtext, gjorde att det 

var svårt att hitta skälen och att texten uppfattades som ”rörig”.132 Även en 

migrationsdomstol påtalade att strukturproblem ibland gjorde att besluten 

vid behandlingen av ett överklagande måste omstruktureras för att göra det 

möjligt att utläsa motiveringarna.133 Problem vid struktureringen av 

Migrationsverkets motiveringar anmärktes också av 

Migrationsöverdomstolen.134 

 

Utredningen framförde flera kritiska synpunkter med avseende på 

Migrationsverkets motiveringar vid bedömningen av rättsfrågorna. Det 

framhölls, att även om den juridiska argumentationen befanns redogöra för 

                                                 
130 SOU 2013:37, s. 33 f. 
131 Ibid. s. 103 
132 Ibid. s. 116 
133 Ibid. s. 143 
134 Ibid. s. 146 
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verkets juridiska överväganden som lett till ärendets utgång, användes 

ofta ”svepande, mer eller mindre intetsägande skäl” av typen ”vid en samlad 

bedömning av vad du anfört” eller ”dina egna uppgifter räcker inte” utan att 

ge en tydligare förklaring. Kritik lyftes även mot att skälen ofta 

var ”kortfattade och standardiserade”.135 ”Ibland är motiveringen så 

knapphändig att sökanden utan en större ansträngning omöjligt kan få svar 

på frågan varför utgången i ärendet blev som den blev.”136 Även 

Migrationsöverdomstolen framförde kritik mot de kortfattade skälen, och 

påpekade att 

[v]äl utvecklade skäl för Migrationsverkets bedömning är en fördel inte 

endast för förståelsen av verkets resonemang i ärendet, utan gynnar 

även de sökande som väljer att överklaga avslagsbeslut. Tydliga skäl 

från Migrationsverkets sida får således antas underlätta för ett offentligt 

biträde att kunna se vad som varit avgörande för utgången vid verket, 

vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för en bra överprövning.137 

Inte heller var det ovanligt att verket inte bemötte alla de skäl som den 

sökande anfört som grund för sin ansökan.138 Utredarna betonade att om 

läsaren av beslutet ska ha möjlighet att förstå det, måste beslutet besvara de 

frågor som lyfts av den sökande.139 Ett exempel som lyfts är att besluten 

ofta innehöll ”kryptiska motiveringar som handlar om att den sökande inte 

har styrkt sin identitet utan att det framgår varför ingivna 

identitetshandlingar inte duger.” I frågor då ansökningen rör ett barn och då 

barnperspektivet särskilt ska beaktas konstaterades det att det var vanligt att 

besluten innehöll en närmast ”löst påklistrad etikett om att beslutet utgår 

från barnperspektivet.”140 Förvaltningsrätten i Malmö styrkte denna 

uppfattning, och menade att verkets resonemang avseende barnperspektivet 

ofta saknade ett mer ”djuplodat” perspektiv.141 

 

                                                 
135 Ibid. s. 112 
136 Ibid. s. 116 
137 Ibid. s. 147 
138 Ibid. s. 112 
139 Ibid. s. 116 
140 Ibid. s. 117 
141 Ibid. s. 144 
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Även vid en granskning av Migrationsverkets bedömning av bevisfrågorna 

framfördes kritik. 

När det gäller verkets bevisvärdering finns dock ofta brister. 

Argumentationen är sällan tillräckligt utförlig i bevisvärderingsfrågor 

och det framgår oftast inte hur bevisning har värderats. Inte sällan 

används också intetsägande skäl, som 'på grund av det ovan 

anförda...'.142 

 

Utredningen fann att särskilt beslut i vilka den sökande fått bifall på sin 

ansökan, s.k. bifallsbeslut, regelmässigt var betydligt mer kortfattade än 

avslagsbeslut. Det påpekades dock att detta är ett vanligt förekommande 

fenomen vid motiveringar av förvaltningsrättsliga beslut.143 

 

Utredningens slutsats var att ”den juridiska argumentationen bör vara ett 

besluts tyngdpunkt”, och ”är, näst efter utgången i ärendet, den viktigaste 

delen av beslutet.”144 För frågor rörande den sökandes tillförlitlighet och 

huruvida de angivna grunderna är tillräckliga för ett bifall markerade 

utredningen att det är ”särskilt viktigt att den juridiska argumentationen är 

tydlig och ger sökanden svar på vad som varit utslagsgivande”. Tydlighet på 

dessa punkter är av vikt inte endast för sökanden, utan även för 

polismyndighetens verkställighetsärenden.145 Även utförligare behandling 

av barnperspektivet efterfrågades.146 

 

I och med en intensifierat arbete vid landets domstolar att utveckla 

skrivandet av domar och beslut, ett arbete som skulle redovisas först 2014, 

ansåg inte utredarna det möjligt att lämna några förslag till förbättring i 

frågan.147 Viss kritik påtalades dock även mot domstolarnas utformning av 

sina avgöranden. I fall då migrationsdomstolarna i motiveringarna skrivit att 

de ”instämmer i Migrationsverkets bedömning” menade utredningen att 

                                                 
142 Ibid. 
143 Ibid. s. 112 
144 Ibid. s.181 f. 
145 Ibid. s.183 
146 Ibid. s.184 
147 Ibid. s. 209 f. 
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detta uttryckssätt var olämpligt, och att domskälen istället borde utformas 

fristående från Migrationsverkets bedömning.148 

 

4.2 Granskade domar från 
migrationsdomstolarna 

Baserat på vad som sagts ovan, både om domskäl generellt och motiveringar 

vid migrationsrättsliga mål specifikt, ska en kort summering först göras, för 

att läsaren ska ha vad som sagts i färskt minne. Denna summering redovisar 

vilka riktlinjer som bör beaktas vid utformandet av domskäl för 

migrationsrättsliga mål. 

- Motiveringen ska vara upplysande om rättens värderingar, 

överväganden och slutledningar, och den sökande bör få svar på 

varför utgången blev som den blev. Rätten bör särskilt redogöra för 

sina resonemang i frågor som är tvistiga, både rättsfrågor och 

bevisfrågor. 

- Det är viktigt att motiveringen adresserar alla de skäl som den 

sökande angett för sin ansökan. Motiveringen ska skrivas så att de 

berörda parterna förstår domens innehåll och innebörd. Detta kräver 

att struktur, disposition och språk utformas så att domen blir 

tillgänglig även för juridiskt oskolade. 

- Svepande ordalag och intetsägande referenser bör undvikas. Detta 

gäller även för ”standardiserade” skäl. 

- Domen ska innehålla information om vad som är utrett. Likaså bör 

tillämpliga rättsregler anges. Om motiveringen innehåller en referens 

till att särskilda skäl gör att en rättsregel ska frångås, måste dessa 

skäl redovisas. 

- Beslutsfattaren bör akta sig för misstaget att göra långa 

redovisningar av vad parterna har anfört, för att sedan kortfattat 

motivera hur värderingen av anförandena gått till. Likaväl bör rätten 

sålla vid extensiv bevisning så att motiveringarna tydligare redogör 

                                                 
148 Ibid. s. 214 
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för de bevis som haft större betydelse för fallets utgång än för sådana 

som inte haft det. Devisen ’skriv litet om det som är enkelt, utförligt 

om det som är svårt’ gör sig här påmind. 

- En djuplodad redogörelse för barnperspektivet bör göras i fall som 

avser barn. 

- Om överrättens mening avviker från underrättens ska skäl därom 

ges. 

- Skulle skilda meningar finnas i överrätten bör dessa anges. 

- Det är lämpligt att referera till lagmotiv, prejudikat och doktrin om 

dessa uttrycker tankegångar som rätten har beaktat. 

- Domskäl ska inte vara nedsättande, och bör inte innehålla ogillande 

uttryck över part om dessa inte haft betydelse för utgången. 

 

Med detta i åtanke kommer åtta domar från olika migrationsdomstolar att 

granskas. Rättsfallen kommer att återges i korthet, varpå domskälen 

kommer att analyseras utifrån respektive domskäls mest framträdande 

aspekter. 

 

4.2.1 Domar vari hänvisas till Migrationsverkets 
beslut 

I de sammanslagna målen UM 3296-15, UM 3298-15 och UM 3300-15 kom 

fyra familjemedlemmars överklaganden av Migrationsverkets beslut att 

prövas av en migrationsdomstol. Familjen ansökte om asyl första gången 

2008. Ansökan avslogs av både Migrationsverket och Migrationsdomstolen 

och beslut om utvisning fattades. Utvisningen kom dock aldrig till stånd. 

2014 ansökte familjen på nytt om asyl. Ansökan, som i stort upprepade vad 

som anförts vid den tidigare prövningen, avslogs av Migrationsverket. 

Familjen menade att den medverkat till det tidigare utvisningsbeslutet. De 

vidhöll att de led skyddsgrundande förföljelser i hemlandet Irak pga. faderns 

akademiska verksamhet, religiös tillhörighet, samt att fadern hade 

familjeband med en av vissa grupper mycket hatad politiker. Bl.a. hade 

deras hus i Irak blivit angripet av IS och hotelser hade skrivits på huset. De 
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tillade, till skillnad från första ansökan, att de dessutom kunde komma att 

utsättas för kidnappningar under tron att familjen skapat sig en god ekonomi 

under vistelsen i Sverige. De anförde att situationen i Irak stadigt försämrats 

och att de saknade kontaktnät i hemlandet. 

Även anknytning till Sverige anfördes som grund för särskilt eller 

synnerligen ömmande omständigheter. 

 

Migrationsdomstolens domskäl bemötte i tur och ordning frågorna om 

preskription, skyddsbehov samt särskilt eller synnerligen ömmande 

omständigheter. I kortfattade ordalag säger domstolen att ”[d]et får i målet 

anses utrett att klagandena inte medverkat till att det tidigare beslutet om 

utvisning har kunnat verkställas och att [A.A.] även hållit sig undan.” Vad 

utredningen ifråga bestod av finns inte förklarat. Domstolen gick därefter 

vidare till att pröva skyddsskälen. 

 

Migrationsdomstolen bemötte därefter frågan om säkerhetsläget i Irak och 

hänvisade till landinformation, varpå den klargjorde att domstolen inte fann 

att det fanns en generell hotbild mot familjen. Efter denna redogörelse 

skriver domstolen att den ”ansluter sig, på de skäl som Migrationsverket 

anfört i sitt beslut, till verkets bedömning att klagandena inte har gjort 

sannolikt att det finns en sådan konkret och personligt riktad hotbild mot 

dem […] att de riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling.” Det 

blir därför av vikt att se till vad Migrationsverket skrivit i frågan i sitt beslut. 

Migrationsverket har i sin bedömning berört frågan om hotbild pga. 

familjetillhörighet, akademisk bakgrund och religiös åskådning. Vi ser dock 

att familjen i sin ansökan framfört att deras hus i Irak hade bl.a. blivit 

angripet av IS och hotelser hade skrivits på huset. Denna fråga blir dock 

aldrig bemött i Migrationsverkets beslut.149 

 

Beträffande frågan om uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande 

omständigheter menade domstolen att familjen inte led av några 

                                                 
149 Migrationsverkets beslut 10937816, 10937822 samt 10937823, fattade 2015-06-26 
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hälsoproblem av så allvarlig art att ansökan kunde beviljas. 

Migrationsdomstolen redogör därefter för barnens anknytning till Sverige 

och menade att det äldre barnet ej kunde anses ha fått sådan anknytning till 

Sverige som regeln avsåg. Efter detta redogjorde domstolen för det yngre 

barnets anknytning och fann att denna var sådan att den beviljade 

uppehållstillstånd. 

Rätten ansåg att ingen övrig information fanns som gav stöd åt att familjen 

var att anse som särskilt utsatt eller att deras situation var särskilt ömmande. 

 

Domskälen synes i stora delar bemöta de sökandes yrkanden och grunder, 

om än i vissa avseende mycket kortfattat. Dock gör domstolen en kryptisk 

hänvisning till de skäl som Migrationsverket anfört i sitt beslut. Vid en 

granskning av dessa skäl bemöts aldrig en av familjens åberopade grunder. 

Det ter sig olyckligt att domstolen begagnar sig av dylika refererande 

uttryck, när källan som hänvisas till inte är komplett. Det är vidare 

beklagligt ur den synpunkten att domstolen, istället för att själv redogöra för 

sina resonemang, hänvisar till resonemanget hos en annan instans. 

 

 

I målet UM 114-16 hade en migrationsdomstol att pröva sex afghanska 

familjemedlemmars överklaganden av Migrationsverkets avslagsbeslut. Den 

brinnande frågan blev huruvida familjen kunde styrka sin identitet eftersom 

äktheten hos de identitetshandlingar som familjen tidigare uppvisats hade 

ifrågasatts av verket. Två tazkiror150 och två pass hade presenterats vid 

utredningen. Då pass utfärdas av afghanska myndigheter efter uppvisande 

av tazkira är identiteten i passet beroende på identiteten i tazkiran. Äktheten 

hos tazkirorna ifrågasattes, och därmed ifrågasattes även passens giltighet. 

Familjen yrkade om bevislättnad ”eftersom det är svårt att åka till 

Afghanistan för att ordna pass/tazkira. Familjen saknar medel för att ta sig 

dit, de är analfabeter och det är en lång och farlig resa med tre små barn.” 

I domskälen skrev domstolen att 

                                                 
150 En tazkira är en afghansk identitetshandling, egen anmärkning. 
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[o]m sökanden kommer från ett land från vilket det svårligen går att 

skaffa godtagbara identitetshandlingar kan det i det enskilda fallet 

finnas omständigheter som motiverar ett lägre krav på bevisning. […] 

När det gäller frågan om bevislättnad i aktuellt fall instämmer 

domstolen i verkets bedömning att bevislättnad inte kan komma ifråga 

då [A.A.] och [A.B.] har möjlighet att skaffa fram godtagbara 

identitetshandlingar. Vid denna bedömning har domstolen även beaktat 

vad som har framförts, bl.a. avseende svårigheterna att åka till 

Afghanistan för att skaffa fram handlingarna. 

Domstolen menar här att den beaktat de invändningar som de sökande har 

framfört. Hur beaktandet har skett finns det dock ingen information om. 

Domstolen refererar till verkets bedömning, varför denna här återges. 

För att kunna använda sig av bevislättnadsregeln krävs att 

förhållandena i den sökandes hemland gör att det är svårt eller omöjligt 

att skaffa fram dokument som klarlägger identitet och släktskap […] 

Alla afghanska medborgare, som är minst 14 år, har möjlighet att 

ansöka om en passhandling. För att få en giltig passhandling i 

Afghanistan krävs det att den sökande visar upp ett identitetskort, 

Tazkira […] Vid utfärdandet av passhandlingar vid afghanska 

utlandsbestickningar görs inte en identitetskontroll och pass kan 

utfärdas enbart på muntliga uppgifter […] En tazkira kan utfärdas 

endast efter personligt [sic] inställelse av sökande […] Som afghansk 

medborgare har du möjlighet att skaffa godtagbara 

identitetshandlingar. Principen om bevislättnad kan därför inte 

tillämpas i ditt fall.151 

Genom att se till verkets bedömning märker vi dock att ett cirkelresonemang 

framträder. De sökandes identitetshandlingar anses ogiltiga. De har därför 

att skaffa nya. För att de ska kunna skaffa nya krävs det att de åker till 

Afghanistan. De sökande invänder och menar att de ska beviljas 

bevislättnad. Eftersom de sökande kan skaffa fram identitetshandlingar ska 

bevislättnad inte beviljas. Ingenstans i resonemanget klargörs hur verket har 

bedömt de av parterna anförda invändningarna som de menar ska berättiga 

bevislättnaden. 

 

                                                 
151 Migrationsverkets beslut 12552990 fattat 2015-12-14, s. 4 f 
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Det tycks mig mycket konstigt att en domstol refererar till cirkelargument 

från en underinstans. Detta innebär då att förklaringen av hur rätten övervägt 

den huvudsakliga grunden för överklagandet fullständigt lyser med sin 

frånvaro. Domstolen har i skälen klargjort att den har tagit ställning till 

frågan, men ger ingen som helst antydan om hur den gjort så. 

 

 

I målet UM 1836-15 yrkade den sökande att denne skulle beviljas 

skyddsstatusförklaring. Migrationsdomstolen avslog yrkandet, men 

beviljade den sökande alternativ skyddsstatusförklaring och därmed också 

uppehållstillstånd. 

Som grund anförde den sökande bl.a. att 

[h]ans far och bror mördades och övriga familjen utsattes för hot i 

hemlandet. Detta efter att fadern hade polisanmält två personer, vilka 

sannolikt var talibaner. Genom faderns polisanmälan har familjen 

uppfattats ha en religiös och politisk uppfattning som står i strid med 

talibanernas. Av rädsla för att dödas eller skadas beslutade därför hans 

mor att övriga familjen skulle fly landet tillsammans; modern, han och 

hans yngre bror.152 

I sin motivering huruvida den sökande var att anse som flykting eller ej 

skriver domstolen kort att 

Migrationsdomstolen instämmer i Migrationsverkets bedömning att 

den hotbild som [A.A.] gör gällande inte kan kopplas till någon av 

flyktinggrunderna. Domstolen finner därför att [A.A.] inte kan anses 

som flykting. 

När vi ser till Migrationsverkets bedömning i frågan säger verket att 

[d]in far och din bror har blivit dödade av två personer som du förstod 

var talibaner. Du har själv aldrig träffat talibanerna. Du själv har inte 

personligen blivit utsatt för hot eller våld i Afghanistan, hotbrevet som 

din mamma mottagit är riktat till hela familjen. Om du skulle åka 

tillbaka till Afghanistan är du rädd för att bli dödad av era fiender eller 

talibanerna i din hemby. 

                                                 
152 Egen kursivering. 
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Migrationsverket bedömer att det du riskerar om du återvänder till 

Afghanistan inte kan kopplas till någon av flyktinggrunderna. 

Av domstolens motivering framstår det som att den inte beaktat vad den 

sökande anfört i sitt överklagande, nämligen förföljelse pga. tillskriven 

religiös eller politisk uppfattning. I utlänningslagens 4 kap. 1 § står att läsa 

flykting avser den utlänning som 

befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför 

att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

[…] religiös eller politisk uppfattning […] och […] inte kan, eller på 

grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 

I migrationsdomstolen har den sökande gjort gällande just de 

förföljelseformer som är skyddsgrundande. Av domskälen framgår inte om 

domstolen gjort en egen bedömning, eller om den istället för att adressera 

detta påstående och göra en egen bedömning i frågan enbart hänvisat till 

Migrationsverkets bedömning, i vilken verket inte hade att avgöra om 

orsaken till förföljelserna emanerade ur tillskriven politisk eller religiös 

uppfattning. 

Även om domstolen beviljade den sökande uppehållstillstånd på en annan 

grund är det viktigt att domstolen gör en genomgående bedömning i alla 

rättsfrågor som den presenteras med. Som ovan sagts ska dessutom 

skyddsgrunderna prövas i viss ordning, i vilken skydd som flykting är att 

prövas först. Läsaren ges intrycket av att domstolen mycket fåordigt bedömt 

frågan om flyktingstatus för att istället göra en längre redovisning av en 

annan statusförklaring som den sökande ”i alla fall” beviljats 

uppehållstillstånd för. 

 

4.2.2 Domar med tydliga resonemang 

I UM 7164-15 kom en familj bestående av fem personer från Kosovo. 

Familjen tillhör en minoritet i landet. De sökande yrkade statusförklaring 

som skyddsbehövande, samt uppehållstillstånd, arbetstillstånd, och 

upphävandet av ett återreseförbud. Som grunder anförde familjen 

förföljelser på grund av att de tillhör en utsatt minoritet, för deras 
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ställningstagande under kriget, och för att det råder en blodsfejd i faderns 

familj. De menade också att polisen i Kosovo vägrat dem hjälp. Vidare 

anförde de att båda föräldrarna led av hälsoproblem av olika grad, och att en 

av föräldrarna fick behandling i Sverige. Skulle behandlingen avbrytas fanns 

risk för ett allvarligt försämrat hälsotillstånd. De anförde också att barnen 

hade fått en särskild anknytning till Sverige. De menade att det fanns 

godtagbara anledningar till att tidigare verkställighet ej kunnat genomföras. 

Fadern hade också fått ett arbetserbjudande i Sverige. 

 

I domstolens motivering av domen går den metodiskt igenom de legala 

grunderna för preskriptionsreglerna, samt redogör för hur den bedömt 

frågan. Domstolen går vidare till att hantera frågan om familjens hemvist. 

Även i denna del redogör domstolen för sina resonemang, och bl.a. görs 

hänvisningar till förarbeten. Därefter redovisar domstolen sina resonemang 

avseende frågan om skyddsskäl. Lagrum och landrapporter återkopplas i 

texten. Domstolen behandlar frågan om synnerligen eller särskilt ömmande 

skäl. Förarbeten, lagrum, mål från Europadomstolen och 

Migrationsöverdomstolen vävs samman med domstolens egna tankar. 

Domstolen beaktar alla de grunder som de sökande anfört i tur och ordning. 

Domstolen avslutar med att göra en samlad bedömning i frågan om 

synnerligen eller särskilt ömmande skäl. 

 

Domsmotiveringen är tydlig. I de fall då hänvisningar till andra källor görs, 

återkopplar domstolen de regler som källorna ger uttryck för med sina egna 

resonemang. Inga av de klagandes frågor lämnas obesvarade. Alla frågor får 

tillräckligt med utrymme för att kunna bli besvarade. Trots att de sökande 

nekades statusförklaring och sedan beviljades uppehållstillstånd pga. 

synnerligen och särskilt ömmande skäl, så hastar domstolen inte förbi 

frågan. 

 

 

I UM 6377-15 yrkade en sökande från Irak om uppehållstillstånd grundat på 

skyddsskäl, alternativt synnerligen ömmande omständigheter. I grunderna 
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förklarade han att han pga. äktenskap utanför den egna religiösa 

grupperingen förargat sin far. Hans far besatt en högre position inom den 

forna regimen, och är engagerad i islamistiska väpnade grupper. Fadern 

hade för avsikt att även den sökande skulle engagera sig i dessa grupper, och 

när så inte skedde utsattes den sökande för förföljelser. Vid ett återvändande 

räds han att mördas av sin far. Situationen i hemlandet var så svår att han 

försökt ta sitt eget liv. Han påtalade även den instabila situationen i landet. 

Eventuella motsägelser i hans berättelse beror på psykiska besvär i form av 

stress och press, samt rädsla. Han nekade även till Migrationsverkets 

påstående att han skulle ha en syster i Sverige, samt till att ha rest genom 

Polen. Slutligen tillades att han under vistelsen i Sverige gift om sig. 

 

Domstolen inledde med att förklara att en individuell bedömning av den 

sökandes skyddsskäl måste göras. Domstolen kom därefter att ifrågasätta 

motstridiga uppgifter i berättelsen, och menade att flera stycken varit vaga. 

Domstolen ställde sig frågande till sanningshalten i vissa påståenden. Vid en 

sammantagen bedömning av omständigheterna i målet fann domstolen att 

den sökandes uppgifter inte var tillförlitliga. Domstolen fann därför att den 

sökande inte gjort det sannolikt att han riskerade skyddsgrundande 

förföljelser vid ett återvändande. Domstolen förde därefter ett resonemang 

om situationen i Kirkuk, Irak, och fann att denna inte uppfyllde kriterierna 

för att skyddsbehov skulle anses föreligga. 

Vidare fann rätten att utredningen inte visat på att hälsoskäl förelåg, och att 

den sökande inte heller presenterat bevis för att styrka påståendet. Detta, 

tillsammans med att inga andra omständigheter som presenterats kunde 

anses vara av sådan synnerlig karaktär som regeln avsåg, gjorde att 

domstolen avslog överklagandet även beträffande frågan om synnerligen 

ömmande omständigheter. 

 

I domskälen förs ett tydligt resonemang av alla de av parten lyfta frågorna. 

Resonemanget är systematiskt, och det råder ingen oklarhet om domstolens 

tankar vid varje bedömning. Inga referenser görs till andra rättskällor än lag. 
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De gemensamma målen UM 484-16, UM 485-16 och UM 487-16 rörde tre 

familjemedlemmar av romskt ursprung, hemmahörande i Serbien. Genom 

ett avslag av Migrationsverket fattades även beslut om avvisning och 

återreseförbud. I överklagandet yrkade de sökande att de skulle beviljas 

uppehållstillstånd och arbetstillstånd. I andra fall yrkades att de skulle 

beviljas en tidsfrist för frivillig återresa, att återreseförbudet skulle 

upphävas, samt inhibition av avvisningsbeslutet. 

Yrkandena grundar sig på att familjen hotats till livet i hemlandet om de inte 

överlämnar sin mark. Familjen har utsatts för förföljelser, och polisen har 

inte hjälpt dem. Vidare menade familjen att det saknas grund att inte 

meddela tidsfrist för frivillig avresa, varpå grund även saknas för ett 

återreseförbud. 

 

Migrationsdomstolen anförde att de sökande inte styrkt sina identiteter, men 

att det fanns skäl att pröva ansökningarna mot Serbien. Domstolen menade 

att familjen visserligen utsatts för förföljelser, men att det åligger det 

nationella rättsväsendet att hjälpa familjen. Rätten medgav att tillgänglig 

landinformation stödjer påståendet att romer i vissa fall inte erhåller hjälp 

från landets polismyndighet. Dock framhölls att myndigheterna ”bedöms 

utifrån landinformationen generellt sett ha tillräcklig vilja och förmåga att 

erbjuda sina medborgare skydd.” Domstolen fortsatte utläggningen med att 

förklara att de sökande inte kunde anses ha uttömt de nationella 

möjligheterna till skydd. ”De har därmed inte gjort sannolikt att 

myndigheterna i Serbien saknar vilja eller förmåga att bereda dem skydd om 

de skulle behöva det och är därför inte skyddsbehövande på någon grund.” 

Domstolen fann inte heller några skäl för att bevilja de sökande 

uppehållstillstånd på grunderna synnerligen ömmande omständigheter. 

 

I och med att uppehållstillstånd inte beviljades familjen fann rätten att 

Migrationsverket haft fog för beslutet om omedelbar verkställighet av 

avvisningsbeslutet. Domstolen anförde att inga omständigheter framkommit 

som lett till att huvudregeln om att beslut om avvisning ska förenas med 
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återreseförbud ska frångås, och att återreseförbudets längd följde praxis. 

 

Beslutet är kort men tydligt. Domstolen redogör metodiskt för varje punkt, 

och hänvisar till lag och landinformation. 

 

 

I UM  6481-16 kom en sökandes skyddsbehov att prövas mot hemlandet 

Afghanistan. Vidare kom en prövning att ske beträffande uppehållstillstånd 

pga. synnerligen ömmande omständigheter. 

Grunderna för överklagandet var att den sökande gjorde gällande att hon 

konverterat från islam till kristendom. I Afghanistan finns en generell risk 

för förföljelser av kristna konvertiter. Vidare menade den sökande att det 

förelåg en hotbild mot henne från hennes f.d. make och hans familj. 

 

I domskälen förklarar domstolen först att situationen i Afghanistan är sådan 

att det finns en generell hotbild mot personer som konverterat från islam till 

kristendom. Fråga blev därför huruvida den sökandes konvertering var 

genuin och om hon fortsättningsvis ämnade leva som kristen. Genom en 

granskning av den sökandes asylberättelse och de handlingar som inlämnats 

till domstolen fann rätten att hennes berättelse var vag och lämnade 

utrymme för tvivel. Domstolen fann att hon inte gjort sannolikt att hennes 

konversion var genuin, eller att hon ämnade fortsätta leva som kristen vid ett 

eventuellt återvändande. Domstolen fann inte heller att det framkommit 

omständigheter som pekade på att hon skulle komma att tillskrivas en 

kristen övertygelse. 

Domstolen prövade därefter om det fanns en hotbild mot henne från hennes 

f.d. make och hans familj. Domstolen anförde att 

den åberopade bevisningen ger ett visst stöd för [A.A:s] talan och finner 

inte anledning att ifrågasätta vad hon har anfört om att hon har befunnit 

sig i en utsatt situation. Efter en framåtsyftande bedömning anser 

domstolen emellertid att hon inte har gjort sannolikt att hon även 

fortsättningsvis skulle vara av intresse för sin före detta make [eller 

dennes familj]. 
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Domstolen redogör därefter hur den gjort denna framåtsyftande bedömning. 

Då kvinnor utan manligt nätverk är en särskilt utsatt grupp i Afghanistan, 

och då den sökande gjorde sannolikt att hon saknade ett manligt nätverk, 

fann domstolen att detta var en synnerligen ömmande omständighet för 

vilken hon skulle beviljas uppehållstillstånd. 

 

Domskälen redogör för prövningen systematiskt och klart. Domstolens 

förklaringar av dess resonemang är bitvis kortfattade men tydliga, och 

refererar till flera rättskällor. Alla frågor som lyfts av den sökande 

behandlas, och även frågan om tillskriven religiös uppfattning, vilken inte 

lyfts av parten, behandlas. 

 

4.2.3 Domar med oklara resonemang 

En sökande född i Sudan men uppväxt i Libyen överklagade 

Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen i målet UM 1455-15. Den 

sökande yrkade bl.a. om uppehållstillstånd pga. skyddsstatusförklaring. I 

sina grunder anförde parten att en hotbild mot honom fanns i Sudan som 

hänförs till en klankonflikt. Det underströks att klankonflikter av detta slag 

inte upphörde, utan fortsatte oaktat om lång tid förlupit sedan konfliktens 

början. Förföljelserna kunde förväntas ske både i Darfur och i Khartoum, 

den ort i vilken den sökande var hemmahörande. Den sökande anförde även 

att icke-arabiska klaner, såsom den klan som den sökande tillhör, förföljs i 

främst Darfur, och personer från en sådan klan kan inte förvänta sig att 

kunna använda sig av internflykt. Den sökande saknade också 

uppehållstillstånd i Libyen, varför ett återsändande till landet inte var 

möjlig. 

 

Migrationsdomstolen prövade först frågan om den sökande var berättigad 

skyddsstatus. Domstolen fann att en individuell bedömning måste göras 

huruvida den sökande riskerar förföljelser vid ett återvändande. I denna del 

skrev domstolen att 
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migrationsdomstolen [konstaterar] att händelserna då [A.A:s] familj 

flydde från Darfur till Khartoum, på grund av markkonflikten, ägde 

rum för cirka 30 år sedan. [A.A.] var vid detta tillfälle inte född och det 

har i målet inte heller framkommit något om att det skulle finnas någon 

konkret och personlig hotbild gentemot honom idag, just med 

anledning av markkonflikten. Migrationsdomstolen finner mot 

bakgrund av detta att [A.A.] inte har gjort sannolikt att han riskerar att 

utsättas för skyddsgrundande behandling på grund av familjens 

markkonflikt, om han nu återvänder till Sudan. 

Domstolen går därefter vidare till att pröva huruvida personer från icke-

arabiska klaner löper risk för förföljelser. Domstolen anförde att endast det 

faktum att den sökande är av en icke-arabisk klan inte är tillräckligt för att 

han ska anses gjort det sannolikt att en individuell hotbild mot honom finns. 

Prövningen om skyddsskäl avslutas med orden att ”[v]id en sammantagen 

bedömning finner därför Migrationsdomstolen att [A.A.] inte har gjort 

sannolikt att han vid ett återvändande till Sudan skulle riskera förföljelse 

eller annan skyddsgrundande behandling.” 

 

Därefter prövar domstolen om synnerligen ömmande omständigheter 

föreligger, anfört i ett långt och systematiskt resonemang, i vilka flera 

rättskällor återfinns invävda i domstolens motivering. Den sökande 

beviljades därefter uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande skäl. 

 

I det av mig längre citerade stycket för domstolen ett resonemang om den 

bakomliggande klankonflikten. Domstolen redogör för tidsaspekten och att 

lång tid gått sedan konflikten startades. Dock nämns inte hur eller ens om 

domstolen resonerat i den sökandes invändning att ”[e]n sådan blodshämnd 

upphör inte, oaktat om lång tid förflyter.”153 Den sökande kan rimligen 

förvänta sig att domstolen ska ta ställning till detta påstående, och bör också 

få förklarat för sig varför domstolen inte anser påståendet vara relevant. 

Domskälen är på denna punkt högst vag, och läsaren lämnas till att själv 

fylla i tomrummen. Menar domstolen att tillräckligt stöd ej har framförts av 

den sökande för att bevisa påståendet? I sådana fall borde den sökande 

                                                 
153 Egen kursivering. 
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informeras om detta så att möjlighet ges vid ett överklagande att rätta till 

denna brist. Menar domstolen istället att dess egen utredning inte gett stöd 

för detta påstående? Beror detta på information i motsatt riktning, eller är 

det bara så att information om detta inte återfunnits vid domstolens 

utredning av situationen i landet? Om det senare scenariot är aktuellt, hur 

förhåller sig utredningsbristen i förhållande till tillämpliga asylrättsliga 

utredningsprinciper? Varken parten eller andra läsare får här någon klar 

förklaring av hur domstolen resonerat kring dessa frågor. 

 

4.2.4 Sammanfattning 

Vid en granskning av ovan nämnda rättsfall framträder en bild av att 

domskälens kvalitet skiljer sig stort från fall till fall. 

 

Vissa domskäl är tydliga och pedagogiska. Domstolarna redogör i dessa skäl 

med egna ord för sina resonemang och avvägningar. Även om det utrymme 

på vilket domstolarna förklarat detta varierar i storlek är förklaringarna 

tillfredsställande. Läsaren vet hur och varför domstolen resonerat som den 

gjort. Andra domskäl gör vaga hänvisningar till bedömningen i tidigare 

instans. I vissa fall förklarar domstolen därmed inte själv hur den resonerat 

på ett tydligt sätt. I andra fall lutar sig domstolen på resonemang från 

förstainstans som i sin tur brister i tydlighet. I vissa fall saknas till och med 

ett ställningstagande från förstainstansen i frågan. Istället för att tydligt 

markera vad domstolen tagit fasta på vid sin bedömning lämnas läsaren att 

själv spekulera i hur tankegångarna förts hos rättens ledamöter. 

Ytterligare en kategori domskäl finns, i vilka frågor besvaras så kortfattat att 

osäkerhet om resonemangens hållbarhet växer fram. Läsaren frågar sig i 

dessa fall om frågorna besvarats, eftersom det i domskälen inte tydliggörs 

hur detta i sådana fall gått till. 

 

Skillnader uppenbaras även på andra håll. I vissa domskäl präglas texterna 

av långa utläggningar, medan andra är kortare. I vissa motiv sammanflätas 

andra rättskällor skickligt med texten. I andra finns färre referenser, och i 
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ytterligare en kategori finns inga referenser. Ibland görs hänvisningar 

till ”utredningen i målet” utan att förklara vad denna utredning är. Detta är 

måhända inte en brist av det större slaget, men lämnar läsaren undrandes hur 

utredningen gått till, och på vilket sätt den lutat åt antingen ena eller andra 

hållet. 
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5 Slutsats 

Den historiska utvecklingen har gått i en riktning i vilka domskälens 

betydelse växt. Idén är som vi ser gammal, men har fått ökad resonans 

genom åren. Flera argument för denna utveckling har lyfts, för vilka det här 

kommer att redogöras. 

 

Jag anser att tre huvudkategorier av rättfärdiganden av domskälen kan 

utrönas i de diverse texterna: Domskäl för den enskildes skull; Domskäl för 

allmänhetens skull; Domskäl för domstolens skull. 

 

Jag kommer först att redogöra för kategorin Domskäl för den enskildes 

skull. Detta har av de flesta källorna lyfts fram som det ”viktigaste” 

argumentet. Den enskilde, menandes parten eller parterna, är i behov av 

domskäl för att kunna förstå rättens resonemang. Det har framhållits att 

detta är viktigt för att den enskilde ska kunna ges möjlighet att avgöra om 

denne önskar överklaga domen, eller istället kommer till insikten att ett 

överklagande troligen är fruktlöst. Domskälen är vidare av vikt för att veta 

hur ett eventuellt överklagande ska utformas, vad som ska klargöras, och 

vilka ytterligare bevis som kan hjälpa den enskilde i den kommande 

prövningen. 

Vi ser hur denna aspekt berörts avseende prövningar i allmänna domstolar, 

prövningar i förvaltningsdomstolarna, samt prövningar i 

migrationsdomstolarna. Detta måste tolkas som att aspekten förtjänar att tas 

på strängaste allvar. Rätten till ett effektivt rättsmedel, då också avseende 

möjligheten till överprövning, är så fundamental att jag dristar mig att påstå 

att den är en grundbult i vårt rättssystem. Tanken återkommer således också 

i den internationella rätten. 

 

Av vikt för den enskilde är inte bara möjligheten att effektivt kunna få en 

dom överprövad, utan även att kunna förstå varför domstolen kommit fram 

till domslutet. Det bör här påminnas om att den enskilde, som aktör i ett 
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större samhälle, saknar rättslig möjlighet att ta lagen i egna händer och 

själv ”skipa rätt”. Då detta ansvar istället faller på det allmänna, bör den 

enskilde ges möjlighet att själv förstå hur vågskålarna vägts. Om inte, 

riskerar den enskilde att tappa förtroende för rättsapparaten. Detta för oss 

naturligt in på nästa kategori av rättfärdigande argument. 

 

Domskälen ska även tjäna allmänheten. Den enskilde som beslutet rör, men 

även en betraktande allmänhet, bör ges möjlighet att förstå hur den 

rättsskipande verksamheten i ett samhälle fungerar. Öppenhet är en av de 

primära egenskaper som associeras med en fungerande demokrati, och 

förnekas allmänheten möjligheten att förstå hur rättvisans maskineri 

fungerar finns risk för ett ökad upplevelse av att en klyfta existerar 

mellan ”makten” och ”folket”. Således anses domskälen kunna öka 

förtroendet för den dömande makten. Resonemanget återfinns både i 

förarbeten och i rättsvetenskapen, och kan således sägas vara av särskild 

vikt. Tankar har även uttryckts att detta är en ”service” som domstolen bör 

tillhandahålla. 

Domsmotiveringarna kan även sammanställas för att i någon mån ge en 

föraning av hur domstolen kan komma att döma i framtida mål av liknande 

karaktär. Rättslig förutsebarhet ökar den enskildes möjlighet att i förväg 

avgöra vad samhället tillåter eller inte, och minskar risken för att den 

enskilde gör rättsliga felsteg pga. okunskap. 

Domskälen tjänar även rättsvetenskapen, då motiveringarna kan användas 

såsom tolkningsdata i forskning. 

 

Domskälen fyller också en viktig funktion såsom ett verktyg för domstolen. 

Att rätten har att bifoga domskäl till sina avgöranden gör att den måste ta sig 

tid att fundera över vad som framkommit i målet, och över hur motstående 

fakta och bevis ska värderas. Det har sagts att detta krav gör domstolen mer 

uppmärksam. Att domskälen skriftligen ska fogas samman med den övriga 

domen menas också hindra att efterrationaliseringar görs, och att 

bedömningarna blir mer ”inträngande”. Allt detta ska komma att öka 

möjligheterna för ärendena att bli materiellt riktigt avgjorda. 
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Även överprövande domstol har nytta av välskrivna domskäl från 

underrätterna, då detta gör prövningen i överrätten mer precis, snabbare och 

effektivare. 

 

 

Från att först ha identifierat dessa tre kategorier av argument varför domar 

ska innehålla domskäl, vill jag gå vidare till att identifiera när dessa måste 

beaktas. Är det verkligen viktigt att domskäl redogörs för i detalj i 

asylrättsliga ärenden? Varför? 

 

Beaktar vi migrationsrättens, mer specifikt asylrättens, unika särdrag ser vi 

att vissa av de ovan nämnda bakomliggande anledningarna till domskälens 

existens har en särskild betydelse. 

En asylsökande gör gällande att denne ska få skydd från förföljelser. Mer 

konkret innebär det att en person som i de flesta fall är obekant med språket, 

kulturen och samhället i stort får sin sak prövad i ett främmande rättssystem. 

Då det allmänna i överklagade asylärenden är motpart till den sökande 

accentueras detta förhållande ytterligare. Maktförhållandet, främlingsskapet 

och det eventuella ödet som personen flytt från och riskerar att återsändas 

till gör det extra viktigt att prövningen inte bara går rätt till, utan även synes 

gå rätt till. 

Alla medel som ökar chanserna att en dom blir materiellt riktig är i en sådan 

situation av godo, således också domskälen. Ser vi dessutom till att 

domskälen i flera avseenden ökar möjligheterna för en effektiv 

överprövning stärks denna uppfattning än mer. 

Att minska risken för att den sökande uppfattar sig som rättslös är också av 

hög vikt, i alla fall i ett rättssystem som vill göra det gällande att det 

respekterar mänskliga rättigheter och följer internationell rätt. 

Med detta i åtanke blir det tydligt att domskälen fyller en ytterst viktig roll 

vid asylrättsliga prövningar. 

 

 

Frågan väcks då hur domskälen bör författas. Svaret kan i väldigt enkla 
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ordalag sägas vara att domskälen måste få variera från fall till fall. 

Omständigheterna i det individuella fallet kommer att återspeglas inte bara i 

vad domskälen tar upp, utan även omfattningen. 

 

Det är dock väldigt tydligt att domskälen i möjligaste mån måste redogöra 

för domstolens bedömning i alla de för målet avgörande frågorna. 

Domstolens ställningstagande i varje fråga måste vara så tydligt att läsaren 

kan avgöra om frågan utretts i den grad som kan förväntas, samt hur 

bedömningen gått till. Domskälen får därför inte vara krångligare eller mer 

långdragna och invecklade än vad frågan kräver. De får inte heller vara så 

korta att ”luckor” tycks finnas i resonemangen. Tankarna måste presenteras 

på ett sådant sätt att läsaren kan följa dem i alla nödvändiga steg för att 

komma fram till domstolens slutsats. En dom som brister i detta avseende 

riskerar att bli ”oantastlig” såtillvida att tankebanan inte kan följas av 

läsaren. 

I vetenskapen uppställs krav på att resultat måste redogöras för på ett sådant 

sätt att de kan reproduceras vid en senare självständig prövning. På samma 

sätt måste domskälen i möjligaste mån sträva efter att en läsare ska kunna 

följa resonemanget fram till domslutet. 

Ser vi till domarna från Migrationsdomstolen som i uppsatsen behandlas 

framträder då en väldigt problematisk bild. 

 

Flera domar har mycket tydliga och pedagogiska resonemang. 

Det finns även fall då domarna är mindre tydliga, men ändå redogör för sina 

tankebanor på ett sådant sätt att läsaren förstår hur beslutsfattaren har tänkt. 

I vissa fall återfinns uttryck och fraser av vag karaktär, ibland till större och 

ibland till mindre förtret för läsaren. Detta är i sig inte ett problem av den 

allvarligare sorten, om resonemanget trots detta går att följa. 

Det finns även domar som i flitigare mån hänvisar till olika rättskällor än 

vad andra domar gör. Hänvisningarna, om de är relevanta och inte 

presenterats på ett sätt som försvårar läsningen, är bra och välkomnas, då det 

skänker en ytterligare pedagogisk nivå till motiveringen. Det kan dock inte 

sägas vara en brist i sig om ett domskäl saknar dylika hänvisningar, och det 
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kan inte påstås att de alltid behövs. 

 

Vad jag dock särskilt vill understryka är att det finns flera väldigt 

skrämmande exempel på domar som antingen lämnar frågetecken i sina 

egna resonemang, eller som hänvisar till resonemang som i sin tur inte är 

kompletta. Det synes mig vara höjden av slapphet att hänvisa till ett 

resonemang som inte är komplett, då det framstår som att beslutsfattaren 

varken bemödat sig att med egna ord redogöra för sitt ställningstagande, 

eller bemödat sig att ordentligt läsa igenom det resonemang som hen 

hänvisat till. 

Skulle så inte vara fallet, måste vi ställa oss den obehagliga frågan om 

beslutsfattaren hänvisat till ett resonemang som denne vetat om var 

bristfälligt, och i sådana fall varför. Som jag redan sagt blir en dom med 

bristande motiveringar ”oantastlig” i den bemärkelse att domslutet inte går 

att ifrågasätta genom att ha följt domstolens tankar. Det är därför en 

skakande tanke att föreställa sig att domaren medvetet lämnat ”luckor” 

bakom sig. 

 

Dessa domar kan svårligen sägas representera alla migrationsrättsliga domar 

som prövats 2016. Det går inte heller att dra några slutsatser om hur andra 

domskäl författats, eller att med resultatet från denna uppsats komma med 

ett generellt uttalande om kvaliteten på domskälen från landets 

migrationsdomstolar. Arbetet belyser dock att problem finns. Dessa problem 

må eventuellt förefalla vara mindre betydelsefulla, då domens utgång strängt 

taget alltid beror på domslutet och inte domskälet. Jag vill dock påminna om 

att domskälen finns till av en god anledning, och att vi bör akta oss från att 

acceptera domskäl av undermålig kvalitet. Det finns ingen anledning att 

måla Fan på väggen, men ett rättssystem ska i min mening alltid sträva efter 

att förbättra sig självt, och inte strunta i att rätta till de ställen där färgen 

flagnar. 

 

I slutändan är domskälen ett kvitto på juristernas, vår, integritet. 
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