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1 En rättssäker, men skyndsam, asylprocess 
1.1 Inledning 

Ett välbedömt asylbeslut förutsätter en prognos över hur den sökande hade behandlats 

om hen hypotetiskt sett hade återvänt till sitt hemland. Ofta är den sökandes asylskäl 

avhängig den muntliga berättelsen vilket medför en komplicerad tillförlitlighets-

bedömning. Ett materiellt felaktigt asylbeslut kan få katastrofala följder eftersom 

asylsökande i allmänhet uppger att de flyr från livshotande faror. Asylbedömningar har, 

beaktat detta, kallats för de svåraste bedömningar som kan göras i västerländska 

moderna samhällen.  Under tiden som utlänningen söker asyl är hens liv i Sverige 1

begränsat. Bland annat saknar hen ofta rätt att arbeta och riskerar att frihetsberövas 

genom att sättas i förvar.  2

 Ett perspektiv på rättssäkerhet som tycks dominerande i förarbeten är att 

rättssäkerhet har fyra centrala komponenter. Tre av dem är likhet inför lagen, förutse-

barhet och skydd mot kränkande offentlig maktutövning.  På så sätt kan felbedömda 3

asylbeslut anses minska rättssäkerheten. Enligt samma perspektiv är rättslig 

tillgänglighet, det vill säga rätten till domstolsprövning, den fjärde grundläggande 

förutsättningen för rättssäkerhet. Domstolarna skipar rätt, regeringsformen 1 kap 8 §, 

och ska se till att de andra rättssäkerhetskomponenterna upprätthålls.  4

 Den roll som det korrekt bedömda asylbeslutet och domstolsprövningen har för 

rättssäkerheten talar för att lagstiftaren ska sträva efter stora överklagandemöjligheter 

för den sökande i asylprocessen. Det finns dock ett annat intresse som lagstiftaren 

beaktar: att undvika att migrationsdomstolarna överbelastas och att tiden till laga kraft-

vunnet asylbeslut förlängs.  I denna uppsats betecknar jag detta intresse som intresset av 5

en skyndsam asylprocess. En asylprocess som inte är skyndsam drabbar samhället 

ekonomiskt i form av längre tid i mottagningssystemet, vilket berättigar den asyl-

sökande till vissa förmåner. Dessutom leder det till långsammare integration och ökad 

 Johannesson, In Courts We Trust – Administrative Justice in Swedish Migration Courts s 1. 1

 Som huvudregel får inte asylsökande arbeta i Sverige, utlänningslagen (2005:716) 2 kap 7 §. 2

Förutsättningar för att sätta en asylsökande i förvar finns i utlänningslagen 10 kap.
 SOU 2004:3 s 45.3

 A st.4

 Prop 2004/05:170 s 109 och s 158 f. 5
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tid av ovisshet för den asylsökande. Om fler beslut från Migrationsverket prövas av 

migrationsdomstolarna är det rimligt att anta att skyndsamheten minskar. Genom att 

förkorta tiden mellan asylansökan och laga kraftvunnet beslut kan ökad skyndsamhet 

uppnås.  

 Det kan alltså konstateras att målet med en rättssäker asylprocess talar för stora 

möjligheter till domstolsprövning, medan målet att asylprocessen ska vara skyndsam 

talar för små möjligheter till domstolsprövning. Att målen till viss del är motstridiga är 

inte unikt för asylprocessen – det är tvärtom explicit i förvaltningslagen (1986:223) 

7 § , där det stadgas att ”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så 6

enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.” Såväl rättssäkerhet 

som skyndsamhet är högt värderat av lagstiftaren i asylprocessen.   7

 Mitt intresse av konflikten mellan rättssäkerhet och skyndsamhet har väckts av 

att jag från maj 2017 till februari 2018 har arbetat som timanställd handläggare på en av 

Migrationsverkets asylprövningsenheter. Under denna period har en skyndsam 

handläggning av asylärenden, till stor del orsakat av de många asylsökande som kom till 

Sverige hösten 2015, uttalats ha en mycket hög prioritet av myndigheten.  8

Migrationsverket har även uttalat att det inte finns något ” … motsatsförhållande till att 

hålla en hög rättslig kvalitet och avgöra ärenden … ” och hänvisar till myndighetens 

kvalitetsuppföljning.  I rapporten framgår det dock att det är en stor utmaning att 9

samtidigt uppfylla högt ställda krav på rättssäkerhet och skyndsamhet.  På 10

myndigheten förekommer det en intensiv diskussion om hur rättssäkerheten kan 

upprätthållas parallellt med höga krav på en skyndsam handläggning.  Samtidigt 11

kritiseras myndigheten externt för sämre kvalitet på asylbesluten.  Det är balansen 12

mellan rättssäkerhet och skyndsamhet, och hur balansen uttrycks i rätten till domstols-

prövning för asylsökande, som jag intresserat mig för i denna uppsats.  

 I den kommande förvaltningslagen (2017:900), som träder i kraft den 1 juli 2018, framgår en snarlik 6

formulering i 9 §.
 I prop 2004/05:170 s 154 uttrycks vikten av en rättssäker asylprocess och i prop 2004/05:170 s 106 7

uttrycks vikten av en skyndsam asylprocess.
 Se Migrationsverket, Migrationsverket har nått målen för 2017.8

 Lindholm, Dagens Nyheter 5/2 2018 (1).9

 Migrationsverket, Nationell kvalitetsuppföljning med regionalt fokus s 6.10

 Lindholm, Dagens Nyheter 2/2 2018.11

 Lindholm, Dagens Nyheter 5/2 2018 (2).12
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1.2 Frågeställning, syften och avgränsningar 
Uppsatsens frågeställning är att utvärdera hur rättssäkerhet och skyndsamhet balanseras 

av lagstiftaren i asylprocessen.  Jag kommer att göra detta genom att undersöka hur 13

begreppsparet hanterats vid utformningen av AT-UND, slutgiltiga åldersbeslut, 

omedelbara avvisningar och förvarsbeslut. 

 Riksrevisionen har nyligen kritiserat lagstiftaren för otransparenta och 

bristfälliga konsekvensanalyser på migrationspolitikens område.  Dessutom tenderar 14

lagstiftaren att dölja att reformer i vissa fall kan minska rättssäkerhet i syfte att istället 

uppnå andra resultat. Det tycks ha blivit omöjligt att förespråka en reform som minskar 

rättssäkerheten, även om den medför andra, positiva, konsekvenser.  Ett värde som det 15

enbart går att argumentera för – och inte emot – förlorar sin stringens.  Skyndsamhet 16

och rättssäkerhet kan sägas vara begrepp som i bästa fall är användbara på grund av ett 

konsekvent och tydligt innehåll, men som i värsta fall fungerar som en dimridå för mer 

precisa ordval och argument. Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen är därför att 

exponera de ofta dolda politiska avvägningar som kan antas finnas bakom balansen 

mellan rättssäkerhet och skyndsamhet i asylprocessen, samt att avkoda och avmystifiera 

begreppen genom att undersöka vilka genomslag de får i praktiska frågor i asyl-

processen. 

 Det har hävdats att rätten till domstolsprövning i speciell förvaltningsrätt i 

många fall är illa anpassad till de konstitutionellrättsliga  krav som ställs, och att en 17

översyn av lagstiftningen avseende domstolsprövning inom dessa områden därför är 

 Jag menar i uppsatsen inte lagstiftaren i en enbart bokstavlig betydelse. Möjligheten att få undantag för 13

arbetstillstånd, så kallat AT-UND, som jag analyserar i kap 3, har i huvudsak sitt ursprung i 
utlänningsförordningen (2006:97), meddelad av regeringen. Regeringen stiftar inte lag. I brist på bättre 
ordval, och för att riksdagen trots allt har möjlighet att lagreglera reglerna om AT-UND i enlighet med 
regeringsformen 8 kap, betraktar jag reglerna om AT-UND som en avvägning som lagstiftaren har gjort.

 RiR 2017:25 s 5 f.14

 Zila SvJT 1990 s 285.15

 Zila menar att detta hänt med begreppet ”demokrati”, a a s 284. Även begrepp som 16

”självbestämmande” eller ”integritet” skulle kunna anses behandlas på samma sätt i argumentationen.
 I denna uppsats använder jag konstitutionell rätt i begreppets breda bemärkelse, där bland annat 17

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(fortsättningsvis kallad Europakonventionen) och EU:s stadga om grundläggande rättigheter 
(fortsättningsvis kallad stadgan) inkluderas. Denna breda definition är inte den enda möjliga definitionen 
av vad som utgör Sveriges konstitution, men den görs även av Derlén, Lindholm och Naarttijärvi, 
Konstitutionell rätt s 32.
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nyttig.  Ett annat syfte med denna uppsats är att inom asylrättens område bidra med 18

uppslag till en översyn. Eftersom jag i uppsatsen analyserar rätten till domstolsprövning 

inom asylprocessen studerar jag en del av den speciella förvaltningsrätten. För att se hur 

lagstiftaren prioriterar rättssäkerhet och skyndsamhet inom asylprocessen kommer jag 

samtidigt att analogisera till andra områden, som konstitutionell rätt, folkrätt, EU-rätt, 

allmän förvaltningsrätt, och andra delar av den speciella förvaltningsrätten. Ett 

ytterligare syfte med analogier till andra områden är att skapa en djupare förståelse för 

den kontext asylrättens regler kring överklagande befinner sig i. 

 För att göra uppsatsen mer fokuserad har jag valt vissa avgränsningar. Jag 

kommer i uppsatsen endast undersöka rättsmedlet överklagande. Andra rättsmedel faller 

därmed utanför min uppsats. Förutsättningar för att överklaga migrationsdomstolars 

beslut till Migrationsöverdomstolen faller också utanför uppsatsens frågeställning. 

Rättssäkerhet är ett brett begrepp och jag kommer endast utgå från rätten till domstols-

prövning, som ur vissa perspektiv är en del av rättssäkerheten. I rätten till domstols-

prövning ingår det typiskt sett dels en faktisk rätt till domstolsprövning, dels att själva 

domstolsprövningen ska vara rättvis.  Jag kommer i denna uppsats fokusera på om och 19

hur domstolsprövning kan realiseras. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen utgår från begreppen skyndsamhet och rättssäkerhet. Innan jag undersöker de 

exempel jag valt att beskriva är det därför nödvändigt att analysera hur begreppen kan, 

och i min uppsats bör, tolkas. Detta ska jag därför göra i kapitel 2. I kapitel 3 ska jag 

utgå från en av förvaltningsrättens grundfrågor, vad som utgör ett förvaltningsbeslut. 

Jag kommer att analysera om Migrationsverkets beviljande respektive avslag av AT-

UND är att betrakta som beslut och om de i sådana fall bör kunna överklagas. Kapitlet 

berör huvudsakligen allmän förvaltningsrätt, men även konstitutionell rätt. Att det finns 

ett beslut som enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer är överklagbart behöver 

inte betyda att det kan överklagas. I kapitel 4 ska jag utvärdera ett överklagandeförbud, 

nämligen slutgiltiga åldersbeslut. Jag kommer att analysera varför det går att överklaga 

 Warnling-Nerep FT 2016 s 300. 18

 Detta framgår av min redogörelse för hur begreppet rättssäkerhet tolkas i underavsnitt 2.1.1.19
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statusförklaringar men inte slutgiltiga åldersbeslut. I kapitel 5 kommer jag att analysera 

omedelbara avvisningar, där sökanden visserligen kan överklaga asylbeslutet, men där 

överklagandet inte har suspensiv effekt. Jag ska där analysera och utvärdera den 

avvägning lagstiftare och domstol har gjort och hur den förhåller sig till europarättsliga 

och internationella individuella rättigheter. Även om normala överklagandemöjligheter 

finns är det i vissa situationer påkallat med obligatorisk domstolsprövning, utan 

sökandens initiativ, av beslut. I kapitel 6 ska jag därför jämföra förvarsbeslut, där det 

idag inte finns något krav på obligatorisk domstolsprövning, med frihetsberövanden 

enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870),  lagen med särskilda 20

bestämmelser om vård av unga (1990:52),  lagen om psykiatrisk tvångsvård 21

(1991:1128) och häktningsreglerna i rättegångsbalken. I alla dessa fall finns ett krav på 

obligatorisk domstolsprövning. I kapitel 7 ska jag besvara min frågeställning genom att 

sammanfatta tidigare kapitel. Jag kommer i kapitlet även att jämföra hur skyndsamhet 

och rättssäkerhet värderas i asylpolitiken med ett annat politiserat område, skatte-

politiken. Slutligen ska jag argumentera för vikten av transparenta avvägningar i 

förarbeten. 

 Dispositionen i kapitel 3–6 är gjord med tanken att den nivå av rättssäkerhet 

(och särskilt rätt till domstolsprövning) som lagstiftaren anser ska vara aktuell 

successivt ökar. Uttalanden om AT-UND, som diskuteras i kapitel 3, anses inte vara 

beslut i förvaltningsrättslig mening. Slutgiltiga åldersbeslut, som är föremål för analys i 

kapitel 4, är visserligen beslut – men de är omöjliga att överklaga. I kapitel 5 analyserar 

jag omedelbara avvisningar. De kan visserligen överklagas, men överklagandet har till 

skillnad från normalfallet vid avvisningar och utvisningar inte suspensiv effekt. Att 

överklaga förvarsbeslut är inte begränsat med några särskilda regler jämfört med 

normalfallet. Däremot förekommer ingen obligatorisk domstolsprövning vid förvars-

beslut, vilket har kritiserats. Detta analyserar jag i kapitel 6. 

 Fortsättningsvis kallad lagen om vård av missbrukare.20

 Fortsättningsvis kallad lagen om vård av unga.21
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1.4 Forskningsläge, material och metod 
1.4.1 Forskningsläge, material och metod – och något kort om teori 

Det finns gott om såväl asylrättslig som förvaltningsrättslig forskning publicerad i 

Sverige. Jag har dock inte funnit någon text som tydligt kombinerar det förvaltnings-

rättsliga perspektivet med det asylrättsliga. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

många asylrättsforskare i Sverige företrädesvis skriver med ett folkrättsligt, snarare än 

ett förvaltningsrättsligt, perspektiv. Denna brist på doktrin är något som å ena sidan ökar 

behovet av forskning på området, men å andra sidan också i viss mån gör det svårare att 

analysera området. 

 Det är nästan uteslutande uttalanden från propositioner och statens offentliga 

utredningar som jag kommer att analysera för att förstå och beskriva bakgrunden till 

lagstiftarens avsikt. Analysen hade sannolikt blivit något mer detaljerad, men samtidigt 

mer omfångsrik och tidskrävande, om jag tagit hänsyn till fler typer av förarbeten. Vid 

valet av endast visst offentligt tryck är det naturligt att välja propositioner och offentliga 

utredningar, eftersom de typiskt sett är de viktigaste, mest detaljerade och mest lästa 

förarbeten som publiceras inför en lagreform. Utskottsbetänkanden är den typ av 

förarbete som faktiskt uttrycker riksdagsledamöters avsikt med en lag, och om en 

proposition skulle röstas ner av ett utskott trumfar de också tydligt propositioner. De 

propositioner jag analyserar är dock sådana som senare blivit till lag, och därmed är 

propositioner och offentliga utredningar till störst praktisk användning. 

 Som uppsatsstudent inom offentlig rätt med inlämning i mars 2018 har jag att 

förhålla mig till att den nuvarande förvaltningslagen kommer att ersättas av den 

kommande förvaltningslagen den 1 juli 2018. När inga betydande materiella skillnader 

föreligger mellan lagarna kommer jag att hänvisa till dem båda, annars är mitt mål att 

kommentera skillnaderna.  

 Det lär vara vanligt att uppsatsstudenter på juristprogrammet väljer ämne 

genom att hitta ett rättsligt problem och sedan studera detta. I denna uppsats har jag valt 

att studera flera rättsliga problem, med målet att svara på en övergripande fråga som 

inte självklart är rättslig. Fördelar med detta är att jag åstadkommer mer av en 

helhetsbild och kan välja en bredare frågeställning. Med detta tillvägagångssätt är det 
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möjligt att svara på helt andra typer av frågor än genom att välja en mer rättsligt 

centrerad, och snävare, frågeställning.  

 Det finns dock utmaningar med det val jag gjort. En utmaning är att uppsatsen 

riskerar att bli spretig. En annan utmaning är att uppsatsen hade kunnat skrivas med helt 

andra exempel som teoretiskt sett hade kunnat leda till andra slutsatser. För att undvika 

detta krävs det att jag konstaterar att mina slutsatser inte kan bli lika säkra som de hade 

varit om jag hade valt att studera enbart ett exempel, och att min frågeställning 

behandlat hur rättssäkerhet och skyndsamhet värderats i det specifika fallet. Det krävs 

även att jag är metodisk i vilka exempel jag väljer. Min metod för att hitta exempel har 

varit att åstadkomma variation, dels i de rättsliga problem som uppstår och dels i hur 

mycket som finns skrivet om ämnena sedan tidigare. Två tydliga exempel är AT-UND, 

som jag inte har hittat något alls skrivet om sedan tidigare, samt förvarsbeslut, vars 

regler om domstolsprövning har diskuterats detaljerat i bland annat två offentliga 

utredningar.  Genom att skriva om förvarsbeslut hoppas jag kunna göra en säkrare 22

bedömning, där paralleller sedan kan dras till mindre utforskade områden i uppsatsen, 

och genom att skriva om undantag för arbetstillstånd hoppas jag kunna åstadkomma 

viss originalitet. 

 Utöver kapitel 2 kan det sägas att uppsatsen drivs framåt av att jag analogiserar 

och jämför mellan asylrätt och andra rättsområden. Jag har i avsnitt 1.3 redogjort för 

min disposition, men eftersom att analogier är en så central del av min uppsats är det 

värdefullt att jag tydliggör vilka analogier och jämförelser det är som jag kommer att 

göra. I kapitel 3 jämför jag reglerna om AT-UND med allmänna förvaltningsrättsliga 

principer. I kapitel 4 jämför jag överklagandemöjligheten vid beslut om statusförklaring 

med överklagandeförbudet vid slutgiltiga åldersbeslut. I kapitel 5 utvärderar jag 

frånvaron av en suspensiv effekt vid överklagande av omedelbara avvisningar i ljuset av 

internationella regler och den kritik som framförts mot frånvaron av en suspensiv effekt. 

I kapitel 6 bedömer jag skillnader i rätten till domstolsprövning vid förvarsbeslut och 

vid andra frihetsberövanden. Kapitel 7 innehåller en jämförelse mellan asylpolitik och 

skattepolitik. Skälet till att jag valt att analogisera är för att jämförelserna främjar en 

djupare förståelse för de överväganden som gjorts i lagstiftningsprocessen. Att jämföra 

 Se SOU 2011:17 s 153 ff och SOU 2011:29 s 325 ff.22
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rättsområden är dessutom effektivt för att visa att regler inte verkar i ett vakuum utan 

idémässigt och praktiskt hänger ihop. Svensk förvaltningsrätt och svensk konstitutionell 

rätt samverkar exempelvis på ett allt tydligare sätt. Bland annat rätten till domstols-

prövning, nära kopplad till rättighetsskydd i bland annat Europakonventionen, visar att 

gränsdragningen mellan förvaltningsrätt och konstitutionell rätt ibland blir svår och 

kanske också är onödig att göra.   23

 Om två objekt har lika attribut i ett avseende, ligger slutsatsen att de är lika 

också i ett annat avseende nära till hands. Sunstein konkretiserar detta med att hans 

tyska schäferhund är familjevänlig, och att han därför kan dra slutsatsen att även andra 

tyska schäferhundar är familjevänliga.  På liknande sätt vill jag resonera med 24

rättsområden: Om rättsområden delar likheter på ett plan (vilket förvaltningsrättsliga 

områden på många sätt gör) blir det relevant att analogisera för att finna eventuella 

särdrag hos asylrätten. Att utnyttja analogier är samtidigt inte problemfritt: Det kan 

sägas att allting är lite likt, men också lite olikt, allt annat. Detta leder till att analogier är 

verktyg som snarare bör betraktas som hjälpmedel för att finna principer än maskiner 

som i sig kan producera färdiga, rättsligt användbara, slutsatser.  Med hänsyn till detta 25

ska jag i kapitel 7 resonera kring resultaten av de analogier jag gör. 

 Jag kommer att utgå från rättssäkerhet och skyndsamhet som två ultimärmål i 

asylpolitiken. Begreppet ultimärmål ska ha myntats av Hellner.  Jag kommer att 26

utveckla varför jag betraktar rättssäkerhet och skyndsamhet som ultimärmål, och vad 

detta får för implikationer, i underavsnitt 2.3.3. I rättsvetenskapliga, särskilt rätts-

dogmatiska, sammanhang ses teori med misstro.  För min egen personliga nyfikenhets 27

skull – men också för att jag tycker att det i detta fall gett ett gott resultat – har jag valt 

att skriva en urskiljbar del av uppsatsen, underavsnitt 2.3.3, som kan beskrivas som 

teoretisk.  

 Lind, Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling: Festskrift till Lena Marcusson s 222.23

 Sunstein, Harvard Law Review s 743.24

 A a s 774 f.25

 Se Hellner, Festskrift till Ekelöf s 304 f.26

 Sandgren JT 2004/05 s 314 f.27
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1.4.2 Särskilt om rättsdogmatik i uppsatsen 

För att kunna jämföra olika rättsområden krävs det att jag utreder hur rätten ser ut inom 

de jämförelseobjekt jag har valt. För att göra detta använder jag mig av en rätts-

dogmatisk metod. Jag förstår i uppsatsen rättsdogmatik som ett analytiskt redskap för att 

kunna utvärdera olika källor i rättskällehierarkin, och därefter bilda mig en uppfattning 

om gällande rätt.  Någon vidare användning av andra källor än sådana som passar in i 28

den gängse rättskällehierarkin används inte. Lagstiftarens avsikter i sig binder dock inte 

till ett visst agerande.  Att hålla lagstiftarens avsikter, uttryckt genom förarbeten, som 29

det främsta föremålet för analys är därför inte något som görs i en rent rättsdogmatisk 

text. Uppsatsen är alltså något mer, men också något mindre, än en fullständigt 

rättsdogmatisk studie. Det skulle kunna sägas att uppsatsens intresseområde i huvudsak 

är politik snarare än rätt. I första hand vill jag förstå politikens avsikter med 

lagstiftningen. Att utreda rättsliga gränsdragningsfrågor blir därför ett medel snarare än 

det enda målet med uppsatsen.  

1.4.3 Särskilt om diskursanalys i uppsatsen 

Uppsatsen är mer än rättsdogmatisk eftersom jag även använder mig av diskursanalys. 

Rättsdogmatiken och diskursanalysen är på ett sätt uppenbart lika: båda metoderna 

intresserar sig för att tolka den text som studeras. I rättsdogmatiken är dock de rättsliga 

reglerna det huvudsakligt intressanta. Sedan tillämpas de reglerna på sociala 

omständigheter. I diskursanalysen ses rättsliga föreställningar – kön och genus är 

vanliga att analysera ur detta raster – som socialt konstruerade. Föreställningar som 

faller utanför rättsdogmatiken är därför det huvudsakliga intresseområdet för 

diskursanalysen och används för att förstå den rättsliga diskursen.  Jag använder 30

diskursanalys för att tolka lagstiftarens användande av begreppsparet rättssäkerhet och 

skyndsamhet. Ett exempel på en föreställning eller diskurs skulle kunna vara att 

rättssäkerhet och skyndsamhet inte kan stå i konflikt: De anses bara kunna förstärka, 

och inte balansera, varandra. En annan föreställning skulle kunna vara att i den mån 

 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s 26.28

 Carlsson, Förarbeten s 110.29

 Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen, Exploiting the Limits of Law – Swedish Feminism and 30

the Challenge to Pessimism s 69 ff. 
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rättssäkerhet och skyndsamhet är i konflikt ska de balanseras på ett visst sätt, eller efter 

vissa förutsättningar.  

 Diskursanalys har under senare tid blivit vanligt förekommande som kontrast 

eller komplement till en rättsdogmatisk metod inom rättsvetenskapen.  Metoden har 31

ofta utnyttjats vid feministiska analyser, men det har argumenterats för att det inte finns 

några skäl för att metoden inte kan användas även vid andra studier.  Genom att 32

utnyttja diskursanalys är det möjligt att från ett kritiskt perspektiv, med Westerstrands 

ord, ”… tvinga delar av diskursernas tal upp till ytan”.  Diskursanalys kan alltså vara 33

effektivt för att synliggöra politiska värderingar och antaganden bakom föreställningar 

och diskurser som kan framstå som neutrala. Diskursanalysen kan användas för att 

finna, eller skapa, en systematik i rättsliga frågor.  Detta avser jag att göra genom att 34

visa hur enskilda rättsliga regleringar är tecken på en konflikt mellan skyndsamhet och 

rättssäkerhet.  

 Jag använder diskursanalys av två olika skäl. Ett skäl är att en enbart 

rättsdogmatisk studie förmodligen inte hade kunnat studera lagstiftarens avsikter, 

snarare än gällande rätt, på det genomgående sätt som jag avser att göra. Ett annat skäl 

är att jag med diskursanalys har tillgång till ett redskap som jag på ett systematiskt sätt 

kan granska lagstiftarens uttalanden och värderingar med. Utöver hur jag använder 

diskursanalys i uppsatsen kan diskursanalys även utnyttjas för att rekonstruera 

lagstiftningen och exempelvis visa på hur lagen bör se ut inom ett visst område.  För 35

att besvara den frågeställning och uppfylla de syften jag valt är det inte nödvändigt att 

använda diskursanalys på det sättet.  

 Westerstrand, Mellan mäns händer – kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser inom 31

prostitution och trafficking s 27.
 Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen, Exploiting the Limits of Law – Swedish Feminism and 32

the Challenge to Pessimism s 86 f.
 Westerstrand, Mellan mäns händer – kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser inom 33

prostitution och trafficking s 30.
 A a s 31.34

 Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen, Exploiting the Limits of Law – Swedish Feminism and 35

the Challenge to Pessimism s 83.
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2 Två grundpelare i asylprocessen 
2.1 En rättssäker asylprocess  
2.1.1 Vad är rättssäkerhet?  

Oavsett om det beror på tvingande internationella regler eller en genuin politisk vilja har 

det under en lång tid varit ett mål att förstärka rättssäkerheten i asylprocessen.  Frågan 36

är dock vad lagstiftaren avser med detta.  

 I offentliga utredningar beskrivs rättssäkerhet som ett begrepp som garanterar 

vissa rättigheter, såsom rätt till en förutsebar, objektiv och icke-kränkande behandling 

av myndigheter, samt möjligheten att överklaga myndighetsbeslut.  Ehrenkrona 37

föreslår en uppfattning av rättssäkerhet som tycks lik lagstiftarens: Han menar att 

rättssäkerhet bör uttryckas genom grundläggande principer för en rättsstat, såsom 

legalitetsprincipen, rätten till en rättvis rättegång och rätten till en domstolsprövning.  38

Zila menar att rättssäkerhet är ” … samhällsmedlemmarnas medvetenhet om sin relativa 

säkerhet gentemot den offentliga makten … ” och kan liknas vid andra begrepp som inte 

med enkelhet går att definiera juridiskt, men som ändå upplevs viktiga, såsom social 

rättvisa.  Med Zilas definition blir frågan: Vad finns det för sociala förväntningar på 39

vad rättssäkerheten ska innehålla? Legalitetsprincipen borde rymmas i denna definition, 

eftersom den begränsar godtycklig maktutövning.  Domstolar ses traditionellt som ett 40

viktigt skydd mot att andra offentliga instanser överskrider sin makt. Om inte enskilda 

skulle ha möjlighet att överklaga till domstolar vore domstolarna inte mycket till 

säkerhet för enskilda. Det finns snävare definitioner av rättssäkerhet, vilka bland annat 

förespråkats av Frändberg. Han menar att det viktiga i rättssäkerhetsperspektiv är att 

rättsystemet är förutsebart.  Greenstein menar att en förutsättning för rättssäkerhet är 41

stabilitet – offentliga maktutövare ska utgå från samma rekvisit och principer vid 

 Prop 2004/05:170 s 154.36

 SOU 2008:125 s 420 och SOU 2004:3 s 45.37

 Ehrenkrona SvJT 2007 s 38.38

 Zila SvJT 1990 s 299.39

 A s.40

 Frändberg JT 2000/01 s 269. 41
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samma typ av bedömningar. För att detta ska fungera krävs överinstanser som kan pröva 

riktigheten i myndigheters och underinstansers beslut.  42

 I denna uppsats avser jag ta reda på hur lagstiftaren balanserar mellan 

rättssäkerhet och skyndsamhet, och i detta kapitel vill jag hitta betydelser som går att 

använda för att förstå hur lagstiftaren använder de båda begreppen. Även de som anser 

att Frändbergs snäva definition av rättssäkerhet är den bästa bör medge att den synen 

inte delas av lagstiftaren. Jag menar att lagstiftarens, och i uppsatsen därför också mitt, 

perspektiv på rättssäkerhet är att det omfattar olika garantier, såsom legalitet, 

objektivitet, förutsebarhet och rätten till domstolsprövning. Att lagstiftaren definierar 

rättssäkerhet på detta breda sätt framgår också av att läsa regeringsformen 2 kap 9 § (om 

rätten till domstolsprövning i vissa situationer), 10 § (förbud mot retroaktiva påföljder) 

och 11 § (förbud mot inrättande av vissa domstolar i 1 st, och i 2 st krav på att 

rättegångar ska vara rättvisa). Dessa rättigheter ryms nämligen under en rubrik som 

betecknas ”Rättssäkerhet”. Något som jag menar skiljer rätten till domstolsprövning 

från andra rättssäkerhetsgarantier är att rätten till domstolsprövning på goda grunder kan 

balanseras av andra värden, såsom intresset av en skyndsam handläggning. Det hade 

varit svårare att argumentera för att bortse från exempelvis objektivitetsprincipen i ett 

visst fall, även om det hade gynnat skyndsamheten. 

2.1.2 Asylsökande som rättighetssubjekt 

Jag har konstaterat att rättssäkerhet, enligt det perspektiv jag använder, utgår från vissa 

grundläggande principer. På så sätt är det ett rättighetscentrerat perspektiv på 

rättssäkerhet som förespråkas. För att förstå hur rättssäkerhet förhåller sig till asyl-

sökande är det viktigt att förstå den särskilda ställning asylsökande har som rättighets-

subjekt. De flesta rättigheter i regeringsformen och stadgan, och alla rättigheter i den 

ursprungliga Europakonventionen, kan tillämpas på asylsökande (”envar” kan vara 

berättigade en rättighet och ”ingen” kan få utsättas för en viss behandling).  Vissa 43

rättigheter i regeringsformen är endast tillämpliga på svenska medborgare, exempelvis 

skyddas svenska medborgare från att antecknas i allmänna register på grund av politisk 

 Greenstein Louisiana Law Review 2005 s 71. 42

 Åhman SvJT 2016 s 464 ff. Dock är asylsökandes rätt till politisk verksamhet begränsad i 43

Europakonventionen art 16. 
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åskådning genom regeringsformen 2 kap 3 §, och EU-medborgare har en rätt att söka 

arbete inom unionen, stadgan art 15. Ytterligare rättigheter är anpassade för utlänningar, 

såsom rätten att inte bli kollektivt utvisad (Europakonventionen fjärde tilläggs-

protokollet art 4 och stadgan art 19.1) och rätten att söka asyl (stadgan art 18). Vidare är 

rätten att inte bli utsatt för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning, uttryckt genom Europakonventionen art 3 och stadgan art 4, central 

för många asylsökandes rätt till uppehållstillstånd vid mål om avvisning och utvisning.  

 Genom regeringsformen 2 kap 25 § tillåts utlänningars fri- och rättigheter i 

Sverige begränsas i lag (om det inte hindras av regeringsformen 2 kap 22 §, bortsett från 

2 st 2 men). Så långt samhällsutvecklingen kan förutses är detta i praktiken dock inte 

något som fråntar asylsökandes rättighetssubjektskap. Dessutom uttrycks rättigheter i 

andra källor än via dessa rättighetsdokument. Trots att endast svenska medborgare i 

vissa fall skyddas från att antecknas i allmänna register enligt regeringsformen 2 kap 3 § 

så begränsas respektive förbjuds hantering av vissa personuppgifter i person-

uppgiftslagen (1998:204) enligt 10 § och 13 §. Motsvarande bestämmelser finns i 

utlänningsdatalagen (2016:27) 11–12 §§ och 17 § (lagen har företräde framför person-

uppgiftslagen, utlänningsdatalagen 7 §). På så sätt har även utlänningar ett skydd genom 

lag som liknar det skydd medborgare har enligt grundlag. Dessutom får myndigheter 

inte behandla en enskild på ett godtyckligt avvikande sätt, regeringsformen 1 kap 9 §. 

 Rättighetsdokument vilar på en universalistisk grund.  Detta bekräftas av 44

Europakonventionens preambel 2 st, där det framgår att konventionen ska ” … trygga 

ett universellt och verksamt erkännande och iakttagande av de rättigheter som där 

angetts … ”. Därför är det en naturlig utgångspunkt att mänskliga rättigheter ska gälla 

för alla människor, även asylsökande, och så är också i väsentliga drag fallet.  

 Även om asylsökande i praktiken tenderar att i stort sett ha samma tillgång till 

konstitutionella rättigheter som de som vistas i Sverige med medborgarskap eller 

uppehållstillstånd är de föremål för större rättighetsinskränkningar. I många fall bör 

detta kunna anses som godtagbara rättighetsinskränkningar enligt rättighetsdokumenten. 

Exempelvis anses intresset av att upprätthålla säkerhet i landet, som kan sägas vara det 

allra tyngst vägande skälet för att få begränsa en rättighet, vara kopplat till intresset av 

 Schultz SvJT 2011 s 990.44
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en reglerad invandring.  Asylsökande kan få sina bankkonton inspekterade och tvingas 45

lämna ut sina fingeravtryck.  Mot bakgrund av detta är det möjligt att tänka sig att 46

liknande motiv även kan användas för att minska asylsökandes möjlighet att överklaga 

beslut.  

 Det går att invända att asylsökande, i likhet med exempelvis socialförsäkrade 

men i motsats till skattskyldiga och patienter som omhändertas för tvångsvård, inte bör 

ha samma rätt att överklaga eftersom de frivilligt har ansökt om en förmån. Lagstiftaren 

har traditionellt, åtminstone implicit, menat att förvaltningen är mer lämplig än 

domstolarna att bedöma vissa utomrättsliga frågor – och att beslut där utomrättsliga 

frågor bedöms därför inte bör kunna överklagas. I egenskap av givare, har resonemanget 

vidare gått, ska staten inte behöva försvara sitt beslut i domstol. Detta synsätt är dock 

inte försvarligt med hänsyn till internationella åtaganden, och det finns också tecken på 

att hållningen håller på att upplösas.  I regel åberopar asylsökande skyddsgrundande 47

asylskäl, och då är det dessutom tydligt att beslutet att delta i asylprocessen är kopplat 

till en upplevd nödvändighet. 

2.1.3 Asylsökandes rätt till domstolsprövning 

Historiskt sett har rätten till domstolsprövning varit av sekundär betydelse i bland andra 

nordiska rättsordningar, men i och med att Europas rättskulturer influerat varandra har 

rättssäkerhetsgarantier, uttryckta i bland annat Europakonventionen art 6, fått en högre 

status i Sverige och övriga rättsordningar i Europa som inte bygger på en anglosaxisk 

common law-modell.  Det finns därför skäl att anta att lagstiftaren har dessa 48

rättighetsdokument i åtanke när det övervägs om rättssäkerheten bör utökas eller 

begränsas inom något område. Genom att beskriva Sveriges internationella åtaganden i 

Europakonventionen och stadgan hoppas jag skapa en djupare förståelse för 

asylsökandes tillgång till rättssäkerhet. Reglerna i Europakonventionen och stadgan kan 

dessutom bli direkt tillämpliga vid ett överklagandeförbud, vilket är det scenario som 

denna analys av rättighetsdokumenten kommer att utgå från. Kunskap om Europa-

 Dane, Norden och migrationen – samsyn över gränserna s 6 ff. 45

 Avseende statens rätt att inspektera utlänningars bankkonton, se SOU 2015:73 s 170. För utlänningars 46

skyldighet att lämna fingeravtryck, se utlänningslagen 9 kap 8 § 2 p och 9 kap 9 §.
 Warnling-Nerep, Rättsmedel – Om- och överprövning av förvaltningsbeslut s 30 f. 47

 Koopmans, The common law of Europe and the future of legal education s 45 f.48
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konventionen och stadgan är även till nytta för att förstå bakgrunden till vad 

rättssäkerhet innebär för lagstiftaren. 

 I förvaltningslagen 3 § 2 st stadgas att överklagandeförbud i speciallagstiftning 

inte får tillämpas om tillämpandet medför att rätten till domstolsprövning enligt 

Europakonventionen art 6 inte tillgodoses. Någon motsvarande reglering finns inte i den 

kommande förvaltningslagen. Skälen till att bestämmelsen togs bort är att den enbart 

har bedömts ha pedagogisk effekt, och den pedagogiska effekten är förhållandevis 

begränsad.  Stadgandet är ur ett rättsligt perspektiv överflödigt eftersom Europa-49

konventionen är inkorporerad i svensk lag genom lagen om Europakonventionen 

(1994:1219). Bestämmelsen i förvaltningslagen 3 § 2 st infördes 2006, men redan 2001, 

när en markägare överklagade en jaktvårdsområdesförenings beslut om omhänder-

tagande av vilt, slog Regeringsrätten i RÅ 2001 ref 56 fast att det finns en 

överklagandemöjlighet direkt med hänvisning till Europakonventionen. I motsats till 

Europakonventionen hänvisas det inte uttryckligen till stadgan i förvaltningslagen 3 § 2 

st. Som konstaterat är en explicit hänvisning rättsligt irrelevant. I RÅ 1997 ref 65 

överklagade ett företag Länsstyrelsens beslut att inte bevilja jordbruksstöd. Genom EU-

rättsliga regler bedömde Regeringsrätten att den sökande hade rätt att överklaga 

beslutet. 

 När jag nu konstaterat att det finns en generell möjlighet att överklaga beslut 

trots att det finns ett överklagandeförbud är det relevant att utreda vilken, om någon, 

grundlagsstadgad rätt asylsökande har till domstolsprövning. I regeringsformen 2 kap 9 

§ framgår en rätt till domstolsprövning, men enbart om den enskilde har blivit 

frihetsberövad med anledning av eller vid misstanke om brott, eller om den enskilde har 

blivit tvångsomhändertagen. 

 I Europakonventionen art 6 framgår en rätt till domstolsprövning vid prövning 

av civila rättigheter och skyldigheter och vid brottsanklagelser. I Europadomstolens mål 

Maaouia mot Frankrike utvisades en tunisisk medborgare från Frankrike på grund av 

brott. Han överklagade utvisningen inför franska domstolar som avvisade målet. 

Europadomstolen bedömde i stor kammare att utvisningar av utlänningar inte var en 

prövning av civila rättigheter och skyldigheter. Domstolen menade, i ljuset av att 

 Prop 2016/17:180 s 45 f.49

!15



Europakonventionen ska tolkas i sin helhet, att det rättighetsskydd som utlänningar 

lagligen bosatta i mottagningslandet har vid utvisningar av Europakonventionen 

uttrycks i protokoll 7 art 1.  Europadomstolen har vid senare avgöranden bekräftat 50

denna hållning.  Den svenska lagstiftaren har mot bakgrund av Europadomstolens 51

avgöranden konstaterat att Sverige inte har någon konventionsskyldighet till domstols-

prövning för asylsökande.  Europadomstolen har bedömt att rätten till effektivt 52

rättsmedel enligt Europakonventionen art 13 i vanliga fall är uppnådd i Sverige genom 

möjligheten att föra en skadeståndstalan mot staten.  Rätten till effektivt rättsmedel i 53

Europakonventionen art 13 är alltså inte lika långtgående som rätten till 

domstolsprövning i Europakonventionen art 6.  

 Stadgan art 47 uttrycker en rätt till effektiva rättsmedel i domstol vid kränkning 

av alla unionsrättigheter. I kontrast till Europakonventionen kan rätten till effektivt 

rättsmedel alltså hävdas återspeglas i alla unionsrättigheter.  Rätten att inte bli utsatt för 54

tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i stadgan art 

4 kan aktualiseras i asylärenden, och asylsökande kan därmed få tillgång till effektivt 

rättsmedel i domstol genom stadgan. I asylprocedurdirektivet (2013/32/EU) uttrycks 

även en rätt till effektivt rättsmedel i art 46 (den är dock inte ovillkorlig, och jag 

kommer att analysera detta i kapitel 5).  

 Som slutsats är det alltså endast rätten till effektivt rättsmedel i stadgan art 47 

och i asylprocedurdirektivet art 46 som binder lagstiftaren avseende rätten till 

domstolsprövning för asylsökande. 

2.2 En skyndsam asylprocess  
Inför arbetet med den nuvarande förvaltningslagen uttalade Konstitutionsutskottet att en 

långsam handläggning är negativt eftersom att dubbelarbete (för att flera handläggare 

går igenom samma material) och frågor från de berörda blir vanligare.  Inför 55

 Ansökningsnummer 39652/98 p 36.50

 Mål Vilho Eskelinen m fl mot Finland, ansökningsnummer 63235/00, p 61 och beslut Akbar Taheri 51

Kandomabadi mot Nederländerna, ansökningsnummer 6276/03 och 6122/04, del B.
 Se bland annat prop 2004/05:170 s 127 och prop 2007/08:147 s 38.52

 Mål Eriksson mot Sverige, ansökningsnummer 60437/08 p 50 ff.53

 Se Battjes, European Asylum Law and International Law s 325.54

 KU 1985/86:21 s 9 f. 55
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migrationsdomstolsreformen 2006 konstaterade departementschefen att långa väntetider 

mellan asylansökan och laga kraftvunnet beslut innebär psykiskt lidande för den 

enskilde och ökade kostnader för staten.  Skyndsamhet är alltså ett högt prioriterat mål 56

inom asylprocessen.  

 Jag menar att denna skyndsamhetssträvan i asylprocessen bör ses i ljuset av 

den övergripande visionen om effektivare arbete i svensk offentlig förvaltning. Power 

har beskrivit det som att det han kallar granskningssamhället, där granskning är en 

integrerad del av arbetsmetoderna i bland annat offentlig förvaltning, har exploderat i 

omfattning i Storbritannien sedan 1980-talet.  Granskningssamhället har även i svensk 57

offentlig förvaltning haft ett stort inflytande sedan samma period och tillskrivs som en 

del av teorin om New Public Management.  Migrationsverkets arbete har genom så 58

kallade Lean-processer, där nya flöden ska effektivisera metoderna, fått ett arbetssätt 

tydligt präglat av detta.  Närvaron av denna effektivitetssträvan – som har beskrivits 59

som en effektivitetsbesatthet – förklarar varför skyndsamhet är ett så framträdande 

politiskt mål, enligt min uppfattning.  Skyndsamhet som värde passar förmodligen 60

ovanligt väl att utvärdera och kvantifiera utifrån nyckeltal. Det går med lätthet att mäta 

hur många ärenden som är avgjorda, hur lång tid ärenden handläggs och hur tillflödet av 

ärenden till domstol ser ut.  Det kan antas att det ofta är enklare att utvärdera mål 61

kopplade till skyndsamhet än till rättssäkerhet. 

 Det finns övervägande skäl för att förorda effektivt arbete på myndigheter. 

Genom budgetlagen (2011:203) 1 kap 3 § är all statlig verksamhet bunden till att ha en 

hög effektivitet och en god hushållning. Eftersom myndigheter finansieras med skatt 

som betalas in med tvång framstår detta som rimligt. Det är dock oklart vilka effekter 

granskningssamhället får. Det har hävdats att det behövs en granskning av gransknings-

samhällets effekter.  Från lagstiftarens perspektiv bör det vara ett problem att inte 62

 Prop 2004/05:170 s 106.56

 Power, The Audit Society: Rituals of Verification s 4.57

 Ahlbäck Öberg, Bull, Hasselberg och Stenlås Statsvetenskaplig tidskrift 2016 s 93 f, Power, The Audit 58

Society: Rituals of Verification s 91.
 Eliasson Dagens Nyheter 19/10 2008 och Migrationsverket, Årsredovisning 2011.59

 Det offentligas strävan att effektivisera verksamheten har beskrivits som en effektivitetsbesatthet av 60

Ahlbäck Öberg, Bull, Hasselberg och Stenlås Statsvetenskaplig tidskrift 2016 s 94.
 Se a a s 100 och Hood Public Administration 1991 s 4 för andra exempel.61

 Power, The Audit Society: Rituals of Verification s 13.62
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enbart tidigare existerande politiska mål börjar mätas. Även nya, mer granskningsbara, 

mål skapas.  Det finns därmed en risk att de ”egentliga” politiska målen är sekundära 63

till granskningen av de mål som stadgas. För myndigheterna är det oroande dels att 

effektivitet anses alltid kunna mätas i nyckeltal, dels att effektivitet tenderar att bli 

överordnat andra mål. Dessa två faktorer kan nämligen förflytta delar av myndig-

heternas arbete från ärendehantering till granskning. Konsekvensen blir att myndigheter 

ägnar sig åt sekundära snarare än primära arbetsuppgifter.  Även om gransknings-64

samhället prioriterar effektivitet medför granskningssamhället alltså inte nödvändigtvis 

den mest effektiva modellen för att styra en myndighet. Mot bakgrund av den kritik som 

finns mot granskningssamhället och teorin om New Public Management tillsatte 

regeringen år 2016 en delegation med uppdrag att bland annat utreda konflikten mellan 

mål- och resultatstyrning och de huvudsakliga mål som finns i de lagstiftningar 

myndigheter ska följa.  Men faktumet att myndighetsarbetet och de politiska målen 65

idag strävar efter mätbara effektivitetsmål kvarstår. 

 Jag har beskrivit hur politiska mål genom granskningssamhället tolkas i raster 

av mätbarhet och nyckeltal. Det jag uppfattar att lagstiftaren menar med skyndsamhet är 

därför starkt influerat av detta. De två övergripande sätten att mäta hur skyndsam asyl-

processen är bör vara att se dels hur snabb handläggningen är hos beslutande 

myndighet, dels hur kort tiden till lagakraftvunnet beslut är. Intresset av att tiden till 

lagakraftvunnet beslut är kort är det som i huvudsak har relevans för denna uppsats. Det 

är alltså genom det perspektivet jag förstår lagstiftarens mål om en skyndsam asyl-

process. 

2.3 Rättssäkerhet och skyndsamhet – motstridiga grundpelare?  
2.3.1 Rättssäkerhet och skyndsamhet är ibland i samspel, ibland i konflikt 

Departementschefen har uttalat att enskildas ovisshet, som följer av långsam 

handläggning, ytterst är en rättssäkerhetsfråga.  Mot bakgrund av att asylsökandes 66

psykiska hälsa har observerats bli lidande under asylprocessen har det också argument-

 A a s 91.63

 A s och Hall Statsvetenskaplig tidskrift 2007 s 143.64

 Dir 2016:51 s 9.65

 Prop 2004/05:170 s 106.66
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erats för att handläggningstiden i asylärenden bör kortas.  Jag kan förstå poängen med 67

dessa uttalanden: Det finns en sanning i uttrycket att försenad rättvisa är utebliven 

rättvisa.  Till exempel går det att fråga sig hur rättssäkert systemet verkligen är om 68

rätten till objektiv behandling kan realiseras först efter en långdragen och omfattande 

process. Nu finns även ett lagförslag där långsam handläggning är ett rekvisit för att få 

rätten till uppehållstillstånd omprövad.  Att förvarsbeslut, som innebär en särskild 69

inskränkning av den enskildes frihet, ska handläggas skyndsamt i migrations-

domstolarna, utlänningslagen 16 kap 4 §, får också ses som något som gynnar den 

enskildes tillgång till rättigheter. Det kan därför hävdas att skyndsamhet, på samma sätt 

som exempelvis legalitet och likabehandling, egentligen endast är ett underbegrepp till 

rättssäkerhet. Jag menar dock att så inte är fallet.  

 Vid lagstiftarens avvägningar kring många av de mest grundläggande 

förvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessrättsliga frågorna, såsom myndigheters 

utredningsplikt, rätten till offentligt biträde eller rätten till domstolsprövning, står det 

klart att rättssäkerhetsargument talar för stärkta garantier åt den enskilde. Lika klart är 

det att skyndsamhetsargument talar för svagare garantier, eftersom myndigheter då ges 

ett friare utrymme att agera på det sätt som bedöms vara mest skyndsamt. Maximal 

skyndsamhet är knappast rättssäker och troligen är inte maximal rättssäkerhet, med 

betydligt utvidgade rättigheter till domstolsprövning, särskilt skyndsam. Därför menar 

jag att rättssäkerhet och skyndsamhet visserligen kan samspela och förstärka varandra, 

men att de, i såväl lagstiftningsprocessen som ärendehandläggningen, också behöver 

balanseras. 

2.3.2 Rättssäkerhet och skyndsamhet – politiska och rättsliga avvägningar 

Till skillnad från rätten till domstolsprövning är skyndsamhet inte ett begrepp som är 

självklart tillämpligt i rättsliga sammanhang. Kanske är detta inte av ondo. Jag har 

funnit ett fall där lagstiftarens skyndsamhetssträvan har aktualiserats i en rättslig 

bedömning. I MIG 2007:31 hade den asylsökande inkommit med ett nytt yrkande på 

 Läkare utan gränser, Ett liv i limbo – En överblick av Läkare Utan Gränsers psykosociala stöd till 67

asylsökande i Skaraborg s 4. 
 Uttrycket ”justice delayed is justice denied” sammanfattar att en domstol ska handlägga ärenden såväl 68

rättssäkert som skyndsamt, Danelius SvJT 2001 s 178.
 Utkast till lagrådsremiss – Ny möjlighet till uppehållstillstånd s 28.69
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anknytning till sin hustru i Migrationsdomstolen. Han hade tidigare enbart yrkat på 

uppehållstillstånd på grund av asyl. Frågan i Migrationsöverdomstolen var om yrkandet 

om anknytning skulle återförvisas till Migrationsverket, återförvisas till migrations-

domstolen eller avvisas. Migrationsöverdomstolen bedömde att målet skulle återförvisas 

för handläggning i migrationsdomstolen eftersom yrkandet om anknytning avsåg 

samma sak som det om asyl: frågan rörde i båda fallen om den sökande var berättigad 

uppehållstillstånd i Sverige. Det intressanta för denna uppsats del är dock vad 

minoriteten i Migrationsöverdomstolen uttryckte. Minoriteten argumenterade, bland 

annat med stöd av den vikt lagstiftaren lagt vid skyndsamhet i migrationsprocessen, för 

att frågan om uppehållstillstånd på grund av anknytning bör avvisas. Jag uppfattar 

minoritetens ståndpunkt, att skyndsamhet kan tillämpas som rättsligt rekvisit, som 

tveksam. Vissa värden lämpar sig bättre för att endast tas hänsyn till i lagstiftningen, 

eftersom det så tydligt är politiska överväganden som görs.  Rättssäkerhet är ett 70

exempel på ett värde som tydligt anknyter till rättigheter och därför lämpar sig väl för 

domstolars bedömning. Däremot menar jag att avvägningen mellan skyndsamhet och 

andra intressen, såsom rättssäkerhet, bör göras på politisk nivå när enskildas 

individuella rättigheter ska avgöras. Om domare på förvaltningsdomstolar eller 

handläggare på myndigheter avväger vilken tonvikt skyndsamhet ska ha gentemot rätts-

säkerhet tar de enligt min uppfattning regeringskansliets tjänstemän och ytterst de folk-

valda riksdagsledamöternas uppdrag i egna händer. 

2.3.3 Rättssäkerhet och skyndsamhet som ultimärmål i asylprocessen 

Jag har nu beskrivit hur rättssäkerhet och skyndsamhet kommer att tolkas i uppsatsen så 

pass detaljerat så att jag kan utveckla den teori om ultimärmål och primärmål som 

begreppsparet kan förstås mot bakgrund av. Denna del är avsedd att dels knyta ihop och 

sätta detta kapitel i ett sammanhang, dels lägga en teoretisk grund för kommande 

kapitel.  

 Inför varje politisk reform bör det finnas mål som politiken önskar uppnå eller 

främja med reformen. De går att uppdela i ultimärmål och primärmål. Ultimärmål är de 

mål som en lagstiftning på lång sikt ska uppnå, medan primärmål är delmål på vägen 

 Se också Dane, Norden och migrationen – samsyn över gränserna s 10, som resonerar om värden i 70

lagstiftning respektive i rättstillämpning avseende värdet av en reglerad invandring.
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dit. Genom att se till vad som är en lagstiftnings ultimärmål går det att se om primär-

målen är förtjänstfulla.  Inför flera uppmärksammade reformer inom asylprocessen har 71

det uttryckligen angetts att rättssäkerhet och skyndsamhet ska prioriteras. När 

migrationsdomstolsreformen genomfördes 2006 konstaterades det att två domstols-

instanser, istället för tre (vilket är normalfallet), skulle gynna rättssäkerheten eftersom 

det innebar en kortare tid till beslut.  Vid införandet av lagen om tillfälliga 72

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752)  infördes 73

tillfälliga uppehållstillstånd för att ” … få andrum för svenskt flyktingmottagande … ” 

samtidigt som internationella åtaganden beaktades.  Motsvarande avvägande finns i 74

samma proposition rörande begränsningen av uppehållstillstånd på grund av särskilda 

eller synnerligen ömmande omständigheter.  Vid införandet av medicinska 75

åldersbedömningar gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att med stor 

skyndsamhet – men utan att rättssäkerheten eftersätts – skapa en kapacitet för att kunna 

genomföra medicinska åldersbedömningar vid ansökningar om uppehållstillstånd.  Jag 76

drar slutsatsen att rättssäkerhet och skyndsamhet är två värden som genomsyrar hela 

asylrätten. De skulle därför kunna beskrivas som två ultimärmål i asylpolitiken. Jag tar 

dock inte ställning till om de är asylpolitikens enda ultimärmål. Det är inte ovanligt att 

två ultimärmål står i konflikt med varandra.  Jag har i underavsnitt 2.3.1 konstaterat att 77

rättssäkerhet och skyndsamhet ibland kan motverka varandra, och att en balans därför 

behöver eftersträvas.  

 Eftersom inget politikområde har något övergripande förarbete eller någon 

generell avsiktsförklaring, behöver jag analysera delarna – enskilda förarbeten och 

lagstiftningar – för att förstå helheten. Jag vill alltså undersöka lagstiftarens primärmål, 

det vill säga avsikterna med en viss lagstiftning. Ett exempel är att jag i nästa kapitel 

kommer att undersöka avsikten med att inte låta uttalanden om AT-UND vara 

överklagbara beslut (vilket nästa kapitel kommer att handla om). På så sätt kan jag 

 Hellner, Festskrift till Ekelöf s 304 f.71

 Prop 2004/05:170 s 109.72

 Fortsättningsvis kallad tillfälliga lagen.73

 Prop 2015/16:174 s 29.74

 A prop s 50 ff.75

 Regeringsbeslutet Ju2016/03931/Å s 1.76

 Hellner, Festskrift till Ekelöf s 305.77
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förstå hur rättssäkerhet och skyndsamhet balanseras i asylprocessen. Jag kommer därför 

i de följande kapitlen att analysera lagstiftarens primärmål för att kunna förstå hur 

ultimärmålen – rättssäkerhet och skyndsamhet – balanseras.  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3 Varför går inte AT-UND att överklaga? 
3.1 AT-UND och överklagbara förvaltningsbeslut 

Vad som är ett beslut och vad som är ett ärende är två klassiska och tätt 

sammankopplade frågeställningar inom förvaltningsrättslig forskning.  Samtidigt 78

menar Förvaltningslagsutredningen att det i praktiken inte lär uppkomma några 

allvarliga problem vid gränsdragningen mellan ärendehandläggning och faktiskt 

handläggning, och att de gränsdragningsproblem som påstås finnas är överdrivna.  79

Eftersom alla beslut härstammar från ärenden tolkar jag Förvaltningslagsutredningens 

uttalande som att inte heller frågan om vad som utgör ett beslut bör vara särskilt 

problematisk – egentligen.  80

 Rätten att överklaga är, som konstaterats i underavsnitt 2.1.1, av stor betydelse 

för rättssäkerheten. Det finns två förutsättningar för att en myndighets agerande ska 

kunna överklagas: att agerandet är ett beslut i förvaltningsrättslig mening samt att 

beslutet är överklagbart.  Idag behandlas inte asylsökandes undantag från arbets-81

tillstånd, så kallade AT-UND, som beslut.  Genom att jämföra detta med synen på 82

beslut, och därmed också indirekt med synen på ärendehandläggning, i allmän 

förvaltningsrätt hoppas jag skapa insikt i hur rättssäkerhet och skyndsamhet balanseras 

avseende AT-UND. Skulle det visa sig att jag kommer till en annan slutsats än vad som 

är gällande rätt kan det även visa sig att Förvaltningslagsutredningens uttalande är 

möjligt att problematisera.  

3.2 AT-UND – syfte och bakgrund 
Om en utlänning ska arbeta i Sverige måste hen som huvudregel ha ett arbetstillstånd, 

utlänningslagen 2 kap 7 §. Såväl den utlänning som arbetar utan nödvändigt 

arbetstillstånd, utlänningslagen 20 kap 3 §, som hens arbetsgivare, utlänningslagen 20 

kap 5 §, kan dömas till böter. En asylsökande har rätt till visst ekonomiskt stöd, men 

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder s 20 f.78

 SOU 2010:29 s 99.79

 Att alla beslut kommer från ärenden framgår av Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder s 20 f. 80

 Detta framgår i bland annat RÅ 2004 ref 8.81

 SOU 2009:19 s 88 och Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, AT-UND – undantag från 82

skyldigheten att ha arbetstillstånd s 2.
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förväntas samtidigt i första hand kunna försörja sig själv.  Som utgångspunkt förenas 83

ett uppehållstillstånd med ett arbetstillstånd, utlänningslagen 6 kap 3 §. Under den tid 

som utlänningen är asylsökande har hen dock typiskt sett inget arbetstillstånd. För vissa 

asylsökande har därför ett undantag – AT-UND – skapats från ordningen om arbets-

tillståndsskyldighet som krav för att få arbeta. Genom AT-UND skapas en möjlighet för 

den asylsökande att försörja sig själv. Stödet för detta finns i utlänningsförordningen 5 

kap 4 §, där det anges att asylsökande som huvudregel är undantagna arbetstillstånd. 

Det anges dock att den asylsökande inte är undantagen arbetstillstånd om hen varken 

har identitetshandlingar eller medverkar till att klarlägga sin identitet, eller om det är 

sannolikt att hen kommer att bli föremål för en Dublinavvisning  eller en avvisning 84

med omedelbar verkställighet. Efter ett beviljande av AT-UND noterar Migrationsverket 

på sökandens LMA-kort  att den sökande har AT-UND.  Ett uttalande om AT-UND 85 86

kan alltså få stora konsekvenser för den enskilde. Fortfarande finns det ärenden från 

hösten 2015 som inte vunnit laga kraft, vilket innebär att handläggningstiden i dessa fall 

är ungefär två och ett halvt år. Ett ”riktigt” arbetstillstånd, som ostridigt är att se som ett 

beslut, är som jämförelse inledningsvis giltigt i som mest två år, utlänningslagen 

6 kap 2 a §. 

3.3 Är uttalanden om AT-UND beslut?  
Jag har beskrivit förutsättningarna för AT-UND och ska nu undersöka om ett uttalande 

om AT-UND är att se som ett beslut. Asylmottagningsutredningen har förklarat AT-

UND:s rättsliga ställning så här: ”Migrationsverket fattar inget förvaltningsrättligt [!] 

beslut i egentlig mening utan utfärdar endast ett bevis som visar att den sökande är 

undantagen från skyldigheten att inneha arbetstillstånd.”  I Migrationsverkets interna 87

handbok finns en liknande formulering.  Migrationsverket avgör i regel AT-UND 88

 SOU 2009:19 s 82.83

 I en Dublinavvisning ska det första EU-landet utlänningen sökte asyl i enligt Dublinförordningen 84

(604/2013) pröva utlänningens rätt till asyl.
 Ett LMA-kort kallas det kort för asylsökande som förklarar att lagen om mottagande av asylsökanden 85

m fl (1994:137) (fortsättningsvis kallad lagen om mottagande av asylsökande) är tillämplig på dem.
 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, AT-UND – undantag från skyldigheten att ha 86

arbetstillstånd s 2.
 SOU 2009:19 s 88.87

 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, AT-UND – undantag från skyldigheten att ha 88

arbetstillstånd s 2.
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genom att anteckna uttalandet antingen som en tjänsteanteckning eller i protokollet till 

ansökningssamtalet eller asylutredningen.  Lagstiftaren och Migrationsverket avser 89

alltså tydligt att AT-UND inte ska ses som beslut. 

 Begreppet beslut har ingen legaldefinition i svensk rätt. Ragnemalm menar att 

ett beslut är ett myndighetsuttalande i syfte att påverka andra myndigheter eller enskilda 

till ett visst handlande.  Den som vänder sig till praxis, förarbetsuttalanden eller andra 90

författare finner hänvisningar till Ragnemalms definition.  Jag kan inte hitta någon 91

definition som skiljer sig mot Ragnemalms och som rönt någon större uppmärksamhet. 

Eftersom Ragnemalms definition vunnit närmast unisont stöd bland andra som uttalat 

sig på området finns det skäl att analysera hans syn på beslut mer i detalj, och särskilt 

hur han ser på rekvisitet påverkan.  

 Ragnemalm menar att påverkandet inte behöver ske direkt, såsom när 

byggnadsnämnden beslutar om rättelseföreläggande vid en byggnad som uppförts utan 

bygglov, plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 20 §. Han menar att det också kan ske 

indirekt, såsom vid betygssättande på en kurs vid universitet eller högskola enligt 

högskoleförordningen (1993:100) 6 kap 18 §. Även om inte betygsättande i sig styr 

handlingarna hos myndighet eller enskild på ett direkt sätt, kommer den 

universitetsanställda som utfärdar examensbevis utgå från kursbetyget, som alltså har en 

indirekt effekt på beslutet att utfärda examensbeviset.  92

 Enligt min mening finns det starka skäl för att se att AT-UND har indirekta 

effekter. Jag ska nu utveckla skälen för detta. En asylsökande utan AT-UND som har 

arbetat trots att hen saknar arbetstillstånd bryter som tidigare konstaterat mot 

huvudregeln i utlänningslagen 2 kap 7 §. Därmed kan både den asylsökande och 

arbetsgivaren påföras påföljder enligt utlänningslagen 20 kap 3 § respektive 5 §. När 

den asylsökande beviljas AT-UND upphör risken för påföljder från domstol. Den 

asylsökande måste inte längre undvika att arbeta och arbetsgivare måste inte längre 

undvika att anställa den asylsökande. Dessutom kan den asylsökande, efter att ha fått 

 A a s 4.89

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder s 21.90

 För praxis, se RÅ 2004 ref 8. En delförklaring till att Ragnemalms definition citeras kan vara att han 91

även dömde i målet. För ett förarbetsuttalande, se SOU 2010:29 s 97. För doktrin, se Warnling-Nerep, 
Rättsmedel – Om- och överprövning av förvaltningsbeslut s 59 och Strömberg och Lundell, Allmän 
förvaltningsrätt s 60.

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder s 27 ff.92
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AT-UND, ansöka om att Skatteverket ordnar ett samordningsnummer och om att få 

skrivas in på Arbetsförmedlingen.  Skatteverket och Arbetsförmedlingen gör då inga 93

självständiga bedömningar av den asylsökandes rätt till undantag för arbetstillstånd, 

utan utreder endast om Migrationsverket beviljat AT-UND. Detta är två tydliga tecken 

för att beslutet har karaktär av indirekt effekt, enligt Ragnemalms modell. 

 Att AT-UND enligt förvaltningsrättsliga principer skulle vara att se som beslut 

är ingen slutsats utan invändningar. Mycket av hur Migrationsverkets hanterar AT-UND 

frångår hur Migrationsverket, och andra myndigheter, handlägger ärenden (som 

konstaterat i avsnitt 3.1 utmynnar i beslut). Det framgår inte explicit varför Asyl-

mottagningsutredningen menar att AT-UND inte är att betrakta som beslut. Utredningen 

uttalar dock detta i samband med att den konstaterar att Migrationsverket avgör och 

omprövar frågan om AT-UND ex officio.  Jag tolkar det därför som att det är på grund 94

av att uttalanden om att AT-UND inte handläggs som beslut som Asylmottagnings-

utredningen menar att AT-UND inte är att betrakta som beslut. Till stor del tenderar 

dock dessa resonemang att gå i cirklar. Det är inte otänkbart att föreställa sig att det är 

just för att Migrationsverket idag inte betraktar AT-UND som beslut som myndigheten 

inte följer den nuvarande handläggningsordningen för beslut avseende AT-UND. Om 

Migrationsverket plötsligt hade låtit bli att följa alla rutiner gällande motivering, 

kommunicering, registrering och överklagan av beslut om uppehållstillstånd hade det 

inte förtagit det faktum att beslut om uppehållstillstånd ändå är att betrakta som beslut.  

 Det är i detta sammanhang relevant att analysera regeringsrättens avgörande 

RÅ 2004 ref 8. I målet hade Livsmedelsverket skickat en skrivelse till ”samtliga miljö- 

och hälsoskyddsnämnder" och "intressenter inom livsmedelsbranschen" samt ett 

pressmeddelande. I dessa texter uttalade Livsmedelsverket att vissa olivoljor innehöll så 

pass höga halter av ett visst ämne att de var otjänliga och inte kunde saluhållas. Ingen av 

texterna hade undertecknats av någon tjänsteman, vilket avvek från rutinerna på 

myndigheten. Jag kommer att analysera vilka implikationer rättsfallet har på möjligheter 

att överklaga beslut i nästa avsnitt. Det som är intressant i detta sammanhang är att 

domstolen konstaterar att det inte finns formkrav för att något ska vara ett beslut – 

 RiR 2012:23 s 40. 93

 SOU 2009:19 s 88.94
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tvärtom bedömdes de samlade texterna vara ett beslut trots att de avvek från hur beslut 

generellt sett såg ut på Livsmedelsverket.  

 Därtill behöver inte den sökande nödvändigtvis göra något aktivt för att AT-

UND ska avgöras, vilket Asylmottagningsutredningens uttalande antyder. Migrations-

verket anger att frågan om AT-UND inte alltid prövas ex officio: När den sökande har 

fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut prövas AT-UND först på begäran av den 

asylsökande.  Relevansen av argumentet kan ifrågasättas generellt, eftersom anhängig-95

görande kan ske ex officio utan att det förtar någots beslutskaraktär.  Dessutom kan ett 96

annat argument, som inte riktigt passar in i Ragnemalms modell, användas. Om 

Migrationsverket skulle argumentera för att en asylsökande inte har gjort sin identitet 

sannolik samtidigt som myndigheten tidigare har uttalat att den asylsökande har AT-

UND är myndigheten i en uppförsbacke, eftersom det inkonsekventa måste kunna 

motiveras. Uppförsbackar går samtidigt givetvis att ta sig upp för, exempelvis om det 

senare skulle visa sig sannolikt att den sökande har lämnat in falska identitetshandlingar. 

Men det är alltså samma typ av materiella bedömning som görs i AT-UND som i 

identitetsbedömningen i ett asylbeslut, och Migrationsverket är i något perspektiv 

styrda, eller åtminstone påverkade, av ett tidigare beviljat AT-UND. 

 Slutsatsen blir alltså att övervägande skäl talar för att AT-UND är att se som ett 

beslut vid en analys av hur beslutsbegreppet ser ut. Beslutsbegreppet definieras som 

tidigare nämnts inte i lag, men den definition som har diskuterats skulle kunna kallas för 

en princip inom förvaltningsrätten. Mot detta står dock ett förarbetsuttalande, som 

avseende en viss regel i en speciallagstiftning uttalar att AT-UND inte är att se som 

beslut. Den svenska förvaltningsrätten bygger på att regler i specifika förvaltnings-

rättsliga lagar, som i utlänningslagen, ska få företräde framför reglerna i allmän 

förvaltningsrätt, som uttrycks bland annat i förvaltningslagen och den kommande 

förvaltningslagen. Förarbeten står också traditionellt över doktrin i svensk 

rättskällehierarki. När doktrin uttrycker något som kan betraktas som en allmän 

rättsprincip är det dock möjligen inte lika självklart att förarbetsuttalandet väger tyngre. 

Samtidigt är den rimligaste tolkningen möjligen att tolka förarbetsuttalandet restriktivt 

 Migrationsverket, Handbok i migrationsärenden, AT-UND – undantag från skyldigheten att ha 95

arbetstillstånd s 4.
 Scheutz, Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling: Festskrift till Lena Marcusson s 326.96
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(så att den allmänna principen fortfarande anses aktuell) men ändå låta den få företräde i 

det enskilda fallet. Om förarbetsuttalandet ska anses vara gällande rätt, vilket jag alltså 

menar att det finns goda skäl för, står det klart att Migrationsverket, som inte betraktar 

AT-UND som beslut, tillämpar gällande rätt korrekt. Exemplet om AT-UND kan dock 

belysa att det inte alltid är så enkelt som Förvaltningslagsutredningen gett sken av vid 

sitt uttalande att det i praktiken inte lär uppkomma några allvarliga problem vid 

gränsdragningen mellan ärendehandläggning och faktisk handläggning.   97

 Om uttalanden om AT-UND vore att betrakta som beslut skulle det, genom dess 

rättsliga status, innebära att asylsökande fick ett utökat rättsligt skydd i samband med 

AT-UND-uttalanden. Bland annat skulle regeln om ministerstyre i regeringsformen 12 

kap 2 § kunna aktualiseras vid påverkan av ett uttalande om AT-UND i ett enskilt fall. 

Vad som däremot inte vore självklart är att AT-UND därmed blir överklagbart. Detta ska 

nästa avsnitt handla om.  

3.4 Överklagbarhet av AT-UND 
I RÅ 2004 ref 8, fallet där Livsmedelsverket på ett atypiskt vis konstaterade att vissa 

olivoljor inte skulle saluhållas längre, konstaterade regeringsrätten, som nämnt i 

föregående avsnitt, att Livsmedelsverkets skrivelser utgjorde ett beslut, och att ett beslut 

inte förutsätter några formkrav. När regeringsrätten hade konstaterat detta återstod det 

att avgöra om beslutet var överklagbart. Jag kommer att följa samma metodik avseende 

mitt exempel – det vill säga: Om AT-UND bör anses som beslut enligt gällande rätt 

återstår frågan om det också bör anses som ett överklagbart beslut.  

 Den regel som regeringsrätten ställde upp i målet är att ett beslut som får, eller 

syftar till att få, en påvisbar effekt mot den eller de som det är riktat till, är överklagbart. 

Vid en första anblick finns det stora likheter mellan denna definition och den gängse 

definitionen av beslut: Ett uttalande som syftar till att påverka handlandet hos enskild 

eller myndighet är ett beslut. Men alla beslut ses inte som överklagbara vid en närmare 

analys av dessa definitioner. Regeringsrätten uttalar att det endast är de beslut som 

antingen är exigibla (det vill säga förenade med åtgärder för att beslutets effekter ska 

realiseras), har positiv rättskraft (det vill säga att senare beslut med direkt påverkan 

 Se SOU 2010:29 s 99.97
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utgår från beslutet i fråga) eller i övrigt har som syfte att påverka någons ekonomiska 

eller personliga situation som är överklagbara. Ett beslut som enligt Ragnemalms 

modell ger direkta effekter för den enskilde är därmed till sin natur överklagbart. Ett 

beslut som har indirekta effekter, och som syftar till att påverka någons ekonomiska 

eller personliga situation, är enligt detta också överklagbart. Jag har i föregående avsnitt 

bedömt att AT-UND bör anses ha en indirekt effekt. Frågan är då om uttalanden om AT-

UND också påverkar den asylsökandes ekonomiska eller personliga situation. AT-UND 

ger den asylsökande rätt att arbeta, vilket hen annars hade varit förbjuden till genom 

utlänningslagen 2 kap 7 §. Den asylsökande hade då kunnat bötfällas om hen hade 

arbetat, utlänningslagen 20 kap 3 §. Uttalanden om AT-UND påverkar därför närmast 

definitionsmässigt den asylsökandes ekonomiska och personliga situation. Därmed bör 

uttalanden om AT-UND ses som överklagbara beslut. 

 Det som tydliggörs av denna diskussion är att även om Migrationsverket 

förmodligen agerar korrekt sett till gällande rätt, bör argumentationen i Asyl-

mottagningsutredningens uttalande ifrågasättas eftersom det frångår den allmänna 

principen om vad som utgör ett beslut. Fördelen med att inte betrakta uttalanden om AT-

UND som beslut är uppenbar: Det skapar en effektivare process om grundläggande 

förvaltningsrättsliga regler inte behöver beaktas. Uttalanden om AT-UND blir mindre 

komplicerade att skriva, bedöma och handlägga och migrationsdomstolarna belastas 

inte med överklaganden. Nackdelen är också uppenbar: Genom att inte betrakta 

uttalanden om AT-UND som beslut behöver inte de rättssäkerhetsgarantier som 

förknippas med beslutsinstitutet iakttas. Det blir alltså en mer skyndsam, men mindre 

rättssäker, process. Om lagstiftaren vill göra denna prioritering hade dock ett mer 

önskvärt tillvägagångssätt varit att vara öppen med att AT-UND är att betrakta som 

beslut, men att också förena besluten med överklagandeförbud. I nästa kapitel kommer 

jag att analysera ett överklagandeförbud som finns idag.  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4 Överklagandeförbud vid vissa åldersbeslut 
4.1 Asylprocessens överklagandeförbud – skyndsamhet som trend? 

Även om ett myndighetsuttalande anses ha en påvisbar effekt på enskilda eller 

myndigheter, vilket krävs för att det ska vara ett överklagbart beslut, är det inte 

självklart att beslutet är överklagbart. Genom ett överklagandeförbud kan lagstiftaren 

nämligen hindra beslut från att kunna överklagas. Ett välkänt sådant förbud återfinns i 

högskoleförordningen 12 kap 4–5 §§, där det framgår att beslut om betyg inte kan 

överklagas. Utlänningslagen 14 kap 1 § stadgar att alla beslut enligt utlänningslagen 

som inte kan överklagas enligt utlänningslagen 14 kap inte går att överklaga. 

Utlänningslagen 14 kap 3 § visar vidare att bland annat beslut om avvisning eller 

utvisning och avslag på ansökningar om uppehålls- eller arbetstillstånd får överklagas, 

och enligt utlänningslagen 14 kap 6 § kan statusförklaringar överklagas. I detta kapitel 

ska jag analysera överklaganden av statusförklaringar, som kan överklagas, med 

slutgiltiga åldersbeslut, som inte kan överklagas. Den nuvarande ordningen kring 

åldersbeslut infördes 2017 och det har varit möjligt att överklaga sin status under 

åtminstone hela 1990-talet och framåt. De senaste årens reformer på det asylpolitiska 

området har fått kritik för att prioritera skyndsamhet framför rättssäkerhet och 

grundläggande rättigheter.  Det blir därför relevant att utröna om det går att finna en 98

konsekvent linje över tid i lagstiftarens överklagandeförbud, eller om det finns en trend 

att i större utsträckning prioritera en skyndsam handläggning. 

4.2 Överklagande av statusförklaringar 
En asylsökande som beviljas status som alternativt skyddsbehövande enligt 

utlänningslagen 4 kap 2 § får ett avslag på sin ansökan om flyktingstatusförklaring 

enligt utlänningslagen 4 kap 3 § 1 st. Genom utlänningslagen 14 kap 6 § kan den 

asylsökande som inte fått flyktingstatus överklaga ett beslut om statusförklaring trots att 

hen har beviljats uppehållstillstånd. Jag kommer i detta kapitel att jämföra överklag-

 Se bland annat Uppsala universitet, remiss av utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten 98

att få uppehållstillstånd i Sverige s 2 f, och Sveriges advokatsamfund, yttrande över departements-
promemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37) s 1 ff.
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andeförbudet vid slutgiltiga åldersbeslut med statusförklaringar, där det alltså finns en 

överklagandemöjlighet. 

 För min kommande analys är det värdefullt att förstå varför det infördes en 

möjlighet att överklaga statusförklaringar. Departementschefen angav fem fördelar den 

asylsökande hade med att betraktas som flykting, och som därmed också var skäl för att 

det skulle finnas en möjlighet att överklaga beslut om flyktingstatusförklaring. För det 

första kunde de som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning få resan betald av 

staten om de sökte anknytning till en konventionsflykting. För det andra gavs flyktingar 

ekonomiska fördelar, såsom att det var lättare för flyktingen att få studiesocialt stöd. För 

det tredje var det svårare att bli utvisad på grund av brott. För det fjärde kunde 

flyktingen få ett resedokument, och inte som annars ett främlingspass, vilket innebar att 

det var något enklare att resa utomlands. För det femte ansågs det psykologiskt 

betydelsefullt att bli erkänd som flykting eftersom flyktingskälen då accepteras.  99

Departementschefen har uttalat att överklagandemöjligheter vid beslut om 

statusförklaring inte sågs som något ”oavvisligt rättstrygghetskrav”.  Jag tolkar 100

uttalandet som att det inte är ett avgörande krav på en rättssäker asylprocess att flera 

instanser ska kunna pröva en asylsökandes status. 

 Genom den tillfälliga lagen, som infördes den 20 juli 2016, spelar den 

asylsökandes status roll för längden på uppehållstillståndet: Flyktingar får 

uppehållstillstånd i 3 år, och alternativt skyddsbehövande i 13 månader, tillfälliga lagen 

5 §. Enligt den tillfälliga lagen 6–7 §§ har flyktingar, men i de flesta fall inte alternativt 

skyddsbehövande, rätt att låta familjemedlemmar söka uppehållstillstånd på grund av 

anknytning till dem. Innan den tillfälliga lagen infördes påverkade dock inte status-

förklaringen i sig huvudregeln att uppehållstillstånd beviljades för permanent tid, och 

statusförklaringar gick att överklaga redan då. Numera finns det alltså goda skäl att 

motivera överklagandemöjligheter av statusförklaringar. Eftersom att statusförklaringar 

gick att överklaga innan den tillfälliga lagen infördes så kan inte överklagande-

möjligheten förklaras enbart med hjälp av den tillfälliga lagens effekter: De skäl som 

var relevanta vid införandet av överklagandemöjligheten måste analyseras.  

 Prop 1988/89:86 s 107 f.99

 Prop 1991/92:30 s 21. 100
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 Andra asylsökande än flyktingar som fått uppehållstillstånd och inte har någon 

passliknande handling har rätt att få främlingspass endast om de inte har någon 

möjlighet att få ett pass från sitt hemland, eller om det annars föreligger särskilda skäl, 

utlänningslagen 2 kap 1 a §. Flyktingar kan inte begära ut sina vanliga pass utan att 

riskera att förlora sin flyktingstatus, men har alltid rätt till ett resedokument som 

fungerar som ett pass utfärdat till utlänningar, utlänningslagen 4 kap 4 §.  Om en 101

utlänning ansöker om medborgarskap och kan styrka sin identitet måste hen ha bott i 

Sverige i fyra år om hen är flykting, och i fem år om hen har uppehållstillstånd på annan 

grund, lagen om svenskt medborgarskap (2001:82) 11 §. Det är visserligen tänkbart att 

asylsökande som menat att de är flyktingar får en större psykologisk tillfredställelse för 

att deras asylskäl har blivit accepterade. Samtidigt finns det idag ingen möjlighet att 

överklaga en bedömning om hemvist eller identitet, trots att det är en del av den 

asylsökandes berättelse.  Den utlänning som begår brott löper lägre risk att bli utvisad 102

om hen har flyktingstatusförklaring, utlänningslagen 8 a kap 2 § 2 st.  

 Fördelarna med att få flyktingstatus framstår sammanfattningsvis som relativt 

små, bortsett från de förändringar som har skett sedan 2016. Överklagandemöjligheten 

vid statusförklaring infördes dock ändå för att öka rättssäkerheten för asylsökande, även 

om det inte var mot bakgrund av några oavvisliga rättstrygghetskrav.  

4.3 Överklagande av slutgiltiga åldersbeslut 
4.3.1 Skillnaden mellan barn och vuxna i asylprocessen 

I nästa underavsnitt kommer jag att analysera möjligheten att överklaga Migrations-

verkets åldersbedömningar. Åldersbedömningar genomförs på asylsökande som 

befinner sig i Sverige utan vårdnadshavare, det vill säga ensamkommande barn. Det är 

därför relevant att beskriva några av de fördelar asylsökande i denna grupp har av att 

bedömas som ensamkommande barn. En asylsökande som är under 18 år är ett barn, 

utlänningslagen 1 kap 2 §. Det finns särskilda regler för att tillgodose att asylsökande 

barns sociala situation och rättssäkerhet blir tillfredsställd. Dessa regler återfinns bland 

 Avseende risken att förlora sin flyktingstatus vid begäran av hemlandspass, se Migrationsverket, 101

Rättsligt ställningstagande angående återlämnande av hemlandspass vid flyktingstatusförklaring och 
utfärdande av resedokument samt fråga om återkallelse av flyktingstatus s 1.

 I UM 7628-08 bedömde Migrationsöverdomstolen att det inte var möjligt att överklaga en anteckning 102

om att identiteten inte var styrkt i ett resedokument. 
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annat i lagen om mottagande av asylsökande 2–3 §§ (som ger ensamkommande barn 

rätt till eget boende), lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) 2 §, 

utlänningslagen 5 kap 3 § 4–5 p (som möjliggör familjeåterförening) och utlännings-

lagen 18 kap 1 § 2 st (som ger ensamkommande barn rätt till biträde vid fler tillfällen än 

vuxna). Barn som registrerades som asylsökande i Sverige före den 25 november 2015 

får som huvudregel även permanenta uppehållstillstånd vid beviljande av uppehålls-

tillstånd, eftersom den tillfälliga lagen inte tillämpas på dem.  I en dom i EU-103

domstolen behandlades mål där två eritreanska medborgare hade sökt asyl i Italien och 

en irakisk medborgare hade sökt asyl i Nederländerna. Därefter sökte alla tre asyl i Stor-

britannien. Frågan var om Storbritannien var ansvarig för barnens asylansökningar. EU-

domstolen bedömde att det land som barnen vistas i ska pröva deras asylansökningar, 

förutsatt att det är i enlighet med barnens bästa och att barnen sökt asyl i det landet.  104

Det står därmed klart att barn inte lika lätt kan bli avvisade med hänvisning till 

principen om första asylland. 

 I utlänningslagen 1 kap 10 § stadgas barnens bästa som ett intresse som det ska 

tas hänsyn till i alla fall där barn är involverade. Det gäller bland annat prövningen av 

barnets rätt till asyl. Barn kan också få uppehållstillstånd om de har särskilt (och inte 

som för vuxna synnerligen) ömmande omständigheter, utlänningslagen 5 kap 6 § (den 

sistnämnda regeln är dock begränsad av tillfälliga lagen 11 §). Beslutande myndighet 

måste dessutom ta hänsyn till barnets förutsättningar för ordnat mottagande i hemlandet, 

utlänningslagen 12 kap 3 a §. Eftersom en asylbedömning alltid ska göras individuellt 

bör det i vissa fall även vara möjligt att argumentera för att en nivå av utsatthet som inte 

når upp till förföljelse för en vuxen skulle kunna göra det för ett barn. 

 Sammanfattningsvis framgår det tydligt att barn i asylsystemet får en rad 

fördelar jämfört med vuxna, dels genom processuella och sociala rättigheter och dels 

genom en mer gynnsam materiell bedömning av asylskälen. 

 Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 103

övergångsbestämmelse 2016:752 p 2 och prop 2015/16:174 s 67.

 MA, BT och DA mot Secretary of State for the Home Department, mål C-648/11 p 66.104
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4.3.2 Varför kan slutgiltiga åldersbeslut inte överklagas? 

Sedan den 1 maj 2017 ska Migrationsverket tillfälligt besluta om ålder för en 

ensamkommande asylsökande om hen uppger att hen är under 18 år och det finns skäl 

att ifrågasätta detta, utlänningslagen 13 kap 17 §. Beslutet ska tas i väntan på det 

slutgiltiga åldersbeslutet, som tas i samband med asylbeslutet, utlänningslagen 13 kap 

17 § 2 st. Det är möjligt att överklaga det tillfälliga beslutet om ålder innan asylbeslutet 

tas, utlänningslagen 14 kap 8 b §. Det är däremot inte möjligt att överklaga ett slutgiltigt 

beslut om ålder om inte asylbeslutet samtidigt överklagas enligt huvudregeln i 

utlänningslagen 14 kap 1 och 3 §§. Departementschefen konstaterar även att slutgiltiga 

beslut om ålder inte ska kunna överklagas, men anger inga skäl för det utöver att det är 

vad regeringen anser.  105

 Vid en jämförelse mellan slutgiltiga åldersbeslut och statusförklaringar menar 

jag att slutgiltiga åldersbeslut bör ses som mer avgörande för den enskilde. Det finns 

enligt min mening en inkonsekvens i lagstiftningen i och med att lagstiftningen tillåter 

överklaganden av statusförklaringar, men inte av slutgiltiga åldersbeslut. Departements-

chefen har uttalat att det finns en ambition att tillfälligt ändra regelverket i asyl-

processen till miniminivån enligt internationella åtaganden.  Även om detta inte 106

genomförts i full utsträckning är det tydligt att departementschefens uttalande vittnar 

om ett helt annat förhållningssätt än vad lagstiftaren gett uttryck till för att motivera 

överklagandemöjlighet av statusförklaringar, där det ansågs som ett rättssäkerhetskrav 

som inte var oavvisligt.  Från att en överklagandemöjlighet infördes för 107

statusförklaringar till att någon sådan inte infördes för slutgiltiga åldersbeslut tycks 

alltså den politiska tonvikten ha lagts mer på skyndsamhet och mindre på rättssäkerhet. 

Lagstiftaren har därmed inte på ett tydligt sätt angivit varför slutgiltiga åldersbeslut inte 

ska kunna överklagas, men kontrasten till hur resonemangen fördes vid införandet av en 

överklagandemöjlighet för beslut om statusförklaring är uppenbar.  

 Enbart för att en grupp asylsökande har rätt att överklaga beslut är inte 

rättssäkerhetsgarantier nödvändigtvis uppnådda. Jag ska undersöka två grupper av asyl-

sökande där rätten att överklaga har kritiserats för att vara för svag i uppsatsens 

 Prop 2016/17:121 s 26.105

 Prop 2015/16:174 s 22.106

 Prop 1991/92:30 s 21.107
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kommande två kapitel. I nästa kapitel ska jag analysera asylsökande som bedöms ha 

uppenbart ogrundade asylansökningar, och därför har fått sin rätt att överklaga 

asylbeslut begränsad.  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5 Avvisningar med omedelbar verkställighet 
5.1 Suspensiv effekt vid avvisningar med omedelbar verkställighet  

Avvisningar med omedelbar verkställighet får genomföras om den asylsökande har en 

uppenbart ogrundad asylansökan, utlänningslagen 8 kap 19 §. Sådana avvisningar kan 

beskrivas som den typ av asylbeslut där skyndsamhet varit som mest central under 

processen, och därför blir det intressant att utreda vilken roll rättssäkerhet har i samman-

hanget.  

 Förutsättningarna för att avvisa en asylsökande innan asylbeslutet har vunnit 

laga kraft har länge varit omdiskuterade.  Den nuvarande svenska regleringen har sin 108

bakgrund i asylprocedurdirektivet: Genom direktivets art 46.6 behöver inte över-

klaganden vid uppenbart ogrundade ansökningar ha suspensiv effekt. Det innebär att 

mottagarlandet kan avvisa den asylsökande omedelbart, innan ett eventuellt 

överklagande har prövats i domstol. Jag kommer, efter att ha beskrivit syftet och 

funktionen med omedelbara avvisningar, att granska den kritik som har förekommit mot 

asylprocedurdirektivets regel och dess införlivande i svensk rätt. Därefter ska jag 

analysera hur lagstiftaren har förhållit sig till regeln och bemött den kritik som regeln 

har fått.  

5.2 Omedelbara avvisningar – hur fungerar det? 

För att den enskildes möjlighet att överklaga ska vara mer än ord på ett papper ska 

rättigheten inte vara alltför svår att realisera. UNHCR:s handbok, som bedöms som en 

viktig rättskälla i svensk asylrätt, stadgar därför att den sökande ska få stanna kvar i 

ansökningslandet under tiden för ett överklagande.  Dessutom kan risken att 109

Migrationsverket som första instans har tagit ett materiellt felaktigt beslut beaktas. Om 

den asylsökande får stanna kvar i Sverige fram till dess att beslutet vunnit laga kraft har 

Migrationsdomstolen, och i vissa fall Migrationsöverdomstolen, chans att korrigera 

Migrationsverkets beslut innan återresan till hemlandet. Ett undantag för principen om 

överklagande i mottagningslandet görs dock om den sökande genom sin ansökan 

 Sandesjö och Wikrén, Utlänningslagen, kommentaren till 18 kap 19 §, bakgrund.108

 UNHCR:s handbok ansågs vara en viktig rättskälla i svensk flyktingrätt i MIG 2006:1. Uttalandet 109

framgår i Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingarnas rättsliga ställning p 
192, VII. 
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uppenbarligen missbrukar asylrätten.  Inom svensk rätt regleras detta i utlänningslagen 110

8 kap 19 §. Där stadgas det att den asylsökande får avvisas innan Migrationsverkets 

beslut vunnit laga kraft, antingen om sökandens uppgifter saknar betydelse för asyl-

prövningen eller om uppgifterna saknar tillförlitlighet i sådan mån att det är uppenbart 

att den asylsökande inte kan beviljas asyl och inte heller kan beviljas uppehållstillstånd 

på någon annan grund. Ansökningarna kallas i anförda paragraf för uppenbart 

ogrundade ansökningar. Syftet med regeln är att avlasta Sveriges välfärdssystem så 

snabbt som möjligt från en sökande som sannolikt inte kommer anses ha rätt att ta del 

av den – de som blir föremål för omedelbara avvisningar kommer i regel från en grupp 

länder där mellan 94 och 99 procent av de asylsökande får avslag i Sverige.  111

5.3 Asylprocedurdirektivets regler om suspensiv effekt – kritiken 
I asylprocedurdirektivet art 46.5–6 framgår det att asylsökande som huvudregel ska ha 

rätt att stanna i mottagningslandet till dess att de inte längre har rätt till ett effektivt 

rättsmedel, men att detta inte gäller för uppenbart ogrundade ansökningar. Lunds 

universitet har i ett remissyttrande, mot bakgrund av Europadomstolens praxis avseende 

Europakonventionen art 13, med kraft rekommenderat att överklaganden av avvisningar 

med omedelbar verkan ska få suspensiv effekt.  EU:s byrå för grundläggande 112

rättigheter har yttrat samma åsikt.  Det kan antas att dessa uttalanden gjordes mot 113

bakgrund av flera mål där Europadomstolen har stadgat att det är en förutsättning för 

rätten till effektivt rättsmedel att den sökandes överklagan får suspensiv effekt.  I ett 114

mål, som dock möjligen skulle kunna sägas tala emot kravet på suspensiv effekt i detta 

fall, bedömdes en eritreansk medborgare som sökt asyl i Frankrike ha lämnat uppenbart 

ogrundade uppgifter om att ha varit förföljd som journalist. Europadomstolen 

konstaterade att en förutsättning för att kräva suspensiv effekt enligt Europa-

konventionen art 13 är att det finns betydande skäl att anta att någon artikel, såsom 

 A s. 110

 Syftet med regeln framgår av Prop 2004/05:170 s 215. Statistiken har jag hämtat från 111

Migrationsverket, Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, förstagångsansökningar, 2017.
 Lunds universitet, Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) s 8.112

 European Union Agency for Fundamental Rights, Opinion of the European Union Agency for 113

Fundamental Rights concerning an EU common list of safe countries of origin s 18 f.
 Europadomstolen har stadgat denna princip i M.S.S. mot Belgien och Grekland, ansökningsnummer 114

30696/09 p 293 och Čonka mot Belgien, ansökningsnummer 51564/99 p 81–83.
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Europakonventionen art 3, har kränkts.  Om en asylansökan bedöms som uppenbart 115

ogrundad ligger det i sakens natur att det inte finns betydande skäl att anse att 

rättigheterna enligt Europakonventionen art 3 kan ha kränkts. UNHCR har i ett yttrande 

stadgat att överklaganden bör ha suspensiv effekt i nästan alla fall, och i ett annat 

yttrande uttalat att överklaganden bör ha suspensiv effekt vid alla uppenbart ogrundade 

ansökningar.  FN:s tortyrkommitté har uppmanat Frankrike att låta överklaganden ha 116

suspensiv effekt vid landets motsvarighet till omedelbara avvisningar.  117

5.4 Frånvaron av suspensiv effekt och rättssäkerhet – bemötandet 
5.4.1 Frånvaron av suspensiv effekt vid omedelbara avvisningar 

Om den asylsökande som får ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet 

överklagar domen får ingen avvisning ske innan domstolen på eget initiativ tar ställning 

i inhibitionsfrågan, utlänningslagen 12 kap 8 a § 2 st. Asylprocedurdirektivet kräver att 

en domstol gör en inhibitionsprövning, men endast om den sökande yrkar på detta. 

Departementschefen har förklarat att den svenska lagstiftningen förutsätter prövning av 

inhibition på domstolens eget initiativ av rättssäkerhetsskäl.  Den sökandes tillgång till 118

en reell överklagandemöjlighet och en likabehandling ökar i och med att inhibition 

prövas på domstolens eget initiativ.  

 Asylprocedurdirektivet är av minimikaraktär: Det är fullt tillåtet för stater att 

erbjuda starkare rättssäkerhetsgarantier för enskilda än vad som föreskrivs, vilket 

Sverige också har gjort när det gäller möjligheten till prövning av inhibition.  I och 119

med att Sverige inte tillåter suspensiv effekt vid överklaganden av omedelbara 

avvisningar har lagstiftaren valt att ta ett inte okontroversiellt politiskt beslut, eftersom 

det har förekommit kritik mot utebliven suspensiv effekt vid överklagande av 

avvisningar med omedelbar verkställighet. Inom EU:s medlemsstater varierar det 

kraftigt hur processen för omedelbara avvisningar ser ut – och om det ens finns någon 

 Mål Gebremedhin (Gaberamadhien) mot Frankrike, ansökningsnummer 25389/05 p 66.115

 UNHCR Statement on the right to an effective remedy in relation to accelerated procedures p 21 116

respektive UNHCR’s Position on Manifestly Unfounded Applications for Asylum.
 United Nations Report of the Committee against Torture s 93.117

 Prop 2016/17:17 s 84. 118

 Direktivets minikaraktär framkommer i preambeln p 12. 119
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sådan process.  Hur har då lagstiftaren valt att motivera den väg Sverige tagit? 120

Departementschefen nämner att införandet av asylprocedurdirektivets undantag för 

suspensiv effekt kritiserats för att vara negativt för rättssäkerheten, men konstaterar 

sedan endast att begränsningarna av rättssäkerheten vid omedelbara avvisningar bedöms 

vara förenliga med Europakonventionen. Det förekommer ingen argumentation om 

varför det är så, trots att Lunds universitet hävdar motsatsen i sitt remissvar.  Som jag 121

nämnde i föregående avsnitt menar jag att Lunds universitets kritik kan problematiseras 

i förhållande till Europadomstolens praxis. Men även om så är fallet borde 

departementschefen ha framfört regeringens synpunkt på kritiken istället för att inte 

bemöta den. 

 Överklagandet vid en avvisning med omedelbar verkställighet har alltså inte 

suspensiv verkan. Om den asylsökande överklagar kan hen också avvisas efter att 

inhibitionsprövningen är gjord, men innan domstolen har avgjort överklagandet i sak. 

Det finns två faktorer som i praktiken ytterligare begränsar överklagandemöjligheterna. 

För det första stadgas det i utlänningslagen 18 kap 1 § att ett offentligt biträde ska 

tilldelas den asylsökande när det inte måste antas att det saknas behov av ett biträde. För 

ärenden som presumeras leda till omedelbara verkställningar anses det inte finnas något 

behov av offentligt biträde.  För det andra ställs den sökande som anses ha en 122

uppenbart ogrundad asylansökan inför valet att antingen återkalla sin asylansökan eller 

bli omedelbart avvisad och därmed som huvudregel få ett återreseförbud till hela 

Schengen-området, utlänningslagen 8 kap 23 § via 8 kap 21 § 5 p.  Ett återreseförbud 123

får gälla i maximalt fem år, utlänningslagen 8 kap 24 §. Om den asylsökande återkallar 

sin asylansökan finns det naturligtvis ingen möjlighet att överklaga Migrationsverkets 

beslut. I praktiken får alltså den asylsökande välja mellan att kunna överklaga eller att 

kunna resa in i Schengen-området under de närmaste åren. Den grupp asylsökande som 

regeln om omedelbar avvisning tillämpas oftast på kommer från länderna i västra 

 Asylum Information Database, Accelerated, prioritised and fast-track asylum procedures – Legal 120

frameworks and practice in Europe s 10 f.
 Prop 2016/17:17 s 83. 121

 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till 122

hemlandet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen s 6.
 Möjligheten att återkalla sin asylansökan till Migrationsverket framgår av Migrationsverket, Rättsligt 123

ställningstagande angående hantering av återkallande av ansökningar om uppehållstillstånd och ny 
ansökan om tillstånd efter återkallande s 2.
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Balkan.  Grekland och Ungern – som gränsar till Albanien och Makedonien respektive 124

Serbien, tre av de länder dit Sverige idag omedelbart avvisar asylsökande – är 

Schengenländer. Den asylsökande är i dessa fall alltså förbjuden att under viss tid resa 

till vissa av sina grannländer. 

5.4.2 Den asylsökandes val mellan omedelbar avvisning eller återreseförbud 

Det finns skäl att vidare undersöka förutsättningarna för den andra faktorn, att en 

asylsökande riskerar att behöva välja mellan att bli omedelbart avvisad och få ett 

återreseförbud eller att återkalla sin asylansökan. I MIG 2017:16 hade en kosovansk 

man sökt asyl och fått beslut om avvisning med omedelbar verkställighet förenat med 

återreseförbud. Han ansökte därefter om arbetstillstånd i Sverige samt om att 

återreseförbudet skulle upphävas. För att ett återreseförbud ska upphävas krävs enligt 

utlänningslagen 8 kap 26 § särskilda skäl. Migrationsöverdomstolen bedömde att det 

behövde göras en helhetsbedömning där omständigheterna i det enskilda fallet vägdes 

mot samhällets intresse av att upprätthålla ett återreseförbud. Migrationsöverdomstolen 

kom fram till att mannens intresse vägde över i detta fall och att hans ansökan skulle 

bifallas. Skälet var att den sökande inte fick återreseförbudet på grund av eget agerande 

och att han efter avvisningsbeslutet frivilligt återvände till Kosovo. Orsaken till att 

mannen fick återreseförbud var att han tidigare bedömdes ha ansökt om asyl med en 

uppenbart ogrundad ansökan. Som nämnts i avsnitt 5.2 är en sådan ansökan ett miss-

brukande av asylrätten enligt ett konstaterande av UNHCR.  Därmed kan Migrations-125

överdomstolens påstående att mannen inte fått ett återreseförbud på grund av eget 

agerande betraktas som förenklat. Men den avsedda poängen framgår ändå: Ett åter-

reseförbud som rutinartat följer på en uppenbart ogrundad ansökan är av annan art än 

andra återreseförbud. Andra återreseförbud kan beslutas bland annat vid utvisning när 

den asylsökande inte medverkat till frivillig avresa, utlänningslagen 8 kap 22 §, eller om 

hen begått brott, utlänningslagen 8 a kap 8 §. Det går att argumentera för att en 

avvisning med omedelbar verkställighet visserligen förenas med ett återreseförbud, men 

att återreseförbudet kan upphävas om den sökande har samarbetat under hela processen. 

 Migrationsverket, Årsredovisning 2017 s 47 f.124

 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingarnas rättsliga ställning p 192, 125

VII. 
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Samtidigt menar jag att det inte kan bortses från att återreseförbud i de flesta fall 

upplevs som, och i vissa fall också kan vara, svåra att upphäva, särskilt om det är 

Sverige som har utfärdat förbudet och utlänningen sedan vill resa till en annan 

Schengenstat. Funktionen med ett återreseförbud vid omedelbara avvisningar kan 

dessutom ifrågasättas beroende på hur det aktuella rättsläget tolkas. Om återrese-

förbudet upphävs så fort den asylsökande yrkar på det, förutsatt att inga andra 

omständigheter talar för återreseförbudet än att den asylsökanden har fått beslut om 

avvisning med omedelbar verkställighet, framstår förbudet som tandlöst.  

5.4.3 Rättssäkerhet och skyndsamhet vid omedelbara avvisningar 

Det är tydligt att lagstiftaren i högre utsträckning har valt att prioritera skyndsamhet 

framför rättssäkerhet för den grupp asylsökande som bedöms ha uppenbart ogrundade 

ansökningar än för asylsökande i allmänhet. Genom omedelbara avvisningar åstadkoms 

per definition en snabbare asylprocess: I många länder kallas motsvarande beslut för en 

del av en accelererad process.  Detta illustreras tydligt av hur praktiskt begränsad 126

rätten att överklaga omedelbara avvisningar är i och med att överklaganden inte får 

suspensiv effekt. Men trots allt finns en överklagandemöjlighet och krav på att 

migrationsdomstolar ska pröva möjlighet till inhibition, vilket jag ser som tecken på att 

lagstiftaren till viss del har gjort avkall på skyndsamhet för att åstadkomma 

rättssäkerhet.  

 Vid avvisningar med omedelbar verkställighet har den asylsökande en 

begränsad rätt att överklaga jämfört med andra fall i utlänningslagen. Vid förvarsbeslut 

kan det dock frågas om normala rättssäkerhetsgarantier vid överklaganden räcker till, 

eller om särskilda regler som särskilt värnar den enskildas intressen behövs. Jag ska 

undersöka den avvägning lagstiftaren valt att göra vid förvarsbeslut i nästa kapitel. 

 Asylum Information Database, Accelerated, prioritised and fast-track asylum procedures – Legal 126

frameworks and practice in Europe s 10 f.
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6 Obligatorisk domstolsprövning vid förvar 
6.1 Frihetsberövande som rättsligt medel 

I de flesta demokratier kan frihetsberövanden beskrivas som den mest ingripande åtgärd 

en stat kan utföra. Departementschefen har hävdat att det är ett grundläggande krav på 

en rättssäker stat att beslut om varaktigt frihetsberövande inte ska tas utan att en 

domstol prövar beslutet.  Förvar är en frihetsberövande åtgärd som förknippas med 127

asylprocessen. Även tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare, 

lagen om vård av unga och lagen om psykiatrisk tvångsvård eller häktning enligt rätte-

gångsbalken kan räknas som frihetsberövanden. Jag ska översiktligt redogöra för 

förutsättningarna för och syftena med domstolsprövning vid andra frihetsberövanden i 

avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 kommer jag att analysera förutsättningarna för domstols-

prövning vid förvar.  

 Förvar kan beslutas av flera olika myndigheter: Migrationsverket, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och migrationsdomstolarna, utlänningslagen 

10 kap 13–16 §§. Jag ska i denna del analysera förvar beslutade av Migrationsverket 

och Polismyndigheten, dels för att dessa förvarsbeslut bör vara de mest förekommande, 

dels för att de har varit föremål för en diskussion om obligatorisk domstolsprövning.  128

6.2 Obligatorisk domstolsprövning vid andra frihetsberövanden 

Lagen om vård av missbrukare, lagen om vård av unga och lagen om psykiatrisk 

tvångsvård är alla lagar som syftar till att vårda och skydda den frihetsberövade. I lagen 

om vård av missbrukare och lagen om psykiatrisk tvångsvård är syftet med tvångsvård 

att motivera patienten till frivillig behandling, lagen om vård av missbrukare 3 § och 

lagen om psykiatrisk tvångsvård 2 § 2 st. I lagen om vård av unga är syftet att ge 

patienten behövlig vård när frivilliga insatser inte är möjliga, 1 §.  

 Syftet med häktningsreglerna i rättegångsbalken 24 kap kan utredas genom att 

studera häktningsgrunderna i rättegångsbalken 24 kap 1 §. Där anges att grunderna för 

häktning är risk för att den misstänkte avviker eller undandrar sig lagföring eller straff 

(så kallad flyktfara), att den misstänkte försvårar utredningen (så kallad kollusionsfara) 

 SOU 2011:17 s 78 och SOU 2011:29 s 330.127

 SOU 2011:17 s 163.128
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eller att den misstänkte fortsätter begå brott (så kallad recidivfara). Ytterst är häktning 

alltså något som genomförs för att möjliggöra och förenkla lagföring i det enskilda fallet 

och för att hindra brottslig verksamhet.  

 Tvångsvård av missbrukare, unga respektive allvarligt psykiskt störda ska 

prövas av förvaltningsrätt, efter inledande beslut av behörig person enligt lagen om vård 

av missbrukare (15 §), lagen om vård av unga (7 §) och lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (7 §, gäller för tvångsvård längre än fyra veckor). Häktningar beslutas av 

tingsrätt (rättegångsbalken 24 kap 5 §), men åklagare kan besluta om att anhålla en 

misstänkt i väntan på häktningsbeslut (rättegångsbalken 24 kap 6 §). Om inte anhållan 

avslutas ska åklagaren göra en häktningsframställan till tingsrätt (rättegångsbalken 

24 kap 11–12 §§). Förarbeten till lagen om vård av missbrukare, lagen om vård av unga, 

lagen om psykiatrisk tvångsvård och rättegångsbalken anger alla att syftet med 

domstolsprövning av frihetsberövandet är att stärka den enskildes rättssäkerhet.   129

6.3 Rättssäkerhetsgarantier vid förvarsbeslut 
6.3.1 Varför sätts asylsökande i förvar? 

Det finns fyra grunder till varför vuxna utlänningar kan tas i förvar i utlänningslagen 

10 kap 1 §. Den första grunden är om utlänningen har en oklar identitet som innebär att 

det inte finns möjlighet att bedöma hens rätt att resa in i eller vistas i landet, så kallat 

identitetsförvar. Den andra grunden är om förvarsbeslutet är nödvändigt för att kunna 

utreda utlänningens rätt att få uppehållstillstånd, så kallat utredningsförvar. Den tredje 

grunden är om det är sannolikt att en avvisning eller utvisning kommer ske. Den fjärde 

grunden är om förvaret är ett led i att förbereda eller verkställa en avvisning eller 

utvisning. De tredje och fjärde grunderna kallas för verkställighetsförvar och är 

begränsade till situationer när det finns risk för att utlänningen bedriver brottslig 

verksamhet eller hindrar verkställandet av avvisningen eller utvisningen.  

 Det kan sägas att identitetsförvar ytterst har att göra med Sveriges intresse av 

att veta om de som söker uppehållstillstånd utgör ett hot mot landets säkerhet. Att stater 

av säkerhetsskäl ska ha kontroll över vilka som kommer in i landet är ett av den 

reglerade invandringens mest grundläggande syften.  Stater har, inom såväl 130

 Prop 2004/05:123 s 31, prop 1989/90:28 s 89, prop 1990/91:58 s 114 och prop 1986/87:112 s 36.129

 Dane, Norden och migrationen – samsyn över gränserna s 6 ff. 130
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internationell rätt i stort som inom asylrätt, en betydande marginal att begränsa rättig-

heter för att hantera det som bedöms som säkerhetsrisker. Detta visar sig bland annat i 

hur ofta intresset av allmän säkerhet förekommer som grund för att begränsa rättigheter 

i Europakonventionen. De andra förvarsgrunderna kan sägas vara kopplade till Sveriges 

förmåga att upprätthålla en reglerad invandring: I vissa fall anses tvångsmedel 

nödvändigt för att avvisa eller utvisa de som inte har rätt till uppehållstillstånd.  

6.3.2 Förutsättningar för domstolsprövning av förvar 

Beslut om förvar får överklagas till en migrationsdomstol enligt utlänningslagen 

14 kap 9 §. Det finns däremot ingen obligatorisk domstolsprövning av förvarsbeslut, 

utan prövningen är beroende av initiativ från den sökande. Förvarsutredningen har mot 

bakgrund av detta dragit slutsatsen att de svenska förvarsreglerna inte når upp till lika 

höga rättssäkerhetskrav som bestämmelserna om frihetsberövande i de lagar jag 

redogjorde för i föregående avsnitt, och att förvar lär vara det enda frihetsberövandet i 

svensk lagstiftning som inte kräver domstolsprövning. Förvarsutredningen konstaterar 

också att norska, finska och danska förvarsärenden ska domstolsprövas inom fyra 

dagar.  Departementschefen valde dock att inte föreslå en obligatorisk domstols-131

prövning i förvarsärenden. Motiveringen till varför regeringens förslag går emot 

utredningen är knapphändig, men departementschefen konstaterar att återvändande-

direktivet (2008/115/EG) inte ställer krav på obligatorisk domstolsprövning, och att 

svensk rätt därmed uppfyller de krav som ställs av unionsrätten.  Denna argumentation 132

är bristfällig, menar jag, inte minst mot bakgrund av att Förvarsutredningen undrar om 

skälet till att Sverige inte har en obligatorisk domstolsprövning är att internationella 

åtaganden inte kräver det, samtidigt som utredningen poängterar att Sverige avseende 

andra frihetsberövanden ändå har valt att gå längre och att inga sakliga skäl finns för 

denna skillnad.   133

 Även Utredningen för utvärdering av nationella handlingsplanen för mänskliga 

rättigheter har konstaterat att frånvaron av obligatorisk domstolsprövning i förvars-

ärenden skiljer sig från hur domstolsprövning sker enligt reglerna om häktning i 

 SOU 2011:17 s 154. 131

 Prop 2011/12:60 s 79. 132

 SOU 2011:17 s 154. 133
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rättegångsbalken och enligt lagen om vård av missbrukare, lagen om vård av unga och 

lagen om psykiatrisk tvångsvård. Utredningen prövade sedan om det fanns några 

godtagbara skäl till att inte ha obligatorisk domstolsprövning även vid förvarsbeslut, 

och kom fram till att så inte var fallet.  Utredningen rekommenderade därför 134

regeringen att skyndsamt initiera ändringar i reglerna så att domstolsprövning av 

förvarsbeslut blev obligatorisk. Regeringen besvarade utredningen i en skrivelse, där 

utredningens slutsatser och åtgärdsförslag avseende förvar inte bemöttes.  135

6.4 Skyndsamhet och rättssäkerhet vid förvarsbeslut 

Det går att argumentera för att det stärkta rättsskydd som frihetsberövade enligt lagen 

om vård av missbrukare, lagen om vård av unga, lagen om psykiatrisk tvångsvård och 

rättegångsbalken 24 kap har är ett resultat dels av de särskilda syften som föreligger för 

frihetsberövandet, dels av en nödvändig anpassning till Europakonventionen. Lag-

stiftaren införde exempelvis en utvidgad rätt till obligatorisk domstolsprövning vid 

häktningsmål för att anpassa svensk rätt till Europakonventionen.   136

 De som utsätts för tvångsvård tillhör utan tvivel en utsatt grupp i samhället. 

Detsamma gäller de som misstänks för så grova brott att en häktning kan aktualiseras. 

Men enligt min mening gäller detsamma även förvarsintagna, som ofta åberopar 

skyddsskäl från sitt hemland. Som konstaterats i underavsnitt 2.3.1 är också själva asyl-

processen, som är långdragen för många förvarsintagna, något som kan medföra 

traumatiska upplevelser.  Asylsökande är ibland analfabeter och saknar ofta kunskap 137

om det svenska rättssystemet. De har rätt till biträde, men Förvarsutredningen har 

konstaterat att biträden i asylmål har varierande kompetens, vilket riskerar att påverka 

de förvarsintagnas praktiska tillgång till domstolsprövning.  De förvarsintagna 138

framstår som en grupp i stort behov av rättssäkerhetsgarantier.  

 Beaktat att andra lagstiftningar kring frihetsberövanden kräver domstols-

prövning talar mycket för att det är andra intressen än rättssäkerhet som prioriteras vid 

 SOU 2011:29 s 330.134

 Regeringens skrivelse 2016/17:29.135

 Prop 1986/87:112 s 36.136

 Läkare utan gränser, Ett liv i limbo – En överblick av Läkare Utan Gränsers psykosociala stöd till 137

asylsökande i Skaraborg s 4. 
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förvarslagstiftningen. I vissa fall kan också förvarsintagna fysiskt placeras på häkten 

med restriktioner, utlänningslagen 10 kap 20 §, vilket visar på likheten mellan 

förvarsmål och andra mål. För att förstå varför departementschefen valde att frångå 

rekommendationerna från två offentliga utredningar med en slående tystnad, krävs det 

enligt min uppfattning en förståelse för hur högt skyndsamheten värderas i förvarsmål. 

Förvarsbeslut ska handläggas skyndsamt i domstol, utlänningslagen 16 kap 4 §, men 

detta gäller även handläggning av andra frihetsberövanden, lagen om vård av 

missbrukare 37 §, lagen om vård av unga 33 §, lagen om psykiatrisk tvångsvård 35 § 

och rättegångsbalken 24 kap 18 § 3 st. Jag menar att den avvägning som lagstiftaren 

valt att göra förklaras av den skyndsamma handläggning som präglar hela asyl-

processen.  
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7 Avslut 
7.1 Rättssäkerhet värderas ofta implicit lägre än skyndsamhet 
7.1.1 Sammanfattning 

Jag har i kapitel 2 konstaterat att lagstiftaren värderar rättssäkerhet och skyndsamhet i 

asylprocessen mycket högt – jag ser de som två ultimärmål i asylpolitiken. Jag har även 

undersökt hur lagstiftaren menar att begreppen ska förstås. Det jag har kommit fram till 

är att lagstiftaren ser rättssäkerhet som ett paraplybegrepp där olika värden, däribland 

rätten till domstolsprövning, ingår. Skyndsamhet bör definieras som att ärendens 

handläggningstid ska vara så kort som möjligt, samt att så kort tid som möjligt ska 

förlöpa tills asylbeslut vinner laga kraft. Jag har också konstaterat att rättssäkerhet och 

skyndsamhet kan stå i konflikt med varandra. 

 I kapitel 3 har jag konstaterat att Migrationsverkets beslut om AT-UND inte 

anses vara beslut i lagstiftarens eller Migrationsverkets mening, samtidigt som 

förvaltningsrättsliga principer om vad som är ett beslut tyder på att de borde vara det. 

Om uttalanden om AT-UND skulle ses som beslut skulle de dessutom ses som överklag-

bara beslut. Trots att ett uttalande anses vara ett beslut kan det vara behäftat med 

överklagandeförbud. Om lagstiftaren avser att inte tillåta överklaganden av AT-UND 

hade det därför varit önskvärt om AT-UND betraktades som beslut som inte tilläts 

överklagas.  

 Ett överklagandeförbud som finns i dagens lagstiftning rör överklagande av 

slutgiltiga åldersbeslut. I kapitel 4 har jag jämfört detta förbud med den frånvaro av 

förbud som finns vid överklagande av statusförklaringar. Jag menar att det finns starkare 

skäl att kunna överklaga slutgiltiga åldersbeslut än statusförklaringar. Att lagstiftaren 

har valt att låta statusförklaringar, men inte slutgiltiga åldersbeslut, överklagas skulle 

kunna bero på att slutgiltiga åldersbeslut är en betydligt nyare företeelse i svensk 

asylrätt, och att skyndsamhet värderas högre idag än tidigare. 

 Avvisningar med omedelbar verkställighet kan ses som ett typexempel på hur 

högt skyndsamhet kan värderas i asylprocessen. Jag har i kapitel 5 undersökt den kritik 

som finns mot att inte ge överklaganden suspensiv effekt vid omedelbara avvisningar. 

Lagstiftaren har inte förhållit sig till kritiken på annat sätt än genom att konstatera att 

den finns. Lagstiftaren har däremot gett domstolar rätt att genomföra inhibitions-
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prövningar i mål om avvisningar med omedelbar verkställighet ex officio. Det får ses 

som en eftergift av viss, men ganska liten, betydelse, för att trots allt nå en mer 

rättssäker, men mindre skyndsam, asylprocess. 

 Beslut om förvar kan överklagas utan några uppenbara begränsningar. Däremot 

sker det i dessa fall ingen obligatorisk domstolsprövning, vilket har kritiserats av bland 

annat två offentliga utredningar. I kapitel 6 analyserar jag varför beslut om förvar inte 

genomgår en obligatorisk domstolsprövning. Jag gör jämförelser med reglerna om 

häktning i rättegångsbalken samt med lagen om vård av missbrukare, lagen om vård av 

unga och lagen om psykiatrisk tvångsvård, där det i regel krävs obligatorisk 

domstolsprövning vid frihetsberövanden. Denna diskrepans har inte motiverats av lag-

stiftaren på något substantiellt sätt.  

7.1.2 Hur balanseras rättssäkerhet och skyndsamhet i asylprocessen? 

Det jag funnit i de områden jag har studerat är att lagstiftaren motiverar tydligt när 

rättssäkerhetsgarantier stärks eller går längre än vad som är nödvändigt sett till 

internationella förpliktelser. Men när rättssäkerhetsgarantier försvagas, eller inte stärks 

trots rekommendationer från utredningar, remissinstanser eller andra institutioner, 

föregås det antingen av en otydlig och ofullständig argumentation eller i vissa fall 

rentav av närmast missvisande påståenden om att rättssäkerheten stärks. Lagstiftaren 

värderar uppenbarligen skyndsamhet högt, men det motiveras inte tydligt att enskilda 

reformer som kan antas föreslås för att gagna skyndsamhet faktiskt har kommit till för 

att skapa en mer skyndsam asylprocess. Det framstår därför som att lagstiftaren 

betraktar rättssäkerhet som något ”fint” och skyndsamhet som något ”fult”. Trots detta 

finns det tecken på att skyndsamhet, på bekostnad av rättssäkerhet, värderas allt högre i 

asylprocessen. När jag i uppsatsen har jämfört med andra rättsområden har jag inte sett 

en lika tydlig prioritering av skyndsamhet över rättssäkerhet.  

 I uppsatsen har jag utrett hur lagstiftaren värderar rättssäkerhet och skynd-

samhet i asylprocessen. Min målsättning har varit att, genom att sätta fokus på olika 

områden i olika kapitel, och till viss del också använda mig av olika angreppssätt, kunna 

dra så intressanta och relevanta slutsatser som möjligt. Samtidigt kan jag med den 

metod och frågeställning jag valt omöjligen komma till lika säkra slutsatser som om jag 

hade skrivit en mer avgränsad uppsats. Ett exempel är att jag i kapitel 4 undersökte 
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utvecklingen av överklagandemöjligheter över tid, men i kapitel 5 undersökte hur 

lagstiftaren har förhållit sig till den kritik som den nuvarande ordningen har mött. Om 

jag även i kapitel 5 hade undersökt hur överklagandemöjligheter sett ut över tid hade jag 

kommit fram till att de hade stärkts – innan genomförandet av det omarbetade asyl-

procedurdirektivet prövade Migrationsverket inhibition vid överklagande.  Det 139

framstår dock som tydligt att ändringen genomfördes på grund av det nya 

asylprocedurdirektivet och därmed visar det inte på någon annan politisk avsikt än att 

följa tvingande EU-regler. De metoder jag har använt är medvetet valda och enligt min 

mening också väl avvägda, men som det nämnda exemplet visar är de slutsatser jag 

kommer fram till, på grund av de metodval jag gjort, inte entydigt självklara. Det jag 

kan visa på är därför endast en tendens hos lagstiftaren.  

7.2 Varför värderas skyndsamhet så högt och rättssäkerhet så lågt?  

Det har genom uppsatsen framgått hur högt skyndsamhet, och hur lågt rättssäkerhet, 

värderas i asylprocessen. Jag har också funnit tecken på att detta inte fullt ut återspeglas 

i andra jämförbara rättsområden. En relevant fråga är därför att utreda varför 

asylpolitiken är utformad på det sättet. 

 Min uppsats har analyserat möjligheterna att överklaga till migrations-

domstolarna. En tänkbar förklaring till att möjligheterna har begränsats i asylmål är att 

det finns särskilda skäl att minska flödet till migrationsdomstolarna. Migrations-

domstolarna är förhållandevis nya, de infördes 2006, och har en mycket hög 

arbetsbelastning.  Att bygga upp kapacitet i en domstol på kort tid lär inte vara lätt. 140

Samtidigt måste det anses vara en politisk prioritering, snarare än en praktisk 

omöjlighet, att Migrationsdomstolarna tolv år efter införandet inte har kapacitet att 

hantera fler mål. Det finns goda skäl att anta att asylprocessens skyndsamhetssträvan är 

kopplad till målet att minska migrationsdomstolarnas arbetsbörda, men detta hade 

kunnat lösas genom att öka kapaciteten i domstolarna, istället för att begränsa rätten till 

domstolsprövning för asylsökande. Det faktum att asylbeslut som fattats före år 2006 

överklagades till dåvarande utlänningsnämnden och inte till migrationsdomstolar kan 

 Prop 2016/17:17 s 84.139

 Prop 2016/17:27 s 13.140
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dessutom i sig vara ett tecken på att rättssäkerheten inte är högt prioriterad i asyl-

processen.  

 I underavsnitt 2.3.1 har jag beskrivit hur rättssäkerhet och skyndsamhet i vissa 

fall är motstående, och i andra fall samverkande intressen. I uppsatsen har jag belyst fall 

där jag sett en konflikt mellan rättssäkerhet och skyndsamhet. Samtidigt kan det frågas 

om inte ursprunget till den höga status skyndsamhet har i asylprocessen är att 

skyndsamhet är ett viktigt intresse för asylsökande, som ofta är sammanvävt med 

intresset av att tillförsäkra asylsökande en rättssäker asylprocess. Jag har i underavsnitt 

2.3.1 berättat att asylsökandes psykiska hälsa har observerats bli lidande långa 

handläggningstider.  Om skyndsamhet på ett generellt plan får en mycket fram-141

trädande roll i asylprocessen går det att argumentera för att det i många fall är i asyl-

sökandes bästa intresse, även ur rättssäkerhetssynpunkt. På detta sätt skulle lagstiftarens 

balans kunna förklaras. I denna uppsats har jag dock identifierat att balansen leder till 

att asylsökande som inte får AT-UND, får slutgiltigt beslut om ålder, blir omedelbart 

avvisade och blir tagna i förvar på olika sätt kan anses ha en begränsad rätt att 

överklaga. Det är sammantaget inga små begränsningar, och det är troligt att lagstiftaren 

balanserat skyndsamhet över rättssäkerhet på andra grunder än med hänsyn till 

asylsökandes rättssäkerhet. 

 För att förstå den skyndsamhetssträvan som präglar asylpolitiken är det därför 

av avgörande vikt att analysera de diskurser som präglar lagstiftarens syn på asylpolitik 

och asylsökande. Migrationsrätten är ett område där lagstiftaren ansett sig ha ett stort 

utrymme för politiska avvägningar. Möjligheterna att invandra till Sverige har för-

ändrats radikalt sedan 1980-talet. Den enda röda tråd som går att finna skulle kunna 

beskrivas som en anpassning till de politiska strömningarna som varit aktuella.  Det 142

finns många politiserade områden i svensk politik och asylpolitik är ett av dessa. Jag har 

kontinuerligt under uppsatsen gjort analogier mellan asylrätt och andra 

förvaltningsrättsliga områden. Innan uppsatsen avslutas är det på sin plats med en sista 

jämförelse. Likt asylrätten kan skatterätten beskrivas som tydligt politiserad. Inom 

 Läkare utan gränser, Ett liv i limbo – En överblick av Läkare Utan Gränsers psykosociala stöd till 141

asylsökande i Skaraborg s 4. 
 Nielsen, Challenging Rightlessness – On Irregular Migrants and the Contestation of Welfare State 142

Demarcation in Sweden s 74.
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skatterätten skulle det kunna hävdas att dess politisering, snarare än flexibilitet och 

frekventa reformer, har lett till låsningar där frånvaron av anpassning till nya om-

ständigheter har kritiserats och samsyn över blockgränser har eftersträvats.  Det borde 143

finnas något i gruppen asylsökande som gör att de anses inte ha lika självklar tillgång 

till rättigheter som andra grupper, såsom skattskyldiga, har. Det sätt som nationsgränser 

är rättsligt konstruerade på innebär att utlänningar som söker uppehållstillstånd inte har 

samma tillgång till exempelvis sociala rättigheter som de som har uppehållstillstånd. 

Asylsökande som grupp är mer utsatt än gruppen skattskyldiga – de kan exempelvis inte 

rösta. Kanske finns också föreställningen, som diskuteras i underavsnitt 2.1.2, att 

förmånssökande inte har rätt till samma rättssäkerhetsanspråk som de som har blivit 

tvingade till något, kvar i någon mån. Beaktat frånvaron av rättigheter asylsökande hade 

gentemot Sverige innan de sökte asyl, kan rätten att få uppehållstillstånd i Sverige ses 

som ett typexempel på en förmån. Möjligen är beslut om uppehållstillstånd det 

myndighetsbeslut som har potential att ge flest omedelbara förmåner för den enskilde. 

Som jag konstaterat i underavsnitt 2.1.2 kan också asylsökandes rättigheter begränsas 

enligt regeringsformen 2 kap 25 §.  

 Allt detta visar att den roll asylsökande har i svensk rättighetsdiskurs är en 

avgörande orsak till att skyndsamhet så ofta prioriteras över rättssäkerhet. Detta kan ses 

i kontrast till vad Förvarsutredningen uttryckte när den argumenterade för stärkta 

rättssäkerhetsgarantier för förvarsintagna: Utredningen menade att asylsökande inte 

alltid hade rätt till offentligt biträde, ofta var traumatiserade av såväl asylprocessen som 

av upplevelser i sitt hemland, i viss utsträckning var analfabeter och ofta saknade 

kunskap om det svenska rättssystemet.  Det är alltså inte självklart att asylsökande bör 144

ha mindre rätt till domstolsprövning än andra rättssubjekt – det kan argumenteras för 

motsatt ståndpunkt. Min avsikt med detta konstaterande är inte att någon ståndpunkt är 

mer eller mindre önskvärd eller att det nödvändigtvis föreligger en obalans i av-

vägningen mellan rättssäkerhet och skyndsamhet idag – bara att den avvägning som 

lagstiftaren oundvikligen gör bör motiveras. Övervägande skäl talar för att politiken bör 

 Se Melbi och Persson Österman SN 2015 s 267 f.143

 SOU 2011:17 s 156 f.144
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vara tydlig i sina värderingar. Detta ska jag diskutera i den avslutande delen av denna 

uppsats. 

7.3 Vikten av transparenta avvägningar i förarbeten 
Rättssäkerhet och skyndsamhet utgör många gånger lagstiftarens högsta prioriteringar, 

och som jag beskrev i kapitel 2 har det uttalade syftet med flera reformer varit att sätta 

dessa två värden i första rummet. Det kan därför framstå som om skyndsamhet och 

rättssäkerhet går hand i hand. Jag har i denna uppsats avsett att visa att det i själva 

verket är en svår – men nödvändig – balansgång som förs mellan dessa värden.  

 Denna balansgång uttrycks dock endast implicit: Lagstiftarens föreställningar 

kan genom mer eller mindre kvalificerade antaganden antydas. Det kan exempelvis 

antas att lagstiftaren befarar att fler mål skulle överklagas om det fanns fler möjligheter 

till överklaganden inom asylprocessen, och att de mål som överklagades skulle behöva 

behandlas under längre tid. Detta uttrycks dock inte explicit. Föreställningar är inte fel i 

sig, men utan tydliga avsikter får de myndigheter som ska förhålla sig till avsikten med 

lagarna – det vill säga alla myndigheter – svårare att utföra sitt uppdrag. Lagstiftarens 

avsikt kan övertolkas, undertolkas eller förbises, kanske utan något tydligt mönster. 

Detta kan medföra att rättssäkerhet och skyndsamhet som begrepp urvattnas. Inför 

migrationsdomstolsreformen 2006 argumenterade departementschefen för att endast två 

instanser skulle finnas i migrationsmål (i andra förvaltningsmål finns tre instanser): ”En 

aspekt av rättssäkerhet är att det inte får dröja alltför länge innan det finns ett 

lagakraftvunnet avgörande.”  Det hade varit tydligare om departementschefen hade 145

uttalat att två överklagandeinstanser visserligen begränsade rättssäkerheten, eftersom 

överklagandemöjligheterna minskas, men att den lösningen ändå ökar skyndsamheten i 

processen. Om lagstiftarens förmodade farhåga uttrycks är det dessutom lättare att 

undersöka riktigheten i den. 

 Ett karaktärsdrag inom den rättskultur som ofta beskrivs vara typiskt svensk är 

att förarbeten används som rättskällor med hög auktoritet.  Jag har i kapitel 2 146

konstaterat att rättssäkerhet av lagstiftaren anses vara tillgången till vissa grundläggande 

 Prop 2004/05:170 s 109.145

 Åhman SvJT 2016 s 476.146
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rättigheter, såsom rätten till domstolsprövning. Genom hela uppsatsen har jag även 

funnit att rättssäkerheten i asylprocessen riskerar att inskränkas på grund av intresset för 

en skyndsam asylprocess. Vid begränsningar av rättigheter aktualiseras proportion-

alitetsöverväganden, där det ska utredas om begränsningen av en rättighet står i 

proportion till de ändamål som ska uppnås. Att förarbeten anger de syften som finns 

bakom en lag på ett transparent sätt är därför som viktigast när rättighetsinskränkningar 

föreslås.  Jag hoppas med denna uppsats ha bidragit till att visa att det här finns en 147

förbättringspotential. 

 En fråga som kan ställas är huruvida detta problem är unikt, eller ovanligt stort, 

inom migrationsrätten. Svenska förarbeten är kända, om inte annat bland svenska 

jurister, för att vara mycket välarbetade.  Jag konstaterade i förra avsnittet att den 148

svenska migrationsrätten är rörlig och förändras snabbt i takt med nya omständigheter 

och nya politiska strömningar.  Möjligen har det uppstått en paradox – lagstiftaren kan 149

tänkas uttrycka sina avsikter försiktigare i politiserade politikområden. Kanske är lag-

stiftaren försiktig för att kompromissa internt – vissa saker måste vara underförstådda 

för att ett samarbete mellan olika viljor ska fungera. Kanske är lagstiftaren försiktig för 

att undvika extern kritik. När de politiska avsikterna egentligen är som mest närvarande 

skulle de med detta resonemang samtidigt uttryckas som mest vagt. Om denna tanke 

stämmer är det beklagligt, för när det finns ett stort intresse och engagemang kring en 

fråga är det ofta som viktigast att förstå lagstiftarens avsikt.  

 Åhman SvJT 2016 s 475.147

 Carlsson, Förarbeten s 110.148

 Nielsen, Challenging Rightlessness – On Irregular Migrants and the Contestation of Welfare State 149
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