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Summary 

Since the major migration flows reached Sweden in the summer of 2015, have 

once again the immigration legal questions become the subject of public 

debate. As a result, a report showed that the Swedish Migration Agency 

handled asylum applications in a flawed manner. The flaws have mostly 

referred to the issues of the rule of law. In addition to this, a further aspect 

has also received attention and it is the one about national security. With the 

increased amount of immigration matters there was also an increase in so 

called security cases. Against this background and with a focus on the legal 

certainty in the process the purpose of this paper, on one hand have been to 

investigate witch legal rights an individual who will have their case handled 

as a security matter have and, secondly, if the rule of law had been affected 

by the sudden increase in case volume. To achieve the latter purpose of the 

investigation, empirical material has been studied. Finally, the purpose was 

to investigate whether there are tendencies in international, European Union 

law or national practice that suggests a changed view in relation to security 

risks, which in turn can affect national law enforcement. 

 

The review has shown that with EU law requirements for an effective remedy 

and the right to justice, security cases was transferred to the usual instance of 

procedure that previously belonged to the Government's competence. 

Legislative history in the previous regulation had described the courts role in 

a detailed way. In the new regulation, however there were no such 

descriptions. With the security police determine who poses a security risk 

during the initiation of a case was now the question of whether the Court 

should review this information. With background of EU case law and legal 

source material it was established that courts should take a controlling part of 

the classification, reviewing all case facts, much like how it was in the former 

system. In the question of which procedural guarantees the individual was 

granted, it was found that there were restrictions in party insight, this was also 

the case in relation to the individual’s public counsel. In comparison with the 

underlying EU directive, which had higher demands in regards of the public 

counsels right to transparency, there was a lack of conformity. The review 

showed that the legislature had disposed of the issue of giving the public 

counsel transparency to the investigating authority or the Court. It was thus 

unclear whether the public counsel in actual meaning was given access to the 

confidential material, and if the individual thereby fulfilled an effective 

opportunity of defence. 

 

The result of the empirical study shows that the court in most cases verify the 

information witch led the individual deemed to pose a security risk. On the 
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issue of party insight, the court has in the majority of cases given the 

individual transparency of the material. The shortcomings that have been 

made has exclusively been attributable to the period just after security matters 

was transferred to the usual instance of procedure. Thus, the legal certainty 

of the individual seems to be fulfilled, both in relation to the EU directive, but 

even despite the largest migration flows in modern Swedish history. Some 

fear does however remain for a possible lowering of the threshold of what 

constitutes a security matter in view of recent EU case-law. It remains to be 

seen how this develops. 
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Sammanfattning 

Sedan de stora migrationsströmmarna nådde Sverige under sommaren 2015 

har åter igen de migrationsrättsliga frågorna blivit aktuella. Till följd av detta 

har en rapport visat att migrationsverket hanterat asylansökningar på ett 

bristfälligt sätt. Bristerna har främst hänfört sig till frågor rörande 

rättssäkerhet. Utöver detta har ytterligare en aspekt uppmärksammats och det 

är den om rikets säkerhet. Med tillströmningen av ärenden följde även en 

ökning av så kallade säkerhetsärenden. Mot bakgrund av detta och med 

utgångspunkt från ett rättssäkerhetsperspektiv har syftet med denna uppsats 

dels varit att utreda hur rättsskyddet ser för en enskild som får sitt ärende 

hanterat som ett säkerhetsärende, dels om rättssäkerheten hade påverkats av 

det plötsliga tillskottet i ärendemängden. För att uppnå det sistnämnda har 

empiriskt material studerats. Slutligen har syftet även varit att utreda om det 

finns tendenser i internationell, unionsrättslig eller nationell praxis som tyder 

på en förändrad syn i förhållande till säkerhetsrisker vilket i sin tur kan 

påverka den nationella rättstillämpningen.  

 

Genomgången har visat att med EU-rättens krav på ett effektivt rättsmedel 

och rätten till domstolsprövning överfördes säkerhetsärenden till den vanliga 

instansordningen från att tidigare tillhört regeringens kompetens. I den 

tidigare ordningen hade förarbetena beskrivit domstolarnas roll i processen 

på ett långtgående sätt. I den nya ordningen fanns dock inga föreskrifter om 

detta. I och med att Säkerhetspolisen avgör vem som utgör en säkerhetsrisk 

vid initiering av ett ärende var nu frågan om domstolen skulle kontrollera 

dessa uppgifter. Mot bakgrund av EU-rättslig praxis och juridiskt källmaterial 

fastslogs att domstolarna borde inta en kontrollerande form i betydelsen att 

domstolen skulle kontrollera alla sakuppgifter i ärendet. Således likt den äldre 

ordningen. I fråga om vilka rättssäkerhetsgarantier den enskilde hade 

tillgodosetts kunde konstateras att inskränkning fanns i frågan om partsinsyn, 

detta gällde även i förhållande till den enskildes offentliga biträde. I 

jämförelse med det bakomliggande EU-direktivet, vilket ställde högre krav i 

fråga om det offentliga biträdes rätt till insyn, fanns här en brist på 

överensstämmelse. Genomgången visade att lagstiftaren hade överlåtit frågan 

om att ge det offentliga biträdet insyn till utredande myndigheten eller den 

domstolen. Det var således oklart om det offentliga biträdet i faktiskt mening 

fick tillgång till det sekretessbelagda materialet och om den enskilde 

därigenom tillgodosågs en faktisk möjlighet till försvar. 

 

Resultatet av den empiriska utredningen har dock visar att ansvarig domstol 

i majoriteten utav målen kontrollerar de uppgifter vilka föranlett att den 

enskilde ansetts utgöra en säkerhetsrisk. I frågan om partsinsyn har domstolen 
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i majoriteten utav målen tillgodosett den enskilde insynen i materialet. De 

brister som väl kunnat hittas har uteslutande varit hänförliga för tiden strax 

efter säkerhetsärenden övergick till den vanliga instansordningen. Således 

förfaller rättssäkerheten för den enskilde vara tillgodosedd, både i förhållande 

till EU-direktivet men även trots den största migrationsströmmen i modern 

svensk historia. Vissa farhågor finns dock för att tröskeln kan sänks i fråga 

om vad som utgör ett säkerhetsärende mot bakgrund av EU-domstolens 

relativt nya praxis. Det återstår dock att se hur detta kommer utvecklas. 
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Förkortningar 

UtlL  Utlänningslagen (2005:716) 

FPL  Förvaltningsprocesslagen (1971:291)   

FL Förvaltningslagen (1986:223)  

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

LSU  Lagen (1991:572) och särskild utlänningskontroll 

GK 1951 års konvention angående flyktingarnas 

rättsliga ställning och 1967 års protokoll 

angående flyktningarnas rättsliga ställning (Läses 

Genevekonventionen)  

MIV   Migrationsverket 

MiöD  Migrationsöverdomstolen 

MD  Migrationsdomstolen 

SÄPO  Säkerhetspolisen 

TUT  Tillfälligt uppehållstillstånd 

PUT  Permanent uppehållstillstånd 
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1 Inledning 

Migrationsrätten präglas i grunden utav två principer. Den första är den 

statsrättsliga principen om statssuveränitet vilket innebär att staten som 

utgångspunkt har rätt att avgöra vem som får vistas inom dess gränser. Den 

andra är den folkrättsliga principen om mänskliga rättigheter vilket innebär 

att staten även har en skyldighet att skydda individer från förföljelse och krig.1 

Trots att staten tillerkänns en relativt stor handlingsfrihet i frågor rörande 

migration genom principen om statssuveränitet är således denna rätt inte 

absolut.2 Balansgången mellan å ena sidan kontroll och säkerhet och å andra 

sidan rätten till skydd för den enskilde har föranlett att jag att intresserat mig 

för så kallade säkerhetsärenden. Ytterligare en bidragande orsak har varit de 

rapporter som förmedlats ut via nyhetersmedia där det har framgått att 

migrationsverket, härefter MIV, stundtals hade stora svårigheter att klara av 

sitt mottagningsuppdrag under den stora migrationsströmmen som nådde 

landet sommaren 2015. Med detta följde ett stort antal nyanställningar. Den 

mest akuta fasen för mottagningsverksamheten är nu över och en återgång till 

en mindre organisation planeras.3  

 

I kölvattnet av detta har MIV:s regionala internrapport visat att enbart 53 % 

av de 400 granskade besluten var utredda i den utsträckning som krävdes i 

hänseende till ärendets beskaffenhet. I dessa fall har bristerna varit hänförliga 

till utredningen kring skyddsskäl (36%), framåtsyftande riskbedömning 

(17%), hemvist (13%), identitet (9%) och uteslutande (8%), i samtliga fall har 

bristerna varit allvarliga.4 Inom dessa kategorier har det dessutom funnits 

undergrupper. I undergruppen bevisning har 25 % av ärendena ansetts vara 

behäftade med brister.5 I fråga om motiveringarna till besluten har 42 % 

ansetts bristfälliga. Bristerna har fått konsekvensen att den asylsökandes 

uppgifter inte värderats tillräckligt genomgripande. I andra fall har 

motiveringarna fått karaktär av subjektivt tyckande då utredaren i sin 

värdering inte redogjort för någon oberoende källa. Detta har särskilt varit 

hänför till bevisfrågor.6 Amnesty International har mot bakgrund av detta 

krävt att externa utredare ska granska migrationsverkets ärendehantering samt 

                                                 
1 Se Bruch (2007) s. 201–202; Jfr. Peers (2015) s. 66. 
2 Perruchoud (2012) s. 135f. 
3 Migrationsverket, Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation 

<www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-01-

19-Migrationsverket-inleder-atergang-till-mindre-organisation.html>, besökt 2017-01-27. 
4 Migrationsverket, Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus, Analysrapport 2016 

s. 3. 
5 Ibid. s. 19. 
6 Ibid. s. 22f. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-01-19-Migrationsverket-inleder-atergang-till-mindre-organisation.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-01-19-Migrationsverket-inleder-atergang-till-mindre-organisation.html
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att UNHCR:s flyktingkommissariat ska involveras. Det är dock något som 

inte ansetts nödvändigt av migrationsverkets rättschef.7  

 

Slutsatserna av den regionala internrapporten är inte tillämpliga på några 

specifika ärendegrupper utan tjänar enbart som en allmän slutsats om 

kvalitetsbrister. Av intresse är dock i vilket syfte utredningen gjordes. Som 

nämndes tidigare gjordes utredningen mot bakgrund av den stora 

tillströmningen av ärenden. Sätts detta i sammanhang med säkerhetsärenden 

som är uppsatsen huvudfokus framgår att MIV under åren 2013–2016 

remitterat 1341 ärenden till säkerhetspolisen (SÄPO). Av dessa 

rekommenderades avslag i 119 fall.8 Antalet säkerhetsärenden är fortfarande 

en liten ärendegrupp men sannolik inte så liten som förutspåddes i 

förarbetena.9 Det är inte osannolikt att landets migrationsverk och 

migrationsdomstolar för närvarande har sin hittills största utmaning vad gäller 

frågor kring rättssäkerhet och effektivitet, särskilt med beaktade av att landets 

migrationsdomstolar förbereder sig för att ta emot ett tredubblat antal 

ärenden. Detta har i skrivande stund redan börjat märkas.10 Kulmen förväntas 

nås först 2018.11 Man kan fråga sig om de presenterade bristerna samt den 

stora ärendetillströmningen påverkat eller påverkar den rättsliga prövningen 

i landets migrationsdomstolar. Särskilt i förhållande till säkerhetsärenden. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera gällande rätt i de fall där en 

utlänning ansetts utgöra en säkerhetsrisk vilket föranlett att ärendet hanterat 

som ett säkerhetsärende. Då ett flertal stora reformer genomförts på 

utlänningslagstiftningens område, främst genom EU-direktiv, är det vidare av 

intresse att granska på vilket sätt lagstiftaren valt att utforma gällande rätt och 

hur avvägningen gjorts mellan å ena sidan säkerhetsintresset för det allmänna 

och å andra sidan individens rätt till skydd från förföljelse eller övrig 

skyddsgrundande behandling såväl som en rättssäker process. Ytterligare ett 

syfte är att utreda hur intressekonflikten mellan de olika skyddsintressena i 

rättsreglerna hanteras i praktiken samt och om Migrationsdomstolen, härefter 

MD, kan anses hantera ärendena på ett rättssäkert sätt. Uppsatsen kommer 

                                                 
7 Sveriges Radio, Amnesty kräver att felaktiga beslut rättas, 

<www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6620921>, besökt 2017-

02-06. 
8 SVT Nyheter, Många säkerhetshot kan inte utvisas, <www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-

sakerhetshot-kan-inte-utvisas>, besökt 2017-01-16 
9 Se prop. 2009/10:31 s. 234. 
10 Dagens Nyheter, Rekordmånga mål hos migrationsdomstolarna, 

<www.dn.se/nyheter/sverige/rekordmanga-mal-hos-migrationsdomstolarna/>, besökt 2017-

01-30. 
11 Se SOU 2017:12 s. 17 – Av de som sökte asyl hösten 2015 hade 50 595 personer ännu 

inte fått beslut i januari 2017, för 40 492 personer hade asylutredningen ännu inte påbörjats.  

http://www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6620921
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-sakerhetshot-kan-inte-utvisas
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/manga-sakerhetshot-kan-inte-utvisas
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordmanga-mal-hos-migrationsdomstolarna/
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mot bakgrund av detta genomsyras av ett rättssäkerhetsperspektiv vilket 

presenteras i kap. 1.8.  

 

För att nå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar besvaras:  

 

1. Hur ser gällande rätt ut vad avser de processuella och materiella 

bestämmelser som ska tillvara den enskildes intresse i de fall en 

utlänning får sitt ärende hanterat som ett säkerhetsärende?  

a. Överensstämmer gällande rätt med de bakomliggande 

unionsrättsliga direktiven?   

 

2. Hur iakttas de materiella och processuella bestämmelserna i 

praktiken?  

a. Gör domstolen en intresseavvägning mellan den enskildes 

och samhällets intressen? 

b. Tillgodoses sökande det processuella och materiella 

rättskyddet? 

 

3. Kan man skönja tendenser i internationell, unionsrättslig eller 

nationell domstolspraxis som tyder på en förändrad syn i förhållande 

till säkerhetsrisker? Hur kan detta i så fall påverka den svenska 

rättstillämpningen?  

1.2 Val av studieobjekt  

Säkerhet och kontroll över vem som befinner sig inom landets gränser och 

rätten till asyl och en rättssäkerhet process är således de centrala 

utgångspunkterna för denna uppsats. Inom Utlänningslagen (2005:716), 

härefter UtlL, finns det bestämmelser som ger förutsättning att utesluta vissa 

sökande mot bakgrund av ett i grunden gemensamt säkerhetsargument. Dessa 

kan vara exempelvis vara personer med tidigare kriminell belastning, 

personer som söker asyl eller uppehållstillstånd men bedöms göra detta för 

att begå kriminella handlingar, krigsförbrytare och säkerhetsrisker 

(säkerhetsärenden). Visserligen skiljer sig säkerhetsargumenten åt mellan 

dessa kategorier. En person som antas söka asyl enbart för att kunna begå 

brott utgör som utgångspunkt inte ett hot mot rikets säkerhet men däremot ett 

hot mot ett presumtivt brottsoffer. Vad som är gemensamt i 

säkerhetsargumentet är inte omfattningen av den eventuella konsekvensen 

utan att uteslutning sker mot bakgrund av att någon eller något ska skyddas. 

Därav finns det ett flertal ärendegrupper som kan studeras. Det som utmärker 

säkerhetsärenden är enligt min uppfattning att ärendegrupper illustrerar 

frågan kring säkerhet för allmänheten och rättssäkerhet för den enskilde på 

ett unikt sätt. Enbart det faktum att ärendegruppen givits ett eget begrepp i 
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lagen visar detta. Vidare är säkerhetsärenden en mycket aktuell fråga i och 

med den förhållandevis stora tillströmning som tillkommit under de senaste 

åren vilket presenterades i inledningskapitlet. Samtidigt verkar ingen tidigare 

studie tagit sig an uppsatsens frågeställningar. Mot bakgrund av detta 

motiveras har valet av studieobjekt. 

1.3 Metod och perspektiv  

Mot bakgrund av uppsatsens syften och frågeställningar kommer två metoder 

användas. Dessa är rättsdogmatiskt och kvantitativ empirisk metod. Den 

rättsdogmatiska metoden har till uppgift att systematisera, analysera och 

fastslå vad som brukar benämnas gällande rätt.12 Systematiseringen syftar i 

denna uppsats till att klargöra de företeelser som uppsatsen konkretiserat i 

frågeställningen. Detta innebär vidare att uppsatsen kommer fokusera på att 

se de aktuella bestämmelserna ur ett större systemorienterat perspektiv med 

målet att undersöka deras överenstämmelse med det rättssäkerhetsperspektiv 

som utgör kärnan i denna uppsats.13 Genom studiet av de allmänt erkända 

rättskällorna, vilka är lag, förarbeten, praxis och juridiskt källmaterial, 

kommer en förståelse för innehåll och systematik men även de 

bakomliggande avsikterna inom gällande rätt kunna erhållas.  

 

En uppsats som enbart utgår ifrån en hierarkisk metodlära – här åsyftas 

specifikt rättskälleläran ur ett klassiskt rättsdogmatiskt perspektiv – kan enligt 

Claes Sandgren dock endast bidra till mer eller mindre välgrundade 

antaganden om gällande rätt.14 Frågor kring vad som är den tillämpade rätten 

kan med andra ord inte besvaras. Att uteslutande använda den 

rättsdogmatiska metoden är mot bakgrund av uppsatsens syften och 

frågeställningar därför ett allt för trubbigt metodval. Valet av den kvantitativa 

empiriska metoden motiveras mot bakgrund av att metoden ger en bättre 

möjlighet att uppnå uppsatsen syfte samt en bättre möjlighet att se tendenser 

i den faktiska rättstillämpningen som kan ligga till grund för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Vidare är den empiriska metoden väl anpassad 

till de fall där dömandet till viss del baseras på vad Sandgren menar är, 

common-sense grundade resonemang och expertutlåtanden.15 Detta går att 

finna inom migrationsrätten och specifikt inom ärendegruppen som står i 

fokus. Som exempel kan nämnas att vid ansökan om asyl har ofta MIV som 

expertmyndighet bidragit med landinformation i sin utredning. Vid sidan av 

detta förekommer ofta bedömningar i fråga om trovärdighet av den 

asylsökandes berättelse. Utöver detta bidrar SÄPO med ett yttrande vilket 

                                                 
12 Se Sandgren (2015) s. 43. 
13 Se Sandgren (2005a) s. 325. 
14 Se Sandgren (1996a) s. 729f.; Jfr. Kleineman (2013) s. 23; Jfr. Sandgren (2005b) s. 651. 
15 Se Sandgren, Claes (1996b) s. 1037. 
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ligger till grund för säkerhetsriskbedömningen. Den ansvariga domaren har 

visserligen rättsregler och principer att förhålla sig till men deras vaghet 

innebär ofta att ett rimlighetsavvägande måste göras.  

Den rättsdogmatiska metoden ska dock inte förstås som en metod utan 

relevans. Utöver vad som sades ovan ger metodens analytiska 

tolkningsverktyg möjlighet att, utifrån uppsatsens resultat, hitta de faktiska 

eller principiella problemen i förhållande till den tillämpade rätten.16 Detta 

förutsätter dock en relativt fri argumentation i förhållande till rättskällorna, 

något som kommer att appliceras på denna uppsats. Slutligen ger den 

rättsdogmatiska metoden möjlighet att föra in resultateten i ett större rättsligt 

sammanhang.17  

 

Den empiriska metoden syftar till att samla in, analysera och kategorisera en 

större mängd material.18 Hur urval, avgränsningar och avvägningar kommer 

göras och vilka frågor som kommer ställas till det empiriska materialet 

presenteras närmare under kap. 5.1. Empiriskt material ur en juridisk kontext 

är sådant material som traditionellt inte tillhör rättskälleläran.19 Utöver det 

material som tillhör den traditionella rättskälleläran kommer för denna 

uppsats material att hämtas från Migrationsdomstolen i Stockholm, vilket i 

sin tur är en underrätt.20 Redan här ska sägas att uppsatsen inte gör anspråk 

på att bidra med ett fullständigt generaliserbart resultat. För detta krävs 

nästintill en heltäckande materialinsamling. Denna uppgift hör snarare till en 

doktorsavhandling. Det är som nämnt i föregående stycke, tendenserna, som 

är av intresse för uppsatsen.  

 

Genom att kombinera den rättsdogmatiska metoden med empiriskt material 

får uppsatsen en rättsvetenskaplig karaktär.21 Till skillnad från en sedvanlig 

rättsdogmatisk utredning, vilket fastställer eller identifierar en rättsregel och 

prövar denna mot abstrakta fall, är en uppsats med rättsvetenskaplig karaktär 

något som syftar till att uppnå resultat som är nya i förhållande till den 

kunskap som tidigare funnits. Denna kunskap kan uppnås genom att generella 

hypoteser eller teorier prövas mot det empiriska materialet.22 Som nämndes i 

inledningskapitlet är min hypotes att rättssäkerheten möjligtvis kan påverkats 

av den stora tillströmningen av mål.  

                                                 
16 Se Sandgren (2005b) s. 655f. 
17 Se Kleineman (2013) s. 39. 
18 Märk här att begreppsbildningen av metoden inte överensstämmer med den 

statsvetenskapliga begreppsbildningen och gör inte heller anspråk på detta.  
19 Se Sandgren (2005a) s. 308f. 
20 Mailkorrespondens med Eva-Maria Orre, Föredragande Avledning 6, Kammarrätten i 

Stockholm, 2017-02-01 – MD är i skrivande stund de facto sista instans för 

säkerhetsärenden då MiöD inte prövat något fall av denna karaktär. 
21 Ibid. s. 1046. 
22 Se Sandgren (2005a) s. 300 – Jämför uppsatsen inledning för problembeskrivning och 

hypotes. 
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De två metodernas analysresultat kommer föras samman i uppsatsens 

avslutande del. Med kunskap om både gällande rätt, vilket följer av den 

rättsdogmatiska utredningen och faktiskt tillämpad rätt, vilket följer av den 

empiriska utredningen kan sedan en samtida jämförande analys men även 

framåtblickande analys göras.23  

 

Slutligen ska nämnas ur vilka perspektiv det rättsliga materialet kommer 

studeras. Redan användningen av empiriskt material är ett medvetet val av 

perspektiv. Vid jämförelse mellan exempelvis förarbetsuttalanden och empiri 

kan det senare hjälp att både bekräfta och korrigera uttalandena. Det kan 

också nyansera verkligheten i förhållande till motiven. Eftersom rättsområdet 

präglas av starka nationella intressen å ena sidan och starka 

rättighetsperspektiv å andra sidan balanserar också uppsatsen mellan 

områdena juridik och politik. Rättsfilosofen skulle även inflika att ett 

rättspositivistiskt och naturrättsligt perspektiv möts. Ytterligheterna av de två 

perspektiven säger i första fallet att all makt är rätt, medan det sistnämnda 

perspektivet menar att vissa rättsliga principer står över makten.24 Trots att 

fokus i denna uppsats inte är de filosofiska spörsmålen går det inte bortse från 

de principiella grundvalar som faktiskt avspeglar sig i lagstiftning och 

sannolik också i praktisk tillämpning. Uppsatsen kommer präglas av ett 

kritiskt perspektiv som dels möjliggörs av det nu presenterade men även det 

rättssäkerhetsperspektiv som kommer presenteras i kap 1.8.25  

1.4 Material 

I samband med metodavsnittet nämndes i korthet vilket material som skulle 

användas i denna uppsats. Nedan kommer en närmare presentation av detta. 

Det migrationsrättsliga rättsområdet är i grunden komplext eftersom 

rättskällorna spänner över flera olika nivåer. Nationell, unionsrättslig och 

internationell rätt påverkar varandra på ett unikt sätt. Det råder även olika 

åsikter kring huruvida vissa källor ska anses vara rättsligt bindande eller inte. 

Av denna anledning är det naturligt att presentera de aktuella rättskällorna 

närmare och i de fall deras rättsliga status inte är självklar även redovisa 

argument både för och emot deras tillämpning. I anslutning till detta 

presenteras även vilken tolkning källorna kommer erhålla i denna uppsats.  

 

När det gäller rättskällor av bindande karaktär är en naturlig utgångspunkt 

UtlL samt de tillhörande förarbetena. Vissa delar utav UtlL:s bestämmelser 

                                                 
23 Se Sandgren (1996a) s. 744 – Som därutöver påpekar att argumentation de lege ferenda i 

kombination med empiriskt material med fördel kan sammankopplas till gällande rätt.  
24 Se Petersson (2005) s. 27. 
25 Se kap. 1.8 
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har sin grund i 1951 års konvention angående flyktingarnas rättsliga ställning 

och 1967 års protokoll angående flyktningarnas rättsliga ställning, härefter 

GK. GK:s bidrag till den nationella rätten är specifikt dess definition av 

begreppet flyktning.26 Vid tolkningen av vissa begrepp och bestämmelser 

vilka överensstämmer med de i UtlL kan vägledning hämtas dels genom de 

nationella förarbetena men även genom FN:s flyktingkommissaries handbok 

om förfarandet och kriterier vid fastställande av flyktingarnas rättsliga 

ställning (UNHCR:s handbok).27 Tillämpning av UNHCR:s handbok 

förutsätter att bestämmelsen är upptaget i nationell rätt.28 I annat fall är 

handboken ej rättsligt bindande utan är att se som ”soft law”.29 

Migrationsöverdomstolen, härefter MiÖD, har i flera avgöranden gjort 

direkta hänvisningar till handboken och i samband med detta uttalat att 

handboken är en viktig rättskälla i nationell rätt för tolkningen av ärenden 

vilka handlar om förfarandet vid flyktingskap.30 Detta gör dock inte hela 

boken bindande i någon rättslig mening. Hur UNHCR:s handbok ska tolkas 

är inte hugget i sten och det är inte heller så att handboken täcker alla aspekter 

utav asylprocessen. Men det finns samtidigt många delar utav UtlL:s 

bestämmelser som direkt eller indirekt har samband med frågan om 

flyktingskap. Det finns i nuläget inget uttalande varken av lag, förarbeten eller 

praxis som stadgar att handboken i alla avseenden är bindande utan enbart att 

den är viktig. Viss konsensus verkar dock råda kring att handboken och dess 

riktlinjer mycket väl kan användas som tolkningsverktyg då varken nationella 

eller eu-rättsliga rättskällor kan ge stöd.31 Avvikelser från handbokens 

riktlinjer kan ses som en avvikelse från GK:s syfte. På lång sikt kan staters 

varierande tillämpning av konventionen underminera konventions ställning. 

Avvikelse kan rent juridiskt godtas men bör således göras återhållsamt. Det 

är även på detta sätt jag kommer använda handboken.  

 

Lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna (1994:1219), härefter EKMR, är 

svensk lag.32 Vid lagkonflikt mellan å ena sidan Europakonventionen och 

                                                 
26 Jfr art. 1A-F GK och 4 kap 1–2 § UtlL – Några processuella bestämmelser har dock GK 

inte bidragit med. 
27 Se UNHCR:s handbok, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and 

Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 

Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, December 

2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, <http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html> besökt 

2017-03-10; Jfr. prop. 2009/10:31 s. 72f. 
28 Se prop. 2013/13:248 s. 13, 17f.; Jfr. Chetail (2012), s. 66, 86.  
29 Se MIG 2007:33; Jfr. Reichel (2015), s. 342. 
30 Se MIG 2013:15, MIG 2007:12, MIG 2006:1. 
31 Se prop. 2004/05:170 s. 94; Jfr. Stern (2014), s. 55; Jfr. Wikrén och Sandesjö, 

Utlänningslagen: med kommentar (1 november 2016, uppl. 10, Zeteo) under rubriken 

Inledning till den digitala versionen + Skyddet för flyktningar på det internationella 

området, besökt 2017-02-02. 
32 Jfr 2 kap. 19 § Regeringsformen. 

http://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html
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annan svensk lag ska konventionen ges företräde och en konventionskonform 

tolkning ska användas som utgångspunkt.33 Europadomstolens praxis är av 

bindande karaktär och har stor betydelse för den nationella rätten vilket gör 

det intressant att granska relevanta prejudikat härifrån. Europadomstolens 

prejudikat står som bekant över svenska domstolars men domstolen kan 

tillskillnad från EU-domstolen inte upphäva beslut taget av nationell 

myndighet eller domstol.34 

 

Även EU-rättsligt material kommer användas. De nationella domstolarna har 

processuell autonomi, detta innebär att unionsrätten inte hindrar nationella 

domstolar att tillämpa nationella processregler i de fall gemenskapsrätten inte 

stadgar något annat.35 Den nationella förvaltningen eller den dömande 

verksamheten får dock inte hindra att de bindande rättsakternas syfte slår 

igenom. Enbart införlivandet av ett direktiv innebär inte att verkan av 

direktivet försvinner.36 Om det uppkommer tolkningssvårigheter mellan 

nationell rätt och sekundärrätt ska sekundärrätten tolkas i ljuset av 

primärrätten, rättighetsstadgan eller allmänna rättsprinciper.37 För denna 

uppsats kommer sekundärrätt och till viss del primärrätt användas. Gällande 

sekundärrätten är det främst form av direktiv. I denna uppsats är två direktiv 

centrala. Det första är Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU 

(omarbetade skyddsgrundsdirektivet).38 Direktivet innehåller bestämmelser 

om när en person ska anses vara i behov av internationellt skydd.39 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU (omarbetade 

asylprocedurdirektivet) innehåller materiella och processuella bestämmelser 

i förhållande till hur beviljande och återkallande av internationellt skydd ska 

och får göras.40 Båda direktiv bygger till i stora delar på internationella 

                                                 
33 Se NJA 2013 s. 502 p. 51–53. 
34 Sveriges domstolar, Europadomstolen för mänskliga rättigheter. <www.domstol.se/Om-

Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/>, besökt 2017-01-25.  

Jfr. Sveriges domstolar, EU-domstolen.<www.domstol.se/Om-Sveriges-

Domstolar/Domstolar-i-Europa/EU-domstolen/>, besökt 2017-01-25. 
35 Se Mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz mot Landwirtschaftskammer für das Saarland, 

EU:C:1976:188 p. 5. 
36 Se C-62/00 Marks & Spencer mot Commissioners of Customs & Excise, EU:C:2002:435 

p. 25-27; Jfr Mål 103/88 Fratelli Costanzo SpA mot Milano kommun, EU:C:1989:256, p. 

29-31.  
37 Bernitz och Kjellgren (2014) s. 180. 
38 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om 

normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till 

internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller 

kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade 

skyddet. 
39 Se DS 2013:72 s. 36f. – Begreppen alternativt skyddsbehövande och övrigt 

skyddsbehövande är bland annat upptagna ifrån detta direktiv 
40 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om 

gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd, art. 1. 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/
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konventioner.41 Enligt förarbetsuttalandena är det omarbetade 

asylprocedurdirektivet tillämpligt på alla ansökningar om uppehållstillstånd 

där skyddsbehov åberopas.42 Det ska uppmärksammas att även det äldre 

asylprocedurdirektivet43 är av betydelse för uppsats då detta i stora delar låg 

till grund för den första reform som skedde av UtlL. När 

asylprocedurdirektivet aktualiseras kommer det nya direktivet benämnas som 

det omarbetade asylprocedursdirektivet. I de fall det äldre direktivet 

aktualiseras kommer detta benämnas som det äldre asylprocedurdirektivet. I 

och med att det empiriska materialet sträcker sig från tiden mellan 2011 – 

2017 är det dock viktigt att poängtera att det äldre asylprocedurdirektivet 

upphörde att gälla 21 juli 2015. Detta innebära att vissa bestämmelser i det 

nya direktivet inte kommer kunna vara tillämpliga på fall innan detta datum 

om inte annat rättsligt stöd finns för detta. Vidare kommer jämförelsen mellan 

direktivens bestämmelser och den nationella rätten enbart aktualiseras om en 

nationell bestämmelse skiljer sig på något avsevärt sätt ifrån motsvarande 

direktivsbestämmelse. I de fall det äldre skyddsgrundsdirektivet44 

aktualiseras kommer skillnad göras mellan direktiven på samma sätt som nyss 

nämnt.  

 

Gällande primärrätten kommer främst Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna45 (rättighetsstadgan) användas. 

Rättighetsstadgan är tillämplig när unionsrätten tillämpas mot enskilda 

individer och dess uttolkare är EU-domstolen.46 Rättighetsstadgan innehåller, 

likt EKMR, en rättighetskatalog. Dessa rättsakter löper parallellt med 

varandra vilket betyder att båda måste iakttas. Viss skillnad finns mellan vilka 

rättskällor de respektive domstolarna tenderar att använda. Europadomstolen 

har tenderat att utgå ifrån internationell rätt medan EU-domstolen främst 

utgått från det gemenskapsrättsliga regelverket.47 Trots detta är såklart 

internationella rättsakter tillämpliga även vid tolkningen av 

                                                 
41 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU, skäl 3; Jfr Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/95/EU, skäl 3–4. 
42 Se prop. 2016/17:17 s. 31.  
43 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för 

medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus. 
44 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som 

personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga 

ställning och om innehållet i det beviljade skyddet. 
45 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (C 326/391) 
46 Ibid. Art. 51.  
47 Jfr. Stern, Rebecca (2014). Konsten att navigera mellan rättsområden. I Lotta Lerwall 

(red.) Makt, myndighet, människa: en bok i speciell förvaltningsrätt, s. 84; Jfr C- 285/12 

Aboubacar Diakité mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 

ECLI:EU:C:2014:39, p. 20–26. 
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gemenskapsrätten.48 Även relevanta avgöranden från EU-domstolen kommer 

beaktas i den följande framställningen.  

 

Mot bakgrund av att vägledning sällan kommer ifrån MiÖD, särskilt i 

förhållande till säkerhetsärenden49, bedriver istället MIV en vägledande 

verksamhet av omfattade slag. Styrningen sker genom att MIV dels 

sammanställer och tolkar praxis både från EU-domstolen och MiöD, dels 

sammanställer landinformation. De vägledande dokumenteten har rubriken 

”Rättsliga ställningstaganden”. Utöver detta har verket även en handbok för 

rättsligt stöd. Dokumenten syftar till att åstadkomma en enhetlig och 

likformig rättstillämpning inom myndigheten. Avsteg från 

ställningstagandena bör enligt MIV inte förekomma.50 Trots detta är inte en 

myndighets styr- och stöddokument några bindande rättskällor. 

Ställningstagandena kommer användas i syftet att få insikt i 

migrationsverkets förståelse för gällande rätt samt hur myndigheten 

handlägger säkerhetsärenden. Gällande det empiriska materialet kommer 

detta bestå utav domar från MD. Som nämndes i kap 1.3 hänvisas läsaren till 

kap 5.1 för vidare redovisning för urval, avgränsning och tillvägagångssätt.  

 

Slutligen kommer även juridiskt källmaterial användas i den mån lag, 

förarbeten eller praxis inte kan ge tillfredställande svar. Det juridiska 

källmaterialet kommer bestå utav litteratur och artiklar. Utöver det som 

nämnts kommer även EU-rättsliga stöddokument, utredningsbetänkanden, 

internationella stöddokument att användas.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen ämnar inte utreda säkerhetsärenden vilka hanteras enligt Lag 

(1991:572) om särskilt utlänningskontroll, härefter LSU. Vidare kommer inte 

uppsatsen inte utreda de fall där den sökande är EU/EES medborgare. Den 

förstnämnda avgränsningen motiveras mot bakgrund av att ärenden vilka 

handläggs genom LSU består i princip av absolut sekretess. I och med att 

syftet är att utreda faktiskt tillämpad rätt skulle valet av LSU skapa 

metodproblem. I fråga om den andra avgränsningen motiveras denna mot 

                                                 
48 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) (2014), Handbok om 

europeiska rätt rörande asyl, gränser och invandring, 

<www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_SWE.pdf>, besökt 2017-03-01, s. 19.  
49 Se not. 20. 
50 Jfr Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående upphörande av rätten till 

bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA för utlänningar 

som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen 

(2005:716) - SR 63/2016, 

<lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38739>, besökt 2017-02-03. 
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bakgrund av att EU/ESS medborgare tillgodoses vissa särskilda rättigheter i 

förhållande till tredjelandsmedborgare genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/38/EG (rörlighetsdirektivet).51 Visserligen hade en jämförelse 

kunnat göras mellan å ena sidan tredjelandsmedborgare å andra sidan EU/ESS 

medborgare men mot bakgrund av de begräsningar som följer utav 

tidsaspekten har denna avgränsning gjorts. Denna jämförelse kan dock ligga 

till grund för vidare forskning. 

 

I fråga om vilka processuella och materiella bestämmelser uppsatsen ämnar 

utreda har här avgränsning gjorts mot bakgrund av uppsatsens 

rättssäkerhetsbegrepp. I korthet kan nämnas att avgränsningen härför sig till 

frågan om partsinsyn och kommunikation, i nära anslutning till dessa hör 

frågan om rätten till försvar och ett effektivt rättsmedel. Jag har valt att inte 

studera rätten till muntlig förhandling då jag anser det nyss nämnda 

bestämmelser i stora delar kompenserar utebliven muntlig förhandling. 

Läsaren hänvisas till det avslutande stycket i kap 1.8 där detta diskuteras mer 

ingående. Fokus är som tidigare nämnt prövningen i domstol. Trots detta har 

det ansetts nödvändigt att beskriva vissa delar utav processen i den 

administrativa delen utav förfarandet då de processuella och materiella 

bestämmelserna i vissa fall är hänförliga till denna del av processen. Detta 

motiveras också av att uppsatsen ämnar att beskriva processen utifrån den 

premiss att initiering av säkerhetsärendet sker hos MIV. Således har också 

avgränsning skett till de fall ett ärende påbörjas på SÄPO:s initiativ.  

 

UtlL:s bestämmelser kring vem som är att anse som flykting, alternativt 

skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande kommer inte presenteras då 

jag bedömer denna kunskap som allmän.52 Det är inte heller uppsatsen syfte 

att på djupet diskutera dessa skyddsgrunder. 

1.6 Disposition 

Framställningen inleds med att läsaren i kap 2. kommer introduceras för 

relevanta grunder inom migrationsprocessen. Här kommer de olika 

aktörernas roller presenteras och analyseras. I kap 3. övergår uppsatsen till att 

beskriva säkerhetsärenden. Till en början kommer en kort historisk bakgrund 

presenteras med syfte att visa hur säkerhetsärenden gått från att vara en 

nationell angelägenhet till ett allt mer internationaliserad angelägenhet. Efter 

                                                 
51 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 

inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om 

upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 

75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG 
52 Se 4 kap. 1–2 a §§ UtlL. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32004L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/AUTO/?uri=celex:32004L0038
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detta följer reformerna av instansordningen och dess bakomliggande motiv. I 

kapitel 4 kommer växelvis jämförelse ske mellan reformerna och gällande 

rätt, vidare kommer det presenteras hur lagstiftaren valt att tolka de direktiv 

som föranledde reformerna. Kapitlet avslutas med att presentera gällande 

bestämmelser i fråga om uteslutnings- och utvisningsinstitutet. I kap 5 

övergår sedan uppsatsen i den empiriska utredningen. I kap. 6 följer 

sammanfattning av de resultat som följt av kapitel 3 och 4, analys av 

resultaten och slutligen en diskussion av uppsatsen resultat.   

1.7 Forskningläge 

Domstolsprövning av säkerhetsärenden är ett relativt nytt fenomen i nationell 

rätt då frågan tidigare tillhörde regeringen. Till viss del har ämnet behandlats 

inom gemenskapsrätten. Av den praxis som utarbetats har denna i stora delar 

upptagits i EU-direktiv vilket i sin tur implementerats i nationell rätt.53 I 

förhållande till säkerhetsärenden råder sekretess. För att få tillgång till 

besluten måste en personlig förfrågan göras hos ansvarig domstol. Efter detta 

gör ansvarig rådman en sekretessprövning av varje enskilt beslut samt 

tillhörande bilagor. I regel innebär detta maskering av stora delar av 

materialet. Innan 2015 var ärendemängden förhållandevis liten vilket 

inneburit att intresset möjligtvis varit litet. Detta har i sin tur inneburit att 

någon nationell praxis inte utvecklats kring säkerhetsärenden. Uppsatsen 

frågeställningar har mot bakgrund av detta behandlats relativt fåordigt i 

forskningssammanhang.  

 

Som nämndes tidigare ska rättssäkerhetsperspektivet vara centralt för 

uppsatsen. Inom detta område finns ett antal statliga utredningar vilka 

fokuserar på frågor kring rättssäkerhet på ett övergripande plan. Dessa är 

bland annat SOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden, SOU 2009:56 

Den nya migrationsprocessen och SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av 

förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Vidare finns det god 

tillgång till litteratur som tagit sig an frågan om rättssäkerhet ifrån olika 

perspektiv. Både utredningarna och litteraturen har i vissa delar 

problematiserat de frågeställningar uppsatsen har som fokus att besvara men 

jag har inte funnit att materialet lämnat tillfredställande svar. Mot bakgrund 

av de nu sagda finns det möjlighet att bidra med ny kunskap till ett relativt 

outforskat område.   

                                                 
53 Se Reneman (2014),<https://www-bloomsburycollections-com.ludwig.lub.lu.se/book/eu-

asylum-procedures-and-the-right-to-an-effective-remedy/>, besökt 2017-03-02, s. 381ff.  

https://www-bloomsburycollections-com.ludwig.lub.lu.se/book/eu-asylum-procedures-and-the-right-to-an-effective-remedy/
https://www-bloomsburycollections-com.ludwig.lub.lu.se/book/eu-asylum-procedures-and-the-right-to-an-effective-remedy/
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1.8 Rättssäkerhetsbegreppet 

Som tidigare nämnts ska ett rättssäkerhetsperspektiv appliceras på denna 

uppsats. Perspektivet tar sin utgångspunkt i rättssäkerhetsbegreppet vilket 

därför behöver preciseras. Det finns inte någon allmänt accepterat 

legaldefinition av rättssäkerhetsbegreppet.54 Mot bakgrund av detta motiveras 

också en relativt omfattade genomgång av begreppet. Därför följer till en 

början en kort presentation av grundläggande reformer som enligt lagstiftaren 

ämnat stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen, syftet med detta är att 

förena begrepp och kontext men även presentera lagstiftarens tolkning av 

begreppet. Vidare presenteras olika perspektiv från det juridiska 

källmaterialet. Slutligen presenteras min tolkning av begreppet och hur det 

ska tillämpas vid genomgången av det källmaterial som ligger till grund för 

uppsatsen. 

 

Tidigare prövades utlänningsärenden inte i förvaltningsdomstol utan i en 

utlänningsnämnd. Denna nämnd var en förvaltningsmyndighet med 

domstolsliknande uppgifter och således inte en renodlad domstol. Sista 

instans var i vissa fall regeringen eller dåvarande Regeringskansliet. 

Regeringen hade även långgående möjligheter att påverka rättstillämpningen 

och utsåg också vissa av nämndens ledamöter.55 Kritiken mot detta 

resulterade i 2005 års UtlL. Här togs de första stegen mot en rättssäker process 

vilket i grunden innebar en maktförskjutning från regeringen till 

förvaltningsdomstolarna. Några av nyheterna var bland annat 

tvåpartsprocessen, utökad möjlighet till muntlig förhandling, större möjlighet 

till insyn och kommunikation för den enskilde och insyn för allmänheten. 

Syftet med tvåpartsprocessen var att skapa förutsättning både för den 

utredande myndigheten och den enskilde inkomma med material framför en 

oberoende förvaltningsdomstol. I teorin skulle detta resultera i ett bättre 

underlag för domstolen att ta ställning till. Vidare syftade tvåpartsprocessen 

till att parterna skulle kunna bemöta bevisningen i ärendet på ett bättre sätt 

och således värna sina intressen.56 Denna reform var dock bara det första 

steget i förändringsprocessen. Regeringen var fortfarande sista instans i flera 

ärenden, däribland säkerhetsärenden, vilket numera inte är fallet. Syftet med 

den senare reformen har i likhet med den äldre varit att förstärka möjligheten 

för parterna att värna sina intressen. En mer detaljerad redogörelse av den 

senare reformen presenteras i anslutning till kap. 3. 

 

                                                 
54 Se Frändberg (2001) s. 271. 
55 Se prop. 2004/05:170 s. 86ff., s. 91.  
56 Ibid. s. 105. 
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Enligt Åke Frändberg, professor emeritus i allmän rättslära, innebär 

rättssäkerhet i grunden att staten begränsar sin möjlighet att ingripa i den 

enskildes sfär.57 Frändberg menar att rättssystemet ska vara såpass klart och 

tydligt att den enskilde ska kunna finna svar i lagtexten på hans eller hennes 

frågeställningar. Det centrala är således förutsägbarhet.58 Frändberg gör ingen 

skillnad mellan materiell eller formell rättssäkerhet, något som däremot Olof 

Petersson, professor i statskunskap gör och placerar förutsägbarhet i det 

formella facket.59 Frändberg menar att kategoriseringen av begreppet riskerar 

att få konsekvensen att den formella eller materiella delen av begreppet 

värderas högre. Begreppet bör istället preciseras så långt som möjligt på ett 

enhetligt sätt.60 Kärnan i Frändbergs rättssäkerhetsbegrepp är således 

förutsägbarhet för den enskilde. Detta innebär samtidigt att han inte lägger 

någon vikt vid innehållet eller konsekvensen i bestämmelsen.61 Med denna 

förståelse av begreppet skulle sannolikt även den äldre processordningen som 

presenterades i korthet ovan varit acceptabel. Utöver förutsägbarhet tillägger 

Petersson att rättssäkerhet uppnås först när domstolarna stävar efter att 

tillgodogöra den enskilde materiellt riktiga beslut.62 Varje individ ska 

tillgodoses likhet inför lagen, saklig och opartisk myndighetsutövning, 

garantier för social trygghet och skydd från inskränkningar i fri- och 

rättigheter.63 Peterssons definition innehåller på så sätt ett anspråk på rättvisa. 

I gällande rätt möjliggörs den enskilde detta genom bland annat regler om 

partsinsyn, kommunikation, skydd mot jäv, möjlighet till muntlig förhandling 

och motiveringsplikt.64  

  

Eric Bylander, jur. dr i processrätt, har i sin doktorsavhandling analyserat 

begreppet rättssäkerhetsbegreppet i förhållande juridiskt källmaterial och 

förarbetsuttalanden till Förvaltningsprocesslagen (1971:291), härefter FPL, 

och således förfarandet i förvaltningsdomstol. Bylander menar att begreppet 

inte är helt tydligt mot bakgrund av förarbetsuttalandena i betydelsen att 

materiell riktighet är synonymt med rättssäkerhet om än att detta framhålls i 

nära relation till begreppet. Visserligen menar Bylander att materiell riktighet 

måste ingå begreppet men även att förarbetena ger stöd för en vidare 

innebörd. Materiellt riktiga beslut är såldes bara det första steget i 

rättssäkerhetsbegreppet.65 Bylander menar är det en sak är det att den enskilde 

tillgodoses muntlig förhandling, en annan sak vad det i faktisk mening 

                                                 
57 Se Frändberg (2005) s. 283. 
58 Ibid. s. 288. 
59 Se Petersson (2005) s. 22. 
60 Se Frändberg (2005) s. 285f. 
61 Se Peczenik (1995) – Peczenik menar dock etiska avväganden i hög grand måste ingå i 

begreppet rättssäkerhet, s. 94. 
62 Jfr Petersson (2005) s. 23.  
63 Se Petersson (2005) s. 23f. 
64 Jfr SOU 2014:76 s. 97. 
65 Jfr Bylander (2006), s. 331, 338f, 350. 
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innebär för den enskilde.66 I likhet med Bylander resonemang kring en faktisk 

tillgång till en rättssäker process finns principen om effektivt rättsmedel inom 

EU-rätten. Principen har sin grund i art. 47 i rättighetsstadgan. Bestämmelsen 

innebär att medlemsstaten måste säkerställa att både principer och 

bestämmelser som kommer till uttryck i stadgan så som i sekundärrätten får 

faktisk effekt.67 Art. 47 stadgar att var och en ska inför en opartisk domstol få 

en rättvis68 och offentlig prövning av sitt ärende. Ett sätt att möjliggöra den 

faktiska effekten av detta är att den sökande tillgodogörs en juridisk 

rådgivare.69 Effektivitet uppnås således först när sökande kan anses ha reella 

möjligheter till prövning av sitt ärende och rimliga utsikter till framgång.70 

Inskränkningar är acceptabla men enbart om exceptionella omständigheter 

råder, exempelvis om statens existens hotas.71 Om det är fråga om statens 

säkerhet är utgångspunkten att staten bäst känner till hur frågan ska avgöras, 

men inskränkningen får aldrig vara oproportionerlig i förhållande till det mål 

som ska uppnås. Staten (lagstiftaren) måste göra en noggrann avvägning 

mellan å ena sidan hur hårt ingreppet drabbar den enskilde, å andra sidan 

vilken status den enskilde har och om det finns möjlighet att kompensera den 

enskilde för ingreppet.72 

 

Mot bakgrund av det nu presentade kan det konstateras att 

rättssäkerhetsbegreppets innebörd skiljer sig åt beroende på vilken definition 

man väljer att ansluta sig till. Frändberg kan sägas förespråka en smalare 

tolkning medan lagstiftaren, Petersson och Bylund förespråkar en extensiv 

tolkning om än i olika former. EU-rätten betonar likt Bylund den faktiska 

tillgången till rättsmedlet.  

 

För denna uppsats kommer rättssäkerhetsbegreppet användas enhetligt. 

Därav följer ingen materiell eller formell indelning. Detta innebär dock inte 

att jag, likt Frändberg, inte lägger någon betydelse i konsekvensen av en 

bestämmelse. Rättssäkerhetsbegreppet bör i allra högsta grad innehålla ett 

anspråk på rättvisa eller godtagbarhet i förhållande till den inskränkning som 

                                                 
66 Ibid. s. 340. 
67 Se Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet 

(2016), Handbok om europeisk rätt rörande tillgång till rättslig prövning, 
<fra.europa.eu/sites/default/files/.../fra-ecthr-2016-handbook-on-access-to-justice_sv.pdf>, 

besökt 2017-03-05, s. 31. 
68 Se C-199/11 Europese Gemeenschap mot Otis m.fl., EU:C:2012:684 p. 71 – i betydelsen 

likställdhet mellan parterna; Jfr C-619/10, Trade Agency Ltd mot Seramico Investments Ltd, 
EU:C:2012:531 p. 53 – i betydelsen motiveringsplikt. 
69 Se Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet 

(2016), Handbok om europeisk rätt rörande tillgång till rättslig prövning, s. 27–29, 103f.; 

Jfr M.S.S. v. Belgium and Greece, Appl. no. 30696/09 (G.C), paragraph, 288.  
70 Se SOU 2010:87 s. 157. 
71 Se Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet 

(2016), Handbok om europeisk rätt rörande tillgång till rättslig prövning, s. 121. 
72 Se Åhman (2012) s. 34, 38f, 44. 
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görs. Jag menar ändå att rättssäkerhetsbegreppet ska innehålla krav på 

förutsägbarhet. I denna del håller jag således med Frändberg. Jag håller dock 

inte med Frändberg i den meningen att lagtexten ska kunna vara så pass klar 

att den enskilde själv ska kunna förutspå rättsföljden. Istället menar jag att 

förutsägbarheten kan upprätthållas genom en klar och tydlig rättstillämpning, 

exempelvis genom underrättspraxis. Detta motiveras mot bakgrund av den 

migrationsrättsliga kontexten som i många delar inte kan lämna självklara 

svar enbart genom lagtexten. Detta är utgångspunkten. Särskilt viktigt är 

beaktandet av likabehandlings- och objektivitetsprincipen, framför allt vid 

bevisvärdering. Likabehandlingen innebär i dessa fall att den enskilde inte 

ska missgynnas om det inte finns stöd i lag.73 I de fall lagen lämnar utrymme 

för tolkning, vilket är vanligt i denna kontext, måste beslutet enbart tagit 

hänsyn till det relevanta omständigheterna och exempelvis inte enbart den 

enskildes personliga egenskaper eller beteende.74 För att rättssäkerhet ska 

råda bör även materiell riktighet eftersträvas. Kontrollen av ett beslut riktighet 

kan enbart göras genom motivering till beslutet, således är även detta är 

rättssäkerhetsgaranti.75 Utöver att motiveringen till ett beslut möjliggör 

kontroll och således även faktiskt möjlighet att överklaga innebär detta också 

att rättsmedlet blir tillgängligt. Motiveringen ska innehålla det rättsliga stöd 

som använts samt en saklig och genomgripande motivering till slutsatserna.76 

Om beslutet är särskilt ingripande bör kraven vara högre vad gällande 

beslutets kvalitet.77 Hit bör bland annat omfattning, detaljrikedom och 

självständighet i motiveringen.  

 

Utöver förutsägbarhet och materiell riktighet så som presenterat ovan menar 

jag att rättssäkerhetsbegreppet bör förstås som den enskildes möjlighet att i 

faktiskt mening tillgodogöra sig lagens processuella och materiella effekt och 

därav ges en, i förhållande till den situation som råder, rimlig möjlighet att 

bevaka sitt intresse. Som exempel kan nämnas det förra kravet på materiell 

riktighet. Ett beslut kan till synes vara materiellt riktigt helt utan att den 

enskilde exempelvis kunnat bemöta motpartens bevisning. Enligt min 

definition är detta inte rättssäkert. I det sammanhang uppsatsen befinner sig i 

vilar möjligheten till faktisk effekt på rätten till insyn, kommunikation och 

det offentliga biträdets roll. Eventuella inskränkningar i möjliggörandet av 

den faktiska effekten, och således de nu nämnda instituten, ska göras efter en 

proportionalitetsbedömning vilket ska framgå i beslutet.  

                                                 
73 Se SOU 2010:29 s. 149. 
74 Se Bull (2012) s. 101f. 
75 Tillgängligheten kan begränsas av sekretess men även de undantag som framgår i 13 kap. 

10 § UtlL och 20 § FL. 
76 Se JO 2004/05 s. 160 – Resonemangen ska vara självständiga och inte direkt stödja sig på 

andra källor. 
77 Se JO 1997/98 s. 185 – Stadgandet utgår från myndighets motiveringsskyldighet, 

förvaltningsdomstolar har dock en likartad motiveringsskyldighet; Jfr 30 § FPL.  
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2 Parternas roller i procesen 

I följande kapitel kommer den utredande myndighetens, den enskildes och 

den dömande verksamhetens roller i migrationsprocessen utredas och 

analyseras. Syftet är även att ge läsaren en överblick över parternas 

skyldigheter i processen. Mot bakgrund av detta kommer grundläggande 

processuella principer presenteras.  

2.1 Allmänt om migrationsverkets 
uppdrag 

MIV är enligt 1 § Förordning (2007:996) med instruktion för 

migrationsverket den myndighet som ansvarar för utredningen av ärenden 

som rör uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av 

asylsökande, anvisningar till kommuner av nyanlända, återvändande, 

medborgarskap och återvandring. Vidare ska MIV enligt 2 § skapa 

förutsättningar för ett effektivt och långsiktigt hållbart asylsystem vilket 

värnar asylrätten. Asylutredningen ska enligt 3 § bland annat utmärkas av 

förutsägbarhet, enhetlighet och hög kvalitet.78 MIV åläggas enligt 2 § punkt 

17 att anmäla misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten samt 

krigsförbrytelser. Vidare åläggas MIV att bistå Säkerhetspolisen i dess 

uppdrag att förebygga och avslöja brott mot rikes säkerhet. Uppdraget har 

haft samma form sedan 2004.79  

2.2 Migrationsverkets roll i processen 

MIV har som förvaltningsmyndighet ansvar att värna de allmännas och 

enskildas intressen. För att uppnå de mål och krav myndigheten ålagts finns 

vissa centrala förvaltningsrättsliga principer att tillgå. Som utgångspunkt kan 

här nämnas myndighetens utredningsansvar (officialprincipen). Varför det är 

ett ansvar och inte en plikt är för att principen ännu inte lagstadgats. Det finns 

dock starka skäl som talar för att detta ansvar i princip är en plikt, dels mot 

bakgrund av praxis, JO-uttalanden och en allmän uppfattning om att en 

förvaltningsmyndighet har de bästa förutsättningar för att utreda målet.80  

 

Utredningsansvaret kan analogt utläsas ur 8 § FPL där förvaltningsdomstolars 

utredningsansvar fastslås. Detta ska dock läsas tillsammans med 

                                                 
78 I fråga om förutsägbarhet och enhetlighet presenterades brister under kap. 1.1. 
79 Jfr Förordning (1988:429) för Migrationsverket och Förordning (2004:294) med 

instruktion för Migrationsverket, 4 §. 
80 Se RÅ 2006 ref. 15; Jfr. JO 1977/78 s. 310; Jfr prop. 2004/05:170 s. 154f. 
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Förvaltningslagen (1986:223), härefter FL, 4–7 §§ där bland annat 

myndighetens serviceskyldighet framgår. Hur långgående ett 

utredningsansvar kan krävas vara är vidare beroende av vilken typ av mål det 

är fråga om, styrkeförhållandena mellan parterna och huruvida beslutet är att 

anse som ingripande i den enskildes frihet eller om det är en ansökan om en 

förmån.81 Av förarbetena till UtlL framgår att det övergripande målet med 

utredningsansvaret är att sammanställa ett beslutsunderlag som kan anses 

fullständigt i förhållande till ärendets beskaffenhet, om brister finns ska dessa 

kompletteras. Detta görs främst genom att sökande tillgodoses partsinsyn och 

kommunikation. Mot bakgrund av detta ska tyngdpunkten i asylprocessen 

ligga i första instans.82  

 

I nära förbindelse med utredningsansvaret befinner sig 

motiveringsskyldigheten. Förutom att utredningen ska vara tillräcklig i 

förhållande till dess beskaffenhet ska ett beslut vara välmotiverat och 

objektivt i de avseenden som rör själva kärnan i utredningen.83 Här ingår 

bland annat att frågan om asylskäl, bevisning, trovärdighetsbedömning och 

riskbedömning presenteras.84 Motiveringen kan såklart skilja sig åt från fall 

till fall men det måste åtminstone vara så pass tydligt att den enskilde förstår 

vilka rättsregler, grunder samt omständigheter som resulterat i slutsatserna. 

En motivering är inte tillräcklig i de fall enbart innebörden av tillämplig lag 

redovisas.85 I ärenden där en person ansöker om asyl förväntas denne inte ha 

någon vetskap om sina rättigheter eller skyldigheter. Den asylsökande anses 

mot bakgrund av detta vara i ett särskilt underläge i förhållande till de 

utredande myndigheterna. Migrationsrätten, i synnerhet asylprocessen, utgör 

mot bakgrund av detta och i jämförelse med andra förvaltningsrättsliga 

ärendetyper ett särpräglat område på så sätt att den utredande myndighetens 

utredningsansvar som utgångspunkt ska vara förhållandevis vidsträckt.86 

Samma skyldigheter, både gällande motivering och utredning, gäller för den 

ansvariga domstolen.87  

2.3 Den enskildes roll i asylprocessen 

När den asylsökande väl är införstådd med sina rättigheter och skyldigheter 

finns det ett krav på att denna ska bidra till utredningen. Det är dock 

                                                 
81 Se RÅ 1974 ref. 29 – Specifikt Petréns resonemang; Jfr. Ragnemalm (2014), s. 82.  
82 Se prop. 2004/05:170 s. 153ff. 
83 13 kap. 10 § UtlL – det som stadgas måste alltid motiveras, i annat fall gäller 20 § FL; Jfr 

Värdegrundsdelegationen (2013), s. 13. 
84 Se Migrationsverket RCI 09/2013 s. 1.  
85 Se prop. 1996/97:25 s. 206; Jfr SOU 2013:37 s. 50. 
86 Se UNHCR:s handbok, art. 190-192; Jfr prop. 2004/05:170 s. 155. 
87 Se SOU 2013:37 s. 78f; Jfr 30 § FPL. 
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fortfarande MIV som ansvarar för att utredningen blir fullständigt utredd.88 

MiöD har vid ett flertal gånger fastslagit att det åligger den asylsökande att 

visa att förutsättningarna för de åberopade skyddsskälen föreligger. Den 

enskilde delar således bevisbördan med den utredare myndigheten.89 Som 

exempel kan vara att om den enskilde åberopat sitt hälsotillstånd som grund 

för asyl ska denne även inkomma med ett läkarintyg som styrker påståendet.90 

Hur högt kraven ställs för olika påståenden är sedermera beroende på hur 

svårt det är för den enskilde att själv säkra bevisningen. Även för de fall där 

konkret bevisning inte finns är det dock inte acceptabelt att den utredande 

myndigheten eller domstolen bortser från påståendet. Istället kan ett 

påstående godtas om det framstår som trovärdigt och sannolikt. Detta är en 

princip vilket i dessa sammanhang kallas benefit of the doubt.91 Det åligger 

myndigheten att motbevisa sådana påståenden som framstår som sannolika. I 

annat fall ska sökandes påstående godtas.92 Vid särskilt ingripande åtgärder, 

i detta fall om MIV anser att sökandes ansökan ska avslås mot bakgrund av 

att han eller hon anses utgöra säkerhetsrisk, ligger utrednings- och 

bevisbördan på MIV.93   

2.4 Migrationsdomstolens roll  

I grunden finns två olika perspektiv för hur en förvaltningsdomstol ska förfara 

under ett ärende. Som diskuterats tidigare är det migrationsrättsliga 

förfarandet något annorlunda i förhållande andra förvaltningsrättsliga 

ärenden. Men som utgångspunkt bör de nedan presenterade perspektiven 

kunna illusterara denna diskrepans även i förhållande till en 

migrationsdomstol. 94  

 

I förarbetena till FPL framgår det av departementschefens resonemang att 

syftet med processen i domstol är att nå materiellt riktiga resultat, värna den 

enskildes rättskydd och garantera att den enskilde tillgodoses rättssäkerhet.95 

Vidare preciseras inte dessa mål vilket har inneburit att fortsatt diskussionen 

i den juridiska litteraturen, något som också diskuterades i kap. 1.8.96 Hans 

Ragnemalm, tidigare professor i offentlig rätt, förhåller sig nära uttalandena i 

förarbetena. Enligt Ragnemalms resonemang är det centrala för en 

förvaltningsdomstol att värna rättssäkerheten för den enskilde i den meningen 

                                                 
88 Se SOU 2006:6 s. 198, 203-206; Jfr Diesen (2012) s. 208.  
89 Se UNHCR:s handbok, p. 196; Jfr prop. 2004/05:170 s. 153ff. 
90 Se MIG 2007:15. 
91 Se R.C v. Sweden, Appl. no. 41827/07, paragraph 50. 
92 Se MIG 2010:6. 
93 Jfr Diesen (2012) s. 202.  
94 Jfr 8 § FPL – Utlänningslagen har inga processuella bestämmelser vilket inbegriper 

processledning eller bevisning vilket gör att de allmänna bestämmelserna ska användas.  
95 Se prop. 1971:30 s. 278–280. 
96 Jfr Bylanders resonemang i kap. 1.8. 
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att han eller hon tillgodogörs en opartisk prövning, insyn och välmotiverade 

beslut.97 Ulrik Von Essen, professor i offentlig rätt, menar att prövningen i 

förvaltningsdomstol istället syftar till att kontrollera förvaltningen.98  

Till skillnad från förvaltningsmyndigheterna som i sin verksamhet bevakar 

både de allmännas och den enskildes intressen bör förvaltningsdomstolarnas 

syfte i första hand inte vara intressebejakande utan istället övervakande. 

Denna övervakning syftar till att kontrollera om myndighetens beslut befinner 

sig inom den befogenhet myndigheten tilldelats och om myndigheten tolkat 

och tillämpat lagen fel i något annat avseende. Det är således en fråga om 

överprövning och inte omprövning av ett beslut. Trots att 

förvaltningsmyndigheterna enligt Von Essen i första hand ansvarar för att 

besluten ska vara materiellt riktiga anser dock Von Essen att kontrollen av ett 

beslut sekundärt kan syfta till att tillgodose ett besluts materiella riktighet. 

Eftersom en förvaltningsdomstol även kan göra lämplighetsbedömningar av 

ett myndighetsbeslut kan det innebära att beslutet helt eller delvis förändras 

och blir således blir materiellt riktigt. Förvaltningsdomstolarna ska dock inte 

känna ett ansvar för att ändamålen med lagstiftningen uppnås i alla 

avseenden. Förvaltningsdomstolen blir enligt Von Essen på detta sätt en 

oberoende part. Det är detta som är det centrala inom den rättskipande 

verksamheten.99  

 

Dag Mattsson, justitieråd i Högsta domstolen, har poängterat viss problematik 

med denna styvbenta uppdelning i förhållande till den rådande verkligheten. 

Gemenskapsrätten och EKMR har i stor utsträckning påverkat 

förvaltningsdomstolarnas möjlighet att agera rättskipande i alla avseenden. 

Många värdekonflikter som utgångspunkt borde tillskrivas lagstiftaren och 

denna beslutsprocess har istället hamnat på de svenska 

förvaltningsdomstolarnas bord. Detta har resulterat i att 

förvaltningsdomstolarna tvingats bli allt mer rättsskapande.100 I den 

bemärkelsen bör detta förstås som mindre kontrollerande.  

 

Fredrik Wersäll, hovrättspresident för Svea Hovrätt, belyser även betydelsen 

av internationella konventioner i sammanhanget vilka ofta är vaga samtidigt 

som förarbetena sällan är lika utförliga som de nationella. Problematiken är 

specifikt hänförligt till migrationsrätten. Av detta följer ett ökat 

tolkningsutrymme för domstolarna.101  

                                                 
97 Se Ragnemalm (2014) s. 27, 37. 
98 Se Essen (2016) s. 27. 
99 Se Essen och Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 september 2016, uppl. 6, 

Zeteo) under rubrik Förvaltningsprocessens funktion + Lämplighetskriterier, besökt 2017-

02-25) 
100 Se Mattson (2014) s. 592f; Jfr Warnling-Nerep (2016) s. 279 –  Detta är i sig en större 

diskussion om hur EU-rätten påverkat den nationella förvaltningskulturen. 
101 Se Wersäll (2017) s. 1–3.  
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Hur bör då detta förstås i förhållande till MD:s verksamhet och i förhållande 

till säkerhetsärenden. Mot bakgrund av rättssäkerhetsperspektivet borde 

rimligtvis en migrationsdomstol vid behandlingen av säkerhetsärenden sträva 

efter att tillgodogöra den enskilde materiellt riktiga beslut. Detta innebär inte 

att domstolen ska inta en aktivistisk roll utan enbart beakta lämpligheten av 

beslutet i större utsträckning. Detta motiveras mot bakgrund av att 

säkerhetsärenden bör ses som särskilt ingripande för den enskilde. I de fall ett 

ärende klassificeras som ett säkerhetsärende får det till konsekvens att även 

följande ansökningar från den enskilde vars alltid ska behandlas som ett 

säkerhetsärende. Den enskilde frånskiljs på så sätt från den ordinarie 

processen redan vid det skedet att då ärendet bedömts utgöra ett 

säkerhetsärende.102 För detta talar även det faktum att MiÖD tar upp 

förhållandevis få fall för till prövning och som nämnt tidigare har ännu inte 

säkerhetsärenden prövats av domstolen. Om så skulle ske har MiÖD enbart 

prejudikatdispens och ingen ändringsdispens.103 Syftet med ändringsdispens 

är i grunden att korrigera domar som avviker från den enhetliga 

rättstillämpningen eller om bevisvärderingen i det aktuella fallet är 

bristfälligt.104 Frågan har utretts och utredningen lämnade förslag om att 

införa även ändringsdispens, lagstiftaren avböjde dock förslaget och 

motiverade den nuvarande ordningen med bakgrund av billighets- och 

effektivitetsskäl.105 En reell konsekvens av detta är av mål vilka kan vara 

materiellt felaktiga inte behöver tas upp till prövning om det inte finns 

prejudikatvärde i målet.  

                                                 
102 Jfr 1 kap. 7 § 2 st. UtlL. 
103 Se Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentar (1 november 2016, uppl. 10, 

Zeteo) Lagkommentar till 16 kap. 12 § UtlL, Jfr. Essen och Wennergren, 

Förvaltningsprocesslagen m.m. (1 september 2016, uppl. 6, Zeteo) Lagkommentar till 34 a 

§ FPL under rubriken ”Första punkten”. 
104 Se SOU 2009:56 s. 216. 
105 Se prop. 2004/05:170 s. 132; Jfr SOU 2010:44 s. 24f.; Jfr SOU 2009:56 s. 218. 
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3 Reformer och gällande rätt 

Nu när de grundläggande utgångspunkterna i migrationsprocessen 

presenterats och analyserats övergår utredningen till behandlingen av 

säkerhetsärenden. I inledningen av kap. 1.8 nämndes i korthet asylprocessens 

förändringar vilka påbörjades med 2005 års UtlL. I detta kapitel kommer dels 

nyss nämnda reform men även efterföljande reform studeras närmare utifrån 

deras påverkan materiell och processuell rätt. Vidare kommer avsikterna med 

reformerna – både ur EU-rättsligt och nationellt perspektiv – klargöras och 

analyseras. Först behöver dock läsaren tillgodogöras en kortare historisk 

återblick på hur säkerhetsärenden hanteras i nationell rätt.  

3.1 En nationell angelägenhet 

År 1914 utgör startskottet för när utvisningar och avvisningar börjar regleras 

i lag. Beslut om avvisning behandlades då av polismyndigheten medan beslut 

om utvisning behandlades av länsstyrelsen i det aktuella området. Idag är det 

MIV som prövar frågan om avvisning om inte polismyndigheten i det aktuella 

området bedömt att avvisning kan ske utan prövning enligt 8 kap. 17 § 2 st. 

UtlL. Polismyndigheterna har likt MIV en förpliktelse att uppmärksamma 

säkerhetshot.106 Skulle det vara så att utlänningen åberopar att denna avser att 

söka asyl måste ärendet lämnas över till MIV enligt 8 kap. 17 § 1 st. 1 p UtlL.  

 

Vad som tidigare kunde utgöra grund för utvisning enligt 1937 års 

utlänningslag (1937:344) var exempelvis om utlänningen var rom, lösdrivare, 

tiggare, yrkesmässig hasardspelare, bedragare eller smugglare av vin och 

sprit. Om utlänningen gjort sig skyldig till brottslighet som inte var 

nedtecknad i lag skulle en framåtsyftande prövning göras där frågan om 

denne inom 5 års lopp åter igen skulle kunna infalla i sådant beteende som 

kunde hota allmän säkerhet, ordning och sedlighet.107 Om utlänningen 

utgjorde ett hot mot rikets säkerhet eller om det låg i statens intresse att utvisa 

denne kunde det ske utan att beslut om utvisning var meddelat.108 Inte mycket 

förändrades med 1945 års utlänningslag, utan liknande bestämmelser 

förekom fram till ändringen av utlänningslagen i mitten på 1950-talet. 1954 

års utlänningslag innebar delvis att uppräkningen av vilka grunder som direkt 

innebar utvisning försvann och en mer allmän beskrivning infördes.109 Vidare 

var utvisning mot bakgrund av statens intresse eller rikets säkerhet fortfarande 

                                                 
106 Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten, 27 §. Jfr Förordning 

(2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, 3 och 29 §§. 
107 Se SOU 1945:1 s. 30. 
108 Ibid. s. 23. 
109 Se SOU 1951:42 s. 5. 
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tillämpliga bestämmelser.110 1954 års UtlL kom att tillämpas fram till och 

med 1989 års UtlL. I 1989 års UtlL tonades det relativt nationellt präglade 

säkerhetsbegreppet ner. Utvisning enbart mot bakgrund av statens intresse 

fanns numera inte med i motiven till lagen utan enbart begreppet rikets 

säkerhet.111 Vid närmandet av EU-inträdet kom begreppet säkerhet att 

förknippas allt närmare med den internationella flyktingrätten. Här sades att 

utvisning av säkerhetsrisker numera inte enbart var grundat på ett nationellt 

intresse utan även respekten för flyktingrätten och trovärdigheten för det 

nationella asylsystemet.112  

 

Av denna korta historiska återblick kan konstateras att säkerhetsbegreppet 

tidigare förhöll sig i nära samband med allmänbrottsliga gärningar. I de äldre 

motiven behandlades frågan i relativt få ordalag och utifrån ett samtida 

perspektiv kan man möjligtvis få ett intryck av viss godtycklighet. Denna 

ordning är numera förändrad och begreppet är numera både en internationell 

och nationell angelägenhet.  

3.2 Reformen av instansordningen 

I och med 2005 års reform, och således den tidigare ordningen, var utredande 

och beslutande myndighet i första instans MIV.113 Vid utredningen av ett 

säkerhetsärende skulle myndigheten enbart utreda sökandes asylskäl. Om 

beslutet avslogs och sedan överklagades skulle ärendet överlämnas till MiöD. 

I den fortsatta prövningen skulle MiöD enligt förarbetena utreda samtliga 

omständigheter av betydelse för ärendet. Utöver asylskäl och 

verkställighetshinder skulle spaningsfynd, händelser och källuppgifter som 

inneburit att utlänningen ansetts utgöra en säkerhetsrisk kontrolleras. Syftet 

var att utreda om uppgifterna var tillförlitliga eller inte.114 Den färdiga 

utredningen skulle sedermera överlämnas med ett yttrande till regeringen. 

Frågan kring huruvida utlänningen utgjorde en säkerhetsrisk eller inte tillkom 

dock uteslutande regeringen. Ansåg regeringen att utlänningen utgjorde en 

säkerhetsrisk innebar det således avslag på ansökan och utvisning om inte 

verkställighetshinder förelåg.115 Motiveringen till denna ordning sades vara 

att säkerhetsärenden ofta innehöll känslig information vilket krävde kunskap 

om internationell terrorism eller andra utrikespolitiskt känsliga frågor och att 

ärenden av denna beskaffenhet ställde krav på en snabb hantering. Mot 

                                                 
110 Ibid. s. 15f. 
111 Se prop. 1979/80:98 s. 64. 
112 Se prop. 1993/94/159 s. 7f.; Jfr SOU 2002:87 s. 617. 
113 Se prop. 2009/10:31 s. 78. 
114 Se prop. 2004/05:170 s. 248; Jfr prop. 2009/10:31 s. 79. 
115 Se prop. 2004/05:170 s. 249. 
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bakgrund av detta ansågs det naturligt att beslutanderätten i sakfrågan 

uteslutande tillföll regeringen.116  

 

Med EU-rättens krav på effektiva rättsmedel, rätt till domstolsprövning och 

rättvis rättegång blev det dock allt svårare att behålla denna ordning trots att 

den första reformen inte var särskilt gammal. I förhandlingarna inför 

antagandet av det äldre asylprocedurdirektivet argumenterade regeringen mot 

att möjliggöra domstolsprövning för utlänningar som ansågs utgöra ett hot 

mot rikets säkerhet, dock utan resultat.117 I och med att äldre 

skyddsgrundsdirektivet och äldre asylprocedurdrivet trädde i kraft genom 

2010 års UtlL förändrades således ordningen. Utöver processuella 

förändringar följde även materiella förändringar. Det var således en 

omfattande reform. De materiella förändringarna presenteras närmare i kap. 

4.1.1.   

 

I förhållande till de tidigare förarbetsuttalandena uttalades numera att rätten 

till domstolsprövning var en grundläggande princip inom den nationella 

rättsordningen och att det mot bakgrund av detta måste innebära att vissa 

säkerhetsärenden prövas inom det ordinarie förfarandet enligt UtlL utan 

regeringen som sista instans. Det betonades inte längre att ärendena alltid var 

komplexa utan istället av varierande sort. Även det faktum att LSU gav 

möjlighet till att pröva ärenden av känsligare beskaffenhet innebar det att 

regeringen behöll sin ställning som sista instans för de mest akuta 

säkerhetsärendena. Mot bakgrund av detta ansåg lagstiftaren att 

säkerhetsärenden enligt UtlL skulle följa den vanliga instansordningen. Detta 

innebar att MIV:s beslut numera skulle kunna överklagas till MD och 

sedermera MiöD.118 Detta är således nuvarande instansordning.  

 

De flesta remissinstanser var positivt inställda till förändringen men SÄPO 

uttryckte missnöje och anförde följande. Först och främst ansåg SÄPO att 

bedömningen kring säkerhetsärenden rimligen skulle tillkomma regeringen. 

Det sades bland annat att de uppgifter vilka Säkerhetspolisen använde var av 

den art att de inte kunde återges fullt ut till en migrationsdomstol. Den 

information som väl kunde återges skulle av denna anledning kunna ge ett 

fragmenterat intryck.119 I förarbetena förkommer inga resonemang från 

lagstiftarens håll om eventuell problematik i förhållande till 

domstolsprövningen trots Säkerhetspolisens resonemang.120  

                                                 
116 Ibid. s. 246f. 
117 Se SOU 2006:61 s. 191. 
118 Se prop. 2009/10:31 s. 237f. 
119 Ibid. s. 234f. 
120 Ibid. s. 239. 
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I förhållande till den tidigare ordningen, där MiöD fick relativt precisa 

uppgifter gällande utredningen av säkerhetsärendet finns det inget att finna i 

förarbetena vilka föranledde den nu presenterade reformen. Om detta ska 

tolkas som att uppgifterna fråntogs MiöD och därigenom tillföll SÄPO kan 

diskuteras. Faktum är att MiöD:s roll förändrades till att bli en renodlad och 

oberoende prejudikatinstans i förhållande till regeringen och frågan om 

säkerhetsärenden. Det faktum att lagstiftaren med respekt för 

domstolsämbetet inte längre angav några precisa instruktioner kan sannolikt 

vara en förklaring till detta. Tidigare var de facto MiÖD enbart ett beredande 

organ i säkerhetsärenden. Men frågan kvarstår. På vilket sätt bör MiöD, och 

i synnerhet MD, förhålla sig till den fakta som föranlett säkerhetsärendet då 

regeringen inte längre innehar denna uppgift.  

 

Som nämndes tidigare har SÄPO tolkningsföreträde i fråga om vad som utgör 

säkerhetsärende och även viss återhållsamhet i fråga om vilka uppgifter som 

myndigheten delger annan myndighet eller domstol. Enligt Christian Diesen, 

professor i processrätt, vilket även stöds Europadomstolens praxis121, ska 

dock alla faktauppgifter kontrolleras även i migrationsdomstolen.122 Detta 

uttalande fastslås i det sammanhang då Diesen diskuterar sakkunnigas 

betydelse i asylärenden. Enligt Diesen är en sakkunnig en fysisk eller juridisk 

person som förfogar över kunskap som inte domstolen själv besitter och avger 

ett muntligt eller skriftligt utlåtande. Enligt denna definitionen borde 

sannolikhet SÄPO:s och deras yttrande omfattas. Vidare menar Diesen att ett 

sakkunnigutlåtande inte är ett bevis i ordets bemärkelse utan hjälpfakta. 

Risken med att fästa allt för stor betydelse vid ett sådant yttrande enbart på 

grund av auktoritetens kunskapsförsprång är att underlåta en självständig och 

oberoende beroende värdering av sakuppgifterna.123 Om så är fallet i 

praktiken skulle detta i sin tur påverka den kontrollerade roll som en 

förvaltningsdomstol bör inta enligt Von Essen, vilket diskuterades i kap. 2.4. 

Detta skulle även i sin tur påverka uppfattningen om domstolens oberoende 

som delvis varit syftet med den nya ordningen.  

 

Mot bakgrund av det som framgått ovan går det också relatera detta till frågan 

om rättssäkerhet. Ur rättssäkerhetshänseende går det, mot bakgrund av den 

kunskap som föreligger, att påstå att en sökande vars ärende hanteras som ett 

säkerhetsärende tillgodogjorts en mer formalistisk form utav rättssäkerhet i 

utbyte mot en tidigare, i teorin, materiell rättssäkerhet. I tidigare ordning 

kontrollerade de facto en domstol, i detta fall MiöD, en annan myndighets 

sakuppgifter. Detta var en central del utav domstolen uppdrag. I den nya 

ordningen framgår inte längre denna skyldighet, åtminstone inte 

                                                 
121 Jfr. Liu v. Russia (No.2), appl. no. 29157/09, paragraph. 87–88, 90. 
122 Se Diesen (2012) s. 246. 
123 Ibid. s. 252f. 
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förarbetsuttalandena men å andra sidan i praxis från Europadomstolen och 

utav juridiskt källmaterial. I allmänhet uttalas inget om hur en domstol (MD 

eller MiöD) i dessa specifika fall ska eller bör förhålla sig till det källmaterial 

som presenteras av SÄPO. Å andra sidan ges sökande tillgång till en 

instansordning med oberoende domstolar, vilka bör antas kontrollera de 

uppgifter som finns i SÄPO:s yttrande. Det är dock oklart i vilken 

utsträckning detta kan ske eftersom SÄPO uppgett att alla uppgifter inte kan 

delges domstolen. Trots detta bör tidigare förarbetsuttalanden allt jämt vara 

gällande. I nuvarande situationen finns dock inga belägg att så är fallet utan 

detta kan istället framträda i den empiriska delen utav uppsatsen. Men i teorin, 

om rättssäkerhet ska förstås som möjliggörandet av ett materiellt riktigt 

beslut, så borde det nu presenterade minskat möjligheten till detta. 

3.3 Vad som utgör ett säkerhetsärende 

Säkerhetsärenden har även innan nuvarande ordning handlagts genom UtlL 

men i och med 2005 års UtlL infördes en allmän definition av vad ett sådant 

ärende utgör.124 Denna bestämmelse återfinns i 1 kap. 7 § UtlL. Av 

bestämmelsen framgår att ett ärende där SÄPO av skäl som rör rikets säkerhet 

eller vad som annars har betydelse för allmän säkerhet förordar: 

 

- avvisning eller utvisning,  

- avslag eller återkallelse på ansökan om uppehållstillstånd eller 

arbetstillstånd,  

- avslag eller återkallelse på ansökan om statusförklaring eller 

- avslag på ansökan om resedokument eller ansökan om varaktig 

bosättning, utgör ett säkerhetsärende.  

 

SÄPO har tillsynes tolkningsföreträde och avgör frågan om vem som utgör 

ett säkerhetsärende, och således ett hot, självständigt. Det finns ingen 

lagstadgad möjlighet för den enskilde att överklaga denna bedömning enskilt 

utan prövning följer sannolikt i det ordinarie överklagandet. Mot bakgrund av 

detta finns det inga bestämmelser i nationell rätt som stadgar på vilka grunder 

en säkerhetsriskbedömning ska göras. Däremot har EU-domstolen avhandlat 

detta i flera avseenden. I många fall har frågan diskuterats i ljuset av att den 

enskilde varit EU eller ESS medborgare och då även mot bakgrund av 

rörlighetsdirektivet. EU-domstolen har dock betonat att detta inte hindrar att 

bedömningsgrunderna tillämpas gentemot tredjelandsmedborgare eftersom 

säkerhetsbegreppet ska tolkas enhetligt.125  

 

                                                 
124 Se Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentar (1 november 2016, uppl. 10, 

Zeteo), Lagkommentar till 1 kap. 7 § ”inledande stycke” 
125 Se C-373/13 – T, H.T mot Land Baden-Wûrttemberg, EU:C:2015:413 p. 77. 
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Som utgångspunkt har varje medlemsstat både en folkrättslig och en EU-

rättslig självbestämmanderätt ifråga om vad ett hot mot rikets säkerhet 

utgör.126 Enligt EU-domstolen innebär dock begreppen tvingande hänsyn till 

den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen och allmän säkerhet 

att ett yttre eller inre hot måste finns mot en medlemsstats angelägenheter. 

Som nämnts ovan användas begreppen rikets säkerhet och allmän säkerhet i 

bestämmelsen som definierar säkerhetsärenden. Det förstnämnda begreppet 

har inte kommenterats specifikt av EU-domstolen men bör som tidigare 

nämnt inte hindra att det som följer även omfattar detta begrepp.127 Hot mot 

allmän säkerhet kan vara hot mot offentliga intuitioner, befolkningens 

överlevnad, allvarliga störningar i mellanstatliga samarbeten och militära 

intressen. Tvingande hänsyn till nationell säkerhet ställer ett högre krav, för 

att tvingande hänsyn ska föreligga ska hotet inverka på den allmänna 

säkerheten på ett synnerlig allvarligt sätt.128 EU-domstolen har slagit fast att 

vid tillämpningen av gemenskapsrätten måste varje medlemsstat åtminstone 

precisera hotets konkreta innebörd för staten eller dess medborgare. Det ska 

föreligga ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot. Ett anmärkningsvärt 

beteende kan inte självständigt utgöra detta.129  

3.4 Förfarandet hos utredande myndighet  

I och med att ovan beskrivna reformer – särskilt 2010 års reform – följde att 

förfarandet för säkerhetsärenden inte gjordes särskilt olikt i förhållande till 

andra kategorier utav ärenden. UtlL innehåller de facto förhållandevis få 

bestämmelser direkt hänförliga till säkerhetsärenden. Som utgångspunkt ska 

dock ett säkerhetsärende alltid hanteras skyndsamt.130 Ett förfarande kan, som 

påpekats i kap. 1.5, initieras på ett flertal olika sätt. Och som nämnts i kap 2.1 

har MIV ansvar att bistå SÄPO i sökandet efter personer som kan utgöra det 

säkerhetsrisker. Ansvariga för denna uppgift är en specialistgrupp inom MIV. 

Specialisterna ska även vara deltagande under hela processen.131 Misstanke 

kan uppkomma under det första samtalet med den asylsökande. Det är mot 

bakgrund av olika indikationer som den ansvariga utredaren grundar sin 

                                                 
126 Se Bring, Mahmoudi och Wrange (2014) s. 69; Jfr C-348/09, P.I. mot 

Oberbûrgermiesterin der Stadt Remscheid., EU:C:2012:300 p. 22–24. 
127 Se Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentar (1 november 2016, uppl. 10, 

Zeteo) kommentar till 5 kap. 1 § ”andra stycket”. I kommentaren framkommer inga direkta 

skillnader mot begreppet rikets säkerhet. 
128 Se C-249/11 Hristo Byankov mot Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti, 

EU:C:2012:608 p. 78. 
129 Ibid. p. 40. 
130 1 kap. 13 § UtlL. 
131 Se Migrationsverket I-12/2015 s. 4; Jfr Migrationsverket VCI AP 14/2013 s. 2. 
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misstanke.132 Vid detta tillfälle ska uppgifterna remitteras till SÄPO för 

vidare utredning. Som utgångspunkt ska SÄPO inkomma med ett remissvar 

inom åtta veckor.133 Efter detta ska ansvarig utredare, i samråd med SÄPO, 

ta ställning till om anmälan även ska ske till åklagare eller 

Krigskommissionen.134 Inkommer svar innan asylutredningen är klar ska 

detta inte påverka utredningen mer än uppgifterna kan beaktas vid frågan om 

uteslutning. Yttrandet är alltså inte bindande för MIV.135 Som tidigare nämnts 

bör även detta gälla den dömande makten. Sammantaget innebär det att 

samtidiga parter ska genomföra en självständig utredning med beaktande av 

alla de omständigheter som talar för och emot ett uppehållstånd.136 I de fall 

en utlänning vars första ansökan hanterats som ett säkerhetsärende men där 

utvisningsbeslutet inte kunnat verkställas ska även den efterföljande ansökan 

hanteras på samma sätt som nyss stadgat.137 SÄPO har möjlighet att överklaga 

MIV:s beslut och på så sätt inträda som part i ärendet. Samma möjlighet finns 

i de fall den enskilde överklagar ett beslut som gått denne emot. I dessa fall 

blir MIV och SÄPO den sökandes motparter.138 

 

                                                 
132 Dessa dokument är sekretessbelagda då det handlar om säkerhetsklassad information – 

Se Migrationsverket, <lifos.migrationsverket.se/sokning.html?baseQuery=31114>, Sökord 

”31114”, besökt 2017-05-03 
133 Enligt intern uppgörelse ska detta helst ske inom 2 veckor, Samtal med Erik Saure, 

Säkerhetsexpert, Migrationsverket (2017-01-19). 
134 Se Migrationsverket VCI AP 14/2013, s. 3f 
135 Se Migrationsverket, Handbok för migrationsärenden 

<www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba63109a5>, besökt 2017-04-

20, s. 59f. 
136 Se Diesen (2003) s. 28–29; Jfr C-300/11, ZZ mot Secretary of State for the Home 

Department, EU:C:2013:363, (G.C), p. 60–62. 
137 Se Migrationsverket, Handbok för migrationsärenden, besökt 2017-04-20, s. 58. 
138 Se 14 kap. 11 § UtlL; Jfr 16 kap. 6 § UtlL 
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4 Rättssäkerhetsgarantierna 

Vilket nämndes i kap 3.3 följde utöver rätten till domstolsprövning även vissa 

materiella förändringar av nationell rätt. Syftet med det äldre 

asylprocedurdirektivet, vilket föranledde 2010 års reform, var att införa 

miniminormer för samtliga medlemsstater vilka skulle garanteras alla 

sökande. Som beskrevs ovan innebar det tillgängliggörandet av 

domstolsprövning även för säkerhetsärenden. Syftet med det omarbetade 

asylprocedurdirektivet var att ytterligare utveckla och förstärka dessa 

mininormer.139 I det följande avsnitteten står således det omarbetade 

asylprocedursdirektivet i fokus, särskilt med beaktade av de materiella 

rättssäkerhetsgarantier direktivet tillgängliggör den enskilde. I många delar 

innehåller det omarbetade asylprocedurdirektivet fakultativa bestämmelser 

vilket betyder att medlemsstaterna givits ansvaret att införa dessa på så sätt 

att den nationella lagstiftningen möjliggör att direktivets syften och 

bestämmelser får genomslag.140 Mot bakgrund av detta är även syftet att 

utreda hur lagstiftaren valt att tolka direktivet. Utöver detta följer även att 

utreda om det finns tendenser som indikerar en ändrad syn på säkerhetshot. 

4.1 Rätten till partsinsyn, kommunikation 
och försvar  

I de fall utredande myndighet beslutar att hantera en ansökan som ett 

säkerhetsärende följer vissa begränsningar gällande partsinsyn och 

kommunikation i förhållande till den sökande. Utgångspunkten i nationell rätt 

är att ett beslut inte får grunda sig på annat än vad en part fått underrättelse 

om och vad denne fått möjlighet att yttra sig över eller ta del av. Detta framgår 

för utredande myndighet utav 16–17 §§ FL, och för domstol utav 12, 18 och 

43 §§ FPL.141 Avsikterna med denna kommunikationsplikt och partsinsyn är 

i grunden att ge den sökande möjlighet att bevaka sina intressen, både i den 

administrativa och dömande processen.142 Samma principer finns även att 

finna i EU:s rättighetsstadga. I vidare bemärkelse har dessa principer 

koppling den EU-rättsliga principen om god förvaltning vilket även den är en 

princip inom unionsrätten.143 I art. 41.2 (b) i rättighetsstadgan framgår att 

                                                 
139 Se Rådets direktiv 2005/85/EG skäl 6; Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/32/EU skäl 12. 
140 Jfr tidigare diskussion om detta i kap. 1.3. 
141 Vidare hänvisning till undantag finns i 10 och 19 §§ FPL.  
142 Se Hellners och Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer (31 Maj 2010, 3 upp., 

Zeteo) Kommentar till 16 § under rubrik Paragrafens ändamål. 
143 C-604/12, H.N mot Minister for Justice, Equality and Law Reform m.fl., 

EU:C:2014:302, p. 49. 
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varje person ska som utgångspunkt få tillgång till hans eller hennes akt. 

Tillgången till det material som angår den sökande är en förutsättning för att 

denne ska anses få sin rätt till försvar och således ett effektivt rättsmedel 

tillgodosedd. Likaså möjliggör bestämmelsen att balansera 

styrkeförhållandena mellan parterna.144 Om inskränkningar görs måste det 

förekomma en avvägning mellan å ena sidan säkerhetsintresset och å andra 

sidan sökandes rätt till effektivt rättsmedel.145  

 

I de nationella bestämmelserna följer det av 10 kap. 3 § Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400), härefter OSL, att i de fall sekretess föreligger ska 

ansvarig myndighet eller domstol upplysa sökande vad materialet innehåller 

till den grad att den sökande kan ta till vara på sin rätt. Här framgår således 

den ovan presenterade avvägningen. Frågan är då när denna rätt kan anses 

tillgodosedd. Sett till äldre förarbetsuttalanden i förhållande till FPL har här 

framkommit att det kan vara lämpligt att bereda sökandes offentliga 

försvarare insyn i det sekretessbelagda materialet med förbehåll om att denne 

inte ska lämna materialet vidare till sin klient för att på så sätt möjliggöra att 

sökande tillgodoses möjlighet att bevaka sitt intresse. Detta regleras numera 

i 10 kap. 4 § OSL. Här framgår att ombudet trots förbud om att lämna 

materialet vidare tillåts lämna muntlig upplysning om materialet. Vad som 

skiljer en muntlig upplysning från ett eventuellt brott mot förbehållet är 

sannolikt inte något som med enkelhet kan avgöras. Denna balansgång kan 

sannolikt innebära att den offentliga försvararen tar det säkra före det osäkra 

och således utelämnar mer än vad som hade varit nödvändigt.146 Således finns 

det stöd i lag och förarbeten vilket möjliggör insyn både för den enskilde men 

även dennes ombud. Bestämmelserna ålägger dock varken den utredande 

myndigheten eller ansvariga domstolen en skyldighet att ge en sökande eller 

dennes ombud insyn utan är att se som avvägningsnormer. Sekretessen kan 

ge vika om det finns andra föreskrifter, praxis eller allmänna rättsgrundsatser 

som talar för detta.147 Det är således den ansvariga domstolen eller 

myndigheten som avgör denna fråga.  

 

                                                 
144 Se Reneman (2014) s. 296. 
145 Se C-402/05 P, Yassin Abdullah Kadi och Al Barakaat International Foundation mot 

Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission, EU:C:2008:461, p. 

342 – 344.  
146 Jag har inte kunnat finna några exempel på denna avvägning, sett till ett äldre JO-

uttalande det dock framgått att upplysningen i teorin kan innehålla uppgifter huruvida 

bedömningen är rätt eller fel. Frågan är dock om detta är direkt tillämpligt i förhållande till 

säkerhetsärenden då karaktären skiljer sig åt ganska markant i förhållande till det 

journalärende som det var fråga om i detta fallet. Jfr JO 1972 s. 312. 
147 Se Lenberg, Geijer och Tansjö. Offentlighets- och sekretesslagen, en kommentar. (1 Juli 

2016 t.o.m. supplement 14, Zeteo) kommentar till 10 kap. 3 §.  
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Av intresse i detta sammanhang är att jämföra de materiella krav som ställs 

på förfarandet genom det omarbetade asylprocedursdirektivet vilka reglerar 

samma typ utav bestämmelser som diskuteras ovan.148  

 

I syfte att uppnå ett effektivt rättsmedel ska alla som omfattas av direktivet 

och får sin sak prövad i domstol – vilket enligt nationell rätt är alla 

ansökningar som hanteras enligt UtlL149–  tillgodoses ett rättsligt bistånd 

(offentligt biträde).150  I det omarbetade asylprocedursdirektivet ska varje 

medlemsstat enligt art 12.1d garantera att en sökande eller den sökandes 

juridiska rådgivare, i enlighet med artikel 23.1, ska få tillgång till den 

information som avses i artikel 10.3b eller 10.3d om den beslutande 

myndigheten har tagit hänsyn till informationen när myndigheten fattat beslut 

i ärendet. Av artikel 10.3d framgår att det är fråga om råd från experter vilka 

bidragit med underlag för myndighetens beslut. I förhållande till 

säkerhetsärenden bör detta omfatta SÄPO:s yttrande. Vidare i artikel 23.1 

stadgas att den sökandes juridiska ombud ska få tillgång till det material som 

finns i sökandes akt och som ligger eller kommer att ligga till grund för ett 

beslut. Med detta bör förstås som allt material i akten och även innebära att 

det är tillämpligt vid prövningen i domstol. Vidare i artikel 23.1 2 st. tillåts 

undantag i de fall uppgifterna skulle äventyra säkerheten för staten, den 

organisation eller de personer som lämnat uppgifterna, mellanstatliga 

intressen eller utredningen i sig. I dessa fall skall dock de myndigheter som 

avses i kap. 5 få tillgång till uppgifterna och den sökande ska genom 

förfarandet garanteras att dennes rätt till försvar tillgodoses. I kap. 5 framgår 

att det handlar om den dömande domstolen.151  

 

I betydelsen att sökandes rätt till försvar tillgodoses följer en fakultativ 

bestämmelse. Enligt bestämmelsen kan en medlemsstat tillåta att den 

juridiska rådgivaren genomgår en säkerhetskontroll och därigenom får 

möjlighet att ta del av sådana känsliga uppgifter som nämndes ovan för att på 

så sätt kunna bemöta uppgifterna.152 Detta förfarande finns bland annat i 

Förenade Kungariket.153 I detta förfarandet får sökandens försvarare full 

                                                 
148 Kraven som nu presenteras fanns är i stort sett oförändrade i och med det omarbetade 

asylprocedurdirektivet. Således kan även de äldre förarbetsuttalandena användas i detta 

sammanhang. 
149 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU, skäl 25, art. 22; Jfr European 

Commission, Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on minimum standards on procedures in Member States for granting and 

withdrawing international protection (Recast) COM (2011) 319 final, s. 4.  
150 18 kap. 1-1a §§ UtlL; Jfr prop. 2009/10:31 s. 194. 
151 Att direktivet använde begreppet myndighet kan ses som förvirrande men i Art. 46.1 och 

3 framgår det att det är fråga om en domstol.  
152 Se Art. 23.1 p. a – b samt 2 st. i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU 
153 Se Noll (2005) – Detta gäller även Danmark, Nederländerna och Kanada. Sistnämnda 

finns dock ej i referens, se dock ref. 16 i samma dokument. 
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tillgång till bevismaterialet. Den sökande har dock bara rätt till en 

övergripande framställning av det bevismaterial som ligger till grund för 

ärendet.154 Det ska nämnas att även detta förfarande har kritiserats på den 

grunden att det inskränker rätten till försvar och således effektivt rättsmedel. 

Kritiken har hänfört sig till det faktum att den sökande inte får tillgång till 

materialet i akten men även att den sökandes och dennes försvarare förhindras 

att diskutera bevismaterialet.155 Europadomstolen har dock uttalat att 

förfarandet i grunden kompenserar den inskränkning som följer utav 

utebliven partsinsyn även i de fall där den sökande personligen inte får någon 

insyn i materialet.156  

 

Hur bör den fakultativa bestämmelsen förstås i ljuset av direktivstexten och 

praxis. Något direkt förbud går inte utläsa varken för eller emot partsinsyn 

eller kommunikation i dessa ärenden. Trots att det inte kommer till uttryck 

direkt av bestämmelsen kan det dock liknas vid en uppmaning till en 

proportionalitetsavvägning i förhållandet mellan de intressen som skyddas av 

art 23.1 2 st. och den enskildes rätt till försvar och således ett effektivt 

rättsmedel.157 Tydligt är att direktivet betonar det offentliga biträdes centrala 

roll i dessa specifika fall.  

 

Som nämndes i kap. 3.4 får specialistgruppen i MIV tillgång till uppgifterna 

genom att SÄPO remitterar beslut samt underlag till gruppen. Det har även 

konstaterats att detta bör gälla ansvarig rådman.158 Lagstiftaren har däremot 

inte möjliggjort att biträdet till den sökande i varje enskilt fall får tillgång till 

de sekretessbelagda uppgifterna i utredningen. Detta gör att ärendetypen har 

större likhet med ett brottmålsförfarande än ett renodlat asylförfarande. Trots 

att bestämmelsen fanns med redan i det äldre asylprocedursdirektivet menade 

lagstiftaren att ”Det framstår som ett förbiseende i det omarbetade 

asylprocedurdirektivet att inte också bestämmelsen i artikel 12.1 d omfattas 

av redovisade undantag.”159. Det är tveksamt om detta argument har 

tillräcklig bäring. Som grund för detta visar en jämförelse mellan art. 16 i det 

äldre asylprocedurdirektivet motsvarande art 23.1 i det omarbetade 

asylprocedurdirektivet. Här framstår det att bestämmelsen faktiskt utvidgats 

och förstärkts till fördel för den enskilde, visserligen enbart genom den 

                                                 
154 Se HM Courts & Tribunals Service, The Special Immigration Appeals Commission 

(Procedure) Rules 2003, 2003 No. 1034, As in force from 12th April 2015, p. 35-36. 
155 Se Committee against Torture, Concluding Observations on Canada (25 June 2012, 

CAT/C/CAN/CO/6), p. 12a-b. 
156 Se A and Others v. United Kingdom, Appl. no. 3455/05, paragraph. 220. 
157 Detta har sannolikt bakgrund i art. 47 i Rättighetsstadgan som diskuteras i kap. 1.8. 
158 Behöriga rådmän har alla genomgått en säkerhetskontroll och således möjliggjort att ta 

del av sekretessmaterial – Se Säkerhetsskyddslag (1996:627) 17 §. 
159 Se prop. 2016/17:17 s. 44. 
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fakultativa rekommendationen.160 Trots detta ansåg lagstiftaren att gällande 

ordning vilket ger den sökande möjlighet att bli informerad om innehållet 

akten enligt 10 kap. 3 § 1 st. OSL var tillräckligt och förenligt med direktivets 

bestämmelser kring partsinsyn, någon djupare analys gjordes inte utan 

lagstiftaren nöjde sig med att hänvisa till de äldre förarbetena.161 Lagstiftaren 

diskuterade aldrig frågan om 10 kap. 4 § OSL. Det ska också nämnas att det 

omarbetade asylprocedurdirektivet tillskillnad från det äldre 

asylprocedurdirektivet inte föranleddes av en statlig utredning utan bereddes 

intern inom Justitiedepartementet.162 Lagstiftaren kommer sannolik vid nästa 

lagändring behöva utreda denna fråga ytterligare då fakultativa bestämmelsen 

förefaller finnas med till även i detta förslaget till det nya 

asylprocedurdirektivet.163 

 

Således har det offentliga biträdet en begränsad möjlighet att ta del utav det 

material som utgör grunden för att den sökande anses utgöra ett 

säkerhetsärende. Det finns således, i teorin, en begränsad möjlighet att 

argumentera emot denna uteslutningsgrund. Enligt Gregor Noll, professor i 

folkrätt, bör sådant material vilket enbart domstolen eller den utredande 

myndigheten kan ta del av, inte kunna ligga till grund för ett beslut.164 

Marcelle Reneman, filosofie doktor inom migrationsrätt, anser istället att 

sådant material istället bör, under förutsättning att domstolen fullt ut inte kan 

kontrollera källan eller källorna, få ett lägre bevisvärde än vad som normalt 

borde ges.165 För egen del ansluter jag mig till Renemans argument. Detta 

förutsätter dock att domstolen för en självständig kontroll utav uppgifterna. 

Det återstår dock att se hur det påverkar den enskilde i den empiriska delen 

utav uppsatsen vilket presenteras i kap. 4. 

4.2 Grunder för utvisning 

Frågan om utvisning uppkommer först efter det att utlänningen gjort sannolikt 

att han eller hon är flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt 

skyddsbehövande. För att utvisning ska komma i fråga måste domstolen först 

                                                 
160 (UNHCR), UNHCR comments on the European Commission's Amended Proposal for a 

Directive of the European Parliament and of the Council on common procedures for 

granting and withdrawing international protection status, (Recast) COM (2011) 319 final, 

January 2012, <www.refworld.org/docid/4f3281762.html,>, s. 18f. – Även UNHCR:s 

tolkning vilket visar på en förstärkt rätt för den enskilde i dessa fall.  
161 Se prop. 2016/17:17 s. 44; Jfr prop. 2009/10:31 s. 195f.  
162 Jfr Regeringskansliet, 

<http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/08/genomforande-av-det-

omarbetade-asylprocedurdirektivet/>, besökt 2017-04-29. 
163 Se Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om upprättande av ett 

gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen och om upphävande av direktiv 

2013/32/EU, COM(2016) 467 final, s. 46. 
164 Se Noll (2005) s. 7. 
165 Se Reneman (2014) s. 367. 

http://www.refworld.org/docid/4f3281762.html
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finna grund att utesluta utlänningen från något utav dessa skyddskategorier 

men även konstatera att det inte föreligger verkställighetshinder. Om 

utlänningen inte förmår att visa att skyddsbehov föreligger följer i vanlig 

ordning avslag med följande rätt att överklaga till Förvaltningsrätten i 

Stockholm (Migrationsdomstolen).166 Som nämndes i 3.2 kap kan SÄPO:s 

avslagsyrkande resultera i att statusförklaring inte medges. Utöver detta är det 

sannolikt att de uppgifter som framkommer om den sökande genom MIV:s 

utredning tillsammans med SÄPO:s yttrande resulterar i att de vanliga 

utreslutningsgrunderna i UtlL används. 

4.2.1 Uteslutningsgrunder  

Syftet med de allmänna uteslutningsgrunderna är att skydda asylrätten från 

att urholkas.167 Syftet skiljer sig således åt i förhållande till 1 kap 7 § UtlL där 

syftet är att värna rikets säkerhet. Bestämmelserna ska tolkas mycket 

restriktivt mot bakgrund av den negativa konsekvens som kan drabba den 

enskilde.168 Detta innebär dock inte, enligt EU-domstolen, att ett 

proportionalitetstest ska tillämpas i förhållandet mellan eventuell fastslagen 

uteslutningsgrund och sökandes fruktan för förföljelse. Något som bör göras 

enligt UNHCR.169  

 

Om utlänningen skulle uppnå förutsättningarna för att statusförklaras som 

flykting kan utlänningen enligt 4 kap. 2 b § UtlL uteslutas om finns synnerlig 

anledning att anta att denne gjort sig skyldig till; 

 

- brott mot freden, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, 

- grovt icke-politiskt brott utanför landets gränser eller,  

- gärningar som anses strida mot Förenta Nationernas syften och 

grundsatser.  

- Samtliga bestämmelser kan resultera uteslutning om utlänningen 

anstiftat eller på annat sätt deltagit i de brott eller gärningar som 

stadgas i bestämmelsen. 

 

Bestämmelsen motsvarar art. 12 och 17 i det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet som i stora delar motsvarar art. 1F i GK. Vad som 

skiljer den EU-rättsliga och den nationella bestämmelsen från GK är att även 

anstiftan eller annan typ utav deltagande kan innebära uteslutning. EU-

                                                 
166 Se Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m., 7 § e.  
167 Se (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 5: Application of the 

Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 

punkt. A(2). 
168 Se prop. 2009/10:31 s. 262. 
169 Se C-57/09, Bundesrepublik Deutschland mot B och D, EU:C:2010:661, p. 109; Jfr 

UNHCR handbok p. 156, 161. 
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domstolen har b la fastslagit att terroristhandlingar (våldshandlingar) ansetts 

utgöra sådana icke-politiska brott men även gärningar som strider mot 

Förenta Nationernas syften.170 

4.2.2 Särskilt om beviskravet 

Frågan om beviskravet har inte diskuterats inte särskilt ingående i förarbetena 

till ovan presenterade bestämmelse, istället har detta klargjorts i praxis och 

juridiskt källmaterial.171 Normalkravet inom migrationsrätten är enligt Diesen 

att sökande ska visa att det är sannolikt att han eller hon har t ex välgrundad 

fruktan för förföljelse.172 Beviskravet synnerlig anledning att anta är redan 

vid första anblick ett högre ställt krav än sannolikt. Enligt UNHCR:s riktlinjer 

krävs det dock inte att den sökande ska vara dömd för gärningen i fråga. 

Bevisningen måste dock vara så pass klar och trovärdigt att det utifrån ett 

objektivt perspektiv går att fastställa skuld. Eftersom konkreta bevis från 

sökandes sida ofta saknas är berättelsen central. Utöver bevisfrågan blir 

frågan också om sökande är att anse som trovärdig och dennes uppgifter 

tillförlitliga. Trovärdighet är den prövning myndigheten eller domstolen gör 

i fråga om samstämmighet mellan utsaga och det faktiskt upplevda. Detta är 

således en subjektiv bedömning vilken kan innebära att en sökande kan anses 

trovärdig även om hans eller hennes uppgifter är påhittande eller överdrivna. 

Därför bör frågan också ställas om uppgifter är tillförlitliga. Utsagan prövas 

då mot den fakta som finns i målet. Ett alternativ är bedöma graden av 

individualisering i berättelsen.173 Om den sökande anses vara trovärdig och 

dennes uppgifter tillförlitliga ska inte frånvaron av bevis drabba denne 

förutsatt att all tillgänglig bevisning tagits in i målet. Att den sökande inte 

bidrar till utredningen kan inte själv utgöra grund för uteslutning.174  

 

Frågan är då hur beviskravet synnerlig anledning att anta ska förstås. I målet 

Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department har domstolen 

fastslagit att utöver UNHCR:s krav på klart och tydlig bevisning måste även 

bevisningen resultera att det finns sannolikhetsövervikt. Finns inte denna 

övervikt anser domstolen att det inte heller finns anledning att anta att 

sökande ska bli utesluten.175 Även nationell praxis har följt denna princip om 

än att det inte kommer till direkt uttryck.176 

 

                                                 
170 C-57/09, Bundesrepublik Deutschland mot B och D, EU:C:2010:661, p. 81.  
171 Jfr prop. 2009/10:31 s. 261. 
172 Se Diesen (2012) s. 226, 232. 
173 Ibid. s. 245f. 
174 Se (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 5: Application of the 

Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, p. 

35; Jfr UNHCR:s handbok p. 202–203. 
175 UKSC 54, Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department, p. 75 (5) 
176 MIG 2012:14. 
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En intressant fråga är vad som sker i förhållande till sökandes trovärdighet 

om denne inte uttalar sig om den fakta som föranlett att sökande befinner sig 

i ett säkerhetsärende. Tidigare diskuterades att förfarande till viss del likande 

ett brottmålsförfarande i och med att sökande, i teorin, har en inskränkt 

partsinsyn samt att säkerhetsärenden i vissa fall grundar sig i uppgifter om 

pågående eller framtida brottslig verksamhet. Som nämnt ovan framgår utav 

UNHCR:s handbok att frånvaro av bidrag till utredningen i sig själv inte kan 

resultera i uteslutning. Rimligtvis borde dock trovärdigheten påverkas men 

domstolen borde samtidigt beakta det faktum att sökande i praktiken inte 

kunnat föra någon motbevisning. I de fall sökande tar del av uppgifterna är 

det rimligt att anta att samma bedömning görs som i vanliga ärenden.  

 

4.2.2.1 Det individuella ansvaret 

 

Ovan nämndes att sökande inte behöver vara dömd för någon gärning. 

Utgångspunkten är istället att det krävs synnerlig anledning att anta att 

sökande har ett individuellt ansvar.177 Denna princip kommer till uttryck i 

EU-domstolens dom B och D mot Tyskland.178 B och D hade varit 

medlemmar i två olika terroristorganisationer vilka använde sig av 

terrorhandlingar både mot civila och militära mål. Båda ansågs vara 

flyktingar p.g.a. hotbild som förelåg. Frågan var huruvida deras medlemskap 

kunde innebära att de skulle uteslutas från statusförklaring. Domstolen 

fastslog att enbart det faktum att personerna varit medlemmar i en 

terroristorganisation inte samtidigt kunde innebära att de personligen kunde 

anses skyldiga till terrorhandlingar. Detta gällde trots att en utav de sökande 

hade haft en ledande position i organisationen. Av detta följer att det måste 

finnas faktiska omständigheter som styrker individuellt ansvar, helt eller 

delvis.179 Vid prövningen ska domstolen särskilt beakta sökandes roll, 

position, kunskap om organisationens handlingar, huruvida den sökande varit 

med av fri vilja samt andra faktorer som kan påverkat sökandes medverkan.180 

Domen låg i linje med UNHCR:s tolkning av uteslutningsbestämmelsernas 

syfte.181 

 

                                                 
177 Se (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 5: Application of the 

Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, p. 

18.  
178 Se C-57/09, Bundesrepublik Deutschland mot B och D, EU:C:2010:661. 
179 Ibid. p. 30, 85–99; Jfr. (UNHCR), International Protection Considerations with regard 

to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update II, 22 October 2013, p. 17; Jfr. prop. 

2009/10:31 s. 262f. 
180 Se C-57/09, Bundesrepublik Deutschland mot B och D, EU:C:2010:661, p.  97 
181 Se (UNHCR), UNHCR public statement in relation to cases Bundesrepublik 

Deutschland v. B and D pending before the Court of Justice of the European Union, s. 18. 



 43 

EU-domstolen har dock i ett relativt nytt rättsfall kommit att utveckla, och 

möjligen även till viss del frångått, de nyss nämnda principerna. I fallet 

Lounani mot Belgien hade sökande dömts till 6 års fängelse i Belgien samt 

utvisning för deltagande i en terroristgrupp. Under tiden i fängelset sökte han 

asyl p.g.a. fruktan att behandlas illa i sitt hemland mot bakgrund av hans 

samröre med denna grupp. Han var ansvarig för logistiska spörsmål vilket 

innebar materiellt och intellektuellt understöd till gruppen, däribland 

förfalskning av pass för resor till kriget i Irak. Sökande hade således inte 

begått någon direkt terroristhandling. Frågorna som den belgiska domstolen 

ställde till EU-domstolen var om sökandes roll i terroristgruppen innebar att 

synnerliga anledning att anta förelåg för att sökande anstiftat eller förövat 

terroristhandling vilket kunde anses strida mot Förenta nationernas syften och 

grundsatser.182 Domstolen fastslog att gärningar som strider mot FN:s syften 

inte enbart omfattar konkreta terroristhandlingar utan även sådana handlingar 

som leder fram till dessa handlingar exempelvis finansiering, planering och 

förberedelse till terroristbrott. Till skillnad från B och D mot Tyskland fann 

domstolen stöd för denna utvidgning genom tolkning av säkerhetsrådets 

rambeslut 2002/475 och Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 

1373.183 Domstolen ansåg att sökandes roll i gruppen hade varit central. 

Organisationen hade sin verksamhet på ett internationellt plan och var 

samtidigt en internationellt erkänd terrorgrupp. Trots att det inte var styrkt att 

den sökande begått, försökt begå eller hotat att begå en terroristhandling fann 

domstolen att skäl förelåg för uteslutning enligt art. 12.2 c och 12.3 i det 

omarbetade skyddsgrundsdirektivet (4 kap. 2 b § 3 p. och 2 c § 1 p. UtlL).184 

 

Genom att tolka art. 12.2 c och 3 i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 

mot bakgrund av internationella resolutioner har numera 

uteslutningsgrunderna utvidgats. Trots att skyddsgrundsdirektivet i bygger på 

respekten för GK185, där det centrala är skyddet för mänskliga rättigheter, är 

rambeslutet och resolutionen i grunden baserat på det rådande politiska läget 

i världen och syftar till att stater ska bekämpa terrorism genom lagföring.186 

Distinktionen mellan bekämpandet av terrorism och upprätthållandet av 

mänskliga rättigheter verkar således ha minskat, om inte fogats samman i och 

med denna dom. Det presenterade fallet visar tydligt att EU-domstolen 

utvidgat sin syn på vad som krävs för uteslutning från skyddsgrunderna i 

asylrätten. Utöver konkreta terroristhandlingar – som bör förstås som 

våldshandlingar – kan numera även handlingar som möjligtvis kan resultera 

i terrorbrott innebära uteslutning. Det är inte osannolikt att den senaste tidens 

                                                 
182 Se C-573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mot Mostafa Lounani, 

EU:C:2017:71, p. 39. 
183 Ibid. p. 8, 66, 68–69. 
184 Ibid. p. 79. 
185 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU skäl 4 och 16.  
186 Se 2002/475/RIF, Rådets rambeslut om bekämpande av terrorism, skäl. 6-7, Art. 2.2.  
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utveckling på det straffrättsliga samarbetet inom EU samt de senaste 

händelserna i Europa bidragit till utvidgningen av 

uteslutningsbestämmelsernas tillämpningsområde.187 Det vore förvånande 

om inte EU-domstolen kommer att återkomma till dessa frågor inom en snar 

framtid. Särskilt behöver domstolen förtydliga vad intellektuellt stöd konkret 

innebär. Frågan är om även centrala inspiratörer i våldsbejakade grupper 

numera omfattas av uteslutningsgrunderna. Vidare kan frågan ställas om 

personer, vilka visserligen stödjer terroristverksamhet, men enbart diskuterar 

detta på gemensamma forum kan uteslutas. Dessa frågor är intressanta både 

utifrån yttrandefrihetslagstiftningen men även mot bakgrund av 

uteslutningsbestämmelsernas uttalande restriktivitet. I förhållande till 

säkerhetsärenden och således den nationella rättstillämpningen bör även 

domen kunna få den effekt att SÄPO kan stödja sig mot fler argument för 

avslag.  

 

Slutligen, om sökande skulle anses vara alternativt skyddsbehövande eller 

övrigt skyddsbehövande följer enligt 4 kap. 2 c § 1 p. UtlL samma 

förutsättningar som ovan i fråga om beviskravet, bortsett från att en sådan 

skyddsbehövande inte kan uteslutas p.g.a. grova icke-politiska brott. En sådan 

skyddsbehövande kan dock uteslutas om han eller hon utgör en fara för rikets 

säkerhet.188 Bedömning kring huruvida den sökande utgör en fara för rikets 

säkerhet görs som tidigare nämnt utav SÄPO enligt 1 kap. 7 § UtlL och mot 

bakgrund av denna bedömning kan bestämmelsen användas. 

 

Nekas en flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande 

statusförklaring följer det naturligt att neka uppehållstillstånd.189 Prövning 

ska dock alltid göras om verkställighetshinder föreligger enligt 12 kap. UtlL. 

I 12 kap. 1 § UtlL framgår det att ett absolut verkställighetshinder föreligger 

om det finns skälig anledning att anta att utlänningen riskerar dödsstraff, 

kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning. Vidare ska skydd från statlig håll anses otillräckligt. Beviskravet 

anses uppfyllt om sökandes berättelse anses trovärdig eller sannolik.190 

Beviskravet sänks således i förhållande till kravet på att uppgifterna ska vara 

tillförlitliga vilket nämndes i kap. 4.1. Föreligger verkställighetshinder 

beviljas i regel tillfälligt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § UtlL.191  
 

                                                 
187 Se Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och Rådet, 

Tredje rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion, 

COM(2016) 831 final, s. 2. Jfr. 
188 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU artikel 17. 
189 Se Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentar (1 november 2016, uppl. 10, 

Zeteo) Kommentar till 5 kap. 1 § andra st. 
190 Se prop. 1996/97:25 s. 294.  
191 Se prop. 2004/05:170 s. 282f.  
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5 Empirisk utredning 

5.1 Tillvägagångssätt, urval av material 
och avgränsning 

Det följande materialet har insamlats vid besök på Förvaltningsrätten i 

Stockholm (migrationsdomstolen) vilket är behörig domstol för dessa 

ärenden.192 Besöket försiggicks av en förfrågan att ta del av samtliga ärenden 

mellan 2011–2017 som hanterats som säkerhetsärenden. Dessa var vid 

tidpunkten för förfrågan totalt 55 stycken.193 Härigenom tillgängliggjordes 

även MIV:s bilagor till samtliga fall. Varje enskilt beslut samt bilaga 

sekretessprövades av ansvarig rådman. Detta resulterade bland annat i 

maskering av personliga uppgifter, bakgrund, fakta och vissa delar utav 

domskälen. Rättsföljden maskerades dock aldrig. Av dessa 55 beslut kunde 

efter maskering 22 läsas. Övriga beslut var i stor uträckning sekretessbelagda 

vilket innebar att det inte gick att utläsa något sammanhang i beslutet. De 

beslut som gick att studera var i förhållande till de oläsliga besluten enbart 

maskerade i förhållande till den sökandes personuppgifter.  

5.2 Frågeställningar 

Den empiriska utredningen tar sin utgångspunkt från uppsatsens 

frågeställningar vilka presenterades i kap. 1.1. Vidare återkopplar den 

empiriska utredningen till det som framkommit i kap. 2–4 i de fall där det är 

relevant. I kap. 2 framkom de olika aktörernas roller i processen. I kap. 3 

framkom dels hur säkerhetsbegreppet influerats av internationell och 

unionsrättslig lagstiftning samt praxis, dels uteslutningsgrunderna med 

tillhörande praxis, vidare framkom motiven bakom reformen av 

instansordningen men även processuella och materiella förändringar till följd 

av detta.  I kap. 4 framkom hur lagstiftaren valt att tolka de direktiv som 

föranlett förändringarna. I de fall oklarheter framkommit av gällande rätt 

återstår det nu att utreda om så även är fallet i tillämpad rätt. Det finns såklart 

ett flertal sätt att angripa materialet men utifrån uppsatsen syfte och beaktade 

av de övergripande frågeställningarna har nedanstående frågeställningar 

valts: 

 

                                                 
192 Se Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. 7e §. 
193 Samtal med Petra Petersen, Samordnare, Avdelning 1, Kanslienheten, Förvaltningsrätten 

i Stockholm, 2017-01-18. Ytterligare förfrågan gjordes 2017-05-03 där antalet bekräftades 

till nuvarande antal – Mailkorrespondens med Johanna Holtmark, Samordnare, Kanslienhet 

1, Förvaltningsrätten i Stockholm.  
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1. I de fall den sökande nekas eller beviljas det denne yrkat, vilken/vilka 

bestämmelser och grunder baserar domstolen beslutet på?  

2. Hur väl motiverar domstolen ett avslagsbeslut, i betydelse 

självständighet och detaljrikedom, kring: 

a. grunderna för utvisning i ljuset av rekvisitet (bevisvärdering) 

b. asylskäl, skäl för uppehållstillstånd eller annat yrkande i 

förhållande till samhällsintresset. 

3. Ges sökande eller dennes ombud en faktiskt och reell möjlighet 

genom sitt ombud att bemöta sin motparts yrkanden eller bevisning? 

a. Om nej, kompenserar domstolen denna förskjutning av balans 

något sätt?  

5.3 Materialets begräsningar 

För den senare analysen är det också viktigt att framhålla materialets 

begränsning. Materialet kommer inte kunna ge en heltäckande bild av 

verkligheten. Visserligen har alla säkerhetsärenden mellan åren 2011–2017 

begärts ut men som nämnt ovan krävdes en avgränsning av ett relativt stort 

antal beslut p.g.a. maskering. Visserligen kompenseras detta till viss del utav 

att säkerhetsärenden ännu inte prövats av MiöD samt att de läsbara besluten 

spänner mellan nyss nämnda årtal. Således kan viss generalisering göras. Men 

som nämndes i det kap 1.3 är det huvudsakliga syftet med det empiriska 

bidraget att ge en övergripande bild av hur rättstillämpningen varit och hur 

den är nu. Det är således tendenserna som är av intresse. Finns då en påvisbar 

koppling mellan dåtid och nutid går det att föra resonemang om hur det inom 

en överskådlig framtid kan komma att tillämpas. Skulle denna koppling vara 

för svag eller otydlig finns det fortfarande möjlighet att använda materialet 

men det måste då relateras starkare till vad som framkommit i uppsatsen 

tidigare delar. Möjligheten till att utreda vad som är faktiskt tillämpad rätt får 

då en annan grund att stå på.   

5.4 Säkerhetsärenden 

Som nämndes i kap. 4.2 så bedöms säkerhetsfrågan och således SÄPO:s 

yttrande först efter att domstolen bedömt huruvida skyddsskäl eller andra skäl 

för beviljade finns. Om domstolen inte anser att det yrkande ska beviljas blir 

denna fråga inte aktuell. I det följande kommer först de sökande delas upp i 

grupper. Dessa grupper baseras på vilka bakgrunder de sökande haft. Detta 

görs i främst av pedagogiska skäl. Frågeställningar som presenterades i kap. 

5.2 kommer besvaras i den ordning de följer. Varje delavsnitt kommer 

kommenteras och sammanfattas.  
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5.4.1 Allmänt om de sökandes bakgrunder 

De personer som ansetts utgöra säkerhetsrisker har vid genomgången av 

materialet visat sig ha olika bakgrunder. Detta stämmer väl överens med 

reformernas syften vilket framgick i kap. 3.3. Vid genomgången av materialet 

har det framkommit att sju stycken sökande har haft en bakgrund i stridande 

grupper. Dessa har i sin tur varit statsarméer, paramilitära grupper och 

terroristgrupper.194 Sedan har det funnits en grupp som misstänkts haft olika 

sorters kopplingar till terroristgrupper, statsarméer och paramilitära grupper 

eller ansetts utgöra allmänna säkerhetshot.195 Dessa har varit fem stycken. 

Vidare har det framkommit misstanke om otillåten underrättelseverksamhet i 

tre fall. I sju fall har bakgrunden varit oklar eller inte passat in i övriga 

grupper. Avsnittet som följer baseras på den första frågeställningen vilket 

syftar till att utreda vilka bestämmelser och grunder domstolen motiverat sitt 

avgörande på. För detta krävs även att omständigheterna i fallen presenteras 

i korthet.   

 

5.4.1.1 Sökande med bakgrund i stridande grupper 

 

I det första fallet har sökande varit ansvarig för antiterroristverksamhet inom 

syriska armén. I bevishänseende har detta kunnat styrkas dels genom 

sökandes egna uppgifter som han lämnat vid utredningen hos MIV, dels 

SÄPO:s yttrande. I SÄPO:s yttrandet framkom att sökande genom sin höga 

position inom säkerhetstjänsten hade starka förbindelser till regimen, detta i 

sin tur innebar att sökande kunde anses utgöra ett säkerhetshot mot riket 

genom sin militära kunskap och politiska kontakter. Sökande hade bemött 

detta genom att tona ner sin roll. Domstolen ansåg dock mot bakgrund av 

detta att sökandes uppgifter var behäftade med trovärdighetsbrister. Mot 

bakgrund av detta kunde han inte anses vara flykting. Vidare ansågs 

domstolen att han ledande befattning var tillräckligt för att vägra honom 

statusförklaring som alternativt och övrigt skyddsbehövande. Hans roll inom 

säkerhetstjänsten ansågs innebära att han bar ett individuellt ansvar för de 

brott antiterroristverksamheten hade begått.196 Detta kunde styrkas genom 

MIV:s landinformation. Överklagandet avslogs i sin helhet och utvisning 

kunde verkställas. 

 

                                                 
194 I fråga om terroristgrupper har dessa enbart utgjorts av de som varit upptagna på 

terrorlistor, domstolen har inte gjort någon bedömning av denna fråga.  
195 Med allmänna säkerhetshot avses sådana hot där uppgifterna inte konkretiserats varken i 

bilagan eller domslutet. Det har således inte varit möjligt att bilda sig en uppfattning om 

säkerhetshotet bakgrund eller konkreta innebörd mer än att den är allmän.  
196 Domstolen fann stöd i dessa mål följande mål. Se MIG 2011:24; Jfr C-57/09 

Bundesrepublik Deutschland mot B och D, EU:C:2010:661. 
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I det andra fallet var sökande enligt egen utsaga ledare för en grupp tjetjenska 

rebeller. MIV yrkande avslag mot bakgrund av att han genom sin position 

kunde anses individuellt ansvarig för krigsförbrytelser och brott mot 

mänskligheten. Sökande överklagande och yrkande statusförklaring som 

skyddsbehövande. Han hade tidigare beviljats tidsbegränsat 

uppehållstillstånd, mot bakgrund av detta prövande domstolen bara frågan om 

statusförklaring. Mot bakgrund av MIV:s utredning fastslog domstolen att 

sökande kunde anses ha kunskap om de brott som förekom bland de tjetjenska 

rebellerna. Detta innebar att han kunde anses bära ett individuellt ansvar för 

dessa brott. Sökande nekades därav statusförklaring både som flykting, 

alternativt och övrigt skyddsbehövande. SÄPO:s yttrande kom inte 

aktualiseras. Verkställighetshinder ansågs inte föreligga.    

 

I det tredje fallet var sökande talesman för det kaukasiska emiratet. Han 

yrkande att utvisningsbeslutet skulle undanröjas och att han skulle 

statusförklaras som flykting. Mot bakgrund den information som sökande 

själv lämnat samt den landinformation MIV bidragit med kunde domstolen 

likt de ovan nämnda fallen även fastslå att sökande bar ett individuellt ansvar 

för brott mot mänskligheten. Visserligen var sökande att anse som flykting 

men skäl förelåg för att utesluta honom från statusförklaring. Inte heller i detta 

fallet krävdes vidare utredning av SÄPO:s yttrande. Verkställighetshinder 

ansågs föreligga. 

 

I det fjärde fallet yrkande sökande om att beviljas statusförklaring. Sökande 

uppgav att han stridit för en terroristgrupp under det pågående kriget i Syrien. 

Detta var dock enligt tvång. Han var vid tiden för detta under 18 år. Gruppen 

var enligt flera oberoende källor ansvariga för brott mot mänskligheten. Mot 

bakgrund av detta ansågs det finnas synnerlig anledning att anta att sökande 

deltagit i dessa handlingar. Därav uteslöts sökande från statusförklaring som 

flykting. Domstolen fann dock att sökande ansågs ha ett alternativt 

skyddsbehov mot bakgrund av att han sedan återkomsten levt ett skötsamt liv 

i fosterfamilj, återgått till studier samt att det fanns reell risk för förföljelse. 

Eftersom det ansågs sannolikt att han kunnat vara ansvarig för brott mot 

mänskligheten samt att SÄPO vidhöll att han ansågs utgöra ett säkerhetshot 

finner domstolen ingen anledning att göra en annan bedömning än att avslå 

statusförklaring. Mot bakgrund av förföljelserisken beviljades sökande 

tillfälliga uppehållstillståndet. Verkställighetshinder ansågs föreligga.  

 

I det femte fallet har sökande varit medlem i PFLP-GC197, vilket är en 

terroriststämplad grupp. Enligt Europeiska unionens råds gemensamma 

                                                 
197 Popular Front for the Liberation of Palestine. 
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ståndpunkt 2009/67Gusp198 ska som utgångspunkt den som varit delaktig i en 

sådan få sin ansökan prövat med viss restriktivt. Både hos MIV och MD 

bedöms hans historia vara behäftat med både trovärdighets och 

tillförlitlighetsbrister då han vid ett flertal tillfällen ändrat sin historia. Detta 

innebär att sökande inte uppnår beviskravet för statusförklaring. Inte heller i 

detta fall aktualiseras SÄPO:s yttrande. Asylskäl ansågs inte föreligga och 

sökande utvisas. Verkställighetshinder ansågs inte föreligga.  

 

I det sjätte fallet var sökande medlem i IMIK199 under mitten av 1990. Enligt 

egen utsaga avbröts kontakterna vid ankomsten till Sverige år 2001. Ansökan 

som nu var aktuell är den tredje av sitt slag i vilket sökande yrkar 

statusförklaring och att utvisningsbeslutet ska upphävas. Till detta följer MIV 

yrkande om avslag samt ett yrkande från SÄPO om att ärendet skall 

handläggas enligt LSU. Mot bakgrund av detta resonerar domstolen kort om 

syftet med domstolsprocessen för att senare besluta om undanröjande av det 

överklagande beslutet samt överlämnade av målet till MIV för vidare 

handläggning enligt 16 kap 8 § UtlL. Här är det således oklart vad utfallet 

blev.  

 

I sjunde och sista fallet var sökande medlem i PFLP-GC men i jämförelse 

med det femte fallet även registrerad flykting hos UNRWA, vilket är en 

organisation inom Förenta nationerna vilket ansvar för palestinska flyktingar 

som flytt från det området som blev israeliskt territorium efter 1950.200 Redan 

här ska sägas att detta fall är det enda av totalt 55 säkerhetsärenden i vilket 

MD går emot MIV:s och SÄPO:s avslagsyrkande och således beviljar 

sökandes statusförklaring. MIV ansåg att sökande skulle uteslutas på mot 

bakgrund av sökande genom sitt medlemskapet anstiftat på gärningar i strid 

med Förenta nationernas syften och grundsatser. SÄPO underströk sökandes 

vapenträning, vilket enligt verket innebar att han utgjorde en hot mot rikets 

säkerhet och därför skulle uteslutas. Detta bestred sökande. Domstolen fann 

inte att MIV:s eller SÄPO:s bevisning kunde utgöra synnerlig anledning att 

anta att sökande skulle uteslutas från flyktingskap enbart p.g.a. medlemskap 

i en terroristorganisation och vapenträning. Domstolen ansåg inte heller att 

detta innebar att sökande skulle anses utgöra ett säkerhetshot. Mot bakgrund 

av detta beviljades sökande flyktingstatus enligt 4 kap. 3 § UtlL. Domstolen 

grundande i stora delar sitt avgörande på sökandes tidigare flyktingförklaring, 

hans trovärdighet och rättsfallet B och D mot Tyskland som presenterades i 

kap. 4.2.2.1. Tiden för beslutet var innan rättsfallet Lounani mot Belgien. 

                                                 
198 Se Europeiska unionens råd har genom rådets gemensamma ståndpunkt 2009/67/Gusp 

av den 26 januari 2009 om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om 

tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av 

gemensam ståndpunkt 2008/586/Gusp, bilaga, p. 32. 
199 Islamic Movment in Kurdistan. 
200 Jfr UNRWA, <https://www.unrwa.org/who-we-are>, besökt 2015-05-12. 
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Sannolikt hade detta påverkat ärendets utgång. Mot bakgrund av 

statusförklaringen tog domstolen också ställning till frågan om beviljande om 

resedokument. Domstolen fann dock skäl att vägra sökande resedokument 

mot bakgrund av SÄPO:s uppgifter vilka domstolen inte fann några skäl att 

ifrågasätta. 

5.4.1.1.1 Kommentar  

 

Mot bakgrund av ovan presenterade kan konstateras att i fyra utav sju fall 

kom SÄPO:s yttrande aldrig i fråga för domstolen. I de tre fall ledarskap 

bekräftats (1–3) har den huvudsakliga grunden för utvisning baserat på att 

sökande genom sin inblandning varit medveten om, eller deltagit i, handlingar 

vilka ansetts utgöra brott mot mänskligheten eller strida mot Förenta 

nationernas syfte, således har bestämmelsen enligt 4 kap. 2 b–c UtlL §§ 

tillämpats. Här har domstolen följt tidigare praxis från EU-domstolen. I fall 4 

var beslutet delvis grundat på samma bestämmelser som de nyss nämnda men 

här fick SÄPO:s yttrande större utrymme och vid läsningen framgår det som 

att både tidigare nämnda grunder samt SÄPO:s yttrande användes för 

uteslutningen. I fall fem ansågs inte sökande tillräckligt trovärdiga och i fall 

sex återförvisades målet mot bakgrund av SÄPO:s yrkade att målet skulle 

handläggas enligt LSU. I det sjunde och sista fallet beviljade domstolen 

sökande flyktingförklaring i och med att sökande tidigare hade erhållit 

flyktingstatus samt att MIV:s och SÄPO:s bevisning inte bedömdes 

tillräcklig. Nedan bifogas en förenklad översiktsbild med tillhörande 

målnummer, detta kommer även göras i de följande delavsnitten. En mer 

detaljerad redovisning följer i bilaga 1.   

 

Grupp 1 – Mål nr Utfall Anledning till utfall Lagrum 

(1) UMS 13-15  Utvisning Ledarskap terrorgrupp 1 kap. 7 §, 4 kap. 2 § b–c  

(2) UMS 17-16 Avslag förenat med 

verkställighetshinder 

Ledarskap terrorgrupp 4 kap. 2 § b–c, 12 kap. 1 §  

(3) UMS 1-16 Avslag förenat med 

verkställighetshinder 

Ledarskap terrorgrupp Ibid.  

(4) UMS 14-15 Avslag förenat med 

verkställighetshinder 

Deltagande i brott mot 

mänskligheten. 

1 kap 7 §, 4 kap. 2 § b–c, 

12 kap 1 § 

(5) UMS 7-15 Utvisning Inga asylskäl. 8 kap 16 § UtlL 

(6) UMS 3-10 Återförvisning för 

handläggning enligt LSU 

Säkerhetsrisk. 1 kap. 7 §, 16 kap. 8 §  

(7) UMS 5-15 Flyktingförklaring, PUT. Flyktingskäl fanns – ej 

säkerhetsrisk. 

4 kap. 1 §, 4 kap 3 § 
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5.4.1.2 Sökande med koppling till stridande grupper 
eller allmänna säkerhetshot  

 

Gemensamt för denna grupp är att domstolen har fått ta ställning till koppling 

snarare än direkta handlingar vilket var fallet i tidigare grupp. Detta har 

inneburit att domstolen inriktat sig på frågan om en framtida riskbedömning.  

 

I det första fallet har sökande ansökt om uppehållstillstånd genom anknytning 

till sin fru. Det framgår i MIV:s utredning att den sökande gjort sannolikt att 

han som utgångspunkt har rätt till uppehållstillstånd. Men vid beaktande av 

SÄPO:s uppgifter – i vilka det framgår att sökande anses ha kopplingar till 

terrorverksamhet – anser MIV att överklagandet ska avslås.  

I beslutet framgår att sökande ställer sig ovetandes till uppgifternas innebörd 

och han uppger han inte beretts tillfälle att yttra sig mot misstankarna. 

Domstolen bereder inte sökande möjlighet att ta del av uppgifterna utan 

uppger att det med hänsyn till vad SÄPO anfört till utredningen föreligger 

skäl mot att bevilja uppehållstillstånd. Överklagandet avslås. 

Verkställighetshinder ansågs inte föreligga. 

 

I det andra fallet har sökande yrkat statusförklaring. Domstolen finner att skäl 

talar för att sökande är att anse som alternativt skyddsbehövande mot 

bakgrund av att han vid återkomst till hemlandet riskerar att utsättas för sådan 

behandling eller bestraffning som avses i 12 kap. 1 § UtlL. SÄPO yrkar avslag 

och redovisar sökandes kontakter med terroristgrupper vilket i sin tur innebär 

att sökande utgör ett hot mot rikets säkerhet. Sökande motsätter sig denna 

riskbedömning och menar att han lämnat korrekta och detaljerade uppgifter 

utefter den förmåga han haft. Domstolen finner dock ingen anledning att 

ifrågasätta SÄPO:s yttrande. Avslag följer mot bakgrund av 4 kap. 2 c § 3 p. 

UtlL. Sökande beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i 1 år. 

Verkställighetshinder ansågs föreligga. 

 

I det tredje fallet har den sökande ansökt om PUT. Han hade tidigare beviljats 

TUT p.g.a. familjeanknytning och arbete och har numera ett etablerat 

familjeliv samt arbete. Sökande har själv vid utredningen hos MIV uppgett 

att han varit aktiv på forum på internet där han haft kontakter med islamister. 

Mot bakgrund av detta avslog MIV, efter yttrande från SÄPO, sökandes 

yrkande om PUT. Sökande får ta del utav yttrandet och menar att han inte 

utgör ett sådant säkerhetshot som yttrandet försöker få det att framstå som. 

Han menar även att en utvisning kränker hans rätt till familjeliv enligt art. 8 

EKMR. Han har sedan avslaget inte besökt forumet och inte heller 

förekommit i de kretsar SÄPO menade gjorde att han kunde anses vara ett 

säkerhetshot. Någon koppling terroristverksamhet finns således inte. 

Domstolen finner dock inte att sökandes bevisning är övertygande utan avslår 
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ansökan mot bakgrund av SÄPO:s uppgifter enligt 5 kap. 17 § UtlL. 

Verkställighetshinder ansågs inte föreligga. 

 

I det fjärde fallet har sökande ansökt om uppehållstånd p.g.a. anknytning, 

PUT eller statusförklaring. Sökande har sedan tidigare beviljats ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd då verkställighetshinder hindrat utvisning. 

Domstolen tar enbart ställning till frågan om uppehållstillstånd inom ramen 

för utvisningsyrkandet. Sökande bedöms vara alternativt skyddsbehövande 

mot bakgrund av risk att sökande kan utsättas för orättfärdig behandling vid 

återvändandet. SÄPO har yttrat sig och anfört att sökande kan utgöra ett 

allmänt säkerhetshot. Sökande har bestridit detta. Domstolen finner dock 

ingen anledning att göra en annan bedömning utan avslår överklagandet. 

Utvisningsyrkandet kvarstår men det tidsbegränsande uppehållståndet 

innebär verkställighetshinder.  

 

I det femte och sista fallet har sökande yrkat om fortsatt uppehållstillstånd 

enligt 5 kap. 16 § UtlL och arbetstillstånd. I utredningen har det framkommit 

att sökande en väntar barn med sin fru och erbjudits arbete. I utredningen 

framkommer att sökande rest in i Syrien under pågående krig. Mot bakgrund 

av detta har SÄPO yrkat att ansökan ska avslås. De uppgifter sökande fått ta 

del av är bilder av han bärandes vapen. Han har menar dock att han inte var 

stridande i någon grupp utan bar vapnet som en säkerhetsåtgärd. Domstolen 

finner mot bakgrund av det som framkommit av utredningen och mot 

bakgrund av SÄPO:s yttrande att det inte finns anledning att bevilja sökande 

fortsatt uppehållstillstånd mot bakgrund av 5 kap. 16 § UtlL 3st. 3p. 

Säkerhetsintresset väger tyngre än rätten till familjeliv enligt art 8 EKMR. 

Verkställighetshinder ansågs inte föreligga. 

5.4.1.2.1 Kommentar  

 

Denna grupp utmärks genom att fallen utgör renodlande säkerhetsärenden. I 

samtliga fall har det kunnat konstateras att SÄPO:s yttrande varit 

utslagsgivande för frågan om uppehållstillstånd eller statusförklaring. I två av 

fem fall har sökande inte fått ta del av yttrandet. I resterande fall har sökande 

delgivits informationen. I samtliga fall avslogs yrkandena.  

 
Grupp 2 – Mål nr Utfall   Anledning till utfall Lagrum 

(1) UMS 1-12  Utvisning Säkerhetsrisk.  1 kap. 7 §, 5 kap. 17 §   

(2) UMS 4-11 Avslag förenat med 

verkställighetshinder 

Säkerhetsrisk. 1 kap. 7 §, 4 kap. 2c § 3p, 

12 kap. 1 §  

(3) UMS 12-16 Utvisning Säkerhetsrisk. 1 kap 7 §, 5 kap. 17 § 

(4) UMS 7-16 Avslag förenat med 

verkställighetshinder 

Säkerhetsrisk. 1 kap. 7 §, 12 kap. 1 §   

(5) UMS 5-16 Utvisning Säkerhetsrisk. 1 kap. 7 §, 5 kap. 16 §  
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5.4.1.3 Sökande misstänkta för otillåten 
underrättelseverksamhet  

 

I det första fallet yrkar sökande om undanröjande av MIV:s avslagsbeslut 

ifråga om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Sökande anför att han arbetar 

som försäljningschef och numera fått erbjudande om att arbeta i Sverige. 

Detta erbjudandet är inte en skenanställning, vilket SÄPO påstått. Vidare 

anför sökande att han inte kunnat bemöta anklagelserna på något meningsfullt 

sätt i och med att han inte fått ta del av grunderna för yttrandet. Domstolen 

gör dock ingen annan bedömning utan finner att uppgifterna SÄPO lämnat 

ska anses sannolika i den meningen att de tyder på att det är en 

skenanställning för att bedriva icke önskvärd verksamhet. Mot bakgrund av 

detta avslår domstolen överklagan.  

 

I det andra fallet har sökande yrkat om att MIV:s beslut om återkallelse av 

uppehållstillstånd ska undanröjas. Sökande har delgivits yttrandet i den delen 

att han misstänks bedriva otillåten underrättelseverksamhet. Sökande anser 

att det inte är tillräckligt då han enbart genom denna uppgift inte kunnat 

bemöta påståendet. Han begär att få ta del av uppgifterna men nekas detta. 

MD finner ingen anledning att göra en annan bedömning än den som MIV 

och SÄPO gjort och avslår yrkandet. Verkställighetshinder ansågs inte 

föreligga. 

 

I det tredje fallet har sökande ansökt om uppehållstillstånd genom 

anknytning. Av utredningen framgår att sökande uppnår kraven för detta. Av 

SÄPO:s yttrande framkommer dock att vad som är känt om sökande innebär 

att det är sannolikt att han kommer bedriva olovlig underrättelseverksamhet. 

Sökande menar att dessa anklagelserna är falska och att han inte givits 

möjlighet att kunna bemöta uppgifterna. Han har i utredningen hos MIV 

inkommit med bevis på ett flertal visum vilka beviljats av olika länder. 

Domstolen understryker att uppgifterna kontrollerats och finner mot 

bakgrund av detta att det är sannolikt sökande kommer bedriva olovlig 

underrättelseverksamhet. Att sökande beviljats visum i andra länder ändrar 

inte detta. Överklagandet avslås.  

5.4.1.3.1 Kommentar 

 

Även här har SÄPO:s uppgifter varit avgörande i frågan huruvida sökanden 

ska beviljas uppehållstillstånden eller inte. I samtliga fall har det framkommit 

begäran om att ta del av SÄPO:s yttranden. Domstolen har i ett fall av tre tagit 

tydlig ställning till denna fråga men i samtliga fall nekat sökande insyn i 

materialet.  
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Grupp 3 – Mål nr Utfall   Anledning till utfall Lagrum 

(1) UMS 2-11 Avslag. Säkerhetsrisk. 1 kap. 7 § 

(2) UMS 6-11 Utvisning. Säkerhetsrisk. 1 kap. 7 §, 7 kap 3 § 1 st.  

(3) UMS 1-13 Avslag. Säkerhetsrisk. 1 kap 7 § 

 

5.4.1.4 Övriga  

 

I denna grupp presenteras de mål där spridningen varit större i fråga om vad 

gäller sökandes bakgrunder och vad som yrkats. I vissa fall har inga yttranden 

från SÄPO bifogats utan målen har istället haft större likheter med vanliga 

asylärenden. 

 

I det första fallet har yrkat om han ska beviljas svenskt medborgarskap och 

resedokument. MIV motsätter sig detta och i första hand görs gällande att 

sökande beviljats pass av hemlandets ambassad, i andra hand att SÄPO:s 

avslagsyrkande. Domstolen finner inga skäl att göra en annan bedömning. 

Överklagandet avslås mot bakgrund av 1 kap 7 samt 2 kap. 1 a UtlL §§. 

 

I det andra fallet har sökande yrkat om uppehållstillstånd och statusförklaring. 

Efter avslag från MIV överklagande sökande. Under denna period inkom 

SÄPO med yrkande om att ärendet skulle handläggas som ett 

säkerhetsärende. Mot bakgrund av detta tog domstolen inte ställning till 

överklagandet utan återförvisande målet för vidare handläggning hos MIV 

enligt 16 kap. 8 kap § UtlL.  

 

I det tredje fallet har sökande yrkat om att utvisningsbeslutet mot honom ska 

upphävas och han ska beviljas uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet grundar 

sig i att sökande under 2005 dömdes Svea Hovrätt till fem års fängelse p.g.a. 

förberedelse till terroristbrott. MIV anser att sökande visserligen är att anse 

som alternativt skyddsbehövande men mot bakgrund av tidigare 

säkerhetshotande verksamhet uteslutas sökande från statusförklaring. 

Verkställighetshinder föreligger dock enligt 12 kap 1 § UtlL. Därmed beviljas 

sökande tillfälligt uppehållstillstånd i 1 år enligt 12 kap. 16 b § 1 st. UtlL. 

Utvisningsbeslutet kvarstår.  

 

I det fjärde fallet yrkar sökande att utvisningsbeslutet ska upphävas och att 

han ska beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Om han skickas 

tillbaka riskerar han att utsättas för omänsklig behandling. Han har även ett 

familjeliv i Sverige som han menar inskränks om utvisningen verkställs. 

Domstolen finner inte att skälen är tillräckliga, sökande anses inte gjort 

sannolikt att något skyddsbehov föreligger och inte heller att rätten till 



 55 

familjeliv enligt art 8 EKMR inskränks. Verkställighetshinder ansågs inte 

föreligga. 

 

I det femte fallet har yrkar sökande uppehållstillstånd. I utredningen framgår 

det att sökande inte ansett ha tillräckliga skäl för uppehållstillstånd. Sökande 

har inte heller gjort sannolikt att verkställighetshinder föreligger. Inte heller 

talar den landinformation som finns mot detta. Domstolen finner mot 

bakgrund av MIV:s utredning ingen anledning att ändra beslutet. 

Överklagandet avslås.  

 

I det sjätte fallet har sökande yrkat om att utvisningsbeslutet ska upphävas, 

att han ska beviljas uppehållstillstånd för bosättning, dels att målet ska 

återförvisas till MIV för prövning enligt 4 kap. Han anför att MIV inte tagit 

ställning till skyddsgrunderna i 4 kap och att han inte fått ta del av SÄPO:s 

yttrande vilket gör att han inte kunnat komma med motbevisning. MD finner 

att skäl för återförvisning föreligger, ingen sakprövning sker.  

 

I det sjunde i sista fallet återkallar sökande sitt överklagande. Målet avskrivs.  

5.4.1.4.1 Kommentar 

 

Av det som nu framkommit kan konstateras att två fall inte prövades i sak. I 

två fall ansåg domstolen att tillräckliga skäl inte förelåg för statusförklaring. 

Ytterligare två fall avslogs mot bakgrund av SÄPO:s yttrande och i ett fall 

återförvisades målet för handläggas som ett säkerhetsärende. Likt tidigare 

grupp har begäran om att ta del utav SÄPO:s yttrande avslagits.  

 

 
Grupp 4 – Mål nr Anledning till utfall   Utfall Lagrum 

(1) UMS 3-11 Avslag på passansökan Säkerhetsrisk 1 kap. 7 §, 2 kap 1 a § 

(2) UMS 2-13 Återförvisning Säkerhetsrisk 1 kap. 7 §, 16 kap. 8 §  

(3) UMS 2-14 Verkställighetshinder, 

tillfälligt 

uppehållstillstånd 

Säkerhetsrisk 1 kap 7 §, 12 kap 1 §, 12 

kap. 16 § 1 st.  

(4) UMS 22-16 Utvisning Ej tillräckliga skäl 8 kap 6 §    

(5) UMS 23-16 Utvisning Ej tillräckliga skäl 8 kap 6 §  

(6) UMS 1-17 Återförvisning Ej prövat flyktingskäl - 

(7) UMS 10-16 Avskrivning Återkallar överklagande - 
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5.4.1.5  Motiveringen av besluten  

 

I detta avsnitt övergår den empiriska utredningen till den andra 

frågeställningen vilket presenterades i kap. 5.2. I det följande kommer inte 

varje fall beskrivas i detalj utan refereras till om så krävs. Samtliga 

presenterade domar, bortsett från de som inte prövats i sak, har dock studerats 

utifrån de frågor som ställs. Delavsnittet avslutas med en förenklad 

översiktsbild av resultaten.  

 

Som utgångspunkt kan det konstateras att domstolens motivering har skiljt 

sig åt i fråga om detaljrikedom och självständighet. I ett mindre antal utav 

besluten har någon detaljerad förståelse inte kunnat erhållas enbart genom 

granskningen av besluten utan istället har domstolen i dessa fall uttryck att 

det inte finns någon anledning att ifrågasätta MIV:s utredning. I vissa fall har 

enbart hänvisningar till bilagor gjorts. Detta har skapat problem i fråga om att 

bedöma vilka skäl domstolen vägt in i sitt beslut. I de fall domstolens 

tillvägagångssätt varit det nu beskriva har jag tolkat det som hela MIV:s 

utredning samt skälen för utredningen lagts till grund för domstolens 

resonemang. För den enskildes del kan detta möjligtvis upplevas som en 

försvårande omständighet. Sannolikt har denna brist kunnat vägas upp av att 

den enskilde haft tillgång till ett offentligt biträde. 

 

I fråga om domstolens motivering i ljuset av den bestämmelse som 

avslagsbeslutet grundat sig på har det i majoritet utav fallen förts noggranna 

resonemang kring skälen och grunderna för beslutet. Motiveringen har 

framstått som bearbetad och självständig i förhållande till det som den 

sökandes motparter har framfört. Detta har speciellt kommit till uttryck i 

grupp 1 där samtliga sökanden ansågs ha skyddsbehov. Detta mönster har 

sedan upprepats i förhållande till övriga grupper där skyddsbehov 

konstaterats. Ur rättssäkerhetshänseende stämmer detta väl överens men vad 

som presenterades i kap 1.8 eftersom i dessa fall har det varit frågan om 

särskilt betydande konsekvenser men även särskilt starka skyddsbehov.  

 

I de fall där SÄPO:s yttrande varit en central del i frågan om konstaterandet 

av rekvisitet för uteslutning har resonemangen varit något mindre detaljerade. 

Detta förekom särskilt i grupp två och tre. I vissa fall har det uttryckligen 

framgått i beslutet att MD tagit del utav uppgifterna, beaktat yttrandet eller 

efter egen bedömning kommit fram till den aktuella slutsatsen. I två fall har 

domstolen uttryckligen bevisvärderat yttrandet. I det ena fallet uttryckte 

domstolen att uppgifterna som låg till grund för SÄPO:s yttrande kunde antas 

föranleda uteslutning och i ett annat fall ansågs uppgifter göra det sannolik 

att sökande skulle uteslutas. Fastän det inte verkar finnas någon kontinuitet i 
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begreppsbildningen bör de nyss presenterade resonemangen utifrån 

rättssäkerhetshänseende ses som typexempel på hur domstolen ska resonera 

när det är fråga om sådan fakta. Särskilt viktigt är detta i de fall sökanden inte 

kunna delges insyn i materialet. I ett mindre antal beslut har domstolen inte 

varit lika tydlig. Domstolen har bland annat använt termer i stil med att det 

inte funnits skäl att ifrågasätta SÄPO:s uppgifter, mot bakgrund av att SÄPO 

motsätter sig sökandes yrkanden finner domstolen att sökande är en 

säkerhetsrisk och med hänsyn till vad SÄPO anfört föreligger särskilda skäl 

att inte bevilja sökande uppehållstillstånd. Dessa uttryck ger inte läsaren, eller 

för den delen den enskilde, svar på om SÄPO:s yttrande faktiskt kontrollerats. 

Vidare kan resonemang av denna sort ge ett intryck av att domstolen inte 

bevakat sitt uppdrag som en oberoende och kontrollerande institution. Istället 

ger uttrycken läsaren känslan av att domstolen intagit den roll som MiÖD 

hade i den äldre instansordningen. Här var domstolens uppdrag i dessa 

ärenden mer av förberedande karaktär. Denna fråga diskuterades i kap. 3.3 

och där konstaterades att det åtminstone mot bakgrund av förarbetena 

framstod som oklart hur domstolen skulle gå tillväga i dessa situationer. Men 

mot bakgrund av syftet med reformen som diskuterades, tidigare praxis och 

den rättssäkerhet som bör råda ansågs det att sådan kontroll skulle ske och 

dessutom komma till uttryck i beslut. Att det nu kan konstateras att domstolen 

kontrollerat uppgifterna i majoriteten utav fallen är positivt men att det i vissa 

fall inte kommit till uttryck bör ändå ses som anmärkningsvärt.  

 

Ytterligare oklarheter har förekommit i de fall både MIV och SÄPO yrkat på 

avslag. I de fall domstolen funnit att det varit tillräckligt med vad som 

förekommit i MIV:s utredning har inte SÄPO:s yrkade kommenterats. Här 

kan tyckas att det inte spelar någon större roll i sak men för den enskilde är 

det sannolikt av intresse att känna till om även SÄPO:s yrkande legat till 

grund för avslagsbeslutet eller om det konsumerats av det förra. Det kan 

tyckas självklart att om det inte anges har det inte beaktats men med enkelhet 

hade domstolen kunnat undanröja denna oklarhet genom att enbart ta ställning 

till om SÄPO:s yrkande har beaktas eller inte. Denna fråga hänför sig främst 

till den enskildes förutsättningar för ett eventuellt överklagande.   

 

I fråga om domstolens resonemang kring asylskälen, skälen för 

uppehållstillståndet eller annat yrkande och frågan om det samhällsintresse 

som avslagsbeslutet ska skydda har detta kommit till uttryck i varierande 

grad. Frågan har enbart aktualiserats i de fall avslagsbeslutet grundat sig i 

SÄPO:s yttrande. I majoriteten av besluten har domstolen klargjort i vilket 

avseende den sökande utgör ett hot och på vilket sätt domstolen anser detta 

kommer till uttryck. I grupp två och tre kom detta till utryck i alla beslut. 

Sammantaget kunde enbart ett beslut hittas där domstolen inte hade diskuterat 

avvägningen mellan den enskildes och de allmännas intressen. I och med att 
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det var fråga om en mindre ingripande åtgärd (frågan om beviljande av pass) 

kan detta möjligtvis anses motiverat.  

 

 

5.4.1.6 Frågan om sökandes möjlighet till partsinsyn, 
kommunikation och rätt till försvar. 

 

I detta delavsnitt ska den det empiriska materialet studeras utifrån den sista 

frågeställningen. I grunden relaterar frågeställningen till vad som 

presenterades i kap. 4.1 och särskilt det omarbetade asylprocedurdirektivets 

bestämmelser kring insyn och rätten till försvar och således ett effektivt 

rättsmedel.  

 

Frågan har aktualiserats i sammanlagt 14 beslut. Samtliga sökande har 

kommunicerats uppgifterna. Av dessa har totalt åtta sökanden givits 

partsinsyn och därigenom kunna bestrida uppgifterna och vidare givits 

möjlighet att bidra med motbevisning. Resterande sökande, som utgjorde sex 

stycken, fick ingen möjlighet att föra motbevisning eller på något 

meningsfullt sätt bemöta uppgifterna då domstolen inte fann det lämpligt att 

tillgodose sökande partsinsyn. Domstolen har i ett av dessa fall kompenserat 

sökande genom att delge uppgifterna till dennes ombud. Möjliga 

kompensationsåtgärder har således brukats förhållandevis återhållsamt. De 

fall där den sökande inte beviljats insyn eller på annat sätt kompenserats för 

detta hänför sig främst till åren 2011–2012 och således relativt nära 2010 års 

reform utav UtlL. Det ska dock nämnas att möjlighet att tillgodose den 

sökande kompensation för inskränk partsinsyn fanns redan då genom 10 kap. 

4 § OSL. Trots detta visar genomgången att desto närmare nutid 

beslutsdatumenet hänför sig har sökande i allt större utsträckning givits insyn 

i materialet. Beaktat den avgränsning som behövdes göras mot bakgrund av 

den omfattande maskeringen kan detta ändå indikera på att MD i faktiskt 

mening förhåller sig nära det som stadgas i det omarbetade 

asylprocedurdirektivet. Detta stämmer även överens med det 

proportionalitetsavvägning som stadgats av Europadomstolen. Ur 

rättssäkerhetshänseende stämmer detta överens med den del utav begreppet 

som framhöll rätten till ett faktiskt försvar och därmed möjlighet att som 

enskild bevaka sitt intresse. 

 

Mål med motiveringsbrister  Mål med bristande kontroll av fakta  

UMS 13-15 UMS 13-15 

UMS 3-11 UMS 3-11 

UMS 6-11 UMS 6-11 

UMS 4-11 UMS 4-11 
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Sökande har fått insyn i materialet  Sökande har inte fått del utav materialet  

UMS 12-16 UMS 3-11 

UMS 7-16 UMS 6-11 

UMS 14-15 UMS 2-11 

UMS 13-15 UMS 1-13 

UMS 5-16 UMS 1-12 

UMS 4-11 UMS 1-17 (kompenserad) 

UMS 5-15  

UMS 3-10  
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6 Slutsatser 

Utöver den analys som följt under de tidigare avsnitten kommer detta avsnitt 

sammanställa både den deskriptiva och empiriska utredningens resultat och 

vidare analysera samt diskutera resultaten i förhållande till uppsatsens 

övergripande frågeställningar. Till en början ska dock en återkoppling göras 

i förhållande till uppsatsens grundläggande syften.  

 

Uppsatsens syfte var i grunden att utreda och analysera gällande rätt utifrån 

premissen att den enskildes ärende behandlats som ett säkerhetsärende. 

Vidare var syftet att utreda de bakomliggande reformernas syften och 

genomföranden i gällande rätt. I detta ingick att utreda hur lagstiftaren 

hanterat den intressekonflikt som råder mellan å ena sidan säkerhetsintresset 

för det allmänna och å andra sidan individens rätt till skydd och en rättssäker 

process. Slutligen var även syftet att utreda hur detta kom till uttryck i 

praktiken. De frågeställningar vilka följde var dessa;  

 

1. Hur ser gällande rätt ut vad avser de processuella och materiella 

bestämmelser som ska tillvara den enskildes intresse i de fall en 

utlänning får sitt ärende hanterat som ett säkerhetsärende?  

a. Överensstämmer gällande rätt med de bakomliggande 

unionsrättsliga direktiven?   

 

2. Hur iakttas de materiella och processuella bestämmelserna i 

praktiken?  

a. Gör domstolen en intresseavvägning mellan den enskildes 

och samhällets intressen? 

b. Tillgodoses sökande det processuella och materiella 

rättskyddet? 

 

3. Kan man skönja tendenser i internationell, unionsrättslig eller 

nationell domstolspraxis som tyder på en förändrad syn i förhållande 

till säkerhetsrisker? Hur kan detta i så fall påverka den svenska 

rättstillämpningen?  

 

I följande avsnitt kommer uppsatsens första och andra frågeställning besvaras 

gemensamt. Uppsatsens tredje frågeställning besvaras i nästkommande 

avsnitt.  
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6.1 Rättssäkerhet i förhållande till 
säkerhetsärenden 

Tidigt i uppsatsen presenterades läsaren för det faktum att frågor kring 

säkerhetsärenden tidigare hade tillhört regeringens kompetens. Genom 2005 

års UtlL hade frågor kring säkerhetsärenden fortfarande en politisk-juridisk 

karaktär genom att den administrativa och dömande verksamheten hade 

ansvaret att pröva frågor kring asylskäl och verkställighetshinder medan 

regeringen avgjorde huruvida sökande skulle nekas asyl, uppehållstillstånd 

eller annat yrkande mot bakgrund av eventuell säkerhetsrisk. Starkt influerat 

av EU-rätten kom dock denna ordning anses allt mer orättfärdig. Inför 

förhandlingarna i EU-parlamentet angående det äldre asylprocedurdirektivet 

syntes en tydlig motvilja från lagstiftarens håll om att i sin helhet överföra 

säkerhetsärenden till den vanliga processordningen. Skälen för detta var till 

synes grundande på effektivitetsskäl då regeringen ansåg sig själv besitta bäst 

möjlighet att värna rikets säkerhet. Argumenten tycktes inte delas av övriga 

medlemsstater och kravet på ett effektivt rättsmedel och således rätt till 

domstolsprövning genomfördes i och med 2010 års UtlL.  

 

I förhållande till de tidigare förarbetena, som var starkt negativa i fråga om 

domstolsprövning av säkerhetsärenden, framgick i de senare förarbetena en i 

grunden positiv inställning till reformen. Med reformen på plats övergick 

säkerhetsärenden i sin helhet till den vanliga processordningen och den 

enskilde tillgodogjordes möjlighet att överklaga sitt ärende till oberoende 

förvaltningsdomstolar. Det som numera skiljer säkerhetsärenden från övriga 

ärendetyper är att ärendet ska hanteras skyndsamt, den enskilde i regel har två 

motparter och att även efterföljande överklaganden eller ansökningar ska 

hanteras som säkerhetsärenden om de vid första tillfället bedömts utgöra 

detta. Härtill tillkommer möjligheten till inskränkt partsinsyn och 

kommunicering och således även möjlighet att inskränka rätten till försvar till 

försvar. 

 

Frågan var nu att utreda hur lagstiftaren hade valt att genomföra det äldre och 

sedermera det omarbetade asylprocedurdirektivet. Utifrån det 

rättssäkerhetsperspektiv som applicerats på uppsatsen kom frågor om 

partsinsyn, kommunikation och rätten till försvar men även domstolens 

kontrollerade roll i processen stå i fokus.  

 

I fråga om rätten till partsinsyn kan det konstateras att i förhållande till 

säkerhetsärenden råder inskränkning. I lagen finns dock en upplysningsplikt 

som ansvarig domstol eller myndighet ska beakta. Upplysningsplikten 

innebär att sökande ska informerades om det sekretessbelagda materialet till 
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den grad att dennes möjlighet att bevaka sin rätt kan anses tillgodoses. Med 

stöd utav äldre förarbetsuttalanden framkom att denna rätt kan anses 

tillgodoses genom att sökandes ombud får ta del av materialet med förbehåll 

om att inte lämna materialet vidare. Beslutet att bevilja sökande denna 

kompensationsåtgärd tillkommer utredande myndig eller domstol. Detta 

innebär att gällande rätt inte tillhandahåller en rättighet för den enskilde eller 

dennes offentliga biträde att ta del av sådant material som kan utgöra fakta 

för en uteslutningsgrund. Frågan är dock om inte denna ordning kommer att 

få utredas vid nästa lagändring. Som uppmärksammades i kap. 4.1 framkom 

det att omarbetade asylprocedurdirektivet innehåller en fakultativ 

bestämmelse i vilket direktivstexten understryker en i förhållande till 

nationell rätt vidsträckt kompensationsåtgärd. Av bestämmelsen framgick att 

en möjlig åtgärd vore att i varje ärende tillåta ett offentligt biträde, vilket 

genomgått en säkerhetskontroll, att ta del av sekretessbelagt material för att 

på sin klients vägnar föra dennes talan. Det finns inget som talar för att 

gällande rätt strider mot syftet eller innehållet i det omarbetade 

asylprocedurdirektivet då lagstiftaren möjliggjort vissa 

kompensationsåtgärder vilket i skrivande stund kan ses som tillräckliga. Men 

bestämmelsen bör nog inte ses enbart som fakultativ utan som en uppmaning 

om att medlemsstaterna bör stärka det offentliga biträdes roll i sådana ärenden 

vilka innehåller säkerhetsaspekter och således inskränkt partsinsyn. Sett i 

ljuset av hur asylprocedursdirektivet utvecklats är sannolikt nästa steg att 

ställa högre kvalitativa krav på processen. En naturlig utgångspunkt är 

sannolikt en bättre möjlighet till försvar. 

 

Som kunde uppmärksammas valde lagstiftaren inte att utreda det 

omarbetande asylprocedurdirektivet genom en offentlig utredning utan intern 

inom Justitiedepartementet. Till detta uttalade lagstiftaren att bestämmelsen 

om att åtminstone det offentliga biträdet ska få tillgång till materialet bör ses 

som ett förbiseende. Det är anmärkningsvärt att lagstiftaren motiverar en 

inskränkning av en rättssäkerhetsgaranti på ett sådant sätt. Och som nämnt 

ovan kommer sannolikt frågan behövas ses över vid nästkommande 

asylprocedurdirektiv då nuvarande förslag till denna innehåller samma krav.  

 

Trots att gällande rätt i sak inte strider mot direktivet är dock gällande rätt inte 

förutsägbar då frågan om sökandes ombud ska få tillgång till materialet 

avgörs i varje enskilt fall utav ansvarig domstol eller myndighet. Om full 

förutsägbarhet i förhållande den enskilde ska råda bör en ordning likt den som 

stadgas i den fakultativa bestämmelsen föreligga. Frågan är då om en sådan 

förändring kan motiveras. Här ska resultatet i den empiriska utredningen 

beaktas. Av det empiriska materialet har framkommit att domstolen i samtliga 

beslut hade kommunicerat uppgifterna till den sökande. Den sökande hade 

således vetskap om att vilka uteslutningsgrunder som förelåg samt vem som 
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var avsändaren. Vidare framkom att i majoritet utav besluten hade sökande 

givits partsinsyn. I de fall det inte givits, vilket var sex stycken, hade dessa 

varit mål haft beslutdatum mellan 2011–2012. I ett fall var beslutdatum 

daterat till 2017 och i detta fall hade sökandes ombud givits insyn i materialet. 

Detta föranleder till slutsatsen att säkerhetsärenden i fråga om partsinsyn, 

kommunikation och rätten till försvar bör anses vara tillgodosedd i praktiken. 

Det går dock inte enbart utifrån konsultation av lagtext att påstå att full 

förutsägbarhet råder. Jag anser dock att denna brist blir kompenserad genom 

den underrättspraxis som råder. Förutsägbarheten är således tillgodosedd 

genom den rådande underrättspraxisen.   

 

I fråga om domstolen roll i förfarandet framkom under utredningen vissa 

oklarhet. Tidigare ordning hade innehållit relativt precisa instruktioner om 

domstolen roll i processen men så inte var fallet förarbetena vilket föranledde 

2010 års UtlL. Det som kunde konstateras var dock att SÄPO var den 

myndighet som i initieringsskedet avgjorde huruvida ärendet skulle hanteras 

som ett säkerhetsärende. Sett till praxis både från EU-domstolen och 

Europadomstolen samt juridisk litteratur kunde det sedermera konstateras att 

domstolen borde behålla sin kontroll även utav sakuppgifterna, så som i 

tidigare ordning. Detta förstärktes även utav stadgandena i det omarbetade 

asylprocedurdirektivet, särskilt art. 23.1. I den empiriska utredningen 

framkom brister i fråga om kontrollen utav sakuppgifterna i fyra fall. Det var 

således en minoritet utav fallen. Merparten av besluten var hänförliga till den 

tidsperioden strax efter 2010 års reform. Mot bakgrund av resultat är det 

således sannolikt att domstolen kontrollerar även materialet vilket föranlett 

säkerhetsärendet så som stadgats i de äldre förarbetena samt i det omarbetade 

asylprocedurdirektivet. Det har inte framkommit att domstolen i de fall 

kontroll utförts enbart fått ta del av en del utav yttrandet vilket framkom i 

förarbetena. I denna delen bör således förarbetena ses som inaktuella. På så 

sätt uppfyller domstolen den i litteraturen diskuterade roll så som en 

kontrollerande part. Den sökande kan mot bakgrund av detta anses tillgodoses 

en i faktiskt tillgång till ett effektivt rättsmedel.  

6.2 De lege ferenda  

Uppsatsens tredje frågeställning tog sikte på att utreda om det går att skönja 

tendenser i internationell, unionsrättslig eller nationell domstolspraxis som 

tyder på att synen på säkerhetsrisker (säkerhetsärenden) kan komma att 

förändras. Frågan var också hur detta kan påverka den svenska 

rättstillämpningen.  

 

Vad som kunde uppmärksammas var att EU-domstolen genom fallet Lounani 

mot Belgien hade kommit att utvidga uteslutningsgrundernas 
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tillämpningsområde till att även omfatta handlingar vilka inte är 

terroristhandlingar (våldshandlingar). Var denna gräns går har dock 

domstolen lämnat obesvarad och det är således upp till varje enskild domstol 

att avgöra vad som kan utgöra en sådan handling. Det finns ännu inget 

exempel där rättsfallet tillämpats i nationell rätt. Visserligen är vår samtid 

präglad av de terrordåd som skett både i Europa men även i Sverige och det 

krävs åtgärder mot att sådant inte ska fortsätta. Denna fråga tillhör dock 

politiken. Från ett juridiskt perspektiv kan EU-domstolens beslut att vidga 

utreslutningsgrunderna få den effekt att handlingar som möjligtvis kan leda 

till ett ev. terrorbrott får ett allt för vidsträckt tillämpningsområde. Av den 

empiriska utredningen har framgått att samröre redan kunnat innebära 

uteslutning. Men vad sker om SÄPO yrkar avslag för att den sökande är 

bekant med personer vilka anses utgöra hot mot rikes säkerhet. Av det 

empiriska resultatet fanns ett fall där domstolen gått emot SÄPO:s 

avslagsyrkande. Det finns vad jag kunnat se ingen genomgående tendens där 

frågan om säkerhetsriskbedömningen ifrågasätts från domstolens håll. Det är 

inte mot bakgrund av den ordning som gäller inte heller överraskande 

eftersom domstolen inte besitter sådan kunskap. Om frågan handlar om rikets 

säkerhet och den enskildes rätt till skydd och domstolen har vetskap om att 

tillämpningsgrunden numera är förhållandevis vidsträckt finns risk att även 

bekantskap skulle resultera i uteslutning. Återigen uppstår frågan om 

balansen mellan statssuveränitet och mänskliga rättigheter som en utav 

samtidens svårare frågeställning. Hur utgången kommer bli är i skrivande 

stund oklar men viktigt är att uppmärksamma att den nationella 

rättstillämpningen enligt min bedömning håller en överlag håller god kvalitet 

i fråga om den enskildes rättssäkerhet och de allmännas intresse av ett säkert 

samhälle. Risken finns dock att detta kan komma att förändras.  

6.3 Avslutande reflektioner  

Med detta sagt finns ett fåtal punkter kvar som enligt min mening ytterligare 

hade gynnat rättssäkerheten för säkerhetsärenden. Dessa synpunkter faller 

utanför de ordinarie frågeställningarna men kan istället ses som ett bidrag till 

diskussionen om resultaten i en större samhälleliga kontext. Att 

säkerhetsärenden ska prövas av en domstol är numera självklart. Men det är 

sannolikt inte lika självklart att det ska vara fråga om en förvaltningsdomstol. 

Tanken som uppstått under uppsatsens gång är om inte förfarande ytterligare 

skulle gynnas, både utifrån de allmännas och enskildas intressen, om 

prövningen hanterades av en specialdomstol särskilt inriktat på sådana mål 

som kan falla in under säkerhetsärenden. Processen i MD har redan idag 

karaktären av viss specialisering eftersom majoriteten av parterna, utom den 

enskildes ombud, har genomgått säkerhetskontroller och således blivit 

behöriga att ta del av allt sekretessbelagt material. Detta säger dock lite om 
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parternas, i synnerhet domstolens, kunskap om säkerhetsärenden. Visserligen 

har utredningen visat att balansen mellan parterna upprätthålls efter de 

förutsättningar som finns. Den nationella domstolen tillåter i majoriteten utav 

fallen partsinsyn. Trots detta skulle sannolikt en ordning, lik den i Förenade 

Kungariket, möjligtvis vara fördelaktigare för alla parter. Domstolens 

rättskipande och kontrollerade verksamhet skulle kunna förstärkas genom att 

parterna i målet i alla avseenden själva kan lägger fram sina grunder och 

bevisning. Ärenden med denna karaktär kommer sannolikt alltid behöva bestå 

av sekretess och hanteras under annorlunda former. Men så länge det finns 

möjlighet för ett rättssäkrare prövning bör detta eftersträvas.  
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Bilaga  

Förvaltningsrätten i Stockholm (Migrationsdomstolen):  

 

Mål nr Beslut meddelat 

UMS 3-10 2011-08-25 

UMS 2-11 2011-10-20 

UMS 3-11 2011-12-06 

UMS 1-12 2012-09-18 

UMS 4-11 2012-10-29 

UMS 6-11 2013-03-22 

UMS 1-13 2013-10-11 

UMS 2-13 2013-11-12 

UMS 2-14 2014-06-09 

UMS 7-15 2015-08-12 

UMS 5-15 2015-09-28 

UMS 17-16 2016-01-27 

UMS 1-16 2016-02-08 

UMS 14-15 2016-02-12 

UMS 13-15 2016-02-16 

UMS 5-16 2016-05-25 

UMS 7-16 2016-09-12 

UMS 12-16 2016-09-22 

UMS 10-16 2017-02-03 

UMS 23-16 2017-02-10 

UMS 1-17 2017-02-13 

UMS 22-16 2017-04-07 
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