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1.  Inledning 

1.1. Inramning 
Migrationsdomstolen har det yttersta ansvaret för utredningen vid prövningen 
av migrationsmål. Det följer av 8 § förvaltningsprocesslagen (FPL) som stad-
gar att ”rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”. 
Bestämmelsen utgör den rättsliga grunden för att domstolen jämte parterna 
självständigt får föra in faktaomständigheter och bevisning i målet. Frågan är 
inte om domstolen får vidta utredningsåtgärder utan när den ska vidta åtgär-
der. Emellertid lämnar ordalydelsen i 8 § FPL öppet för domaren att själv staka 
ut gränserna för sitt utredningsansvar. 

Min uppfattning är att domare intar skiftande hållningar visavi 8 § FPL och 
utredningsansvarets ramar. När jag arbetade som föredragande vid migrat-
ionsdomstolen i Stockholm erfor jag exempelvis att vissa domare var mer be-
nägna än andra att ex officio föra in landinformation i målet när sådan 
saknades. Den springande punkten syntes vara om bevisföringsansvaret be-
traktades som en gemensam angelägenhet eller som ett strikt partsansvar. 
Bristen på samsyn och domarnas olika syn på domarrollen visade inte minst 
vid muntliga förhandlingar. En gång hördes, apropå utredningsansvaret, en 
domare till och med göra gällande: ”Hur man än gör så gör man rätt!”.    

Att förutsebarheten naggas i kanten, på grund av att domare gör olika, fram-
står som en logisk konsekvens av stadgandets öppna formulering. Bristande 
förutsebarhet kan ses som ett rättssäkerhetsproblem, särskilt om dess orsaker 
inte öppet diskuteras. På kort sikt drar förstås den enskilda parten det kortaste 
strået, men på längre sikt utgör bristande förutsebarhet och transparens i rätt-
skipningen ett allmänt samhällsproblem.  

Frågan om hur 8 § FPL kan förstås och ges ett funktionellt innehåll har 
sysselsatt mig under min doktorandtid. Genom att vända blicken mot den all-
männa processrätten har begreppet robusthet kommit att bli ett nyckelbe-
grepp. Robusthet kan beskrivas som ett mått på bevisningens soliditet, och för 
att en utredning ska anses robust ställs i vissa mål högre krav än andra.  Offi-
cialprincipen innebär att domstolen har ett ansvar för att utredningen i förvalt-
ningsmål blir robust.        
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1.2. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med den föreliggande avhandlingen är att belysa domstolens roll och 
ansvar för utredningen enligt 8 § FPL vid prövningen av migrationsmål. Ut-
gångspunkten är att processrätt och materiell rätt samverkar vid rättstillämp-
ningstillfället, och det för med sig att varken den processuella eller materiella 
blicken kan undvaras vid en undersökning som gäller domstolens utrednings-
ansvar vid prövningen av migrationsmål. Ur förvaltningsprocessualistens per-
spektiv framträder således migrationsprocessrätten som en mix av form och 
innehåll. 

Formen skapas av processrättsliga regler och begrepp som till exempel 
rättsfakta, bevisbörda och åberopsbörda vilka gemensamt utgör ett slags filter 
varigenom juridiken och det vi kallar verklighet definieras och avgränsas vid 
rättstillämpningstillfället. Genom exempelvis bevisbördebegreppet kan vi 
peka ut vilken av de processande parterna - den sökande eller Migrationsver-
ket - som ska förlora målet för det fall bevisningen i målet inte är tillräckligt 
övertygande. Bevisbördans placering är dock inte statisk utan fördelas av 
domstolen med hänsyn tagen till den tillämpliga materiella rätten och saken i 
målet. En annan central processuell term att känna till är åberopsbörda. Om 
en part belastas med en åberopsbörda betyder det att en viss omständighet ut-
tryckligen måste lyftas fram av denne som en relevant omständighet för att 
domstolen ska få beakta den och lägga den till grund för sitt avgörande. Om 
en åberopsbörda ska gälla eller inte avgörs av domstolen med hänsyn tagen 
till den materiellrättsliga fråga som är föremål för prövning i det enskilda må-
let.   

Kort sagt är det viktigt att känna till ”spelreglerna” för att kunna följa med 
i spelets gång och eftersom spelreglerna varierar beroende på vilka materiella 
frågor som det enskilda målet gäller är det likaledes viktigt att känna till den 
materiella rätt som är tillämplig i målet. Processrätt och materiell rätt kan be-
skrivas som kommunicerande kärl och den dynamiken utgör i det förevarande 
arbetet en central premiss. Det för med sig att även om det är en processuell 
regel som är huvudföremålet för undersökningen är kunskap om den tillämp-
liga materiella rätten oumbärlig.  

När det gäller frågan om domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL säger 
det sig självt att domstolen måste ha en uppfattning om vilka konkreta om-
ständigheter som behöver prövas och bevisas för att domstolen ska kunna be-
döma huruvida målet är tillräckligt utrett eller inte. I detta avseende samspelar 
domstolens/domarens förståelse av den materiella lagstiftningen och dess be-
dömning av, vad jag kallar, utredningens robusthet. Ta till exempel rekvisitet 
politisk uppfattning i 4 kap. 1 § utlänningslagen (UtlL). Domstolens förståelse 
av vad som avses med politisk uppfattning inverkar på hur den operational-
iserar rekvisitet och sedermera definierar vilka konkreta omständigheter som 
kan ses som politiska uttryck. Endast när det står klart för domstolen vad – 
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vilka rättsfakta – som ska bevisas kan domstolen avgöra om processmaterialet 
är gott nog och målet tillräckligt utrett. 

En rik migrationsprocessrättslig analys kräver med andra ord goda kun-
skaper om såväl de materiella som de processuella rättsreglerna. Med detta 
sagt är mitt huvudperspektiv icke desto mindre processualistens, och genom 
valet att sätta just 8 § FPL under lupp riktas blicken framförallt mot domsto-
lens roll och ansvar för bevissituationen.  

I den förvaltningsprocessrättsliga doktrinen används officialprincipen sy-
nonymt med rättens utredningsansvar och inte sällan tar analysen avstamp i 
frågan om hur långt domstolens utredningsansvar sträcker sig i förhållande till 
den utredning som parterna i första hand har ansvaret för.1 Problembeskriv-
ningen tar sikte på det praktiska problem som domstolarna ställs inför när ut-
redningen i målet brister: ”Ska domstolen vidta utredningsåtgärder eller är 
bevisföringen ett partsansvar allena?”. Faktorer som målets beskaffenhet, par-
ternas likställdhet, förekomsten av offentligt biträde m.m. diskuteras och antas 
styra domstolarnas engagemang och ansvar.2 Detta pragmatiska angreppssätt 
verkar dock föregripa den företeelse som i själva verket utlöser det praktiska 
problemet: att målet inte är tillräckligt utrett. Sett ur den synvinkeln väcks 
även frågan om och med vilka mått en befintlig utredning ska värderas. Inom 
förvaltningsrätten finns det inte särskilt mycket skrivet om denna fråga. Något 
mera uppmärksamhet har frågan rönt inom den civil- och straffprocessrättsliga 
doktrinen. Frågeställningen diskuteras här inom ramen för det s.k. informat-
ionsproblemet och spörsmålet antas gälla bevissituationens robusthet.3 Frågan 
inställer sig om de allmänprocessuella idéerna om informationsproblemet och 
robusthetsfrågan kan användas för att kasta ljus över 8 § FPL.     

I den förevarande avhandlingen avser jag att dels att ta ett systematiskt 
grepp om 8 § FPL och undersöka hur domstolens utredningsansvar kan förstås 
och vilka medel domstolen har till sitt förfogande för att upprätthålla detta 
utredningsansvar, dels att närmare undersöka tillämpningen av 8 § FPL vid 
prövningen av migrationsmål.  

I avhandlingens första del ges en bild av rättstillämpningens olika moment. 
Där beskrivs också hur rollfördelningen mellan processubjekten ser ut på ett 
principiellt plan i en process där domstolen har ett utredningsansvar. Genom 
att sätta frågan om domstolens utredningsansvar i relation till andra process-
rättsliga instrument som till exempel iura novit curia, åberopsbörda, rättsfakta 
                               
1 O. Lundin 2020, s. 207-232; G. Edelstam 1995, s. 104; B. Wennergren 2005, s. 145. 
2 I sammanhanget ska Edelstams avhandling nämnas, G. Edelstam 1995. Edelstams arbete rör 
förvaltningsmyndigheternas utredningsskyldighet. Nämnas bör även Lindkvists avhandling, 
som rör utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsrätten, se G. Lindkvist 
2018. Framhållas i detta sammanhang bör Nordklints avhandling, i vilken bevisrättens tillämp-
ning i skatteprocessen behandlas. Även Diesen har behandlat åtskilligt inom förvaltningspro-
cessrätt, inte minst frågan om utredningsansvar och robusthetsfrågor. Se exempelvis C. Diesen 
2018.  
3 Se exempelvis T. Bylund 1993; C. Diesen 2015; C. Diesen och M. Strandberg 2012; S. 
Andersson 2016; M. Strandberg 2012. 
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och bevisbördepunkt är tanken att förståelsen avseende domstolens utred-
ningsansvar ska fördjupas. Av någon anledning är det dock mer ovanligt än 
vanligt att den processrättsliga begreppsapparaten, som annars är gängse inom 
civil- och straffprocessrätten, används inom förvaltningsrätten när rättstill-
lämpningens olika moment och företeelser ska diskuteras. För egen del ser jag 
förtjänster med begreppsbildningen eftersom den tillhandahåller en struktur 
och ett språk att tala om processrättsliga spörsmål.  

Genom att lyfta in den civilprocessrättsliga begreppsapparaten i den för-
valtningsprocessrättsliga kontexten är det möjligt att dra nytta av relevant te-
oribildning och forskning gällande rättstillämpning i allmänhet och rättens 
utredningsansvar i synnerhet. Rättsliga principer som officialprincipen är inte 
specifika för civilprocessrätten utan äger generell tillämpning i såväl civilrätt 
som straffrätt och offentlig rätt.4 Låt vara att begreppen och dess gränsdrag-
ningar alltid kan göras till föremål för diskussion. 

I detta sammanhang är det lämpligt att klargöra att jag med termen förvalt-
ningsprocess åsyftar förfarandet i förvaltningsdomstol. Förfarandet vid för-
valtningsmyndighet benämns förvaltningsförfarande.5  

Det är viktigt att vara öppen inför möjligheten att begreppsapparaten even-
tuellt behöver berikas med ytterligare begrepp för att täcka förvaltningspro-
cessrättens behov. Dessutom finns en risk för att begrepp som används inom 
båda domstolsslagen har dubbla betydelser vilket kan komplicera kommuni-
kationen och leda till missförstånd om mångtydigheten inte tydliggörs.  

Min ambition är dock inte, och det vill jag särskilt understryka, att tvinga 
in förvaltningsrätten i civilprocessrättsliga kategorier. Det handlar inte om att 
fastställa huruvida förvaltningsmål är tvistemålsliknande eller brottmålslik-
nande, utan avsikten är att försöka hitta en struktur/metod för att förstå och 
beskriva domstolens utredningsansvar.  

                               
4 B. Wennergren och U. von Essen 2013, s. 83; B. Wennergren 2005, s. 146. 
5 Inom den förvaltningsrättsliga doktrinen råder det olika uppfattningar hur begreppet förvalt-
ningsprocess ska förstås. Vissa menar att förvaltningsprocess bör användas som en övergri-
pande beteckning för de regler och principer som gäller vid såväl förvaltningsmyndighets 
beslutsfattande som vid förvaltningsdomstols rättsskipning. Se exempelvis H. Ragnemalm 
2014, s. 32. Andra menar istället att termen förvaltningsprocess bör reserveras för förfarandet i 
förvaltningsdomstol, och förfarandet vid förvaltningsmyndigheter benämnas förvaltningsförfa-
rande. Se exempelvis R. Lavin 2020b, s. 15. Bland de som argumenterar för en snäv definition 
av begreppet förvaltningsprocess råder emellertid delade meningar om varför det är viktigt att 
skilja mellan myndighetsförfarandet och domstolsförfarandet. En del framhåller framförallt att 
FL styr handläggning på myndighetsnivå medan FPL reglerar domstolsprövningen. M. Ribbing 
2018, s. 32. Andra hänvisar till den principiella skillnaden mellan rättskipning i domstol och 
förvaltningsförfarande på myndighetsnivå, se exempelvis G. Wall 2014, s. 22. Se även Ställvik 
för en intressant analys ur ett konstitutionellt perspektiv beträffande skillnaden mellan förvalt-
ning och rättskipning, O. Ställvik 2009 s. 105. J. Reichel beskriver europarättens inverkan på 
den offentliga förvaltningen och förvaltningsdomstolarnas ställning i Sverige, se J. Reichel 
2011, s. 441. 
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I avhandlingens andra del undersöks hur domstolens utredningsansvar kan 
förstås i det migrationsprocessrättsliga sammanhanget. I ett nationellt per-
spektiv är frågan i princip outforskad, och det förklarar varför så stor vikt läggs 
vid Migrationsöverdomstolens rättspraxis.  

 
I avhandlingen tjänar som övergripande forskningsfråga: 

 
Vad betyder det att domstolen enligt 8 § FPL har ett utredningsansvar vid 
prövningen av migrationsmål? 

 
Denna forskningsfråga har jag har funnit lämplig att analysera på två nivåer 
och därför dela upp i två frågeställningar, varvid den första (A) tar sikte på 
den övergripande nivån och gäller hur 8 § FPL skildras i rättskällorna sam-
mantaget, medan den andra frågan (B) avgränsar fokus till hur Migrationsö-
verdomstolen tolkar och tillämpar stadgandet i vid mening.  

 
A. Hur kan domstolens utredningsansvar i migrationsrättsprocessen för-
stås utifrån en övergripande analys av rättskällorna?  
 
B. Hur kan Migrationsöverdomstolens syn på rättens utredningsansvar 
inom ramen för migrationsprocessen förstås utifrån en analys av Migrat-
ionsöverdomstolens rättstillämpning?  
 

Den andra frågan (B) utgör egentligen ett forskningsresultat av arbetet med 
den första frågeställningen. Det visade sig nämligen vid urvalsprocessen av 
prejudikaten att det i viss mån är svårt att tolka Migrationsöverdomstolens 
prejudikatbildning med avseende på rättens utredningsansvar enligt 8 § FPL, 
eftersom domstolen ibland vidtar utredningsåtgärder utan att explicit hänvisa 
till 8 § FPL. Detta är inte unikt för Migrationsöverdomstolen, von Essen har 
påpekat företeelsen i andra sammanhang.6 Detta indikerar att 8 § FPL inte bör 
utgör det enda kriteriet när avgöranden i syfte att undersöka Migrationsöver-
domstolens syn på rättens utredningsansvar ska väljas ut. Undersökningen 
handlar därmed i denna del inte om att fastställa vad Migrationsöverdomstolen 
uttryckligen har sagt om 8 § FPL. Syftet är snarare att undersöka hur Migrat-
ionsöverdomstolen i den dömande verksamheten har förhållit sig till utred-
ningsansvaret och när den har ansett att utredningen är tillräckligt robust och 
målet klart för avgörande.   

Det görs ingen principiell skillnad mellan migrationsdomstolarna och Mi-
grationsöverdomstolen. Däremot behandlas inte Migrationsverkets utred-
ningsansvar, vars handläggning styrs av 23 § Förvaltningslagen (FL). Det 
innebär att frågor om eventuella skillnader mellan utredningsansvarets ut-

                               
6 von Essen 2016, s. 231. 
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formning eller närmare tillämpning i FPL respektive FL i princip lämnas ut-
anför studiens ramar. Den gjorda avgränsningen innebär också att vissa mate-
riella bestämmelser som 12 kap. 18 § UtlL (vilken enbart gäller 
Migrationsverket) inte heller behandlas. Samtidigt ska också sägas att även 
om FL inte kommer att beröras i avhandlingen, är det min ambition att av-
handlingens innehåll ska vara berikande på ett principiellt plan och därmed 
också intressant med tanke på 23 § FL och Migrationsverkets handläggning 
av migrationsärenden.7   

En annan avgränsning gäller frågan om vilka typer av mål som omfattas av 
etiketten ”migrationsrätt” eftersom jag genomgående skriver att den föreva-
rande undersökningen gäller frågan om rättens utredningsansvar inom ramen 
för migrationsprocessrätten. Vanligen avses med migrationsrätt: utlännings-
lagen, medborgarskapslagen och lagen om särskild utlänningskontroll.8 Defi-
nitionen bygger på antagandet att migrationsrätt rör frågor om icke-
medborgarens rättighet att vistas i Sverige och icke-medborgarens möjlighet 
att utverka ett svensk medborgarskap enligt utlänningslagen.   

Migrationsrätt kan användas som ett samlingsbegrepp för en mängd olika 
typer av mål, och dessa kan sinsemellan aktualisera olika slags rättsföljder. 
Detta är viktigt att känna till eftersom det kan få betydelse när domstolen ska 
tolka och tillämpa 8 § FPL. Med avseende på domstolens utredningsansvar 
går det, enligt min uppfattning, en viktig skiljelinje mellan migrationsmål som 
endast väcker rättsföljden uppehållstillstånd och mål som utöver uppehålls-
tillstånd även aktualiserar den alternativa rättsföljden avlägsnande (alltså av-
visning/utvisning). Som jag tolkar 8 § FPL är denna distinktion helt central, 
men möjligen skiljer sig min uppfattning i detta avseende från Migrationsö-
verdomstolens praxis och därför ägnas en del av avhandlingen åt att klargöra 
grundvalarna för min ståndpunkt.9 Det är viktigt att framhålla distinktionen 
eftersom det måste stå klart vad som ska bevisas i ett mål för att kunna att 
bedöma om den befintliga bevisningen är tillräcklig/robust. I kapitel 5, särskilt 
i avsnitt 5.2, undersöks vad som är relevant att utreda och pröva inom ramen 
för en prövning av 4 kap. 1 § UtlL. Den efterföljande rättsfallsanalysen är 
emellertid inte avgränsad till enbart asylmål utan gäller migrationsmål i vid 
bemärkelse.  

                               
7 Officialprincipen återfinns i FL 23 §. Paragrafen infördes genom prop. 2016/17:180 och trädde 
i kraft 2018. Paragrafen är en kodifiering av tidigare praxis, innan dess införande tillämpades 
8 § FPL analogt. Se prop. 2016/17:180 s. 148. Givet att 23 § i ”nya” FL är en kodifiering av 
vad som redan tidigare gällde står 23 § FL och 8 § FPL självklart i ett nära samband. 
8 Utlänningslagen (SFS 2005:716), UtlL; Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap, MedbL, 
och Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, LSU.  
9 I exempelvis MIG 2012:18 (Notorietetsmålet) uttalade sig Migrationsöverdomstolen om 
8 § FPL utan att särskilt uppmärksamma att målet enbart gällde frågan om den asylsökande 
skulle förklaras som flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL eller alternativt skyddsbehövande 2 § samma 
kapitel. Uppehållstillstånd hade redan beviljats. 
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Avslutningsvis ska något kort sägas om Lag (2016:752) om tillfälliga be-
gränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den s.k. be-
gränsningslagen och dess betydelse för avhandlingen. Även om 
begränsningslagen har varit i kraft sedan 2016 och nu föreslås av Migrations-
rättskommittén att permanentas så har jag valt att under arbetets gång inte fästa 
någon större vikt vid begränsningslagen.10 Det grundas framförallt i att be-
gränsningslagen omfattar materiellrättsliga frågor och inte egentligen påver-
kar de processuella förutsättningarna för migrationsprocessen. Naturligtvis 
kan processrättsliga frågor uppstå vid tillämpningen av begränsningslagen 
men domstolens utredningsansvar torde vara detsamma vid tillämpningen av 
begränsningslagen som i UtlL. 

1.3. Metod, material och teori 
 

Metod 
En idé som spelar avgörande roll för mitt arbete härrör från den hermeneutiska 
uppfattningen att vi förstår, får kunskap om, vår omvärld genom att tolka den. 
Och, eftersom vår förståelse alltid kan växa sig större eller ändra riktning är 
det svårt att se hur vi skulle kunna nå slutlig kunskap och utifrån denna ge 
definitiva svar. Sådant vi tagit för förförståelse kan mycket väl, i ett senare 
skede, visa sig vara oförståelse.11 Sett ur den synvinkeln kan förståelse – kun-
skap – ses som något som ständigt är ”på väg”. Genom att ställa samma frågor 
till texten framträder så småningom nya insikter. Sådant som förbisågs vid den 
första läsningen framstår vid en andra eller tredje genomläsning mer tydligt.12 
Det innebär att varje försök att lägga ut texten, såsom jag gör i denna avhand-
ling, ska ses som ett försök att teckna en stillbild av något som är i rörelse.13  

Vad finns då att säga om min forskningsmetod? Den är rättsdogmatisk i 
bemärkelsen att jag läser, tolkar och bildar mig en uppfattning om innehållet 
i de relevanta rättskällorna och drar slutsatser om hur rättsläget gestaltar sig. 
Min ambition är emellertid inte att positivt fastställa gällande rätt utan för mig 
handlar det snarare om att övertygande förmedla min bild av hur 8 § FPL m.m. 
bäst ska förstås.14  

                               
10 SOU 2020:54  
11 P. J. Ödman 2016, s. 15. 
12 Det handlar om att ”knacka på texten”, se härom M. Alvesson et al. 2008. Det har för min 
del handlat om att ställa frågor avseende exempelvis: vilka paradigmatiska föreställningar an-
tas, vilka dikotomier postulerar problemformuleringarna, vad avses/förmedlas i positiv och ne-
gativ mening osv. Som exempel på dikotomier i den asylrättsliga kontexten som jag reflekterat 
över är exempelvis medborgare/icke-medborgare, migrant/skyddsbehövande, rätten att söka 
asyl/rätten att få asyl och uppehållstillstånd/avlägsnandebeslut.  
13 P. J. Ödman 2016, s. 107.  
14 Riktlinjen är alltså: Förklara min förståelse av studieobjektet snarare än att förklara själva 
studieobjektet.  
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Material 
Förutom juridisk litteratur, förarbeten m.m. bygger avhandlingen på ett om-
fattande empiriskt material i form av prejudikat från Migrationsöverdomsto-
len. Praxis ägnas i avhandlingen relativt stort intresse av det skälet att 
utredningsansvaret enligt 8 § FPL i migrationsprocessen rönt begränsad upp-
märksamhet inom den rättsvetenskapliga doktrinen.15 Eftersom det inte finns 
särskilt mycket skrivet i ämnet är en grundlig genomgång av Migrationsöver-
domstolens praxis befogad.  

I avhandlingens näst sista kapitel presenteras en rättsfallsanalys som om-
fattar ett 40-tal avgöranden från Migrationsöverdomstolen från och med 2006 
då Migrationsöverdomstolen inrättades (MIG 2006:1), till och med avgöran-
det MIG 2019:1.  

Granskningen av dessa rättsfall föregicks av ett arbete med att identifiera 
relevanta rättsfall. I ett första steg gjordes en sökning på 8 § FPL i Domstols-
verkets databas ”Vägledande avgöranden”.16 Urvalet kom stegvis att öka i om-
fattning, då det efterhand blev tydligt att Migrationsöverdomstolen i vissa fall 
ex officio berikade processmaterialet utan att nämna 8 § FPL, officialprinci-
pen eller utredningsansvar. Ett sådant exempel är MIG 2009:27, som i av-
handlingen även kallas Väpnadkonfliktmålet, i vilket Migrations-
överdomstolen självständigt förde in två landrapporter utan att vare sig 
8 § FPL eller domstolens utredningsansvar berörts i domskälen.  

Därefter utökades sökningen med termerna officialprincipen, utrednings-
ansvar, utredningsskyldighet och ex officio.17 Urvalet kom vidare att omfatta 
mål där Migrationsöverdomstolen domskälsvis nämnt termer som inhämtat, 
infört och fört in.  

Dessa nyckelord prövades mot Domstolsverkets sökmotor och drygt 
hundra rättsfall valdes på så vis ut. Efter en genomläsning av dessa gjordes 
bedömningen att ett 40-tal av rättsfallen var relevanta för avhandlingens rätts-
fallsanalys. I samband med genomläsningen identifierades ytterligare några 
avgöranden av relevans, i form av mål som Migrationsöverdomstolen hänvi-
sar till i de initialt utvalda avgörandena. 

Samtliga utvalda avgöranden relaterar till rättens utredningsansvar och frå-
gan om robusthet genom att Migrationsöverdomstolen i olika avseenden berör 
frågan om rättens utredningsansvar eller utredningens omfattning. Det kan 
inte uteslutas att det finns ytterligare avgöranden som skulle kunna ha inklu-
derats men som ändå har fallit utanför urvalet på grund av de avgränsningar 
som har gjorts. Min bedömning är dock att urvalet gjorts på ett sådant sätt att 
                               
15 Edelstam, Lindkvist och Nordklints avhandlingar har jag redan nämnt. Utöver dessa finns 
avhandlingar och andra arbeten som inom ramen för ett visst materiellt rättsområde behandlar 
officialprincipens tillämpning, och här kan särskilt nämnas T. Mattsson 2002; A. Kaldal 2010; 
G. Wall 2018b, s. 88 ff. 
16 https://rattsinfosok.domstol.se/lagrummet/ 
17 Sökningen inkluderade olika ändelser med hjälp av trunkering.  
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alla avgöranden av central betydelse under den studerade perioden ingår i 
materialet.  

 
 
Teori 
Min ingång är ett internrättsligt perspektiv, specifikt ett processrättsligt per-
spektiv och analysen gällande rättens utredningsansvar i asylprövningsproces-
sen struktureras med hjälp av den begreppsbildning som är gängse i 
framförallt civil- och straffprocessrätten.18 Dessa begrepp är här tänkta att 
tjäna som analysverktyg för att spjälka upp de olika momenten i rättsprocessen 
och identifiera ansvarsfördelningen mellan processubjekten i olika avseenden.  

Jag är väl medveten om att begreppsbildningen härrör från den realistiska 
skolan och bygger på idén om att sak- och rättsfrågor kan särskiljas; som ut-
gångspunkt tjänar föreställningen att det föreligger en avgörande skillnad mel-
lan faktaförhållanden och rättsliga normer. Fakta existerar i världen till 
skillnad från normer som är konstruktioner (värderingar) och därmed inte, i 
faktiskt mening existerande.  

Grundvalarna för begreppsparet sak- och rättsfrågor har dock kommit att 
ifrågasättas inom rättsvetenskapen av det skälet att det i praktiken är svårt att 
hålla isär fakta (sakfrågor) från normer (rättsfrågor).19 Lindell påpekade i sin 
avhandling från 1987 att språkets oprecisa och värderande karaktär i många 
fall gör det svårt att fastställa vilka faktiska omständigheter som är relevanta 
utifrån den aktuella rättsliga normen. Om det aktuella rekvisitet inte är till-
räckligt deskriptivt för att vi med säkerhet ska kunna peka ut vilka faktiska 
förhållanden som ska tillmätas betydelse flyter fakta och norm ihop.20 Att fast-
ställa vilka faktaomständigheter som ska ges rättslig betydelse (kunna sub-
sumeras under ett rekvisit) kräver att lagen tolkas. Utpekandet av fakta är 
alltså beroende av hur lagen tolkas. Fakta är så att säga teoriberoende.21 

Att påstå att fakta är teoriberoende är inte så radikalt som det vid första 
anblick kan verka. Genom att understryka att fakta är teoriladdade görs po-
ängen att det vi ser som fakta, inte är rena/råa fakta utan förmedlade, tolkade, 
fakta. Att fakta är teoriimpregnerade syns tydligt om vi betraktar förhållanden 
som kan fastställas genom naturvetenskapliga mätningar. En vardaglig situat-
ion får här tjäna som exempel. Ponera att en febertermometer uppvisar att en 
persons kroppstemperatur är 39 grader. Kroppstemperaturen utgör ett faktum 
och vi konkluderar att personen i fråga har feber. Detta är teoriladdat i den 
meningen att mätinstrumentet, termometern, bygger på teorin om att kvicksil-
ver utvidgar sig vid uppvärmning etc.22 Exemplet är kanske inte så provoce-
rande eftersom vi betraktar teorin (om molekylers energitillstånd) som 
                               
18 J. Kleineman 2013, s. 27; N. Jareborg 2004, s. 4. 
19 E. Björling 2017, s. 207.  
20 B. Lindell 1987, s. 379. 
21 M. Alvesson et al. 2008, s. 63. 
22 Om kausala förhållanden se P.-J. Ödman 2016, s. 82. 
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vetenskapligt sannfärdig och värdeneutral. Påståendet om febertillståndet är 
sant såtillvida att det inte är beroende av uttolkarens perspektiv. 

Sällan har vi dock en naturvetenskaplig teori att falla tillbaka på när vi på-
står att något faktiskt föreligger, vi hävdar faktaförhållandet ändå. Frågan är 
om det är möjligt att se rena oförmedlade fakta och vidare om språket är så 
precist att vi med det kan spegla eller referera fakta i den reala verkligheten. 
Härvidlag skulle nog de flesta, vid närmare eftertanke svara nekande.23 Inte 
för att vi förnekar den yttre verkligheten, utan för att våra tolkningar av vår 
omvärld och företeelser i den ständigt föregår våra sinnesintryck.24  

Uppfattning om vad som utgör relevanta fakta beror på vad vi tolkar som 
fakta och vår förförståelse gör vår blick perspektivisk och därtill är vår för-
måga att språkligt återspegla verkligheten är begränsad. Det sagda ska natur-
ligtvis inte hindra oss från att försöka kommunicera med varandra eller 
försöka nå en intersubjektiv förståelse.25 Vi kan många gånger utgå från att 
min uppfattning överensstämmer med din. Om det t.ex. står en kaffekopp på 
bordet ser vi samma sak, ett kärl att dricka kaffe ur; en kaffekopp. Vi behöver 
inte tolka föremålet på bordet, vi förstår omedelbart att det är en kaffekopp. 
Verkligheten kryllar dock av tvetydiga företeelser som fordrar tolkning för att 
vi ska förstå dess betydelse.26   

Uppfattning att fakta alltid är förmedlade snarare än råa innebär trots allt 
inte, som jag ser det, att hela den processrättsliga begreppsbildningen, som 
bygger på föreställningen att det föreligger en ontologisk skillnad mellan sak- 
och rättsfrågor måste överges. Att faktiska förhållanden måste tolkas, precis 
som de rättsliga normerna, hindrar inte att vi kan tala om och använda oss av 
begreppen.27  

I avhandlingen använder jag begreppen som ett slags idealtyper, inte som 
konkreta kopior av den reala verkligheten, och låter dem representera moment 
och informationskategorier som förekommer i rättsprocessen.  

Särskild vikt läggs vid frågan om domstolen roll och ansvar (dess subjekts-
position) i migrationsrättsprocessen med avseende på utredningen. Eftersom 
det framför allt är de dispositiva målen som har ägnats uppmärksamhet i den 
processrättsliga doktrinen är det min uppfattning att den processuella be-
greppsapparaten bör utvecklas i förhållande till frågeställningar som väcks i 
de indispositiva målen. Med inspiration av den terminologi som Diesen, Lin-
dell och Strandberg använder för att analyser robusthetsfrågor myntar jag egna 
begrepp: robusthetkravspunkt och robusthetsvärdepunkt. Min avsikt är att be-

                               
23 M. Alvesson et al. 2008, s. 56-64; B. Lindell 2017, s. 600; H. Andersson 2003, s. 77. 
24 M. Alvesson et al. 2008, s. 508. 
25 H. Andersson 2018, s. 358. 
26 P. J. Ödman 2016, s. 58. 
27 För kritik av särskiljandets praktik, se exempelvis E. Björling 2017, s. 168; J. Samuelsson 
2008, s. 549 ff. 
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rika och nyansera den processrättsliga terminologin, väl medveten om att in-
förandet av begrepp i sig inte nödvändigtvis innebär att det rättsliga problemet 
framstår tydligare.   

Mot bakgrund av att begreppsapparaten (i sin helhet) inte är gängse inom 
den förvaltningsprocessrättsliga doktrinen introduceras i avhandlingen de 
mest grundläggande begreppen. Kapitel 2 avsnitt ägnas därför helt och hållet 
åt att presentera begreppsbildningen och ambitionen är att visa – genom min 
egen tillämpning – hur begreppen kan användas för att strukturera även en 
förvaltningsprocessrättslig studie.  
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2. Processrättsliga begrepp 

2.1. Civil- och straffprocessrättsliga begrepp 
Den processrättsliga begreppsbildningen är omfångsrik och syftar till att for-
mulera en systematik utifrån vilken processens olika moment och relationen 
mellan processubjekten och processmaterialet kan kategoriseras. I grunden 
bygger begreppsapparaten på den instrumentella uppfattningen att begreppen 
- kategorierna - representerar moment och information i domstolsprocessen. 
Det är värdefullt att ha en helhetsförståelse för begreppsapparaten, innan en-
skilda begrepp diskuteras och analyseras. Samtidigt är det svårt att bilda sig 
en klar uppfattning om helheten utan kunskap om processens enskildheter.28  

Naturligtvis kan de processrättsliga begreppen, precis som andra fixa kate-
gorier, kritiseras för att inte vara till tillräckligt omfångsrika eller nyanserade 
för att täcka alla relevanta aspekter.29 Att begreppen kan kritiseras hindrar inte 
att de samtidigt kan vara användbara. Min utgångspunkt är att begreppen ska 
ses som analysverktyg, snarare än exakta kategorier. Begreppen utgör en sorts 
stereotypisering i ett försök att hitta fasta referenspunkter (idealtyper) för att 
underlätta kommunikation.30  

En central processrättslig utgångspunkt är den strikta skiljelinjen mellan å 
ena sidan rättsnormer, å andra sidan fakta. Denna uppdelning springer ur kri-
tiken mot naturrätten och dess idé om att juridiken har sin grund i absoluta 
rättssatser med ett naturligt, och därmed ”sant”, innehåll.31 Att lagen skulle ge 
uttryck för något ”naturligt” avfärdades och istället framhölls idén att rättsliga 
normer är mänskliga konstruktioner vilka uppbärs av värderingar. Normer – 
värderingar – kan varken visas vara sanna eller falska och saknar alltså san-
ningsvärde.32 Fakta antas däremot vara av en helt annan karaktär än normer. 
Fakta betecknar ”verkliga” förhållanden och utgångspunkten är att verklig-
heten inte är relativ; antingen har någonting inträffat eller så har det inte – sant 

                               
28 Jfr den hermeneutiska cirkeln, se M. Alvesson et al. 2008, s. 193; J. Samuelsson 2018, s. 389.  
29 Detta utgör en inneboende konflikt vid alla försök till kategoriseringar. Se exempelvis Lindell 
om förhållandet mellan bevisfakta och hjälpfakta se B. Lindell 2017, s. 121.  
30 L. Lundquist 1993, s. 82. Men för att detta verkligen ska underlätta kommunikation måste vi 
samtidigt ha klart för oss att allt det som är, inte utan våld kan återföras på generella begrepp, 
se J. Samuelsson 2018, s. 374. 
31 T. Spaak 2005/2006 s. 567. 
32 B. Lindell 1987, s. 39; S. Strömholm 1996, s. 101 och 207; P. H. Lindblom 2003, s. 180. 
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eller falskt.33 Även om detta sanningsanspråk kan diskuteras är det i detta sam-
manhang tillräckligt att konstatera att i den processrättsliga kontexten refere-
rar fakta till konkreta omständigheter i det ”verkliga livet” till skillnad från 
rättsliga normer som refererar till lag och rättsliga principer.     

Denna dikotomi har format processrätten vilket märks tydligt genom an-
vändandet av de juridiska termerna sak- och rättsfråga.34 Sakfrågor tar sikte på 
konkreta omständigheter på verklighetsplanet och rättsfrågor tar sikte på det 
mer abstrakta normplanet.35 

En annan viktig fråga i processrättsliga sammanhang rör arbetsfördel-
ningen - eller maktfördelningen om man så vill - mellan parterna och mellan 
parterna och domstolen. Som utgångspunkt för många av RB:s regler tjänar 
att domstolen disponerar över rättsfrågorna och parterna över sakfrågorna. Ur-
typen är den partsstyrda tvisten där parternas vilja är central och parterna där-
för tillåts disponera över processens ram och processmaterialet.  Men det finns 
också andra typer av tvister där parternas dispositionsrätt mer eller mindre 
sätts ur spel och domstolen får ta självständiga initiativ, det vill säga agera ex 
officio, i förhållande till sådant som parterna i normalfallet exklusivt dispone-
rar över. Parternas dispositionsrätt grundas i dispositionsprincipen, och dom-
stolens möjlighet att agera självständigt grundas i officialprincipen.36  

Utöver sak- och rättsfrågor samt dispositions- och officialprinciperna är 
följande begrepp av central betydelse för uppbyggnaden av den processrätts-
liga systematiken: rekvisit, rättsfakta, bevisfakta, bevistema, subsumtion, 
subordination och bevisvärdering. Dessa begrepp utgör stommen i nästkom-
mande avsnitt.  

Det finns anledning att redan här inflika att även om ingången till avsnittet 
är civilprocessuellt, är det min uppfattning att begreppen mycket väl kan an-
vändas inom förvaltningsprocessen i allmänhet, inklusive migrationsproces-
sen. För att illustrera att begreppsapparaten fungerar i såväl den 
straffprocessrättsliga kontexten som den civilprocessrättsliga kommer i stort 
sett alla exempel ta avstamp i straffprocessen trots att den löpande texten utgår 
från civilprocessen.  

2.1.1. Sak- och rättsfrågor 
Sakfrågor betecknar de moment i processen som handlar om att fastställa fakta 
i målet. Eftersom fakta bestäms med utgångspunkt i bevisningen används 
ibland synonymt med sakfrågor också bevisfrågor. I avhandlingen används 
begreppen omväxlande.  

                               
33 P. O. Ekelöf et al. 2015, s. 87. 
34 B. Lindell 2017, s. 119. 
35 P. H. Lindblom 2003, s. 181 ff; B. Lindell 1987, s. 25 ff. 
36 B. Lindell 2017, s. 41, 133 ff, 147 ff.; Ekelöf et al. 2016, s. 61, 72.  
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Rättsfrågor betecknar de moment i processen som handlar om att tolka och 
tillämpa rättsliga normer.37 Rättsfrågor är inte avhängiga bevisningen i målet 
utan avgörs istället med utgångspunkt i domarens rättsliga bedömningar. Do-
maren tar till exempel ställning till en rättsfråga när denne i ett enskilt mål 
bedömer vilka fakta som är relevanta i förhållande till en viss paragraf.38 Till 
rättsfrågesfären hör också frågan om vilken part som ska åläggas bevisbördan 
liksom frågan om vilket beviskrav som ska ställas och vilken lagbestämmelse 
som ska aktualiseras i målet. Även om domaren inte kan göra anspråk på en 
sann tolkning utan ”bara” på sin tolkning så betyder det förstås inte att any-
thing goes, som om allt vore relativt och alla slutsatser lika gångbara.39 Tvär-
tom är förväntningarna på dömande domare högt ställda. 

Att domstolen ansvarar för rättsfrågornas utredande och besvarande fram-
går av principen om iura novit curia (rätten känner lagen) som stadgas i 
35 kap. 2 § st. 2 RB.40 Domaren får inte delegera detta ansvar till parterna och 
exempelvis låta dem bestämma vilken lagbestämmelse som ska tillämpas i det 
enskilda målet.41 Det finns flera skäl för denna ordning men de mest centrala 
argumenten gäller stabilitet i rättskipningen och den principiella arbetsfördel-
ningen mellan part och domstol.42  

Det finns samtidigt invändningar mot principen om iura novit curia och 
vissa argumenterar för att principen bör avskaffas eftersom den förleder oss 
att tro att domstolen besitter en allomfattande kompetens – total kännedom om 
gällande rätt – när det i själva verket är en chimär. Rätten utgör ett sådant 
komplext och intrikat nät att det är nära nog omöjligt att upprätta en övergri-
pande kunskap om allt och därför bör processen inte utgå från iura novit cu-
ria.43  

För egen del håller jag det för självklart att det ibland förekommer att do-
mare inte gör rättsligt korrekta bedömningar, men det är inte domarens felfri-
het som är poängen med iura novit curia utan allokeringen av ansvaret.44 I en 
rättsstat ska människor kunna utgå från att domaren har erforderlig kunskap 
om ”gällande rätt”.45 Det ska dock påpekas att det inte finns något rättsligt 
hinder för parterna att framföra bevisning och argumentation gällande rätts-
frågor.46 På så sätt kan parterna sätta domstolen på spåret för det fall den skulle 

                               
37 B. Lindell 1987, s. 25; 
38 R. Nordh 2019a, s. 15 
39 H. Andersson 2018, s. 352; E.M. Svensson 2014 s. 214; J. Samuelsson 2018, s. 380. 
40 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 302 ff; P. Westberg 1988, s. 507. 
41 R. Nordh 2019d, s. 19. Jfr dock B. Lindell 1988, s. 83. 
42 B. Lindell 2017, s. 125; T. Andersson 1999, s. 180. 
43 C. Ramberg 2006. 
44 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 305; T. Andersson 1997, s. 159.  
45 Citationstecken används här för att markera att vad som utgör gällande rätt inte så lätt låter 
sig artikuleras, se exempelvis A. Peczenik 1982; H. Andersson 2018, s. 346-348.   
46 Det uttrycks emellertid ibland så att rättsfrågor är som frågor om vilka parterna inte får föra 
bevisning. Det är förenklat, parterna får men de måste inte. Det finns t.o.m. i RB lagstadgad 
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ha förbisett något viktigt eller när det finns flera sätt att tolka en viss rätts-
fråga.47  

När det gäller sakfrågorna och uppgiften att införa information om faktiska 
omständigheter genom framställningar om grunder och bevis, vilket brukar 
betecknas som processmaterial,48 kan dock ansvaret skifta mellan de proces-
sande parterna och domstolen beroende på vad målet handlar om. Detta, mak-
ten över processmaterialet, styrs i hög grad av dispositionsprincipen och 
officialprincipen vilka utförligt behandlas i avsnitten 2.1.6 och 2.1.7. 

2.1.2. Yrkande och rättsföljd 
Begreppet yrkande betecknar inom processrätten vad processande parter vill 
åstadkomma med processen. Det kan exempelvis handla om att kärandeparten 
vill få betalt för en viss leverans av varor som hen påstår att svaranden beställt 
och fått levererat. Yrkandet riktas snarare mot rätten än till svarandeparten 
eftersom käranden vill att domstolen ska meddela ett avgörande som ger kä-
randen rätt.49  

Med rättsföljd avses konsekvensen av domstolens avgörande. Konsekven-
sen framgår av domslutet och korresponderar med yrkandet.50 Rättsföljden av 
en fällande dom i ett brottmål kan exempelvis vara ett den tilltalade döms till 
ansvar för misshandel. En annan rättsföljd är att domen vinner laga kraft, det 
vill säga att det inte längre är överklagbart. Noteras bör att en dom kan vinna 
laga kraft, men den kan också vinna rättskraft. Rättskraften innebär att den 
sak som slutligt avgjorts genom det lagakraftvunna avgörandet, i princip inte 
kan rubbas.51 Res judicata råder. Enligt 17 kap. 11 § RB vinner civilmål rätts-
kraft, och enlig 30 kap. 9 RB vinner brottmål rättskraft.   

Rättskraftsprincipen gäller emellertid inte utan undantag. I vissa fall är det 
möjligt att få till en extraordinär process och genom något av de särskilda 
rättsmedlen, resning och domvilla, få till stånd en ny prövning.52  

                               
rättighet för parterna att inom processen (under pläderingen) framföra sina åsikter gällande ak-
tualiserade rättsfrågor. Däremot kan parterna inte träffa för domstolen bindande överenskom-
melser beträffande rättsfrågor. Se R. Nordh 2019d, s. 19. 
47 P. Westberg 1988, s. 327. 
48 P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 40; P. H. Lindblom 2003, s. 179. 
49 P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 40. 
50 Ibid., s. 48. 
51 Ibland skiljer man mellan negativ och positiv rättskraft. Det är den negativa sidan som be-
skrivits i brödtexten. Med positiv rättskraft menas att ett avgörande, utan vidare sakprövning, 
ska läggas till grund för bedömningen av en annan materiellrättslig fråga, R. Nordh 2019a, s. 
66. 
52 De rättsliga förutsättningarna för resning regleras i 58 RB, och domvilla i 59 kap. Se vidare 
L. Welamson och J. Munck 2016, s. 190 ff. 
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2.1.3. Rekvisit och rättsfakta 
Eftersom uppdelningen mellan fakta och rättsliga normer utgör grundfunda-
mentet för den processrättsliga systematiken är det av stor vikt att ha en ter-
minologi som gör det möjligt att vid rättstillämpningstillfället kunna skilja 
mellan fakta och den rättsliga ”etikett” som dessa fakta bör ges enligt domsto-
lens bedömning. I annat fall finns det risk för att parterna åläggs att bevisa 
något som inte är en bevisfråga utan en rättsfråga. En åklagare som yrkar att 
den tilltalade ska dömas till ansvar för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB ska 
bevisa att den tilltalade faktiskt slagit och sparkat målsäganden, men åklaga-
ren ska inte bevisa ”misshandel” eftersom det utgör en rättsfråga att bedöma 
huruvida det faktiska våldet utgör misshandel eller inte enligt lagens mening.   

En lagparagraf består vanligtvis av flera rekvisit. Ett rekvisit kan beskrivas 
som ett villkor med direkt betydelse för en rättsföljd. Det nyss nämnda stad-
gandet om misshandel består av flera rekvisit såsom kroppsskada, smärta och 
försätta i vanmakt. I de allra flesta fall räcker det inte med en förståelse av 
rekvisitets språkliga innebörd, utan ytterligare operationer krävs för att kunna 
fastställa dess betydelse och tillämpningsområde.53 Lagtolkning, det vill säga 
processen att bilda sig en uppfattning om innebörden av ett lagstadgande be-
nämns ibland subordination.54 Detta moment kan skiljas från subsumtion som 
avser själva rättstillämpningsmomentet.55  

Inom processrätten används ibland formuleringen abstrakta rättsfakta istäl-
let för rekvisit, i detta arbete används enbart rekvisit.56  

Den eller de omständigheter som anses konstituera eller ”spegla” innebör-
den av ett rekvisit benämns alltså rättsfaktum/rättsfakta.57 Det kan röra sig om 
någonting som har hänt eller skulle kunna hända i verkligheten.58 

Enligt exemplet ovan utgör alltså knytnävsslaget, magsparken etc. rätts-
fakta eftersom dessa omständigheter har omedelbar relevans för bedömningen 
av rekvisiten i 3 kap. 5 § BrB.59  

Rättsfakta har en dubbeltydig innebörd eftersom termen används både för 
att uppmärksamma de konkreta omständigheter som parterna anser är av 
                               
53 S. Strömholm 1996, s. 431; Ekelöf et al. 2016, s. 102f. 
54 B. Lindell 1987, s. 369 
55 P. H. Lindblom 2003, s. 175; B. Lindell 2017, s. 120. Jfr dock J. Samuelsson 2018, s. 384.  
56 R. Nordh 2019a, s. 46; B. Lindell 2017, s. 120.  
57 Ekelöf beskrev (lite schablonmässigt) att rättsfakta skulle förstås som rekvisitens konkreta 
kopior. Han fann stöd i den logiska semantiken och anförde att rekvisit är abstrakta begrepp 
med referenser till något verkligt. Jfr begreppet stol som har en referens till en viss sittmöbel. 
P. O. Ekelöf et al. 2002, s. 49. Idag torde väl de flesta vara överens om att fakta inte bara är 
fakta. Fakta är tolkade (processade), men inte naturliga. H. Andersson 2003, s. 77.    
58 P. H. Lindblom 2003, s. 176; H. Eklund 1998, s. 199. I doktrinen diskuteras om det överhu-
vudtaget är möjligt att kategorisera omständigheter som ligger i framtiden som rättsfakta. Jfr 
Lindskogs uttalande om hypotetiska händelseförlopp som icke bevisbara, och Edelstam/Paulis 
kritiska anmärkning härom, S. Lindskog 2012, s. 587; H. Edelstam och M. Pauli 2012 s. 761. 
59 Bestämmelsen stadgar att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller 
smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för 
misshandel.  
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omdelbar relevans och vill att domaren ska lägga till grund för prövningen, 
och de faktiska omständigheter som domstolen de facto kommer att lägga till 
grund för domen.60 Detta är viktigt att notera, i annat fall är det lätt att uppfatta 
rättsfakta som aprioriska och domarens faktiska urval kamoufleras. För att en 
omständighet ska kvalificeras som ett rättsfaktum och därmed läggas till grund 
för domen, krävs det att domaren finner att omständigheten dels är relevant i 
förhållande till den aktualiserade rättsregeln, dels är bevisad i förhållande till 
ställda beviskrav.61  

Det skulle förstås kunna vara möjligt att använda begreppet rättsfakta på 
ett mer strikt sätt och reservera det för sådana omständigheter som domaren 
har fastställt som bevisade och relevanta i målet. Parterna skulle då åberopa 
omständigheter som betraktas vara ”potentiella rättsfakta”. För att markera 
just denna skillnad har Lindell använt lokutionen rättsligt okvalificerade rätts-
fakta som beteckning för partspåstådda rättsfakta.62 Emellertid är ingetdera 
begreppet vedertaget och i normalfallet görs ingen terminologisk skillnad på 
fakta som parterna åberopar och sådana som domstolen slår fast ha juridisk 
relevans.63  

Att det potentiellt föreligger en diskrepans är väl värt att uppmärksamma 
eftersom det annars lätt antas att rättsfakta är en förutbestämd egenskap vilket 
i sin tur antyder att det skulle vara givet vilka konkreta omständigheter som 
svarar mot lagens innebörd och att domarens uppgift begränsas till att ”hitta” 
och fastställa dessa rättsfakta.64   

I det föreliggande arbetet används termen rättsfakta oftast utan särskilt för-
tydligande eftersom betydelsen i regel framgår av kontexten.  

2.1.3.1. Lagtolkning och subordination 
Begreppet subordination betecknar processen att tolka och att fastställa lagens 
rättsliga innebörd. Hur denna process går till, eller i alla fall bör gå till, finns 
det inom rättsvetenskapen en rad olika uppfattningar om.65 Gemensamt är att 
det allt mer sällan hävdas att domaren (eller någon annan) positivt kan fast-
ställa lagens mening. Istället förutsätts en skillnad råda mellan den lagtext som 
studeras och den rättsnorm som uttolkas. Rättsnormen betraktas därmed vara 
ett resultat av lagtolkning.66 Även om det inte går att fastställa vilken juridisk 
metod som är den ”riktiga” måste vi förhålla oss till att domaren vid rättstill-
lämpningstillfället bedömer lagens tillämplighet grundat på sin tolkning.67 

                               
60 Strandberg i C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 34. 
61 B. Lindell 1987, s. 270; B. Lindell 2017, s. 605; T. Andersson 1997, s. 153; P. H. Lindblom 
2003, s. 176.  
62 B. Lindell 1988, s. 47. 
63 P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 44.  
64 P. H. Lindblom 2003, s. 172; N. Jareborg 2008, s. 158. 
65 P. H. Lindblom 1993, s. 243. 
66 H. T. Klami 1990, s. 226 ff. 
67 B. Lindell 1987, s. 48, 368; S. Strömholm 1996, s. 497.  
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Rättsdogmatiken förkunnar att domaren ska grunda sina argument i rättskäl-
lorna.68 Inom processrätten kallas emellanåt informationen som finns i 
rättskällorna för rättstillämpningsfakta. Även tolkningsfakta och rättskälle-
fakta förekommer som begrepp för samma sak.69  

När en domare söker motivera sin lagtolkning bör argumenten alltså vinna 
stöd i rättskällorna för att vara juridiskt gångbara. Mig veterligen finns det inte 
något relevant begrepp som täcker frågan om rättsläget är tillräckligt utrett, 
(ett slags robusthetskrav visavi rättskällefakta) även om problemformule-
ringen förstås inte är ny.70 Samtidigt bör det noteras att rättsfrågor, även frågan 
om rättsläget är tillräckligt utrett, är en normativ bedömning.  

Det är här intressant att reflektera över vilka informationskällor som anses 
vara rättskällor. Vad som tillåts utgöra en rättskälla kan i viss mån variera, 
bl.a. beroende på inom vilket materiellt rättsområde vi rör oss.71 En vanlig 
uppfattning är att rättskälleläran förespråkar en avgränsning till auktoritativa 
grundtexter i ordningen grundlag, lag, förarbeten, praxis och doktrin.72 En 
komplicerande omständighet när det gäller tolkning av rättskällorna är att det 
finns en riklig, och därtill växande, mängd rättskällor. I Sverige gäller förutom 
nationell rätt, också EU-rätt och en mängd internationella konventioner. Det 
är med andra ord ett digert arbete för en domare att hålla sig à jour med gäl-
lande lagstiftning, rättspraxis och andra rättskällor.73  

2.1.3.2. Rättstillämpning och subsumtion  
Inom processrätten sammanfattas domaren uppgift att fastställa vilka fakta-
omständigheter som ska kvalificera som rättsfakta i det enskilda målet, med 
maximen ”att subsumera rättsfakta under rekvisit”.74 Satsen ger uttryck för 
hela den process under vilken domaren analyserar fakta i målet och ställer 
dessa i relation till det aktualiserade rekvisitet för att sedan fastställa om dessa 
fakta kan läggas till grund för domen och på så sätt kvalificerar fakta till rätts-
fakta. Av det skälet kallas ibland rättsfakta för subsumtionsfakta.75  

Tanken att denna subsumtion skulle ske i ett värderingvakuum, där doma-
ren skulle kunna liknas vid en subsumtionsautomat (in med fakta på ena sidan 
och ut kommer en tillämplig lag och rättsföljd på andra sidan) avfärdas av de 
flesta.76 Utgångspunkten är snarare den att vad domaren ser och betonar som 

                               
68 A. Peczenik 1995, s. 35. 
69 B. Lindell 2017, s. 131; P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 303. 
70 T. Andersson 1999, s. 183; T. Andersson 1997, s. 159. 
71 Exempelvis har Migrationsöverdomstolen slagit fast att UNHCR:s Handbok utgör en rätts-
källa inom migrationsprocessen, se MIG 2006:1, MIG 2013:15. 
72 S. Strömholm 1996, s. 311 ff. 
73 P. H. Lindblom 2003, s. 180. 
74 R. Nordh 2019a, s. 46; S. Strömholm 1996, s. 401.P. H. Lindblom 2003, s. 175. Springer ur 
sentensen da mihi factum, dabo tibi jus som betyder ≈ giv mig faktum, så ger jag dig rätt. Se T. 
Andersson 1999, s. 180. 
75 B. Lindell 1987, s. 33. 
76 P. H. Lindblom 2003, s. 172.  
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relevanta fakta i förhållande till en rättslig norm, ett rekvisit, är en tolknings-
fråga. Det är domaren som äger rätten att avgöra vilka faktiska omständigheter 
som ska ges rättslig relevans och därför är det betydelsefullt att identifiera 
vilka omständigheter som betonas och vilka omständigheter som skjuts åt si-
dan.77  

Utrymmet för variationer antas vara särskilt stort när det aktuella rekvisitet 
är ”öppet” eller ”vagt” eftersom det potentiellt inrymmer en stor variation av 
rättsfakta.78 Rekvisit som vårdslöst, lämpligt och oskäligt utgör typexempel. 
De benämns ibland värderekvisit för att belysa det ”emotiva” eller värdemäss-
iga inslaget i begreppet.79 Jämför denna typ av begrepp med mer beskrivande 
sakord som stol, bil och gul så framträder skillnaden tydligt.80  

För att ytterligare illustrera denna relevansbedömning kan som exempel 
ges ”oskäliga” avtalsvillkor under 36 § avtalslagen. Konkretionen av rekvisi-
tet ”oskäligt” i den paragrafen är av uppenbara skäl omöjlig att fullständigt 
överblicka men oskäligheten kan till exempel bestå i en friskrivningsklausul i 
ett kontrakt mellan icke jämställda näringsidkare. Konkretionen av rekvisitet 
”avtal”, alltså rättsfakta, kan vara ett skriftligt kontrakt men det kan också vara 
ett handslag eller ett telefonsamtal.  

I en rättsprocess är det inte bara domaren som betonar vissa faktaaspekter 
som mer betydelsefulla än andra, utan detsamma gäller naturligtvis för par-
terna i målet. Meningsskapandet är ett samspel.81 Ytterst är det dock domaren 
som avgör om en viss faktaomständighet (ett telefonsamtal, en klausul etc.) är 
relevant i förhållande till en viss bestämmelse och därmed ska anses utgöra ett 
rättsfaktum. 

 I processrättsliga sammanhang framställs det inte sällan som att subsumt-
ionsmomentet tar vid efter bevisvärderingen. Om processen följer det mönst-
ret i praktiken diskuteras inte inom ramen för denna avhandling, men det är 
väl värt att nämna att det i andra sammanhang beskrivs som ett slags växel-
verkan där domaren skiftar mellan olika moment till dess vederbörande kom-
mit fram till ett resultat.82 Min ambition är dock inte att analysera hur det 
faktiskt går till utan snarare ge en beskrivning av ett urval av de analysverktyg 
som finns tillgängliga inom processrätten.  

                               
77 H. Andersson 2003, s. 77 f. 
78 P. H. Lindblom 2003, s. 250. 
79 Lindblom betecknar ett ”värdeladdat” rekvisit som komplext (sammansatt) i bemärkelsen att 
det består av flera moment; rättsfaktumoment/rekvisitmoment. Ibid., s. 174.  
80 B. Lindell 1987, s. 178-179. 
81 M. Alvesson et al. 2008, s. 206. 
82 N. Jareborg 2008, s. 158; P. H. Lindblom 2003, s. 173; B. Lindell 2017, s. 99. 
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2.1.4. Bevisfakta, hjälpfakta och bevistema 

2.1.4.1. Bevisfakta 
Rättsfakta måste avgränsas, inte bara mot rättsliga normer, utan också mot s.k. 
bevisfakta.83 Med bevisfakta avses faktiska omständigheter som kan användas 
som bevis för rättsfakta. 84 I RB används bevis i betydelsen bevisfakta.85 Det 
kan föreligga flera bevisfakta av relevans för ett och samma rättsfaktum, på 
samma sätt som det kan föreligga flera rättsfakta av relevans för ett rekvisit.   

För att ta ett tidigare givet exempel: i ett mål påstår åklagaren att den tillta-
lade har slagit och sparkat målsäganden. Som bevis för detta påstående lämnar 
åklagaren in ett läkarintyg vari skador på målsägandens kropp dokumenterats. 
Blåmärken och frakturer utgör bevisfakta med avseende på knytnävsslaget vil-
ket som sagt är ett rättsfaktum.   

En omständighet som i ett visst sammanhang kategoriseras som bevisfak-
tum kan i ett annat sammanhang kategoriseras som ett rättsfaktum. Klassifi-
ceringen betyder bara att i just det specifika sammanhanget, i det 
resonemanget, utgör omständigheten ett stöd för att ett rättsfaktum existerar.86  

För att ge ett exempel: säg att en part i ett mål hävdar att det föreligger ett 
giltigt köpeavtal mellan vederbörande och svaranden. Vilka omständigheter 
som formuleras som bevisfakta respektive rättsfakta beror på om avtalet på-
stås ha ingåtts muntligen per telefon vid ett specifikt tillfälle eller om avtalet 
kommit till genom konkluderat handlande på grund av en serie av händelser. 
Omständigheter som utgör bevisfakta vid ett påstående om ett muntligt avtal, 
omvandlas till rättsfakta om argumentationen ändras till avtalsbundenhet via 
konkluderat handlande.87  

Huruvida en faktisk omständighet är att betrakta som ett bevisfaktum eller 
ett rättsfaktum i ett visst sammanhang har stor betydelse eftersom begreppen 
avser att hantera skilda frågor och kräver olika behandling. Rättsfakta måste 
bevisas medan bevisfakta däremot följer med genom processen oavsett om det 
tillmäts ett högt eller lågt bevisvärde. Inte heller måste parterna åberopa be-
visfakta för att domstolen ska få ta det i beaktande utan det räcker med att 
bevisfaktumet tillförts processmaterialet i målet.88  

                               
83 Att denna avgränsning mellan bevisfakta och rättsfakta många gånger kan vara svår att göra 
har uppmärksammats i litteraturen, se exempelvis P. H. Lindblom 2003, s. 216. 
84I strikt mening avses med begreppet bevisfakta informationen som ett bevismedel förmedlar, 
och inte själva bevismedlet, se R. Nordh 2019a, s. 42 ff; P. H. Lindblom 2003, s. 177 not 20 
Denna åtskillnad spelar dock mindre roll och jag kommer framgent bortse från distinktionen.  
85 Lindell 2017, s. 107. 
86 P. H. Lindblom 2003, s. 177. 
87 R. Nordh 2019a, s. 47-48. 
88 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 35. 
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2.1.4.2. Hjälpfakta 
Med hjälpfakta avses sådana omständigheter som inverkar höjande eller sän-
kande på bevisvärdet av bevisfakta.89 Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om 
ljusförhållanden på den plats där vittnet uppger sig ha bevittnat en händelse 
eller vittnets nykterhetstillstånd vid samma tillfälle.90  

Lindell liksom Lindblom har emellertid framhållit distinktionen mellan be-
visfakta/hjälpfakta som tveksam.91 Tveksamheten består framförallt i att upp-
delningen ger sken av att bevisfakta skulle ha ett bevisvärde i sig, och att det 
värdet kan sänkas eller höjas genom att analysera dem med stöd av hjälpfakta. 
I själva verket har ett vittnesmål inget självständigt grundvärde, utan det är 
alltid betingelserna tillsammans med innehållet i utsagan som domstolen be-
dömer och sedermera ger ett visst bevisvärde. Med hjälpfakta avses i vissa fall 
s.k. stödbevisning.92  

2.1.4.3. Bevistema – Sambandet mellan bevisfakta och rättsfakta 
Bevisfakta utgörs alltså av sådan information som är relevant för att avgöra 
existensen av ett rättsfaktum. Enligt 42 kap. 8 § st. 1 RB ska den bevisförande 
parten förklara vad den framlagda bevisningen syftar till att bevisa. Motivet, 
temat, för bevisningen kallas inom processrätten för bevistema. Ytterst torde 
bevistemat motsvara ett rättsfaktum.93  

Genom att formulera bevistemat förtydligas kopplingen mellan bevisfakta 
och rättsfakta, vilket är värdefullt för såväl parter som domstol eftersom det 
visar på vilket sätt den bevisförande parten anser att ett visst bevisfaktum är 
relevant i sammanhanget.94 Det är särskilt nyttigt i situationer när det finns 
flera bevisfakta i förhållande till ett och samma rättsfaktum och flera alterna-
tiva rättsfakta i förhållande till ett rekvisit.  

Det processrättsliga idealet antas vara bevistemata formulerade i så de-
skriptiva ordalag som möjligt och gärna som verifier- och falsifierbara påstå-
enden.95 I vissa fall kan relationen mellan bevisfakta och rättsfakta ses som 
uppenbar. Om vi beaktar ett misshandelsmål kan den relevanta omständig-
heten vara att den tilltalade slagit målsäganden med knuten näve. Som bevis-
ning inlämnas ett läkarintyg som beskriver målsägandens skador. Bevistemat 
skulle då kunna formuleras som ”till styrkande av att den tilltalade har utdelat 
ett knytnävslag mot målsäganden”. Att bevisningen är relevant för bevistemat, 
och att bevistemat har bäring på rättsfaktumet framstår som klart. 
 
 
                               
89 P. H. Lindblom 2003, s. 176. 
90 R. Nordh 2019c, s. 15; P. H. Lindblom 2003, s. 176.  
91 B. Lindell 2017 s. 121-122; P. H. Lindblom 2002, s. 450. 
92 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 25; H. Eklund 1998, s. 204. 
93 R. Nordh 2019c, s. 2; H. Eklund 1998, s. 204; P. H. Lindblom 2003, s. 202-203. 
94 B. Lindell 1988, s. 24; B. Lindell 2017, s. 347; H. Eklund 1998, s. 204. 
95 P. H. Lindblom 2003, s. 210, 213; B. Lindell 1987, s. 27, 39, 171 och 173. 
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Bevisprövning  
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2.1.5. Bevisvärdering och beviskrav 
Utifrån en värdering av bevisfakta sluter sig domstolen till vilka rättsfakta som 
den anser har bevisats och därmed ska läggas till grund för rättens avgörande.  

2.1.5.1. Bevisvärdering 
Svensk rätt bygger på principen om fri bevisföring och principen om fri be-
visvärdering. Det betyder att det inte finns några lagar som reglerar värdet av 
skilda bevis – alltså i stil med att två vittnen utgör fullt bevis – utan domaren 
ska självständigt bedöma värdet av bevisningen i det enskilda målet.96 Detta 
förhållande stadgas i 35 kap. 1 § st. 1 RB som ålägger domaren att ”efter sam-
vetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad som i målet är bevi-
sat”.97 Om en prejudikatinstans uttalar sig om bevisvärdet gällande en viss 
bevissituation förstås det vanligen som att den ger prov på hur det går att re-
sonera och argumentera snarare än att de ger normerande anvisningar för hur 
underrätterna ska göra.98  

Det traditionella synsättet inom processrätten har varit att bevisvärdering 
handlar om att fastställa sannolikheten för att en viss händelse faktiskt har in-
träffat eller kommer att inträffa.99 I doktrinen har bevisvärderingsteorier ut-
vecklats som bygger på frekvensteori och sannolikhetslära; 
Bevisvärdemetoden och Bevistemametoden.100 Utöver dessa metoder före-
kommer bl.a. Berättelsemodellen och Hypotesmetoden.101 I vilken mån do-
mare i praktiken använder sig av dylika teoretiska modeller är svårt att veta, 
men det har från vissa håll hävdats att det snarare är intuition som utgör det 
huvudsakliga verktyget när bevisning ska värderas.102 Oaktat vilken metod 
som förespråkas bör domstolen alltid sträva efter sakliget och tydligt redogöra 
för de överväganden som gjorts.103  

Det sägs ibland att domaren ”objektivt” ska värdera bevisningen och fast-
ställa vad som är sant respektive falskt.104 Om objektivt står för värdeneutralt 
finner jag kravet både missriktat och lönlöst eftersom domaren enligt min upp-
fattning sällan kan värdera faktapåståenden objektivt.105 Undantaget är fakta 
som kan fastställas med hjälp av teknisk bevisning. Att fastställa av släktskap 

                               
96 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 26; P. H. Lindblom 1984, s. 786; H. Eklund 1998, s. 196.  
97 Enligt 35:1 st. 2 RB stadgas att undantag från principen om fri bevisvärdering. Ett sådant är 
10 kap. 2 § ÄB vari verkan av ett testamente regleras. 
98 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 173. I doktinen finns andra uppfattningar i denna fråga, se exem-
pelvis B. Lindell 2017, s. 611. 
99 P. H. Lindblom 2003, s. 210. 
100 Bevisvärdemetoden är utvecklad av Ekelöf, och bevistemametoden är utvecklad av Lindell. 
Se P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 180 ff. 
101 Ibid., s. 160 ff. 
102 R. Nordh 2013. 
103 P. Westberg 2012, s. 356 ff. 
104 Jfr C. Diesen 1993, s. 383; S. Andersson 2016, s. 37.  
105 M. Alvesson et al. 2008, s. 77; H. Andersson 2003, s. 74; B. Lindell 1987, s. 182 ff. 
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med hjälp av DNA-undersökning eller alkoholpåverkan genom ett alkoholu-
tandningsprov utgör typiska exempel på när domstolen i princip kan utgå från 
att relevant rättsfaktum existerar.106  

Som ett argument för att domaren faktiskt kan bedriva en objektiv bevis-
prövning framförs ibland i litteraturen att domaren om denne förankrar sina 
slutsatser i s.k. erfarenhetssatser faktiskt undanröjer de subjektiva elementen 
i bevisprövningen.  

I doktrinen skiljs mellan särskilda erfarenhetssatser vilka domaren kan 
tillägna sig genom experter och sakkunnigbevisning, och allmänna erfaren-
hetssatser som refererar till domarens personliga, men professionella, uppfatt-
ning om hur vanligt förekommande en viss företeelse är.107  

En särskild erfarenhetsats kan exempelvis vara ett läkarutlåtande angående 
fysiska skador som ett brottsoffer uppvisar. Det ska dock hållas i minnet att 
domaren inte får delegera den faktiska bevisvärderingen till läkaren utan do-
maren måste göra en egen bedömning av expertens slutsatser.108  

En allmän erfarenhetssats är sådan kunskap som karaktäriseras av att alla 
kan förväntas känna till den. Ta till exempel påståendet om att blött väglag 
jämfört med torrt väglag ger en längre bromssträcka.109 En given följdfråga är 
förstås hur vi kan avgränsa vad ”alla” vet.110 Det leder till slutsatsen att även 
om en domare kan ha mycket goda skäl för sin bevisvärdering utgör erfaren-
hetssatser långt ifrån alltid några helt objektiva mätinstrument.  

2.1.5.2. Beviskrav  
Den underliggande ontologiska premissen i det traditionella processrättsliga 
synsättet är att fakta har en objektiv, reell, existens oberoende av betrakta-
ren.111 Fakta ges därmed en absolut karaktär vilket leder till slutsatsen att do-
maren har att bedöma sannolikheten av att en viss omständighet verkligen har 
inträffat i enlighet med parts påstående. Ett faktapåstående betraktas i den ju-
ridiska (processrättsliga) kontexten som antingen sant eller falskt.112 Samtidigt 
råder det konsensus om att det är notoriskt svårt att nå ”säker” kunskap om 
vad som har hänt eller kommer att hända. Därför tillämpas s.k. beviskrav som 
fungerar som ett slags mått på, ett tröskelvärde för, hur stor osäkerhetsgrad 
som kan tillåtas avseende ett faktapåstående för att domaren ändå ska betrakta 
det som bevisat.113 Uppnås beviskravet existerar faktumet, annars inte. Det 

                               
106 S. Andersson 2014, s. 448. Om farhågan att DNA-bevis överskattas i brottmålsprocessen, se 
C. Diesen 2015, s. 280. 
107 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 18 ff.; R. Nordh 2019d, s. 92 ff; B. Lindell 1987, s. 214 ff.; H. 
Edelstam 1991, s. 109 ff.   
108 P. Westberg 2012, s. 358.  
109 H. Edelstam 1991, s. 115. 
110 B. Lindell 1987, s. 219 f.  
111 Men som Andersson skriver ”[a]lla – även, och kanske särskilt, jurister – möter snart insikten 
att fakta inte ”bara” är fakta”, H. Andersson 2003, s. 77. 
112 B. Lindell 1987, s. 173. 
113 R. Nordh 2012, s. 783; C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 21.  
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finns inga gråzoner, rätten får inte betrakta ett rättsfaktum till hälften sant.114 
Vilket beviskrav som ska tillämpas i det enskilda målet tillhör rättsfrågesfären 
eftersom det handlar om att bedöma rättsliga normer.115 

Det finns flera olika beviskrav och vanligen konkretiseras dessa med hjälp 
av ”bevisskalor” graderade med beteckningar som antagligt, sannolikt, styrkt 
o.s.v.116 I praktiken tillämpas fler beviskrav och dessa fyra utgör endast ett 
axplock.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De olika beviskraven fungerar som graderingar för hur stark bevisningen är 
(eller måste vara). Det går inte att ge beviskraven en exakt språklig inne-
börd.117 Ibland åskådliggörs beviskraven med hjälp av procentsatser och detta 
kan i och för sig vara pedagogiskt, men beviskrav är inte exakta mätinstrument 
utan snarare referenspunkter.118  

När det gäller teknisk bevisning av typen förhållandet mellan ett skoavtryck 
och en viss sko eller om olika narkotikabeslag kommer från samma tillverk-
ningssats, går det bättre att laborera med sannolikhet i ordets egentliga me-
ning. I andra fall ska det nog mer ses som ett uttryckssätt i samma kategori 
som ett vardagligt uttryck - ungefär som att uttrycka att ”man är 99 % säker” 
på någonting, vilket bara avser att uttrycka en stor övertygelse, inte en statist-
isk sannolikhet. Det finns inga garantier för att beviskrav förstås och/eller till-
lämpas likvärdigt.119 

                               
114 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 79; R. Nordh 2012, s. 781. 
115 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 77 ff.; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 90. 
116 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 84. Citationstecknen används här för att markera att det inte är 
fråga om en skala i egentlig mening eftersom den inte ger ett värde från 0 till 100.   
117 Ibid., s. 200.  
118 B. Lindell 1987, s. 282; P. O. Ekelöf et al. 2009 s. 85 ff., 200; C. Diesen och A. Lagerqvist 
Veloz Roca 2003, s. 90. 
119 B. Lindell 2017, s. 635 ff.; B. Lindell 1987, s. 110. 
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2.1.5.3. Bevisvärde- och bevisbördepunkt 
För att praktiskt hålla isär frågan om bevisvärdet av den aktuella bevisningen 
och det uppställda beviskravet kan begreppen bevisvärdepunkt och bevisbör-
depunkt användas.120 Med bevisvärdepunkt avses det faktiska bevisvärdet av 
den konkreta bevisningen i målet i förhållande till det rättsfaktum som ska 
bevisas. Bevisvärdepunkten fastställs således av domaren genom bevisvärde-
ringen och utgör en sakfråga. Bevisbördepunkten avser att markera dels vilket 
beviskrav som ska tillämpas, dels vilken part som åläggs bevisbördan. Bevis-
bördepunkten fastställs av domaren genom dennes bedömning av rättsnor-
merna.121 I vissa fall preciserar den tillämpliga lagbestämmelsen vilken part 
som ska åläggas bevisbördan, i andra fall måste domaren söka svaret i andra 
rättskällor.122  

Bevisbördepunkt och bevisvärdepunkt kan illustreras med hjälp av figuren 
nedan. 

 
 

 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om rättsfaktumet (x = betalning) gäller frågan om erlagd betalning, ger skalan 
ovan informationen att bevisbördepunkten är placerad på sannolikt. Det inne-
bär att beviskravet är ”sannolikt” och att det är den part som påstår betalning 
som har bevisbördan. Bevisvärdepunkten visar hur stark domaren finner be-
visningen i det aktuella målet. I det företedda exemplet motsvarar bevisvärde-
punkten styrkt.  

I praktiken är det inte realistiskt att förvänta sig att domaren i domskälen 
närmare kommer att redovisa var bevisvärdepunkten placerats eftersom hu-
vudfrågan handlar om bevisbördepunkten har nåtts eller inte.  

                               
120 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 86-87. 
121 P. O. Ekelöf et al. 2009, s.86 ff. 
122 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 95; R. Nordh 2019b, s. 60 f.  
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samlade bevisningens värde. I detta 
fall når bevisvärdet upp till styrkt. 
I.o.m. att BVP ligger ”över” BBP är 
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BBP – Bevisbördepunkten visar 
att bevisbördan är placerad på 
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Figur 3 - Bevisvärde- och bevisbördepunkt
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Det bör även betonas att bevisbördepunkt och bevisvärdepunkt utgör ana-
lysverktyg och att det i praktiken inte går att positivt fastslå var dessa punkter 
ligger.  

Efter att ha redogjort för de olika analysverktyg som inom processrätten 
begagnas för att sortera och klassificera fakta och normer i olika avseenden 
ska jag övergå till frågan om hur ansvaret att föra in bevisfakta och rättsfakta 
i det enskilda fallet kan fördelas mellan parterna och domstolen. 

2.1.6. Dispositiva och indispositiva mål 
Av RB:s regler framgår att det kontradiktoriska förfarandet står som ideal och 
att det i huvudsak ankommer på parterna, och inte på domstolen, att ansvara 
för processmaterialet i målet. Det innebär att det åligger parterna att föra in 
den bevisning och åberopa de rättsfakta som de vill att domstolen ska ta i be-
aktande.123 Detta uttrycks ibland som att parterna disponerar över process-
materialet, och den ordningen grundas i den s.k. dispositionsprincipen.  

Denna dispositionsrätt stadgas i bl.a. 17 kap. 3 § st. 3 RB som anger att en 
part i en civilprocess uttryckligen måste åberopa en viss omständighet för att 
domstolen ska få ta den i beaktande och lägga den till grund för domen. Vidare 
framgår det av 35 kap. 6 § RB att det i dispositiva mål enbart är parterna som 
får föra in bevisning. Parternas autonomi visavi domstolen kan uppfattas både 
som en frihet och som en börda för de processande parterna. Frihet eftersom 
dispositionsrätten innebär makt och möjlighet att disponera vilka omständig-
heter som ska innefattas av processmaterialet. Börda eftersom det medför en 
risk att förlora målet om relevanta rättsfakta (medvetet eller oavsiktligt) inte 
förs fram. Mål där parterna tillåts disponera över processmaterialet benämns 
som dispositiva. Dispositiva mål avgörs i ett kontradiktorisk förfarande, med 
vilket menas en rättsprocess där två parter står mot varandra och båda verk-
samma vid rättegången. Med kontradiktion kan också åsyftas att ingen får dö-
mas ohörd, vilket betyder att parten dels ska få ta del av allt processmaterial, 
dels ska få skäligt rådrum att yttra sig och insamla mot bevisning.124  

Alla civilrättsliga mål är emellertid inte dispositiva utan det finns också s.k. 
indispositiva mål. Även om dessa måltyper, precis som de dispositiva målen 
också slits i en kontradiktorisk process, kan den indispositiva processen sägas 
ha vissa inkvisitoriska inslag eftersom domaren med stöd av officialprincipen 
får agera på eget initiativ (ex officio). Det betyder att parternas dispositionsrätt 
över processmaterialet inte är exklusiv utan att även domstolen får ta initiativ 
som påverkar processmaterialet.125 Parterna kan alltså inte bestämma över 
                               
123 P. Westberg 1988, s. 88; P. H. Lindblom 1984, s. 793. 
124 I den kontradiktoriska processen utgör partsaktivitet en självklarhet. I den ackusatoriska 
processen är däremot utgångspunkten att den tilltalade inte måste agera, vilket hör samman med 
att det är åklagaren som har att bevisa anklagelserna som riktas mot den tilltalade.  P. O. Ekelöf 
et al. 2016, s. 74; P. Westberg 1988, s. 30-33. 
125 T. Andersson 1999, s. 188.  
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vilka omständigheter som domstolen får beakta eftersom den får ta in alla in-
förda – och inte bara åberopade – omständigheter i målet. Domstolen kan med 
andra ord tvinga in en omständighet, ett rättsfaktum, i processmaterialet även 
mot parts vilja. 

Domstolens inflytande beträffande processmaterialet ska enligt 
17 kap. 3 § 2 p. RB och 35 kap. 6 § st. 2 RB göras beroende av parternas möj-
lighet till förlikning. Kan parterna nå förlikning får de i regel exklusivt dispo-
nera över processmaterialet och målet kategoriseras som dispositivt. Om 
parterna inte kan nå förlikning kan de heller inte exklusivt disponera över pro-
cessmaterialet och målet klassas då som indispositivt. Huruvida parterna kan 
förlikas beror på om den materiella rätt som aktualiseras i målet är tvingande 
eller inte.126  

Eftersom förvaltningsmålen brukar räknas till kategorin indispositiva mål 
ska merparten av det som återstår av kap. 2 ägnas åt att fördjupa analysen av 
officialprincipens inverkan på processen, men dessförinnan ska jag kort 
nämna något om begreppen åberopande, åberopsbörda, bevisbörda och bevis-
föringsbörda.   

2.1.6.1. Åberopande och åberopsbörda – att föra in rättsfakta  
Som ovan nämnts stadgas i 17 kap. 3 § st. 3 RB att domstolen i dispositiva 
mål enbart får beakta sådana omständigheter som part åberopat. Begreppet 
åberopa har alltså en särskild juridisk-teknisk innebörd och betyder att en viss 
omständighet uttryckligen måste lyftas fram av part som ett rättsfaktum för att 
domstolen ska få beakta omständigheten och lägga den till grund för sitt av-
görande.127 Det betyder inte att parterna genom sina åberopanden kan styra 
vilka av de åberopade omständigheterna som domaren faktiskt kommer att 
lägga till grund för sin bedömning. I denna del är domaren fri från parternas 
dispositioner.  

Som ett instrument för att fördela ansvaret mellan parterna används termen 
åberopsbörda.128 Ett annat (äldre) uttryck med samma innebörd är argumentat-
ionsbörda.129 Tillägget om börda uttrycker den ”risk att förlora” som parterna 
står om relevanta omständigheter inte åberopats i målet eftersom domstolen i 
dispositiva tvister inte får beakta icke åberopade omständigheter. 

Det ställs ofta höga krav på åberopandets precision och många gånger ak-
tualiseras frågan om hur preciserat ett åberopande måste vara.130 Räcker det 
med att åberopa att en bilförare varit ”oaktsam” i sin bilkörning, eller ska oakt-
samheten preciseras till att bilföraren kört bil i ”hög hastighet, i halt väglag på 
en slingrig väg med dålig sikt”, eller krävs yttermera preciseringar om ”en 

                               
126 Ibid., s. 221; P. H. Lindblom 2002, s. 110; P. Westberg 1988, 88-89. 
127 P. H. Lindblom 2003, s. 182.  
128 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 142; P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 29 ff. 
129 R. Boman 1964, s. 7. 
130 H. Eklund 1998, s. 145; P. H. Lindblom 2003, s. 220-223. 
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hastighet på 60/km timmen, på bitvis istäckt skogsväg med högt buskage som 
på sina ställen skymde sikten”?131 

Grunden för denna ansvarsfördelning mellan domstolen och parterna är 
idén om att processrätten ska harmoniera med den materiella rätten. Den pro-
cessrättsliga regleringen ska följa parternas civilrättsliga förfoganderätt.132 
Kan parterna enligt den materiellrättsliga regleringen träffa överenskommel-
ser, förlikas, bör den processrättsliga regleringen harmoniera med den ord-
ningen.133 Ett sådant arrangemang antas vara samhällsekonomiskt motiverat 
eftersom parterna då själva kan bedöma om tvistemålet är värt det besvär och 
de kostnader som en process eventuellt orsakar.134  

Är den materiella rätt som aktualiseras istället av tvingande karaktär kan 
parterna inte avtala om hur tvisten mellan dem ska lösas och då bör process-
rätten harmoniera med den ordningen.135 Detta föranleds av hänsyn till det el-
ler de intressen som aktualiseras i målet snarare än av samhällsekonomiska 
skäl.136 

Det kan dock vara komplicerat att reda ut frågan om den materiella rätten 
är tvingande, då detta inte alltid framgår av lagtexten. Tiger lagen still är do-
maren hänvisad till att söka svaret i förarbetena. Skulle inte heller dessa ge 
besked måste domaren självständigt bedöma den materiella rättens karaktär.137 

2.1.6.2. Bevisbörda och bevisföringsbörda - att föra in bevisfakta  
Utgångspunkten i civilprocessen är som sagt att det är parterna, inte domaren, 
som ska svara för bevisföringen i målet. Domstolens uppgift begränsas till att 
värdera bevisningen och bedöma om den är tillräckligt övertygande – det vill 
säga om bevisvärdet uppnår beviskravet – för att kunna bekräfta ett rättsfak-
tum. Bevisbördan indikerar vem av parterna som riskerar att förlora målet för 
det fall domaren drar slutsatsen att bevisningen inte är tillräckligt övertygande 
avseende ett faktapåstående.138   

Vanligen pekar bevisbördans placering ut vilken part som är skyldig att 
presentera bevisning, men i vissa fall kan det förhålla sig så att bevisförings-
bördan placeras på den icke-bevisbördebärande parten. Även om det förefaller 
                               
131 P. H. Lindblom 2003, s. 218. 
132 T. Andersson 1999, s. 183; P. Westberg 1988, s. 88 ff. 
133 Förlikning kan ske genom domstolens försorg eller genom särskild medling. I civilprocessen 
ska domstolen vid förberedelsen undersöka om det finns förutsättning för förlikning eller annan 
samförståndslösning mellan parterna, 42:6 st. 2 p. 5 RB. Domstolen får också, med parternas 
samtycke besluta om särskild medling, enl. 42:17 st. 1 RB vilket innebär att domstolen utser en 
särskild medlare som ska försöka få till stånd en överenskommelse. Se vidare B. Lindell 2017, 
s. 367.  
134 B. Lindell 1987, s. 360-361. 
135 P. Westberg 1988, s. 36; H. Eklund 1998, s. 114. 
136 P. O. Ekelöf et al. 2016 s. 65. 
137 T. Andersson 1999, s. 183, 190. Vad begreppet ”tvingande regler” betyder förefaller också 
skilja sig mellan den civilrättsliga och den processrättsliga begreppsbildningen men jag lämnar 
frågeställningen därhän. P. Westberg 1988, s. 832; T. Andersson 1999, s. 190.  
138 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 79. 
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motsägelsefullt kan det alltså vara så att den ena parten åläggs bevisbördan 
och den andra parten bördan att de facto föra in bevisning. För att rikta upp-
märksamhet mot detta förhållande myntade Heuman begreppet utrednings-
börda. Heuman menade att det i vissa typer av tvister på grund av att 
partsförhållandena är ojämna kan vara rimligt att belasta den starkare parten 
med en utredningsbörda trots att bevisbördan ligger på dennes motpart. På så 
sätt kan den svagare partens bevisbörda lättas utan att beviskravet behöver 
sänkas eller att bevisbördan omkastas.139   

Försäkringsmål är ett typexempel på när bevisbörda och utredningsbörda 
separeras och belastar skilda parter i processen. I försäkringsmål åläggs för-
säkringstagaren regelmässigt bevisbördan för att ett ersättningsberättigat för-
säkringsfall har inträffat, men försäkringsbolaget har utredningsbördan för att 
presentera den tekniska utredningen rörande skadeorsaken. Säg att försäk-
ringsskadan har sin grund i att en viss fastighet brunnit ned till grunden. I detta 
fall ska bolaget utreda skadeorsaken och underlåter bolaget att göra detta så 
kommer försäkringstagarens påstående om brandorsaken att godtas.140 

Så långt om skillnaden mellan bevisbörda och utredningsbörda, men frågan 
om vilken part som ska belastas med bevisbördan ligger ännu öppen. Spörs-
målet utgör en rättsfråga och tillkommer därmed domaren att svara på. Ofta 
följer bevisbördan åberopsbördan, men det finns undantag och om bevisbör-
dans placering inte framgår av lagtexten eller praxis måste domaren bedöma 
frågan efter eget huvud. I det avseendet har domaren inte bara en bevisbör-
deteori att tillgå utan flera.141 Enligt en teori ska bevisbördan placeras så att 
ändamålen bakom den civilrättsliga regeln får genomslag,142 enligt en annan 
ska den som har lättast att säkra tillförlitlig bevisning åläggas bevisbördan, 
och enligt en tredje uppfattning ska bevisbördan placeras på den som påstår 
något eller åberopar något till sin förmån. Många olika bevisbördeteorier finns 
utan att någon måste anses vara mer ”riktig” än den andra, även om den sist-
nämnda mer eller mindre anses utdaterad och bevissäkringsteorin vinner mark 
i det praktiska rättslivet.143 I brottmål är dock bevisbördan, med hänsyn till 
principen om dubio pro reo och den s.k. oskyldighetspresumtionen, alltid pla-
cerad på åklagaren.144 

Ansvarsfördelningen mellan parterna beträffande bevisföringen kan alltså 
ge upphov till många komplexa frågor. Än mer intrikata blir dessa spörsmål i 
indispositiva mål där utgångspunkten – att bevisföringen uteslutande är ett 
partsansvar – frångås och även domstolen får berika processmaterialet. Detta 

                               
139 L. Heuman 1980, s. 473. 
140 C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 81. 
141 R. Nordh 2019b, s. 64; R. Nordh 2012, s. 781; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 
2003, s. 73.  
142 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 96, 102-105, 149. 
143 R. Nordh 2019b, s. 61. 
144 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 150; R. Nordh 2019b, s. 29. 
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förhållande, att domstolen givits befogenheten att föra in bevisning, ger upp-
hov till frågan om vad som bör motivera domstolen att på eget initiativ vidta 
utredningsåtgärder. När och hur ska domaren agera och vilka krav kan riktas 
mot domaren i detta avseende?  

Ett sätt för domstolen att aktivt agera, men ändå huvudsakligen låta par-
terna sköta bevisföringen är att ställa frågor till parterna och göra påpekanden. 
Detta brukar kallas för materiell processledning. Domstolens möjlighet att 
processleda gäller emellertid inte enbart för de indispositiva målen utan pro-
cessledning kan och ska domaren tillgripa i alla typer av mål.  

2.1.6.3. Processledning - Domarens frågerätt 
Parternas framställningar kan av olika anledningar framstå som oklara, mång-
tydiga eller ofullständiga.145 Domstolen får i sådana situationer utöva sin 
frågerätt och ta initiativ till att ställa frågor och göra påpekanden i syfte att 
klargöra otydligheter avseende såväl yrkanden som grunder och bevisningen 
i målet.146 Processledning är en omdiskuterad processrättslig fråga.147 Att äm-
net är omskrivet är förståeligt eftersom det väcker frågor som berör både teo-
retiska och praktiska aspekter och har bäring på domaren och advokatens roll 
i processen, räckvidden av dispositionsprincipen, intresset av materiellt riktiga 
avgöranden etc.148   

I civilprocessen har domstolen under förberedelsen enligt 
42 kap. 8 § st. 2 RB och under huvudförhandlingen enligt 43 kap. 4 § st. 2 RB 
en processledande uppgift vilket innebär att rätten ska avhjälpa otydligheter 
och ofullständigheter avseende parternas framställningar.149 När det gäller pro-
cessledning finns det en rad tekniker och domaren kan exempelvis förelägga 
en part att inkomma med någon form av komplettering eller ställa direkta frå-
gor till en part. Noteras ska dock att processledning i sig inte påverkar åbe-
ropsbördans funktion. Dispositionsrätten sätts inte ur spel på grund av att 
domstolen tar sin frågerätt i anspråk. Det är fortfarande parterna som har be-
stämmanderätten (dispositionsrätten) över vilka omständigheter som ska om-
fattas av processmaterialet.150  

Hur engagerat en domare bör processleda råder det delade meningar om 
och inom lagens råmärken tycks många ståndpunkter rymmas.151 Uppfatt-
ningen är att en aktiv domare påverkar processen i högre grad än en passiv 
domare, och argumenten som talar för respektive mot en aktiv processledning 

                               
145 P. Westberg 1988, s. 135. 
146 P. Westberg 1988, s. 553 ff; P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 44. 
147 SOU 1982:26 s. 101; B. Lindell 2017, s. 357; Prop. 1986/87:89 s. 103.  
148 B. Lindell 1988, s. 13. 
149 Domstolens uppgift att processleda parterna anses vara större under förberedelsen än vid 
huvudförhandling. Processledning under förberedelsen antas främja en koncentrerad process. 
Se B. Lindell 2017, s. 357; SOU 1982:26 s. 128.  
150 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 30; B. Lindell 1988, s. 22; P. Westberg 1988, s. 559.  
151 Prop. 1986/87:89 s. 106 f. 
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tar ofta avstamp i utgångspunkter som domstolens partiskhet, strävan efter 
materiellt riktiga domar och kostnadsaspekter.152  

Risken för partiskhet är ett argument som anförs som skäl till varför doma-
ren ska inta en relativt restriktiv inställning till processledning. Även om do-
maren har en neutral inställning till de processande parterna är risken att 
domarens inblandning faller ut i favör för ena parten, eller i vart fall att det 
kan uppfattas så ur parternas synvinkel. Som motargument kan hävdas att det 
kan vara eller uppfattas minst lika partiskt att inte utöva processledning, sär-
skilt om den ena parten är mycket svagare än den andra eller om det är av 
uppenbart förbiseende som part inte åberopar en relevant omständighet.153  

När det gäller argumentet om att processledning bör tillgripas i syfte att nå 
materiellt riktiga domar framhålls emellanåt att det inte är ett relevant ändamål 
i en dispositiv tvist eftersom domstolen är förhindrad att lägga nyfunna om-
ständigheter till grund för dom så länge parterna inte åberopar dessa i målet. 

Mot detta går att invända att processledning i dispositiva mål främst syftar till 
att se till att de processande parterna är välinformerade så att de kan tillvarata 
dispositionsrätten och inte av misstag underlåter att åberopa en omständig-
het.154 Processledning står enligt min uppfattning inte i strid med dispositions-
principen.155  

I detta avseende bör det framhållas att det i teorin inte ska göra någon skill-
nad om en part företräds av ombud eller inte. Den bärande tanken är att en part 
aldrig ska behöva komma i ett sämre läge på grund av ett oskickligt ombud 
jämfört med om parten skulle ha processat själv.156 Låt vara att det i praktiken 
säkert blir så att ombudet fungerar som ett slags regulator för hur pass omfat-
tande behovet av processledning från domstolens sida de facto blir.157 Före-
komst av ombud innebär emellertid inte att domstolen med automatik ska inta 
en mer passiv roll.  

Processekonomi lyfts fram både som ett argument för och emot aktiv pro-
cessledning. Det finns processekonomiska fördelar med processledning ef-
tersom domaren aktivt kan verka för att allt av relevans kommer ”upp på 
bordet” och in i processen i ett så tidigt skede som möjligt. Processledning kan 
dock vara mycket arbetskrävande för domstolen och domarens engagemang 
riskerar dessutom att medföra merarbete om det stimulerar parterna till att 
åberopa ytterligare bevisning och rättsfakta.  

Den bortre gränsen för hur extensivt domaren får processleda i dispositiva 
tvister anses gå vid ”rådgivning” och ”efterforskning” av nya rättsfakta.158 Det 
är inte lika lätt att staka ut gränsen åt andra hållet, dvs. hur inaktiv domaren 

                               
152 R. Nordh 2019d, s. 79. 
153 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 29-30; B. Lindell 1988, s. 22-24.  
154 T. Andersson 1999, s. 413. 
155 B. Lindell 1988, s. 17; P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 46; SOU 1982:26 s. 113.  
156 B. Lindell 1988, s. 15; Prop. 1986/87:89 s. 106; SOU 1982:26 s. 126.  
157 Jfr SOU 1982:26 s. 122. 
158 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 49-51; P. Westberg 2012, s. 327. 
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får vara. Möjligen är passivitet från domarhållet godtagbar i vissa mål men 
definitivt inte i alla.159 HD har i bl.a. NJA 2004 s 213 slagit fast att underlåten 
processledning utgjorde ett sådant rättegångsfel att underrättens dom skulle 
undanröjas och målet återförvisas.160 Undanröjande kan aktualiseras med stöd 
av 50 kap. 28 § RB vid ordinär fullföljd (innan rättskraft) och med stöd av 
59 kap. 1 § p. 4 RB vid domvilloklagan (efter rättskraft).161 Med beaktande av 
att underlåten processledning kan utgöra grovt rättegångsfel och grund för 
domvilla står argumenten mot aktiv processledning på bräcklig grund.   

I detta sammanhang är det av vikt att känna till samspelet mellan process-
ledning och preklusion i de dispositiva målet. Preklusion betyder att en viss 
omständighet inte kan åberopas i en senare process, den är så att säga förver-
kad. I RB finns bl.a. en preklusionsregel i 50 kap. 25 § st. 3 som medför ett 
generellt (men inte absolut) förbud mot nya åberopanden i överklagandepro-
cessen. Rättsfakta som inte åberopats hos tingsrätten får alltså i normalfallet 
inte åberopas hos hovrätten; icke-åberopade rättsfakta är således preklude-
rade.162  

Undantag görs emellertid för sådana omständigheter som inträffat under 
rättegången (jfr 13 kap. 3 § st. 1 p1). Dessa är inte prekluderade och kan därför 
utan hinder av 50 kap. 25 § st. 3 RB åberopas vid ett överklagande.   

Preklusionsregeln är tänkt att påverka tingsrättsprocessen genom att fun-
gera som ett incitament för parterna att på ett så tidigt stadium som möjligt 
föra in allt processmaterial som de anser är av relevans. Helst ska det ske redan 
under det förberedande stadiet, men allra sist under huvudförhandlingen. En 
så pass sträng preklusionsregel fordrar, enligt förarbetsuttalandena, en aktiv 
processledning från domstolens sida.163 

Noteras ska att indispositiva tvistemål inte omfattas av preklusionsregeln i 
50 kap. 25 § st. 3 Inte heller i straffprocessen råder något förbud mot att åbe-
ropa nya omständigheter hos hovrätten, se 51 kap. 23 § a.164  

Sist ska jag kort beröra frågan om premisserna för domarens processle-
dande i indispositiva mål och frågan huruvida det ser annorlunda ut i mål där 

                               
159 B. Lindell 1988, s. 22 ff; P. H. Lindblom 2001, s. 205; T. Andersson 1999, s. 413; L. 
Welamson och J. Munck 2016, s. 228 not 236; SOU 1982:25 s. 122; B. Lindell 2017, s. 360; 
SOU 1982:26 s. 122. Se även NJA 1976 s 289; NJA 1976 s 504 ; NJA 1994 s. 7  
160 Se även T. Andersson 1999, s. 353 not 1282 och s. 414  
161 Andersson använder distinktionen intraprocessuell och postprocessuell för att skilja mellan 
situationer då RB 50:28 är tillämplig under den ordinarie processen och domvilloreglerna i RB 
59:1 som gäller den extraordinarie processen, se ibid., s. 414 ff. 
162 B. Lindell 1988, s. 20.  
163 L. Welamson och J. Munck 2016, s. 76. Preklusionsreglerna har stramats upp i omgångar i 
syfte att komma åt slarvig processföring. Senast genom prop. 1988/89:86 s. 44. då preklusions-
regler för prövningen i HovR blev strängare i syfte att förmå parterna att bedriva en mer effektiv 
processföring och tvinga tyngdpunkten av rättsprocessen till första instans. Samtidigt har kra-
ven på domstolens materiella processledning betonats. Prop. 1986/87:89 s. 103; L. Welamson 
och J. Munck 2016, s. 76.  
164 L. Welamson och J. Munck 2016, s. 74.  
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officialprincipen också i övrigt präglar förfarandet. Av RB:s regler framkom-
mer inte att det skulle vara någon principiell skillnad beträffande domarens 
processledande uppgift i detta avseende mellan olika måltyper. Syftet med 
materiell processledning i indispositiva mål kan visserligen formuleras som 
ett annat i indispositiva mål än i dispositiva dito. I indispositiva mål syftar 
processledning till att omständigheter i målet utreds, snarare än att partsviljan 
utreds.165  

Det kan emellertid inte uteslutas att en domare uppfattar handlingsutrym-
met som större i ett indispositivt mål jämfört med ett dispositivt mål.166 Inte 
minst eftersom det står klart att domstolen enligt 17 kap. 3 § RB och 35 
kap. 6 § RB i indispositiva mål får gå längre än att ”bara” processleda då dom-
stolen i sådana fall också får föra in fakta och bevisning ex officio.167 Därtill 
kommer att domstolen enligt den materiella lagstiftningen i vissa fall åläggs 
en utredningsskyldighet, och under sådana omständigheter är det klart att pro-
cessledning är ett gott utredningsverktyg. 

 Även om parternas anspråk på opartiskhet och god processekonomi inte 
ställs lägre i en indispositiv tvist än i en dispositiv tvist ligger det möjligen 
närmare till hands för en domare i ett indispositivt mål att realisera sin for-
mella befogenhet och berika processmaterialet genom processledning.168  

2.1.7. Officialprincipen  
Officialprincipens innebörd kan hållas enkel och operationell. Principen inne-
bär att domstolen får agera ex officio, och med det menas att rätten kan vara 
självständigt verksam i förhållande till parterna och agera på eget initiativ.169 
Relevanta följdfrågor blir då när och i förhållande till vad som domaren ska 
agera.  

Av genomgången i det förra avsnittet framkom det tydligt att officialprin-
cipen alltid gäller rättsfrågor (vilket följer av principen om iura novit curia), 
men endast i vissa fall beträffande sakfrågor och då framför allt rörande dom-
stolens inflytande över processmaterialet, dvs. rättsfakta och bevisfakta.170 Det 
finns också anledning att uppmärksamma att officialprincipen med stöd av 
17 kap. 3 § p.1 RB e contrario i vissa fall medför en befogenhet för domstolen 
att gå utöver parternas yrkanden och döma över mera eller annat än vad par-
terna ställt yrkanden om. Detta kallas inom processrätten att domstolen dömer 
ett s.k. officialalternativ.171   

                               
165 SOU 1982:26 s. 113.  
166 B. Lindell 2017, s. 293 f. 
167 B. Lindell 1988, s. 16. 
168 Den uppfattningen uttrycks i SOU 1982:26 s. 104 ff.  
169 P. Westberg 1988, s. 36-37; P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 74. 
170 T. Andersson 1999, s. 229.  
171 P. Westberg 1988, s. 37, 826. 
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Av föregående avsnitt har också framgått att processledning är ett utslag av 
officialprincipen.172  

Det finns en rad olika processuella begrepp, till exempel officialfakta, of-
ficialprövning, officialalternativ och officialansvar som märker ut olika pro-
cessuella aspekter av officialprincipen. Dessa ska jag i det följande utforska, 
men först ska grunden till officialprincipen kortfattat beskrivas.    

 

2.1.7.1. Officialprincipen och officialintressen 
Det finns värderingar – samhällsintressen – som anses vara av sådan grund-
läggande betydelse för att bygga och hålla samman ett samhälle att den prin-
cipiella ansvarsuppdelningen mellan domstol och parter som vanligen råder 
inom civilprocessen bryts upp på så vis att dispositionsrätten inskränks tillför-
mån för domstols officialprövning. Officialprövning innebär att domstolen 
handlar ex officio. I den processrättsliga kontexten kallas dylika värde-
ringar/intressen ibland för officialintressen. Enligt Westberg kan officialin-
tressen analyseras utifrån dels parts- och tredjemansintressen, dels enskild, 
kollektivt och allmänt intresse.173 Westberg framhåller att det kan förhålla sig 
så att officialprövning till förmån till ett intresse också kan gynna ett annat.174 
Karaktäristiskt för indispositiva mål är att de rör det som här benämns som 
officialintressen.  

Ett uppenbart officialintresse som regleras i föräldrabalken, FB, är barnets 
bästa och normen att barn ska få växa upp i en god miljö, eller i alla fall skyd-
das från en skadlig miljö.175 I och med att FB i stor utsträckning består av 
civilrättsligt tvingande regler är många familjerättsliga mål indispositiva. 
Domstolen har därmed ett ansvar att värna de officialintressen som inryms i 
det enskilda målet.176 I exempelvis vårdnadsmål får föräldrarna inte disponera 
över processmaterialet och inte heller träffa bindande överenskommelser be-
träffande hur vårdnaden ska fördelas dem emellan eftersom barnets bästa då 
kan riskeras till förmån för föräldrarnas dispositioner.177 Domstolen är inte 
bunden att beakta enbart de omständigheter eller den bevisning som parterna 
fört in. Som utgångspunkt tjänar visserligen att det är prioriterat att föräldrarna 
kommer överens och därför förväntas domstolen verka för samförståndslös-
ningar. Men även om ett samförståndsavtal formuleras så åligger det likväl 

                               
172 Ibid., s. 553. 
173 T. Andersson 1999, s. 187; P. Westberg 1988, s. 44.  
174 Ibid., s. 46-47. 
175 Barnkonventionen art. 3.1 se också A. Kaldal 2010, s. 261; J. Schiratzki 2013, s. 188; P. 
Westberg 1988, s. 862. 
176 J. Schiratzki 2013, s. 186. 
177 Noteras bör att föräldrarna kan träffa bindande avtal genom socialnämndens godkännande 
innan part stämmer in till domstol, se 6:6 FB. L. Heuman 2020, s. 83. Har en vårdnadstvist väl 
anhängiggjorts hos domstol kan dock föräldrarnas avtal inte binda domstolens bedömning (jfr 
6 kap. 19 § FB), även om domstolen har att verka för att parterna ska försöka nå samförstånds-
lösningar, se P. Leviner 2016/2017, s. 636.  
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domstolen, i och med att målet är indispositivt, att göra en självständig be-
dömning av om samförståndslösningen är förenlig med barnets bästa.178 Syftet 
med denna processuella ordning är att ge domstolen bästa möjliga förutsätt-
ningar att fatta ett materiellt riktigt avgörande och på så sätt upprätthålla de 
samhällsvärderingar som den materiella rätten antas bygga på.179  

Det finns utöver barnets bästa många olika intressen som kan karaktäriseras 
som officialintressen. Andra exempel skulle kunna vara rättigheter som till-
kommer inteckningshavare, löntagare, konsumenter och äkta makar.180 Det går 
inte här, om det överhuvudtaget är möjligt, att uttömmande lista alla möjliga 
officialintressen, men sambandet mellan officialintressen och tvingande ma-
teriell rätt framstår tydligt.181  

2.1.7.2. Indispositiva mål, indispositiva moment och grader av 
indispositivitet 

Det är inte alltid helt enkelt att avgöra om ett mål är indispositivt eller inte. 
Enligt RB:s terminologi är ett mål indispositivt om parterna enligt den till-
lämpliga materiella civilrätten inte kan förlikas. Nu är problemet det, att det 
ibland är svårt avgöra om parterna kan förlikas eller inte eftersom den materi-
ellrättsliga regleringen medger avtalsfrihet av olika slag. I vissa fall kan av-
talsfrihet råda både innan och efter det att en tvist anhängiggjorts i domstol. I 
andra fall kan reglerna vara tvingande till förmån den ena parten. Detta är inte 
helt ovanligt inom exempelvis konsumenträtten. Det framgår sällan direkt av 
av den materiella rätten om den är tvingande eller inte, och många gånger får 
vägledning sökas i förarbeten och/eller praxis.182  

Utöver svårigheten att ”artbestämma” de tillämpliga materiella reglerna, 
och om målet ska definieras som dispositivt eller inte, tillkommer det faktum 
att ett mål kan vara både dispositivt och indispositiv eller åtminstone kan ett 
dispositivt mål innehålla indispositiva moment och vice versa.183  

Frågan om olika typer av indispositivitet uppmärksammades redan på 
1960-talet av Boman. Han observerade att det inom ramen för dispositiva mål 
i vissa fall kan finnas s.k. indispositiva moment. Under vissa förutsättningar 
är domstolen skyldig att ex officio pröva sådana moment. Som ett exempel 
härpå nämner Boman fastighetsmålen och frågan om kravet på förvärvstill-
stånd vid förvärv av lantbruksfastighet.184  

                               
178 L. Heuman 2020, s. 80. 
179 P. Westberg 1988, s. 35; A. Kaldal 2010, s. 181; T. Andersson 1999, s. 188. 
180 Enligt Westberg kan officialintresset också analyseras utifrån skärningspunkterna materiella 
och formella intressen. Se vidare P. Westberg 1988, s. 44-47.  
181 T. Andersson 1999, s. 188. 
182 T. Andersson 1999, s. 189-193, P. Westberg 1988, s. 831-832.  
183 T. Andersson 1999, s. 187; P. H. Lindblom 1974, s. 204; P. Westberg 1988, s. 81-84, 831; 
P. H. Lindblom 1984, s. 53.  
184 R. Boman 1964, s. 67; Lindell 1988, s. 51; P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 68; R. Nordh 2019d, 
s. 17-19.  
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Lindblom har byggt vidare på Bomans bidrag och myntat uttrycket schack-
rutiga mål som metafor för semi-dispositiva mål, där de svarta och vita rutorna 
symboliserar de dispositiva respektive indispositiva momenten i ett och 
samma mål.185 Det finns kombinationer av indispositiva mål med dispositiva 
moment och dispositiva mål med indispositiva moment.186 Vidare har Anders-
son visat att indispositiva moment i dispositiva mål kan vara svåra att upp-
täcka. Det betyder att det på såväl sak- som rättsfrågeplan kan vara besvärligt 
att veta om ett mål innehåller indispositiva moment eller inte. Schackrutorna 
kan således sägas vara mer eller mindre dolda.187 Det får till följd att domaren 
ibland svävar i ovisshet om ett mål överhuvudtaget är av sådan art att det bör 
föranleda domstolen ta initiativ ex officio visavi processmaterialet.188  

Om situationen är sådan att det råder ovisshet huruvida målet innehåller ett 
indispositivt moment menar Andersson att det räcker med att domaren hyser 
en misstanke om att en viss konkret omständighet är för handen för att doma-
ren ska kunna efterforska dess existens. Det måste förvisso finnas substans i 
misstanken för att domstolen ska kunna officialpröva men full klarhet bör inte 
krävas.189  

Andersson ger ett exempel hämtat från konkurrensrätten. Han konstaterar 
att i en förmögenhetsrättslig tvist utgör konkurrensrättsstridiga avtal ett indis-
positivt moment. Målet kan karaktäriseras som schackrutigt. Om situationen 
uppstår att domaren misstänker att målets parter medvetet försöker kolludera 
(dölja) den konkurrensbegränsande aspekten av det omtvistade avtalet och på 
så sätt försöker kringgå tvingande materiell rätt borde domstolen kunna offi-
cialpröva.190 En sådan situation tar förmodligen i anspråk omfattande utred-
ningsinsatser men det betyder inte att rätten ska avskäras möjligheten att 
officialpröva. Rätten bör kunna agera ex officio så länge det är rimligt med 
hänsyn till bl.a. målets värde, tidsaspekter, merkostnader och parternas inställ-
ningar.191 I annat fall, om rätten görs beroende av parternas initiativ, riskerar 
officialprincipen att bli verkningslös.  

Ytterligare en fråga som kan aktualiseras inom ramen för de indispositiva 
målen är att själva indispositiviteten antas vara relativ i meningen att ett mål 
kan vara ”mer eller mindre” indispositivt. 192  I sådana mål framträder således 
skiljelinjen mellan de dispositiva och indispositiva momenten inte lika tydligt 
som i de schackrutiga målen och därför har Lindblom kallat denna kategori 
för grå, snarare än rutig. I grå mål ska en försiktig officialprövning ske i delar 

                               
185 P. H. Lindblom 1993, s. 53.  
186 P. Westberg 1988, s. 83; P. O. Ekelöf et al. 2015, s. 144.  
187 T. Andersson 1999, s. 115, 222-223, 281.  
188 Andersson har funnit att konkurrensstridiga avtal inom ramen förmögenhetsrättsliga tvister 
ska ses som indispositiva moment i en annars dispositiv tvist. T. Andersson 1999 s. 213 f., 223. 
189 T. Andersson 1999, s. 241, 314  
190 Ibid., s. 238. 
191 Ibid., s. 224, 230.  
192 Ibid., s. 185 ff; P. Westberg 1988, s. 83. 
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eller i hela målet.193 Det kan till exempel innebära att även om det finns skäl 
att tillämpa en åberopsbörda ska domaren utöva mer kraftfull processledning 
(med hänsyn till officialintresset) än vad som vanligen krävs i dispositiva mål. 
Det skulle också kunna innebära att domaren bara till viss del ska vara bunden 
av parts medgivande eftersom det finns visst fog för officialprövning i ett visst 
avseende. Jävsprocesser tas upp som ett exempel på grå mål eftersom rätten i 
dessa mål i viss utsträckning bör officialpröva till förmån för borgenären.194      

Av ovan kan slutsatsen dras att det finns olika typer av indispositivitet och 
det är möjligt att tala om indispositiva mål som antingen alltigenom indispo-
sitiva eller som semi-dispositiva i minst två bemärkelser; schackrutiga eller 
grå.  

2.1.7.3. Officialprövning av officialfakta 
När officialprincipen ska prägla processen innebär det bl.a. att domaren ges 
ett medinflytande över processmaterialet. Det betyder att det inte enbart är upp 
till parterna att bestämma över vilka fakta och bevis domaren får lägga till 
grund för domen. Parterna i ett indispositivt mål är dock inte avskurna från 
inflytande över processmaterialets innehåll.195 Tvärtom förväntas parterna i de 
flesta fall vara aktiva och föra in de omständigheter och den bevisning som de 
vill att domstolen ska beakta vid sitt avgörande.196 I indispositiva tvistemål är 
processen kontradiktorisk och därför råder ordningen att det primärt är de pro-
cessande parterna som ska föra in relevant utredning i målet och att domsto-
larnas inblandning är tänkt att vara komplementär. Detta är logisk ur ett 
processekonomiskt perspektiv, men också utifrån premissen att parterna själva 
känner sakförhållandena bäst. Grundläggande är dock, och det ska understry-
kas, att officialprincipen betyder att domstolen vid prövningen av ett indispo-
sitivt mål inte måste begränsa sig till det processmaterial som parterna fört in 
eftersom den får agera självständigt och utvidga utredningen oavsett parternas 
vilja.197 Skillnaden mellan indispositiva och dispositiva mål är i detta avseende 
att det är domstolen som har den yttersta beslutanderätten över processmateri-
alets omfattning i indispositiva mål.198   

I de indispositiva målen är åberopsbördan satt ur spel eftersom domaren, 
enligt 17 kap. 3 § p. 2 RB, får pröva alla rättsfakta som tillförts målet oavsett 
om parterna har åberopat dem eller inte. Med processrättslig terminologi kan 
detta uttryckas som att domstolen får officialpröva rättsfakta. Rättsfakta som 

                               
193  P. H. Lindblom 1993, s. 53-53. 
194 Ibid., s. 52-53. 
195 P. H. Lindblom 2001, s. 98. 
196 I den kontradiktoriska processen utgör partsaktivitet en självklarhet. I den ackusatoriska 
processen är däremot utgångspunkten att den tilltalade inte måste agera. P. O. Ekelöf et al. 2016, 
s. 70; P. Westberg 1988, s. 30-33. 
197 H. Eklund 1998, s. 121; T. Andersson 1999, s. 178 
198 P. Westberg 1988, s. 975. 
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ska beaktas utan åberopande kallas inom civil- och straffprocessrätten för of-
ficialfakta.199  

Hur aktiv rätten bör vara i processen och hur grundligt den bör undersöka 
potentiella rättsfakta som parterna av en eller annan anledning inte tillfört ett 
mål är en omdiskutera fråga.200 Får domaren förutsättningslöst ta initiativ till 
att efterforska officialfakta eller krävs det att parterna eller processmaterialet 
ger någon slags indikation för att domaren ska kunna agera?  

I litteraturen förekommer olika uppfattningar. Vissa menar att domstolen 
inte alls bör bedriva efterforskande verksamhet, dvs. att ex officio ”spåra upp” 
officialfakta, eftersom det uppfattas strida mot det kontradiktoriska förfaran-
det och domstolens uppdrag.201 Andra betonar istället behovet av intresset av 
materiellt riktiga domar och att detta motiverar initiativ från domstolens 
sida.202  

Boman skiljer på situationer där han menar att domstolen måste efterforska 
indispositiva moment och sådana där domstolen inte bör göra efterforskningar 
eftersom det istället bör ankomma på parterna att tillföra relevanta rättsfakta. 
Som exempel på det senare ger Boman följande scenario. Ponera att den tvis-
tiga frågan gäller frågan om betalningsskyldighet på grund av ett skuldebrev. 
Det bör då vara upp till part att informera domstolen om att skulden grundar 
sig i en spelskuld (som utgör en ogiltighetsgrund) eftersom det knappast kan 
åligga domaren att ex officio utreda alla eventuella illegitima skäl (såsom 
dobbleri) utan särskilda skäl till misstanke härom. 203 Boman myntade begrep-
pet informationsbörda för att beteckna parternas ansvar i dylika situationer.204  

Det bör här observeras att informationsbörda inte har samma funktion som 
en åberopsbörda. Åberopsbörda hör samman med parts dispositionsrätt på så 
sätt att den markerar att parterna förfogar över processmaterialet och domaren 
får inte beakta rättsfakta som inte har åberopats. Informationsbörda innebär 
inte att parterna förfogar över processmaterialet utan endast att domstolen inte 
åläggs en skyldighet att officialpröva målet alltigenom, eftersom part på grund 
av informationsbördan har ett eget ansvar att föra in relevanta omständigheter 
i målet.  

Som skäl för att i vissa mål tillämpa en informationsbörda anser Boman att 
det finns omständigheter som domaren knappast kan få kännedom om utan 
parternas medverkan och därmed skulle det vara orimligt att lägga ett ansvar 
på domaren att officialpröva och utreda alla relevanta rättsfakta. Trots att må-
let alltså potentiellt inrymmer indispositiva moment är det enligt detta synsätt 

                               
199 P. H. Lindblom 1984, s. 794; P. Westberg 1988, s. 83; T. Andersson 1999, s. 187.  
200 Lindell 1988 s. 15 ff.; P. Westberg 1988, s. 547; P.O. Ekelöf et al. 2011, s. 45. 
201 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 56. 
202 B. Lindell 1988, s. 20; H. Eklund 1998, s. 157.  
203 R. Boman 1964, s. 68. 
204 Ibid., s. 69. Se även P. H. Lindblom 2002, s. 707. 
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en mer ändamålsenlig ordning att ålägga parterna ansvaret att tillföra målet 
relevanta fakta.205 

Här kan påpekas att skillnaderna mellan de två typsituationer som Boman 
laborerar med framförallt tycks bero på praktiska aspekter.206 Den springande 
punkten förefaller vara lagtextens konstruktion och rekvisitens förmodade 
tydlighet.207 Om vi återigen beaktar Bomans exempel beträffande förvärv av 
fast egendom förhåller det sig så att domstolen alltid ex officio ska beakta 
formföreskrifterna och detta förväntas alla domare känna till (jura novit curia). 
När det gäller att bedöma rätts- och sakfrågan vid frågan om förvärv av lant-
bruksfastighet är de inte särskilt komplexa; utan förvärvstillstånd är köpeav-
talet ogiltigt (rättsfråga) och om part inte lyckas bevisa att förvärvstillstånd 
har erhållits kan de inte heller köpa egendomen (sakfråga). Det är alltså en lika 
enkel som praktisk lösning att, som Boman förordar, ålägga domaren en skyl-
dighet att agera ex officio och officialpröva frågan om förvärvstillstånd i dy-
lika mål.  

Även om det kan förefalla tilltalande med enkla tumregler av denna sort 
måste domaren samtidigt hålla officialprincipens syfte i åtanke. Ett indisposi-
tivt moment torde inte bli mindre indispositivt endast av den anledningen att 
det inrymmer utredningssvårigheter, låt vara att parternas eventuella inaktivi-
tet kan påverka domstolens praktiska möjligheter att utreda relevanta fakta. 
Den praktiska aspekten bör dock särskiljas från den mer principiella frågan 
om ett måls indispositiva karaktär.208 Annars är risken överhängande att dom-
stolen underlåter att officialpröva när det som mest behövs.209  

Enligt min uppfattning rymmer problemet två skilda aspekter. Det ena gäl-
ler den generella svårigheten att fastställa vilka rättsfakta som skulle kunna 
vara relevanta, men som av någon anledning inte omfattas av processmateri-
alet. Den andra gäller de processekonomiska överväganden som domaren står 
inför, är målet ”värt” ytterligare tid och resurser.  
 
Informationsproblemet avseende officialfakta 
Vad gäller den första delfrågan kan lätt att konstateras att domaren i den dö-
mande verksamheten ständigt ställs inför mer eller mindre svåra bedömningar 
gällande vilka omständigheter som ska utredas och subsumeras under ett visst 
rekvisit. Subsumtionsprövningen kan vara en mycket komplicerad operation 

                               
205 R. Boman 1964, s. 68.  
206 T. Andersson 1999, s. 237. 
207 Boman verkar anse att vissa rekvisit någorlunda exakt kan definieras vilket i innebär att 
operationen (subsumtionen) att avgöra vilka faktiska omständigheter som konstituerar rekvisi-
tet är relativt rättfram. Som exempel ger han begreppen ”försträckning”. Försträckning påpe-
kade Boman består regelmässigt av överlämnande av viss myckenhet och löftet om 
återbetalning. Samma enkla operation går inte att utföra visavi exempelvis ”vållande” eftersom 
det utgör en samlingsbeteckning av många olika moment. Se R. Boman 1960, s. 387.  
208 T. Andersson 1999, s. 237 f; P. Westberg 1988, s. 975. 
209 Vilket enligt Andersson är fallet när parterna medvetet försöker kringgå tvingande materiell 
rätt inom konkurrensrätten. T. Andersson 1999, s. 239-240, 314. 



 
 

55

när rekvisiten är vaga (värdeladdade). Betänk rekvisit som barnets bästa, god 
uppfostran och risk att fara illa.210  

Detta problem är generellt i meningen att det inte enbart gäller för de indis-
positiva målen eftersom subsumtionsmomentet tillkommer domstolen i alla 
typer av mål och vaga rekvisit förekommer på många olika rättsområden.211 
Specifikt för indispositiva mål är dock att parterna inte kan begränsa domsto-
lens prövning (genom sina åberopanden) till vissa rättsfakta utan domstolen 
har att utreda och beakta alla relevanta rättsfakta i målet. Frågan blir då hur 
domaren ska kunna veta vilka konkreta omständigheter som är relevanta. 
Detta problem brukar inom processrätten kallas för informationsproblemet.212 

Informationsproblemet betraktas vanligtvis med utgångspunkt i bevissituat-
ionen men principfrågan är emellertid densamma med avseende på official-
fakta. 

Om vi återvänder till exemplet med de indispositiva familjemålen och spe-
cifikt betraktar vårdnadsmålen kan vi fråga oss om domstolen får gå hur långt 
som helst för att begränsa informationsproblemets inverkan på prövningen el-
ler om det finns en bortre gräns för officialprincipens tillämpning i den kont-
radiktoriska processen.? Får domaren fritt efterforska rättsfakta genom att t.ex. 
ställa riktade frågor till socialnämnden eller bör domaren avgränsa sig till de 
rättsfakta som processmaterialet innehåller och förlita sig på socialnämndens 
utredningskompetens.213  

I 6 kap. 19 § st. 2 FB stadgas att rätten och socialnämnden ska utbyta in-
formation om det behövs. Rätten har en explicit skyldighet att underrätta 
nämnden om en pågående vårdnadstvist, och nämnden har i sin tur en skyl-
dighet att informera domstolen ifall den innehar relevant information rörande 
barnets situation. Även om nämnden inte lägger fram en vårdnadsutredning 
kan rätten vid behov begära in en sådan. Det är inte så att rättens utrednings-
möjligheter är avhängiga nämndens behovsbedömning.  

Kaldal beskriver rättsläget så att en domstol genom att begära in en utred-
ning från nämnden torde ha fullgjort sitt utredningsansvar. Förhållandet att en 
utredning saknas i ett vårdnadsmål kan utgöra ett rättegångsfel trots att dessa 
enligt lagen inte utgör ett obligatorium för rättens prövning.214 Detta belyser 
                               
210 A. Kaldal 2010, s. 180, 210, 223; B. Lindell 2017, s. 600; J. Schiratzki 2013, s. 35.  
211 B. Lindell 2017, s. 600; B. Lindell 1987, s. 194 ff. 
212 Det finns olika sätt att förhålla sig till de ontologiska och epistemologiska dimensionerna av 
denna frågeställning, och jag har inte för avsikt att fördjupa mig i dessa. I detta sammanhang 
nöjer jag mig med att påpeka att informationsproblemet kan läggas på olika nivåer. Det kan 
kopplas till svårigheten att nå säker kunskap om relationen mellan den befintliga bevissituat-
ionen/fakta i målet och alla existerande relevanta bevis/fakta. Bristen ligger då främst i vår 
kunskapsinhämtning. Problemet kan byggas ut och kopplas till föreställningen om fullständiga 
bevissituationen genom att föreslå att den totala bevissituationen är föränderlig i meningen att 
den är betingad av betraktaren. Svårigheterna ligger då dels i att det är besvärligt att fixera alla 
bevis/fakta, dels i att det komplicerat att bedöma relationen mellan befintliga bevisen/fakta och 
alla bevis/fakta. 
213 A. Kaldal 2010, s. 264. 
214 Ibid., s. 263. 
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vikten av att domaren aktivt begrundar vilka krav officialprincipen ställer på 
domstolen i prövningen av det enskilda målet. Kaldal hänvisar i sin avhand-
ling till en enkätundersökning vilken visar att domstolen sällan riktar direkta 
frågor till utredaren, vilket i praktiken innebär att det är socialnämndens vård-
nadsutredare som dikterar utredningens innehåll.215 I det sammanhanget påpe-
kar Kaldal att det finns forskning som visar att det ofta föreligger brister i 
nämndens utredningar.216 

Detta innebär alltså att även om domstolen åläggs en skyldighet att tillse 
att alla relevanta rättsfakta tillförs målet visar informationsproblemet att det 
kan vara svårt för domstolen att veta vilka konkreta omständigheter (rätts-
fakta) som faktiskt är relevanta. Särskilt så när parterna medvetet försöker un-
danhålla domstolen relevant information. Naturligtvis skulle det vara praktiskt 
att tillämpa och placera Bomans informationsbörda på parterna och på så sätt 
lyfta bördan från domarens axlar. Samtidigt, som ovan redovisats, måste do-
maren fråga sig om ett sådant förfarande – att överlåta ansvaret på parterna – 
går i linje med officialprincipens syfte. Meningen med att låta officialprinci-
pen prägla processen är att domaren ska ges förutsättningar att fatta materiellt 
riktiga domar.217  

Antas ståndpunkten att det i processmaterialet krävs någon slags indikator 
på att ytterligare relevanta omständigheter föreligger (men som inte tillförts 
målet) för att domaren ska få efterforska dess existens, krävs en definition av 
vad som kan utgöra relevanta indikatorer. I den allmänna processen föregås 
som tidigare nämnts en huvudförhandling i regel av en förberedelse enligt 
42 kap. 6 § RB. Syftet med förberedelsen är att skapa förutsättningar för den 
kommande huvudförhandlingen genom att tydliggöra vad målet behandlar. 
Domstolens ansvar att processleda parterna under förberedelsen framgår av 
42 kap. 8 st. 2 § RB.  

Processmaterialet omfattar emellertid enbart de fakta som tagits upp och 
åberopats vid huvudförhandlingen, det räcker alltså inte med att de förebring-
ats vid förberedelsen. Om situationen är sådan att domaren vid huvudförhand-
lingen märker att ett visst rättsfaktum som framfördes under förberedelsen av 
någon anledning lämnats utanför huvudförhandlingen, skulle domarens kän-
nedom om att rättsfaktumet tidigare förekommit kunna vara en indikator och 
ge grund för vidare efterforskning.218  

                               
215 Ibid., s. 264.   
216 Ibid., s. 104 ff. 
217 Med materiellt riktig dom avses en dom som är grundad på kunskap om alla relevanta om-
ständigheter, utan hänsyn tagen till parternas dispositioner, med beaktande alla relevanta rätts-
regler (jfr iura novit curia). B. Lindell 2017, s. 56; T. Andersson 1997, s. 158 ff. Förutom att 
det är svårt att nå säker kunskap om fakta såväl som normer, har domstolen också att ta i beak-
tande tid och kostnader. T. Andersson 1999 s. 314. 
218 B. Lindell 1988, s. 21. Detta väcker dock frågan om hurvida domarens generella kunskap – 
de s.k. erfarenhetssatserna – kan fungera som en indikator.  
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Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att domaren bör efterforska så-
dana rättsfakta som i normalfallet brukar förkomma mål av samma slag som 
det förevarande.219 Detta diskuteras av b.la. Lindell och Pauli i förhållande till 
rättens processledade verksamhet. Frågan om vad som ”brukar” förkomma i 
en specifik situation är säkerligen svårbedömt och uppfattningarna torde vara 
åtskilliga men uppslaget är intressant.220 Pauli ger som exempel att i ett mål 
om skadestånd på grund av en trafikolycka bör domaren obehindrat kunna 
utreda om riktningsvisare användes vid den olycksbådande vänstersvängen 
eftersom riktningsvisare brukar användas under körning.221  

Mellan indikator- och bruklighetsspåret råder skillnaden att den förra krä-
ver att information om den relevanta omständigheten faktiskt har förekommit 
under beredningen av målet medan den senare har en mer spekulativ karaktär 
och grundas direkt på domarens egna erfarenhetssatser.222 Kanske finns det 
risk för att part uppfattar domaren som partisk om vederbörande ställer frågor 
om rättsfakta som helt klart ligger utanför processmaterialet. Det skulle kunna 
tala för att domaren måste ha täckning för sina efterforskningar i det som fö-
rekommit under processen. Samtidigt finns det en risk för att officialprincipen 
endast får en illusorisk effekt om domaren inte tillåts agera grundat på intuit-
ion utan istället måste förhålla sig till parternas processföring. En sådan ord-
ning innebär att det i praktiken är parterna som styr förutsättningarna för 
rättens officialprövningsmöjligheter.  

Att domstolen måste redovisa för parterna att ett visst officialfaktum till-
förts målet innan dom fattas är självskrivet.223 Officialprincipen innebär inte 
att avkall ska göras på transparensen gentemot parterna eller på något sätt ef-
tersätta en rättvis rättegång, utan parterna måste få möjlighet att komplettera 
processmaterialet.224  

2.1.7.4. Utredningsansvar och bevisning  
Givet utgångspunkten att processmaterialet i ett indispositivt mål inte uteslu-
tande är ett partsansvar måste domaren utöver att ta ställning till om alla rele-
vanta rättsfakta omfattas av processmaterialet, också ta ställning till vilken 
bevisning som krävs och vilket processubjekt, parterna eller domstolen, som 
bör föra in bevisningen i målet.  

Ibland ger den materiella rätten relativt tydliga direktiv avseende vilka be-
vis som ska tillföras målet och som exempel har tidigare nämnt vårdnadsut-
redning i vårdnadsmål. Ett annat exempel är faderskap i faderskapsmål, jfr 

                               
219 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 50. Jfr B. Lindell 1988, s. 20. 
220 B. Lindell 1988, s. 19. 
221 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 50. 
222 P. Westberg 1988, s. 644. 
223 NJA 1997 s. 825; Kaldal 2010, s. 180-181; B. Lindell 2017, s. 359-364. 
224 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 40.  
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3 kap. 9 § FB.225 Den gängse uppfattningen avseende dessa måltyper är att do-
maren har en skyldighet enligt FB att vidta utredningsåtgärder. När den mate-
riella rätten inte ger tydliga direktiv beträffande vilken bevisning som ska 
krävas måste domarens bedömning av bevissituationen finna stöd i en annan 
referensram än de rättsliga normerna.  

Som vi ser aktualiseras återigen det s.k. informationsproblemet.226 Särskilt 
vanskligt antas informationsproblemet vara om parterna medvetet försöker 
undanhålla bevisningen.227  

Lindell illustrerar problematiken med dolda bevis i en låda.228 Metaforen 
kan illustreras så här: 

 
 
 
 
 
 

  

                               
225 Faderskapsfrågan är numera, på grund av tillgången till DNA-bevisning, är en relativt lätt 
fråga att utreda på både rätts- och sakfrågeplanet. P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 66.  
226 B. Lindell 1987, s. 353. 
227 Detta antagande torde vara okontroversiellt och åsiktsskillnaderna står snarare att finna i 
frågan om argumentet vinner sin giltighet på epistemologisk eller ontologisk grund. D.v.s. om 
problemet är att vi inte kan nå säker kunskap om det exakta antalet bevis på grund av att själva 
kunskapsinhämtningen är ofullständig, eller om problemet är att bevisningen i sig inte är be-
stämbar eller absolut.   
228 B. Lindell 1987, s. 344. 

Ponera att samtliga bevis, 10 till antalet, samlas och läggs i en låda. 
Av dessa får domaren ta del av två, utan att få veta att det finns 
ytterligare åtta bevis. Genom att värdera de två bevis som domaren 
har tillgång till kan vederbörande dra slutsatsen att bevisvärdet för 
ett visst tema/rättsfaktum uppgår till beviskravet styrkt.   
 
Om domaren förses med ytterligare bevis från lådan kan bedöm-
ningen av rättsfaktumet förändras - stärkas eller försvagas - och 
därför är det relevant att veta hur många bevis av den totala mäng-
den som den befintliga bevissituationen rymmer.   
 
Problemet är förstås att vi aldrig kan veta exakt hur många bevis 
som finns i lådan, vilket ”informationsproblemet” sätter fingret på.1  
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För att hantera denna svårlösta situation har begrepp som utredningsbörda och 
utredningsansvar utvecklats inom processrätten.229 Som tidigare nämnts lanse-
rade Heuman på 70-talet begreppet utredningsbörda och det fyller ungefär 
samma funktion som Bomans informationsbörda, dvs. utredningsbördan är en 
praktisk lösning på det informationsproblem som drabbar bevissituationen 
(och processmaterialet i stort). Med hjälp av begreppet visade Heuman att det 
går att skilja mellan parts bevisbörda och parts ansvar att föra bevisning.  

Lindell har genom att använda begreppet utredningsbörda försökt tydlig-
göra konsekvenserna av att utredningsansvaret i indispositiva mål är fördelat 
mellan domstolen och parterna.230 Lindell menar att det finns en primär och 
sekundär börda, där den ena tillkommer domstolen och den andra de proces-
sande parterna.231 Poängen med att fördela utredningsbördan mellan parterna 
och domstolen är att ge uttryck för den gängse hållningen att det i indispositiva 
mål tillfaller domaren ett yttersta ansvar för utredningen, i botten finns dock 
en uppfattning om att parterna känner målet bäst och vet vilken bevisning som 
står att få, vilket ger incitament att rikta en utredningsbörda också mot par-
terna.232  

För det fall domstolen finner att bevisningen i målet inte räcker för att be-
visa en viss omständighet riskerar visserligen ena parten att förlora målet, det 
brukar förklaras med att den bevisbördebärande parten inte har lyckats upp-
fylla sin bevisbörda. Lindell vrider dock på perspektiven när han beträffande 
de indispositiva målen påpekar att den ena parten visserligen tappar målet om 
den införda bevisningen inte uppfyller det ställda beviskravet, men att det sna-
rare beror på att bevisningen inte är tillräckligt än på bevisbördans placering.233 
Som jag läser Lindell är hans poäng den att eftersom det inte bara är parterna 
som ansvarar för utredningen så blir det missvisande att betrakta bevisbördan 
som utslagsgivande. För egen del är jag av uppfattningen att kärnan ligger i 
definitionen av begreppet bevisbörda. Om man lyfter ut frågan om ansvaret 
för bevisföringen ur begreppsdefinitionen blir det mindre problematiskt att 
använda begreppet. Av de processande parterna måste rimligen endera parten 
helt eller delvis gå vinnande ut ur processen.234  

                               
229 B. Lindell 2017, s. 614. 
230 Ibid.; C. Diesen 1993, s. 256 ff. 
231 B. Lindell 2017, s. 149. 
232 C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 81. 
233 B. Lindell 2017, s. 614. 
234 Lindell skiljer mellan utredningsbörda och bevisföringsbörda, och låter det senare avse parts 
ansvar i dispositiva mål, B. Lindell 2017, s. 614. Diesen använder bevisföringsbörda och utred-
ningsbörda synonymt, se C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 278. Själv tycker jag, som kom-
mer framgå i kap. 3 särskilt avsnitt 3.3.1, att bevisföringsansvar är en bättre term än 
bevisföringsbörda när vi talar om indispositiva mål eftersom det är lättare att acceptera att dom-
stolen har ett ansvar än en börda (eftersom börda används för att allokera risk mellan parterna). 
Begreppen är mer eller mindre synonyma med min begreppsbestämning.   
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Även Kaldal talar om en primär och sekundär bevisbörda, men kastar i jäm-
förelse med Lindell om placeringen av dessa, och beskriver beträffande vård-
nadsmålen domstolens utredningsansvar som primärt och parternas som 
sekundärt. Kaldal påpekar att en bristfällig utredning från parternas sida inte 
får drabba barnet och att det därför är angeläget att framhålla domstolens 
långtgående utredningsskyldighet. Men, framhåller hon, i praktiken blir det 
naturligtvis främst barnet som får ta konsekvensen om domstolen inte tar sitt 
ansvar.235  

Så långt kan vi konstatera att även om utredningsbördan hjälper domaren 
att rent praktiskt hantera frågan om vem som ska ta initiativ till bevisföring så 
löser utredningsbördan inte det grundläggande problemet att en utredningssi-
tuation kan vara av olika god kvalitet och omfattning, vilket i alla händelser 
har inverkan på domarens möjligheter till en riktig bevisprövning.236 Detta blir 
särskilt tydligt i indispositiva mål eftersom det för dessa ställs höga krav på 
den materiella riktigheten och att domaren ska värna de officialintressen som 
aktualiseras.237 För det fall utredningssituationen är undermålig blir den lo-
giska konsekvensen att det försvårar domarens förutsättningar att nå riktiga 
beslut. Det kan förhålla sig så att bevissituationen är så ”smal” att den inte 
belyser alla relevanta rättsfakta eller att den är så tunn att det inte går att dra 
några hållbara slutsatser. Detta betecknas inom processrätten som frågan om 
bevisningens robusthet. Frågan om hur domaren ska hantera frågan om ro-
busthet givet informationsproblemet diskuteras vidare i avsnitt 2.1.8. Dessför-
innan ska något sägas om domstolens möjlighet att gå utöver parts yrkande 
och tilldöma ett s.k. officialalternativ.  

2.1.7.5. Domstolens ansvar och inflytande över processens ram och 
rättsföljd  

Officialprincipen inverkar inte bara på domarens möjligheter att påverka pro-
cessmaterialet utan också på frågan om domstolen får utvidga processens ram 
och fastställa en rättsföljd som skiljer sig från den som part framställt yrkande 
om.   

Parternas yrkanden betraktas vara ett uttryck för vad de ytterst vill uppnå 
med processen genom att yrkandet ska korrelera med den rättsföljd de önskar 
att domslutet ska utmynna i.238 Ett yrkande kan till exempel handla om att sva-
randen ska förpliktas att utge ett visst preciserat (individualiserat) lösöre eller 
ett visst preciserat (bestämt) belopp. Det kan också handla om att fastställa ett 
visst rättsförhållande som att person A är skadeståndsskyldig gentemot person 
B.239 

                               
235 A. Kaldal 2010, s. 262. 
236 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 334; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 81. 
237 A. Kaldal 2010, s. 206. 
238 P. O. Ekelöf et al. 2011, s. 25. 
239 P. O. Ekelöf et al. 2015, s. 118 ff. 
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Enligt 17 kap. 3 § p.1 RB disponerar parterna - genom sina yrkanden - över 
de rättsföljder som kan aktualiseras i målet och huvudregeln är att rätten inte 
får döma över ”mera” eller ”annat” än part yrkat.240 I detta lagrum görs ingen 
uttrycklig skillnad mellan dispositiva och indispositiva mål.241 Trots det lever 
frågan alltjämt om rätten under alla omständigheter är bunden av parternas 
yrkanden eller om rätten i indispositiva mål faktiskt kan vidga processramen 
i civilprocessuella mål och döma ut annan rättsföljd än den som ryms inom 
parts yrkande. Ett sådan alternativ kallas inom processrätten för officialalter-
nativ.  

Pauli anför att rätten är bunden av kärandens yrkande, men inte av svaran-
dens viljeyttringar eftersom svaranden annars skulle kunna förfoga över må-
lets utgång med hjälp av t.ex. ett medgivande.242 Westberg hävdar att RB:s 
regler (dvs. 17 kap. 3 § p. 1 och 42 kap. 2 §) visserligen ställer höga krav på 
parterna att framställa detaljerade yrkanden men det innebär inte att rätten i 
indispositiva mål är bunden av dessa yrkanden. Westberg kallar detta hand-
lingsutrymme för domslutsinriktad officialprövning. Argumenten för sådan 
officialprövning är, enligt Westberg, att även om utgångpunkten är att den 
civilrättsliga tvisten ska fixeras initialt (genom ställda yrkanden) så måste do-
maren, om det krävs för att skydda officialintresset, kunna gå utöver det parts-
bestämda yrkandet och istället fastslå ett officialalternativ, en alternativ 
rättsföljd.243 Westbergs uppfattning delas inte av alla, och kan kanske till och 
med beskrivas som radikal.  

Vårdnadsmålen utgör typexempel på sådana mål där officialintresset är så 
pass starkt att domstolen kan gå utöver parternas yrkanden. Stödet för denna 
uppfattning står att finna i 6 kap. 3 § FB som bl.a. stadgar att alla beslut som 
rör vårdnad, boende och umgänge ska fattas med beaktande av barnets bästa. 
I doktrinen är uppfattningen den att domstolen kan avseende frågan om vård-
nad enligt 6 kap. FB besluta i enlighet med föräldrarnas yrkanden, men dom-
stolen är inte bunden av parternas yrkanden. Gör domstolen bedömningen att 
det krävs att en annan rättsföljd än den som part yrkat för att barnets bästa ska 
värnas, får domstolen fastställa ett sådant officialalternativ.244  

Det betyder att även om 17 kap. 3 § p. 1 § RB inte ger uttryck för att offi-
cialprincipen gäller med avsende på yrkanden som framställs i indispositiva 
mål kan det som sagt finnas utrymme för domstolen utdöma en annan rätts-
följd, ett officialalternativ, om det krävs för att det officialintresse som målet 
inbegriper ska kunna tillvaratas.  

                               
240 Vad som är ”annat” eller samma sak kan vara en knivig fråga, se NJA 1999 s. 520 och R. 
Nordh 2001. 
241 T. Andersson 1999, s. 185; SOU 1938:44 s. 214; P. Westberg 1988, s. 82, 158 och 799.  
242 P. O. Ekelöf et al. 2015, s. 144. 
243 P. Westberg 2012, s. 819 ff. 
244 P. Westberg 1988, s. 35; A. Kaldal 2010, s. 181; P.O. Ekelöf et al. 2016, s 66. 
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2.1.8. Robusthet 
Inom processrätten betecknar begreppet robusthet frågan om bevissituation-
ens soliditet, i bemärkelsen kvalitet och omfattning. Robusthet är tänkt att fun-
gera som en indikator på bevissituationens tillräcklighet, och om utredningen 
bedöms bristfällig betecknas den följaktligen som icke-robust. I det följande 
används begreppen bevissituation, utredning och bevisning som ekvivalenta 
uttryck.   

Till grund för robusthetsbegreppet ligger dels föreställningen om en full-
ständig bevissituation som innefattar kunskap om alla existerande bevis, dels 
vetskapen om att detta läge är svårt – för att inte säga omöjligt – att uppnå. 
Domaren måste förhålla sig till frågan om vilka krav ska som kan ställas på 
en bevissituation för att den ska godtas som robust, och hur den befintliga 
utredningen ska bedömas i robusthetshänseende.  

Vad som kan anses vara en robust bevissituation varierar från fall till fall. 
Om vi exempelvis jämför ett mål om ringa stöld med ett som rör mord, så 
räcker det i det första fallet i princip med ett erkännande för fällande dom 
medan det i det andra fallet inte räcker med ett erkännande för fällande dom. 
Denna ordning grundas i uppfattningen att man inte bör nöja sig med ett er-
kännande i ett mål som gäller så allvarliga anklagelser som mord utan i sådana 
fall krävs rimligen ytterligare bevisning för att målet ska vara klart för avgö-
rande.245 Bevissituationen är med andra ord robust i stöldmålet, men lider av 
bristande robusthet i mordmålet även om beviskravet är det samma.246 I brott-
mål är utgångspunkten att beviskravet är konstant (styrkt bortom allt rimligt 
tvivel) men att robusthetskravet kan variera.247 Detta innebär att robusthets-
kravet inte enbart kan slutas från beviskravet.248   

Vilket robusthetskrav som ska ställas antas bero på flera orsaker. I doktri-
nen diskuteras faktorer såsom målets komplexitet, brottets allvarlighet, ute-
varo/närvaro vid förhandlingen, parternas bevisföring och förekomsten av 
prognostiska bedömningsmoment.249 Robusthetsbedömningen är alltså situat-
ionsberoende och görs in casu även om det i vissa måltyper typiskt sett finns 
skäl att ställa lägre robusthetskrav än i andra.250 Bedömningar avseende ro-
busthet är normativa och domaren avgör frågan om bevisningens robusthet 

                               
245 Inom straffprocessen antas det att det är särskilt viktigt att domen blir materiellt riktig om 
brottet är grovt och påföljden sträng. Se C. Diesen 1993 s. 272 ff. 
246 C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 237. På motsvarande sätt kan beviskravet sannolikt i 
fråga om inhibition i jämförelse med den ordinära prövningen fordra olika robust utredning, se 
H. Eklund 1998, s. 224.  
247 Med detta menas alltså att beviskravet inte får sättas lägre än styrkt bortom allt rimligt tvivel 
trots att robusthetskravet tillåts variera.  
248 C. Diesen 1993, s. 267.  
249 Faktorer som bör tillmätas betydelse inom förvaltningsprocessen diskuteras utförligt i kap. 
3 särskilt avsnitt 3.4.1. 
250 C. Diesen 1993, s. 285.  



 
 

63

genom att nivåskatta bevissituationens soliditet utifrån delvis självbestämda 
gränser.251  

Robusthetsbegreppet har fångat mitt intresse och aktualiserar ur min syn-
vinkel tre frågekomplex. För det första, hur förstås och definieras begreppet 
robusthet i den processrättsliga kontexten? Detta behandlas under avsnitt 
2.1.8.1. För det andra, hur kan begreppet operationaliseras och vilka juridiska 
instrument finns tillgängliga för att värdera den befintliga bevissituationen och 
uttrycka grader av robusthet? Detta spörsmål avhandlas i avsnitt 2.1.8.2. Och 
till sist, för det tredje, vilka konsekvenser följer av icke-robusthet? Den frågan 
behandlas i avsnitt 2.1.8.3.  

Frågeställningarna utgör i den följande texten rubriker. Framställningen har 
ett tudelat syfte; dels att ge en allmän orientering om de processuella frågor 
som robusthetsbegreppet knyter an till, dels betona vikten av att bevissituat-
ionens robusthet beaktas vid prövningen av indispositiva mål.  

2.1.8.1. Processrättsliga perspektiv på robusthet   
Det går en skiljelinje i doktrinen mellan dem som anser att robusthet utgör ett 
moment i bevisvärderingen och dem som anser att bevisningens robusthet re-
spektive värde rör två skilda frågor som inte samverkar. Det är svårt att säga 
att den ena uppfattningen dominerar.  

Ekelöf, som först introducerade robusthet som begrepp inom processrätten, 
beskriver en bevissituation som robust när ”utredningen är så fullständig att 
det, så vitt man vet, inte existerar någon icke förebringad bevisning som kun-
nat påverka bevisvärdet”.252 Ekelöfs definition ger vid handen att robusthet 
handlar om att bedöma hur väl värderingen av den befintliga bevissituationen 
skulle stå sig för det fall ytterligare bevisning tillfördes målet. Om bevissitu-
ationen antas vara skör eller känslig för ny bevisning är den icke-robust, eller 
orobust. Bevissituationen är skör om bevisningens värde (bevisvärdepunkten) 
bedöms kunna påverkas av att ytterligare bevisning tillförs målet, dvs. om do-
marens bedömning avseende ett rättsfaktum kan växla från styrkt till sannolikt 
på grund av den nya bevisningens värde. Om bevissituationen inte är skör utan 
stabil i bemärkelsen att bevisvärdet bedöms stå orubbat trots att ny bevisning 
tillförs målet är bevissituationen robust. Förhållandet antas alltså vara binärt 
och absolut. Frågan om bevisningens robusthet och bevisningens värde glider 
ihop enligt Ekelöfs definition i och med att de två koncepten fungerar som 
kommunicerande kärl.253 Domaren måste nämligen vid robusthetsbedöm-
ningen ta ställning till vilka bevis som saknas och vilket bevisvärde dessa ty-
piskt ger. Ponera att centrala bevis fattas, säg att mordvapnet saknas, ja då 
sänks värdet av hela bevissituationen enligt Ekelöf eftersom det saknade be-

                               
251 T. Bylund 1993, s. 95 ff; P. Esaiasson et al. 2012, s. 144.  
252 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 188-189. 
253 P. O. Ekelöf 1988, s. 35; C. Diesen 2015, s. 336.  
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viset normalt sett har ett högt bevisvärde, och skulle det tillföras process-
materialet skulle det ha en avgörande verkan.254 Robusthet tillåts inverka på 
bevissituationens bevisvärde enligt detta synsätt.  

Mot Ekelöfs definition opponerar sig Lindell som hävdar att det strider mot 
35 kap. 1 § RB och principen om fri bevisvärdering att ta i beaktande sådan 
bevisning som inte förts in i målet, vilket Lindell menar blir konsekvensen av 
Ekelöfs linje. När målet är klart för avgörande, består processmaterialet av den 
bevisning som tillförts målet och endast den får ligga till grund för rättens 
bevisvärdering. Man kan exempelvis tänka sig att ett vittne avlider innan hon 
har hörts – domaren är då förhindrad att ta i beaktande vad hon skulle ha sagt 
eftersom han om detta ingenting vet. Möjligtvis skulle avsaknaden av detta 
vittnesmål kunna påverka robusthetsbedömningen, men det får inte tillåtas på-
verka domarens värdering av bevissituationen. Utgångspunkten, i alla fall i 
den dispositiva tvisten, måste vara att den befintliga utredningen betraktas 
som den fullständiga bevisningen oavsett om ”verkligheten” potentiellt inne-
håller ytterligare bevis.255   

Lindell menar att det är principiellt fel att, som Ekelöf gör, uttrycka robust-
het och bevisvärde på samma skala och låta robusthetsbedömningen inverka 
på bevisvärderingen.256 Robusthet och bevisningens värde handlar om två 
skilda frågor. Robusthet tar sikte på det s.k. informationsproblemet, bevisvär-
dering tar sikte på sannolikhetsbedömningen beträffande ett rättsfaktum.  

Lindells låda får återigen illustrera problematiken.257 I lådan ligger samtliga 
bevis, 10 till antalet. Av dessa får domaren ta del av två, men utan att samtidigt 
informeras om att det totala antalet uppgår till 10. Genom att värdera dessa två 
bevis kan domaren dra slutsatsen att bevisvärdet för ett visst tema/rättsfaktum 
uppgår till exempel styrkt. Om domaren förses med ytterligare bevis från lå-
dan kan sannolikhetsbedömningen beträffande den konkreta omständigheten 
förändras - stärkas eller försvagas - men bevissituationens robusthet ökar all-
tid. Dilemmat, informationsproblemet, är att vi aldrig kan veta exakt hur 
många bevis som lådan inrymmer. 258 För att kunna hantera informationspro-
blemet utvecklar Lindell en nivåskattningsteori vilken jag återkommer till i 
avsnitt 2.1.8.2. Informationsproblemet handlar alltså om svårigheten att be-
döma relationen mellan de bevis som domaren har tillgång till och de bevis 
som faktiskt existerar (men som är okända för domstolen).  

                               
254 Enligt Ekelöfs synsätt förklaras exempelvis det låga beviskravet för häktning av att bevis-
situtionen i dessa fall vanligtvis lider av bristande robusthet. Se också T. Bylund 1993, s. 98-
100.  
255 Jfr dock M. Strandberg 2012, s. 223. 
256 Lindell 2017, s. 635. 
257 Se ovan fotnot 228. 
258 Om jag förstår Lindell rätt placerar han problemet på epistemologisk nivå, det vill säga om 
vi inte kan nå säker kunskap om hur många bevis som totalt sett existerar, snarare än på onto-
logisk nivå. Ur en ontologisk synvinkel skulle man kunna hävda att det inte finns en given 
mängd bevisning, det finns ingen objektivt sett ”total” bevissituation, utan också det är ytterst 
en subjektiv bedömningsfråga.   
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Givet informationsproblemet menar Lindell att domstolen i just indisposi-
tiva mål måste särskilja robusthetsbedömningen från bevisvärderingen. Ge-
nom att skilja mellan bevisbördan och den s.k. utredningsbördan, kan frågorna 
hållas isär. Bevisbördan tar sikte på parternas uppgift att bevisa relevanta om-
ständigheter. Utredningsbördan tar istället sikte på uppgiften, som i indisposi-
tiva mål delas mellan parterna och domstolen, att föra in bevisning i målet. 
Lindell menar att en primär utredningsbörda riktas mot parterna i linje med 
principen om det kontradiktoriska förfarandet, och att en sekundär utrednings-
börda läggs på domstolen i linje med officialprincipen.259 Utredningsbördan 
synliggör alltså domstolens ansvar att förhålla sig till bevisningens robusthet 
och frågan om ytterligare bevisning bör tillföras målet.260  

Robusthet har en avgörande betydelse i indispositiva mål eftersom domsto-
len har ett självständigt ansvar för bevissituationen. I dispositiva mål däremot 
är robusthet en icke-fråga eftersom bevisföringen är ett partsansvar, och det 
står dem fritt att medvetet lämna bevisning utanför processmaterialet om de 
så önskar.261  

Det hävdas ibland att bristande robusthet inte bör påverka värderingen av 
bevissituationen; icke införd bevisning ska inte tillåtas inverka negativt på be-
visvärdet av den införda bevisningen. Argumentet är att vi inte har kunskap 
om innehållet och värdet av eventuell bevisning som inte tillförts målet. Dess-
utom har domaren att pröva allt som förekommit i målet, dvs. endast den in-
förda bevisningen.262  

Samtidigt kan det förstås vara svårt att fullt ut skilja på de två aspekterna. 
Om bevisning som typiskt sett har stort bevisvärde inte finns tillgänglig i må-
let kan det inverka på domarens bedömning avseende den konkreta omstän-
dighet som är föremål för bevisningen. Man kan fråga sig om det inte 
ofrånkomligen är så att bevisvärdet av den befintliga utredningen påverkar 
domarens robusthetsbedömning. Om utredningens robusthet ska tillmätas be-
tydelse vid bevisvärderingsmomentet råder delade uppfattningar om i doktri-
nen 263 Jag tror att det är värdefullt att skilja mellan dessa två frågor, åtminstone 
initialt, eftersom blicken då kan riktas mot bevisningens robusthet innan be-
visvärderingen sker.264  

I sin avhandling har Strandberg analyserat robusthetsbegreppet. Strandberg 
menar att graden av robusthet varierar med bevisens värde. Robustheten be-
döms enligt hans uppfattning med hänsyn till dels värdet av den i målet införda 
bevisningen, dels det potentiella värdet av den bevisning som saknas.265 
Strandberg menar att om vi vet att en bevissituation är fullständig så är den 

                               
259 B. Lindell 2017, s. 149. 
260 ibid., s. 614. 
261 Jfr dock M. Strandberg 2012, s. 220. 
262 B. Lindell 1987, s. 353;C. Diesen 1993, s. 233, 382. 
263 R. Nordh 2019c, s. 14; P.O. Ekelöf et al 2019, s. 187-189; B. Lindell 2017, s. 582-585.  
264 T. Bylund 1993, s. 97. 
265 C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 208 ff. 
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också robust och kvar finns bara att bedöma sannolikheten för ett rättsfaktum 
mot ett beviskrav.266 Men påpekar Strandberg, givet informationsproblemet 
kan en domare sällan eller aldrig veta om utredningen faktiskt är uttömmande, 
fullständig och därmed robust.267 Informationsproblemet tvingar oss, enligt 
Strandbergs uppfattning, att operationalisera begreppet robusthet och göra det 
konkret och användarvänligt.268 Därför bör abstrakt robusthet skiljas från kon-
kret robusthet. Abstrakt robusthet relaterar till totalbevissituationen dvs. det 
vi skulle kunna kalla för den fullständiga bevissituationen. Konkret robusthet 
står i förhållande till bestämda bevis, dvs. ett eller flera saknade bevis. Genom 
att förhålla sig till konkret robusthet kan blicken riktas mot frågan om vilka 
bevis som bör ingå i bevissituationen. Hur robusthetsbegreppet kan operation-
aliseras för att kunna användas som ett analysverktyg i indispositiva mål be-
handlas längre fram.  

Robusthet fångar en intressant aspekt av bevisprövningen som ligger i 
gränslandet mellan bevisvärdering och något ”annat”. Om bevisvärdering 
handlar om att bedöma bevisningen och bilda sig en uppfattning om hur starkt 
bevisningen talar för eller mot existensen av ett faktapåstående, så handlar 
detta ”andra” om att bedöma bevissituationen soliditet. Som vi har sett finns 
det argument för att betrakta bevissituationens robusthet som en dimension av 
bevisvärderingen.269 Beakta exempelvis DNA-bevisets styrka och betydelse 
med avseende på bevisningens robusthet.270 Det finns dock också skäl att för-
söka undvika fallgropen att dra generaliserande slutsatser och säga att ett bevis 
med högt värde per definition ger en robust bevissituation. Robusthetfrågan 
är mer komplicerad än så och måste bedömas i ljuset det enskilda målet.    

I andra samhällsvetenskapliga sammanhang nämns ibland begreppsparet 
validitet och reliabilitet som goda instrument för forskare att utvärdera sin 
undersökningsmetod och analys.271 Med validitet avses utredningsmaterialet 
relevans för det man vill studera/mäta, och reliabilitet avser utredningsmateri-
alets tillförlitlighet. Med Lundqvists ord kan följande exempel ges: 

En man som i upprymd stämning vandrar hem genom natten tappar bort 
sin nyckel. Några förbipasseranden finner honom ivrigt sökande efter den un-
der ljuset av en gatlykta. För att hjälpa honom frågar de om han mera exakt 
kan ange var han tappade nyckeln. Han pekar då ut i mörkret och säger: ”Nå-
gonstans där borta, men där är så mörkt att jag inte kan se någonting”.  

Som metod har mannens sökande hög reliabilitet: han har ett av ljuskretsen 
väl avgränsat område, men validiteten är däremot lika med noll eftersom nyck-
eln finns någon annanstans.    

                               
266 Ibid., s. 210. 
267 Ibid., s. 191. 
268 Ibid., s. 208. 
269 Ibid., s. 335. 
270 C. Diesen 2015, s. 215. 
271  L. Lundquist 1993, s. 99. 
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Översatt till den juridiska kontexten och närmare bestämt till domarens 
uppgift att pröva bevisningen kan följande sägas. Den grundläggande premis-
sen för bevisvärdering (och rättstillämpning överhuvud) är att domaren i sina 
omdömen ska sträva efter att vara så saklig som möjligt. Domaren avkrävs 
inte objektivitet, och några sådana krav uppställs inte heller i vare sig RF eller 
RB, men däremot åligger det domaren att vara opartisk, saklig och att motivera 
sina beslut så att andra ”förnuftiga” personer kan följa dennes resonemang och 
tankegångar.272  

Det är således lätt att se relevansen av att beakta bevissituationens validitet 
genom att fråga sig: ger förevarande bevisning kunskap om det ifrågavarande 
rättsfaktumet, eller är bevisningen för smal? Något svårare är det kanske att 
förhålla sig till bevissituationens reliabilitet men följande frågeställning torde 
fånga reliabilitetsaspekten: är den samlade bevisningen tillräckligt omfattande 
och tillförlitlig för ett tillräckligt säkert beslut ska kunna fattas.  

Hur vi förstår betydelsen av robusthet skiljer sig alltså åt, men gemensamt 
är att frågan om robusthet lyfts fram som en relevant aspekt i den rättsliga 
prövningen av indispositiva mål.273 För att en domare ska kunna bedöma om 
en bevissituation är robust eller inte krävs en operativ analysmodell. Inom 
processrätten har det utarbetats olika modeller för hur robusthetskrav ska 
kunna uttryckas och robusthetsbedömningar de facto ska kunna utföras.  

2.1.8.2. Verktyg för att värdera och gradera robusthet 
Hur pass robust en bevissituation bedöms vara påverkas av en rad faktorer. Ett 
argument är att fler bevis, oavsett om de stärker eller nedbringar sannolikheten 
för ett visst rättsfaktum, ger typiskt sett ett bättre och mer robust underlag. 
Ofta är det säkert riktigt att fem bevis är bättre än två även om det naturligtvis 
inte alltid är så. Det kan dock förhålla sig så att ett bevis med högt bevisvärde 
ger ett bättre beslutsunderlag än tre bevis med svagt bevisvärde.  

Det torde dock sällan vara så att endast ett bevis, i kraft av sitt bevisvärde, 
fullständigt slår ut all annan bevisning. Förutom mängden bevis och bevis-
ningens värde, kan också bevisningens representativitet spela in. Strandberg 
förklarar att en representativ bevissituation utmärks av att den inkluderar såväl 
gynnsamma som ogynnsamma bevis. Genom att ställa den representativa be-
vissituationen mot den selektiva, där en ensidig urvalsprocess legat tillgrund 
för bevisföringen, framträder poängen tydligare. Med en representativ bevis-
situation avses alltså inte samma sak som en fullständig bevissituation även 
om det kan uppfattas som en glidande skala.274 

Som har framgått tvingar informationsproblemet oss att, om vi vill utmejsla 
ett begrepp som går att tillämpa i processen, konkretisera vilka bevis som ska 
ligga till grund för robusthetsbedömningen. Fokus riktas därmed från frågan 

                               
272 C. Diesen 1993, s. 381 ff. 
273 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 189. 
274 C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 210. 
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om vad robusthet ”är” till frågan om hur vi kan gradera robusthet. I bl.a. sin 
avhandling har Lindell bemött även denna frågeställning och menar att det 
finns tre inofficiella utredningsnivåer; knapp, normal och fullständig. Lindell 
framhöll där att en knapp utredning i vissa fall kan bedömas som robust medan 
en sådan bevissituation i andra fall anses bristfällig.   

Vilken ”nivå” som enligt Lindells uppfattning ska uppfyllas i det enskilda 
målet varierar mellan måltyper och inom varje målgrupp men gör följande 
kategoriseringar.275  

• Kategori 1: lindriga brottmål, summarisk process, straffprocessuella 
tvångsmedel276  

• Kategori 2: ordinära brottmål och merparten av de civilrättsliga målen 
• Kategori 3: grova brottmål och vissa skadeståndsmål 

 
Matrisen illustrerar Lindells nivåer och målkategorier.  
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Figur 3  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Lindells robusthetsnivåer  

Diesen framhåller att Lindells indelning bör nyanseras eftersom det inte bara 
är brottets grovhet som styr robusthetskravet utan att också det enskilda målets 
unicitet. Härvidlag är det, utöver brottet grovhet, bl.a. relevant att beakta den 
tilltalades inställning (erkänt/förnekat) och om den tilltalande är närvarande 
eller om målet avgörs i hans utevaro.277 Enligt Diesen bör robusthetskravet 
alltså vara differentierat inte bara mellan måltyper, utan också inom en och 
samma måltyp.  

                               
275 B. Lindell 1987, s. 345. 
276 Om robusthet och inhibition, se H. Eklund 1998, s. 197. Om robusthet och tvångsmedel se 
T. Bylund 1993, s. 94 ff. 
277 C. Diesen 1993, s. 266. 
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Vidare menar Diesen att man också bör skilja mellan domstolens och par-
ternas utredningsansvar och använder sig i detta syfte av begreppsparet utred-
ningskrav/utredningsstandard.278 Diesen menar, precis som Lindell, att 
robusthet och bevisvärde utgör två separata moment.  

Utredningsstandard, som Diesen definierar det, utgör ett processlednings-
kriterium och det riktmärke domaren ska sikta mot i den processledande verk-
samheten. Riktmärket utgör ett slags minimikrav på bevisningens robusthet 
och så länge utredningsstandarden inte är uppnådd är målet inte heller klart 
för avgörande. Diesen skiljer vidare mellan abstrakt och konkret utrednings-
standard. Med abstrakt standard åsyftas det generella robusthetskravet som 
uppställs utifrån den ”typiska bevissituationen” som är den gängse beträffande 
den aktuella måltypen. Med konkret standard avses det anpassade robusthets-
kravet som bestäms utifrån enskilda fallets unika förutsättningar (aktualiserar 
målet särskilt svårbevisade rättsfakta, finns erkännanden, etc.). Standarden 
kommer därmed variera från fall till fall och det är domarens uppgift att när-
mare definiera vilken standard som ska krävas i det enskilda fallet.  

Det finns enligt Diesens mening inga fasta referenser som domaren kan luta 
sig mot och lägga till grund för sin bedömning utan domaren är hänvisad till 
s.k. erfarenhetssatser (sina egna eller med hjälp av andras erfarenheter).279  
Skulle utredningen bedömas vara bristfällig måste domstolen fortsätta hand-
läggningen eftersom det är domarens ansvar att upprätthålla utredningsstan-
darden i det enskilda målet. Enligt Diesens uppfattning kan domaren tillgripa 
processledning eller någon annan utredningsåtgärd i syfte att förmå parterna 
att inkomma med ytterligare bevis fram till den punkten att standarden (ro-
busthetskravet) är uppnådd.280  

Även om kraven på utredningen varierar mellan de enskilda målen, kan en 
minimistandard utkristalliseras. I erkända bötesbrott bör en utsaga från den 
tilltalade finnas för att erkännandet ska kunna prövas. Enligt Diesen bör rätten, 
som ett minimum, pröva om erkännandet är ”klart och förbehållslöst”.281 
Denna minimistandard kan höjas utifrån en bedömning av kategorierna: brot-
tets grovhet, den tilltalades inställning, uppsåtskrav och andra specifika om-
ständigheter i det enskilda fallet.  

Enligt Diesen är det möjligt att uppställa ett utredningskrav mot parterna, 
som går utöver utredningsstandarden. I brottmål riktas detta utredningskrav 
enligt Diesen uppfattning i stort sett alltid på åklagaren.282 Detta utrednings-
krav riktas mot bevissituationens omfattning och domaren bör ta ställning till 

                               
278 Ibid., s. 268. 
279  C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 27-29.  
280 Diesen framför en rad utredningsåtgärder som finns tillgängliga för domaren, exempelvis 
bevisbestämning 45:10, skriftlig föreläggande 45:10 st. 3, muntlig förberedelse 45:13, komplet-
terande av förundersökning 45:11, besluta om sakkunnig 45:12, 35:6, se C. Diesen 1993, s. 276, 
280. 
281 Ibid., s. 320. 
282 Ibid., s. 268; C. Diesen 2015, s. 182. 
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Figur 5 - Robusthetkravsnivåer

om den täcker alla relevanta omständigheter eller om utredningen är för smal. 
Om utredningen inte täcker alla relevanta omständigheter kan domaren redan 
på grund av bristande robusthet ogilla talan. Bevissituationen kan alltså fort-
farande lida av robusthetsbrister men ändå vara klart för avgörande.  

För egen del kommer jag dock inte följa Diesens exempel och skilja mellan 
utredningsstandard och utredningskrav av det skälet att denna skillnad inte är 
motiverad på samma sätt i indispositiva civilrättsliga mål eller i förvaltnings-
mål då de inte bygger på ett ackusatoriskt förfarande.283 Jag kommer kort och 
gott använda mig av robusthetskrav.  

Diesen anser inte att det går att omvandla robusthet till enkla skalor, och på 
ett principiellt plan instämmer jag men samtidigt tycker jag att kan en skala 
eller matris fungera som ett användbart verktyg och en översikt.284 Därför har 
jag tagit mig friheten att ställa upp Diesens begrepp i en skala och matris.  

Diesen använder fyra begrepp som referenspunkter för att gradera bevis-
ningens robusthet i ett brottmål som avgörs i den tilltalades närvaro: mini-
mistandard, knapp utredning, normal utredning, och fullständig utredning. 
D.v.s. samma referenser som Lindell med tillägget om minimistandard. Vi-
dare använder Diesen fyra faktorer som bör påverka hur robust utredningen 
bör vara: brottets grovhet, den tilltalades inställning, uppsåtskrav och omstän-
digheter i det enskilda fallet. Sambandet kan illustreras med figuren nedan. 
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process 

- uppsåtskrav 

- erkännande 

- brottstyp 

  

Minimistandard        Knapp       Normal            Fullständig 
 
 

Av denna figur går det att utläsa att om enbart brottstypen beaktas, krävs en 
normal utredning. Beaktas ytterligare faktorer så kan robusthetskravet såväl 
ökas som minskas. I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla att det enligt 

                               
283 Diesen skiljer mellan utredningsstandard och utredningskrav eftersom domstolen vid pröv-
ningen ska verka för en materiellt grundad dom samtidigt som den har att beakta att det i hu-
vudsak är åklagaren som ska föra processen framåt och stå för bevisföringen, pga. att processen 
är ackusatorisk, se C. Diesen 1993, s. 310-311. 
284 Ibid., s. 286, 322. 
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min mening inte är möjligt att positivt fastslå var på skalan referenspunkterna 
ska placeras eftersom det rör sig om tolkningsfrågor.  

Domarens tillvägagångssätt i det enskilda målet för att bedöma den befint-
liga utredningens robusthet ska enligt Diesen baseras på erfarenhetssatser. I 
normalfallet, hävdar Diesen, vet domaren vad som krävs. Skulle domaren råka 
en målkategori för första gången får vederbörande läsa in sig på rättsområdet, 
fråga en kollega eller dra egna slutsatser. 

Om vi fokuserar på det som jag kallar robusthetskrav och robusthetsvärde 
och försöker formulera dessa två skattningspunkter skulle det kunna se ut en-
ligt följande. En robusthetkravspunkt används för att ge information om det 
robusthetskrav som gäller i det enskilda målet och robusthetvärdepunkt ger 
information om domarens bedömning av den befintliga bevisningens tillmätta 
robusthet.   

Robusthetkravspunkt och robusthetsvärdepunkt kan illustreras med hjälp 
av figuren nedan, på samma sätt som bevisbördepunkt och bevisvärdepunkt i 
Figur 3.  

Om robusthetvärdepunkten ligger till vänster om robusthetskravpunkten är 
bevisningen icke-robust. Enbart om punkterna sammanfaller, eller om robust-
hetvärdepunkten kan placeras till höger om robusthetkravpunkten anses utred-
ningen vara robust. 

 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.8.3. Konsekvenser av en icke-robust bevissituation  
Frågan om vilka konsekvenser som kan förväntas följa av en icke-robust be-
vissituation återstår att behandla.  

Problemet med ett separat robusthetskrav är att den processrättsliga syste-
matiken inte riktigt kan hantera ett separat krav om robusthet eftersom den i 
princip bara har instrumentet bevisbörda för att placera risken att förlora målet 
mellan parterna.285 Om en domare bedömer den befintliga bevissituationen 
                               
285 T. Bylund 1993, s. 98. 
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Figur 6 - Robusthetvärdepunkt och robusthetkravspunkt.
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icke-robust och därför anser att det behövs ytterligare bevisning för att kunna 
bedöma huruvida ett visst rättsfaktum är för handen måste domaren ta ställ-
ning till 1) vilket processubjekt som bör åläggas ansvaret att föra in ytterligare 
information och 2) vad som ska ske om robusthetsbristen inte avhjälps.  

Som en lösning på första frågan framförs i doktrinen att domstolen, om 
processledning inte räcker för att avhjälpa bristen, ska ta ställning till vilket 
processubjekt som ska åläggas utredningsbördan/bevisföringsbördan. Ofta 
faller den på den part som har bevisbördan, men det gäller som tidigare nämnts 
inte utan undantag. I vissa fall kan det finnas anledning att lägga ansvaret för 
bevisföringen på ena parten och bevisbördan på den andra parten.286 Bevisfö-
ringsbördans placering ger svar på fråga två. Om bevisbördan och bevisfö-
ringsbördan sammanfaller är svaret givet, den bevisbördebärande parten har 
inte lyckats bevisa det relevanta rättsfaktumet. I och för sig skulle det kanske 
vara mer korrekt att uttrycka det som att bevisningen inte är tillräckligt robust 
snarare än att ett visst rättsfaktum inte är bevisat.287 Om bevisbördan och ut-
redningsbördan inte sammanfaller bör emellertid konsekvensen av en icke-
robust bevissituation formuleras så att den bevisbördebärande partens påstå-
ende om det rättsfaktum som är föremål för bevisning tas för gott eftersom 
den andra parten inte uppfyllt sin bevisföringsbörda.  

Att placera en bevisföringsbörda på domstolen är dock inte problemfritt 
givet utgångspunkten att domstolen inte är part i målet och därmed inte heller 
kan förlora målet. Diesen och Lindell är båda av uppfattningen att rätten har 
ett ansvar att ex officio tillse att bevissituationen är robust och talar i det sam-
manhanget om domstolens utredningsbörda.288 Även Andersson argumenterar 
för att man i borde kunna lägga en börda på domstolen att vidta utredningsåt-
gärder om utredningen brister i ett indispositivt mål.289 

Det finns olika typer av utredningsåtgärder som en domstol kan vidta i syfte 
att berika processmaterialet och läka robusthetsbrister. Den kan som sagt ge-
nom processledning försöka förmå parterna att föra in ytterligare process-
material. Den kan också ex officio föra in bevisning (35 kap. 6 § RB) och 
anlita sakkunnig (enl. 40 kap. RB).290 Ytterligare anvisningar står ibland att 
finna i den tillämpliga materiella rätten. Exempelvis finns, som tidigare 
nämnts, bestämmelser i FB angående rättens ansvar att tillse utredningen i 
vårdnadsmål.   

Om domstolen kan antas ha en skyldighet att vidta utredningsåtgärder, ak-
tualiseras också frågan om underlåtenhet i det avseendet kan ses som ett rät-
tegångsfel som intraprocessuellt bör leda till undanröjande och återförvisning, 
och postprocessuellt grunda domvilla och/eller resning.  

                               
286 L. Heuman 1980, s. 472. 
287 B. Lindell 2017, s. 614. 
288  C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 81; B. Lindell 2017, s. 614. 
289 T. Andersson 1999, s. 241. 
290 Innan sakkunnig utses bör dock rätten samråda med parterna, se B. Lindell 2017 s. 569.   
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Enligt 50 kap. 28-29 §§ RB kan rättegångsfel av den typ vi här talar om 
som skett vid prövningen hos underrätten medföra att HovR undanröjer och 
återförvisar målet till underrätten för förnyad handläggning.291 Domstolen kan 
emellertid finna att målet inte bör återförvisas utan istället avgöras i överrät-
ten. I detta avseende har domstolen i högre rätt att beakta dels huruvida rätte-
gångsfelet kan antas ha påverkat utgången i det överklagade målet, dels om 
bristen utan olägenhet kan avhjälpas hos HovR. I doktrinen anförs att om un-
derrätten åsidosatt en väsentlig rättighetsgaranti så kan man anta att felet på-
verkat utgången i målet.292 Enligt min uppfattning torde underlåtenhet från 
domstolens sida att pröva officialfakta räknas in i denna kategori.293 En intres-
sant fråga är i vad mån s.k. domstolsdisciplinära faktorer ska ges utrymme i 
avvägningen mellan att återförvisa och läka. Med domstolsdisciplin avses bru-
ket av återförvisning som styrmedel för att öka underrätterna benägenhet att 
följa de grundläggande processuella reglerna. Domstolsdisciplin viktas mot 
processekonomi.294     

Har en dom vunnit lagakraft kan det vara fråga om domvilla. Domvilloreg-
lerna finns i 59 kap. 1 § RB och i doktrinen råder mer eller mindre konsensus 
om att underlåtenhet att beakta officialfakta i princip utgör ett sådant grovt 
rättegångsfel som grundar rätt till klagan mot domvilla enligt stadgandets 
punkt 4.295 Relevansrekvisitet, dvs. att felet måste ha varit sådant att det kan 
antas ha påverkat målets utgång, är normalt sett uppfyllt redan här på den 
grunden att en väsentlig rättighetsgaranti åsidosatts.296 Även ursäktsrekvisitet 
bör utan större svårigheter anses vara uppfyllt i och med att rättegångsfelet 
beror på att domstolen brustit i en indispositiv process.297 

Emellertid ligger frågan öppen om det alltid ska betraktas som domvilla när 
en domstol har brustit i sitt ansvar. Andersson menar att underlåtenhet att be-
akta officialfakta i indispositiva mål i princip ska betecknas som grovt rätte-
gångsfel och grunda domvilla. Lindblom invänder och menar att det vore 
olämpligt om varje liten ”miss” betraktas som ett grovt rättegångsfel. Enligt 
hans uppfattning bör bedömningen inte göras kategoriskt, utifrån vare sig typ 
av misstag eller typ av mål. Att en miss bör kategoriseras som ett grovt rätte-
gångsfel i ett mål, betyder inte nödvändigtvis att samma typ av miss bör ses 
som grovt rättegångsfel i ett annat mål.298 

Beträffande rättsläget i vårdnadsmål beskriver Kaldal att underlåtenhet att 
begära in utredning från nämnden har bedömts vara ett rättegångsfel och 

                               
291 L. Welamson och J. Munck 2016, s. 115. Beträffande tingsrättens prövning efter återförvis-
ning se ibid., s. 122.  
292 Ibid., s. 118.  
293 Ibid., s. 119.  
294 Prop. 1988/89:95 s. 53. 
295 T. Andersson 1999, s. 353-355; P. H. Lindblom 2002, s. 704. 
296 L. Welamson och J. Munck 2016, s. 115 ff, 223. Jfr dock P. H. Lindblom 2002, s. 706.  
297 P. H. Lindblom 2002, s. 706; T. Andersson 1999, s. 363-364.  
298 P. H. Lindblom 2002, s. 707; T. Andersson 1999, s. 365-366.  
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grunda domvilla. Detta alltså trots att en sådan utredning enligt FB inte måste 
föras in i målet.299  

Även resning enligt 58 kap. 1 § RB kan i princip aktualiseras om domsto-
len brustit och domen blivit materiellt oriktig på grund av att domstolen inte 
beaktat alla relevanta omständigheter, officialfakta, eller bevisfakta.300 Enligt 
punkten 3 i detta lagrum kan resning beviljas om nya omständigheter eller 
bevisning åberopas som sannolikt skulle ha lett till en annan utgång i det la-
gakraftvunna beslutet. I det fallet måste part göra sannolikt att hen inte kunnat 
åberopa den nya omständigheten eller bevisningen i den tidigare processen. 
Möjligen kan samma argument anföras här som ovan vid domvilla beträffade 
ursäktsrekvisitet, det vill säga att det ska tillämpas generöst.301  

2.2. Sammanfattning  
Den processrättsliga doktrinen innehåller en rik begreppsbildning som både 
kategoriserar olika typer av information och beskriver gränserna för parternas 
dispositioner i förhållande till domstolen.  

Uppdelningen mellan sak- och rättsfrågor är grundläggande för processrät-
ten, där rättsfrågor handlar om rättsliga normer och sakfrågor om process-
material och bevisfrågor. Av hävd och enligt principen jura novit curia är det 
rättens arbetsuppgift att subsumera rättsfakta under rekvisit vilket innebär att 
domaren sätter rättsliga etiketter på konkreta omständigheter. Domaren besva-
rar frågan om vilka konkreta omständigheter i det enskilda målet som har rätts-
lig relevans genom tolka och uttyda de rättsliga normerna. Lagen, normerna, 
är uppbyggda av paragrafer som kan delas upp i olika rekvisit vilka utgör vill-
kor för att en viss rättsföljd ska inträda. Många rekvisit är svåra att exakt de-
finiera och därmed ges domaren ett utrymme att göra sin tolkning av lagens 
innebörd och lagens närmare tillämpning.302  

De konkreta omständigheter som är relevanta i förhållande till ett rekvisit 
kallas rättsfakta. För att en konkret omständighet ska beaktas som ett rättsfak-
tum krävs dock inte bara att omständigheten är relevant. Rätten måste också 
finna den bevisad. Inom processrätten erkänns den notoriska svårigheten att 
nå fullständig visshet gällande ett faktapåståendes riktighet och därför åter-
finns inom processrätten olika beviskrav istället för ett krav om absolut kun-
skap. Beviskrav utgör ett mått på bevisningens styrka och fungerar som 
referenspunkter när domaren i rättstillämpningen ska avgöra om en omstän-
dighet är bevisad eller inte. Värdet av bevisningen måste träffa eller överstiga 

                               
299 A. Kaldal 2010, s. 263. 
300 T. Andersson 1999, s. 416 ff. 
301 Jfr Andersson menar att det m.a.p. underlåten officialprövning finns skäl för att tillämpa 
domvilloreglerna generöst men resningreglerna restriktivt, ibid., s. 370, 393. 
302 P. H. Lindblom 2003, s. 172, 177. 
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det uppställda beviskravet för att rätten ska kunna fastställa ett faktapåståen-
des riktighet. Det är alltid domarens ansvar att bedöma om bevisningen i målet 
är tillräckligt stark. Ibland skiljs mellan bevisningen och informationen den 
innehåller som då kallas bevisfakta. Som samlingsbegrepp för bevisfakta och 
rättsfakta används termen processmaterial.   

Vidare är utgångspunkten inom civilprocessen att den rättsliga tvisten slits 
mellan två parter i en kontradiktoriskt förfarande och att den ena parten kom-
mer att tappa, helt eller delvis, och den andra vinna i motsvarande utsträck-
ning. För att peka ut den part som står risken att förlora om relevanta 
omständigheter inte bevisas används termen bevisbörda.  

När det gäller ansvarsfördelningen beträffande vad som ska ingå i det pro-
cessmaterial som domstolen får grunda sitt avgörande på, så är RB:s regler i 
huvudsak konstruerade med avsikt på de dispositiva tvistemålen. Enligt 
17 kap. 3 § RB får domstolen enbart beakta sådana rättsfakta part åberopat, 
och enligt 35 kap. 6 § RB faller det enbart på parterna att föra in bevisning i 
målet. I de indispositiva tvistemålen är ordningen i stora delar annorlunda, 
eftersom officialprincipen ska prägla förfarandet. Det innebär bl.a. att dom-
stolen får vidta utredningsåtgärder och självständigt berika processmaterialet. 
Domstolen får då beakta även icke-åberopade omständigheter, vilket med 
andra ord innebär att åberopsbördan är satt ur spel. Vidare får rätten ex officio 
tillföra målet bevisning för det fall den bedömer att den befintliga bevissituat-
ionen saknar relevanta bevis.   

Enligt RB:s regler åläggs domstolen i den indispositiva processen ingen 
absolut skyldighet att vidta utredningsåtgärder, utan domstolen ges snarare en 
befogenhet att vidta utredningsåtgärder. Trots att utredningsskyldigheten i 
detta läge ses som fakultativ kan underlåtenhet utgöra ett grovt rättegångsfel 
och domvilla.  

En regelrätt utredningsskyldighet kan dock komma att åläggas domstolen 
till följd av bestämmelser i den materiella civilrätten. Om domstolen anses ha 
en utredningsskyldighet, måste domaren ta i beaktande om parterna har infört 
alla relevanta rättsfakta och bevisfakta eller om domstolen bör berika process-
materialet (genom processledning eller officialprövning) innan domstolen av-
gör målet. Underlåtenhet i denna situation torde utan varje tvivel utgöra ett 
grovt rättegångsfel. 

Oavsett om domaren belastas med en skyldighet eller ges en befogenhet är 
domstolen i indispositiva tvistemål tvingad att förhålla sig till det informat-
ionsproblem som består i svårigheten att bedöma om processmaterialet om-
fattar alla relevanta rättsfakta och bevisfakta; eller om ytterligare 
processmaterial bör föras in i målet genom domstolens försorg. På det teore-
tiska planet spelar det ingen roll om parterna medvetet undanhåller informat-
ionen eller om de saknar sådana avsikter. Oavsett vilket måste domaren 
förhålla sig till informationsproblemet och på det praktiska planet kan doma-
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ren tillämpa olika strategier för att hantera det. Exempelvis kan domaren, ge-
nom att placera och fördela en informationsbörda med avseende på rättsfakta 
och en bevisföringsbörda/utredningsbörda beträffande bevissituationen på 
parterna, försöka optimera processmaterialet.  

Frågan inställer sig i detta sammanhang om domstolen får efterforska exi-
stensen av rättsfakta och bevisfakta. I den mån domstolen kan anses ha en 
skyldighet att införa relevant processmaterial är svaret självskrivet, men i de 
fall domaren endast har en möjlighet – vilka ramar finns för domaren att för-
hålla sig till då? Får domaren efterforska eller endast agera om det framkom-
mer indikationer om att relevanta rättsfakta lämnats utanför 
processmaterialet? I detta avseende påträffas i doktrinen olika uppfattningar. 
Domaren måste i det enskilda målet vikta officialintresset som aktualiseras 
mot framförallt tids- och kostnadsaspekter. I detta avseende ska nämnas att 
spannet mellan lagens råmärken är relativt stort och även om en underlåten 
officialprövning i efterhand kan bedömas som olämplig innebär det inte per 
se att domstolens underlåtenhet utgör ett rättegångsfel. 

Det finns en inneboende spänning mellan utredningsansvaret som åläggs 
domaren och bevisbördan som åläggs part. Bevisbördan pekar ut den part som 
riskerar att ”förlora” om ett visst rättsfaktum inte bevisas, och frågan väcks 
hur detta går ihop med domstolens ansvar att föra in relevant bevisning? Vad 
händer om domstolen inte fullgör sin skyldighet, ska den bevisbördebärande 
parten stå risken? Lindell som anser att termen bevisbörda är missvisande, 
laborerar istället med begreppsparet primär och sekundär utredningsbörda. I 
praktiken blir det, hävdar Lindell, ingen egentlig skillnad mellan en part som 
i en dispositiv process tappar ett mål på grund av att hen inte lyckats uppfylla 
sin bevisbörda och en part som i en indispositiv tvist tappar målet på grund av 
att bevisningen inte uppnått ställda beviskrav. Skillnaden ligger inte i resulta-
tet utan snarare i tillvägagångssättet i och med domstolens ansvar att tillse 
utredningen i målet. 

Hur ska domstolen kunna veta om det befintliga processmaterialet saknar 
relevanta omständigheter och bevisfakta?  Inom processrätten adresseras detta 
informationsproblem genom att belysa frågan om utredningens robusthet. Ro-
busthetsbegreppet bygger på tanken att den befintliga bevissituationen i ett 
mål ska ställas mot den ideala, fullständiga, bevissituationen (som inrymmer 
eventuella okända bevis). Givet att vi inte kan veta hur en fullständig situation 
ser ut har bl.a. Lindell och Diesen operationaliserat robusthetsbegreppet och 
laborerat med ett slags robusthetsskala, där olika robusthetskrav anges; mini-
mal, knapp, normal och fullständig. 

Det går inte att ge ett generellt svar på vilket robusthetskrav som ska till-
lämpas eftersom förutsättningarna i det enskilda målet också inverkar på ro-
busthetsbedömningen. För att illustrera förhållandet mellan det abstrakta 
robusthetskravet och den konkreta tillämpningen kan en parallell dras till de 
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processrättsliga instrumenten bevisvärdepunkt bevisbördepunkt. Med robust-
hetskravpunkt avses det robusthetskrav som uppställs i det enskilda målet, och 
med robusthetsvärdepunkt avses att markera domstolens robusthetsbedöm-
ning i det enskilda målet. Robusthetsvärdepunkten i relation robusthetskrav-
punkten upplyser alltså om den befintliga bevissituationen ska betraktas som 
fullständig eller inte. Vad som konstituerar en fullständig bevissituation är 
därmed ett normativt spörsmål som domaren självständigt måste bedöma uti-
från erfarenhetssatser, sina egna eller sakkunnigas. 

Hur pass allsidig och solid en bevissituation måste vara för att anses robust 
varierar från fall till fall, och relaterar inte främst till beviskravet utan enligt 
min uppfattning snarare till rättspolitiska aspekter. Hur mycket resurser ska 
läggas på att utreda det enskilda målet? Hur viktigt är det att det blir materiellt 
riktigt? Hur starkt är officialintresset i det enskilda målet? Därtill har det för-
stås betydelse för möjligheterna att erhålla en robusthet utredning om målet 
kräver framåtsyftande prognosbedömningar eller om andra s.k. systembundna 
utredningssvårigheter föreligger i det enskilda målet.  

Därtill kommer ytterligare svåra frågor för domstolen att ta ställning till 
som relaterar till de konsekvenser som bör följa av bristande robusthet. Ålig-
ger det domstolen en generell skyldighet att ex officio vidta utredningsåtgär-
der eller är processen ordnad så att valet att agera på eget initiativ står domaren 
fritt? Väcks frågan intraprocessuellt, det vill säga inom ramen för den ordinära 
processen kan domstolen självständigt berika processmaterialet. Uppkommer 
frågan vid ett ordinärt överklagande har överrätten att bedöma om bristen ut-
gör ett sådant rättegångsfel att underinstansens avgörande ska upphävas och 
målet återförvisas, eller om domstolen ska läka robusthetsbristen? Om frågan 
väcks postprocessuellt, det vill säga i den extraordinära processen kan rätte-
gångsfelet utgöra grund för både domvilla och resning.   

Mot denna bakgrund ska blicken riktas mot förvaltningsprocessen och små-
ningom också migrationsprocessen.  
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3. Förvaltningsprocess och utredningsansvar 

3.1. Domstolens utredningsansvar  
Vid prövningen av ett förvaltningsmål ska domstolen enligt 8 § st. 1 FPL ”se 
till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”. Vid första anblick 
kan tyckas att stadgandet är så pass allmänt hållet och att det inte går att utläsa 
mycket mer än att officialprincipen gäller i förvaltningsrättsprocessen i och 
med att domstolen har ett ansvar att gripa in i processen och berika utred-
ningen, processmaterialet, om så behövs.303  

Faktum är emellertid att det går att utläsa en hel del ur just det förhållandet 
att domstolen ska vidta utredningsåtgärder visavi processmaterialet eftersom 
det knyter an till den principiella ansvars- och rollfördelningen mellan dom-
stolen och parterna på sakfrågeplanet, det vill säga vilket processubjekt som 
ska utreda fakta i målet. I detta kapitel ska jag beskriva hur jag tolkar stadgan-
dets betydelse genom att placera det i en processrättslig kontext i vid mening.  

Paragrafen innebär som sagt att officialprincipen är styrande för processens 
utformning vad gäller roll- och ansvarsfördelningen över processmaterialets 
innehåll och omfattning. Att officialprincipen gäller medför att domstolen 
åläggs ett utredningsansvar som innebär att den förväntas gripa in i processen 
och utvidga processmaterialet om det inte är tillräckligt robust för att domsto-
len ska kunna avgöra målet. Det formella ansvaret är placerat på domstolen, 
och den ska tillse att alla relevanta omständigheter och all relevant bevisning 
förs in i målet. Domstolen kan delegera åt parterna att föra in processmateri-
alet, men om parterna av någon anledning inte hörsammar domstolen ska den 
– om den anser att utredningen inte är robust – vidta utredningsåtgärder.  

Den formella ansvarsfördelningen mellan domstolen och parterna vad gäl-
ler processmaterialets innehåll och omfattning ska inte förväxlas med det 
praktiska realiserandet och parternas faktiska inflytande över domstolens be-
slutsunderlag.304 Även parterna i ett indispositivt mål förväntas agera och efter 
bästa förmåga tillföra målet relevant processmaterial. Det anses inte bara vara 

                               
303 Jag använder termerna utredning och processmaterial synonymt. Termerna står som beteck-
ning för det material (som informerar om fakta i målet) som domstolen får beakta vid pröv-
ningen i ett mål. Låt vara att gränserna för vilket material som får beaktas dras olika beroende 
på måltyp. I ett förvaltningsmål är utredningen enligt 30 § FPL allt som finns i akten, vilket inte 
betyder att domstolen vid själva prövningen tvunget måste utgå från att allt som finns i akten är 
relevant.  
304 SOU 1991:106 (del B), s. 521. 
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processekonomiskt motiverat utan också logiskt utifrån premissen att parterna 
själva bäst känner sakförhållandena.305 

För att en domstol ska kunna fullgöra sitt ansvar krävs att den tar ställning 
till om den befintliga utredningen är tillräckligt solid – robust – för att målet 
ska vara klart för avgörande. Robusthet används inom civil- och straffprocess-
rätten beträffande indispositiva processer som ett mått på hur grundligt eller 
noggrant ett sakförhållande är utrett. Om utredningen är robust kan sakpröv-
ning ske, om den inte är robust bör utredningsåtgärder vidtas. Robusthet ges 
inom processrätten en relativ karaktär på så sätt att olika robusthetskravsnivåer 
tillämpas för att fastställa om en viss utredningssituation är robust eller inte 
(ungefär på samma sätt som det finns olika beviskrav för att fastställa om en 
omständighet är bevisad eller inte).306  

Vilket robusthetskrav som ska tillämpas, liksom frågan om den befintliga 
utredningen uppnår det ställda kravet är en fråga som domstolen har att be-
svara ex officio. Om utredningen inte är robust har domstolen ett ansvar att 
tillse att processmaterialet berikas.  

Skulle det visa sig att robusthetsbristen av det ena eller andra skälet inte går 
att läka, det vill säga att varken parterna eller domstolen lyckas bota bristen, 
ligger det på domstolens bord att fatta beslut om vilken part som ska bära 
risken av robusthetsbristen. Det är inte givet att det är den part som har bevis-
bördan som också ska belastas i detta avseende. Goda skäl kan finnas för att 
skilja bevisföringsbörda från bevisbördan och låta det processubjekt som har 
lättast att säkra bevisning också få ansvaret för att förebringa den i målet.307  

Min beskrivning av domstolens utredningsansvar skiljer sig i viss mån 
från den gängse förvaltningsrättsliga bilden. Skillnaderna består framför allt i 
två saker, dels i mitt påstående att allokeringen av utredningsansvaret är otve-
tydigt placerad hos domstolen (vilket därmed innebär att parterna inte kan ha 
något formellt ansvar), dels i min användning av robusthetsteori som en metod 
för att besvara frågan om när den befintliga utredningen bör motivera dom-
stolen att vidta utredningsåtgärder.308   

                               
305 G. Petrén 1977, s. 158; SOU 1982:26. 
306 Se kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.8. 
307 Mål om arbetsskadeförsäkring används av Diesen som ett typexempel. Han förklarar att även 
om bevisbördan i denna måltyp ligger på den enskilde att visa att en ersättningsgill skada har 
uppstått, ligger bevisföringsbördan framförallt på myndigheten. Se C. Diesen och A. Lagerqvist 
Veloz Roca 2003, s. 77; G. Lindkvist 2018, s. 293.  
308 Diesen gör gällande att robusthetsbegreppet är centralt för förvaltningsprocess i och med 
förvaltningsmålens indispositiva karaktär, se C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003 s. 
80. Även om robusthet inte sägs vara huvudfokus för Lindkvist, använder han robusthetsbe-
greppet i sin avhandling om utredningsskyldighet i förvaltningsprocessen, se G. Lindkvist 
2018, s. 64. Lindkvist talar exempelvis om ett differentierat robusthetskrav, se ibid., s. 173. 
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3.1.1. Gängse synsätt 
I det följande ska tre, delvis samspelande, exempel ges som antyder att min 
uppfattning avseende 8 § st. 1 FPL och officialprincipen, står i motsättning till 
andra uppfattningar inom förvaltningsrätten.  

För det första hävdas att officialprincipen och dispositionsprincipen kan 
gälla samtidigt i indispositiva mål, och alltså också i förvaltningsmål. Att ett 
indispositivt mål kan rymma dispositiva moment är väl känt, och för med sig 
att en eller flera frågor ska prövas enligt dispositionsprincipen trots att målet i 
övrigt är indispositivt.309 Däremot kan officialprincipen och dispositionsprin-
cipen inte gälla samtidigt visavi samma fråga i samma mål.310 

För det andra diskuteras synsättet att en ”åberopsbörda” ska tillämpas inom 
förvaltningsprocessen. Att basbestämmelserna i FPL kan sättas ur spel genom 
lex specialis framgår av 2 § FPL, men här verkar det inte vara fråga om någon 
lagstadgad åberopsbörda utan en åberopsbörda som utvecklats inom allmänna 
förvaltningsprocessrättslig praxis. Ur mitt perspektiv är officialprincipen på 
ett principiellt plan oförenlig med en åberopsbörda eftersom en åberopsbörda 
står i motsättning till officialprincipen och dess syfte. Talet om en åberops-
börda i förvaltningsprocessen måste granskas vidare.   

För det tredje existerar inom förvaltningsrätten uppfattningen att offi-
cialprincipen betingar ett ansvar som är flexibelt till sin omfattning och alltså 
är möjligt att utsträcka olika långt beroende på måltyp. Jag förhåller mig skep-
tisk till ett relativt ansvar eftersom ansvarsutkrävande måste vara möjligt i en 
rättsprocess. Däremot är det möjligt att uppställa skiftande krav på själva ut-
redningen med hänsyn till målets beskaffenhet, ungefär som det är möjligt att 
laborera med differentierade beviskrav.    

Dessa tre tankesätt strider mot min uppfattning att officialprincipen innebär 
att utredningsansvaret är fast allokerat på domstolen och att parterna inte kan 
disponera över processmaterialets innehåll och omfattning (vilket betyder att 
domstolen definierar processmaterialets yttre gränser). I de följande avsnitten 
ska mina invändningar preciseras och därefter fördjupas analysen beträffande 
officialprincipens implikationer och de specifika processuella frågor som den 
föranleder.  

3.1.1.1. Officialprincipen och dispositionsprincipen 
Att ett mål kan vara dispositivt i grunden men innehålla indispositiva moment 
eller vice versa torde vara okontroversiellt, men att anta att officialprincipen 
och dispositionsprincipen (eller förhandlingsprincipen som den ibland även 
kallas) kan gälla samtidigt visavis samma fråga i ett och samma mål är inte 

                               
309 P. Westberg 1988, s. 83. 
310 P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 60. 
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möjligt om vi utgår från den processrättsliga premissen att principerna står i 
ett dikotomärt förhållande; det innebär att den ena utesluter den andre.311 

Detta principiella förhållande utsäger inte något om hur det är utan endast 
om hur det bör vara. Alltså är det möjligt att å ena sidan hävda att officialprin-
cipen tillämpas även om dispositionsprincipen de facto tillämpas. Av intresse 
här är emellertid inte hur det är i praktiken utan vad som gäller principiellt.   

Skrivningar som ger uttryck för uppfattningen att officialprincipen gäller 
parallellt med dispositionsprincipen i den förvaltningsprocessrättsliga kontex-
ten, är inte ovanliga. 

I en artikel om förvaltningsdomstolars utredningsansvar skriver Dahlgren 
att: ”[o]fficialprincipen och förhandlingsprincipen är två vitt skilda processu-
ella grundprinciper” och vidare att ”lagstiftaren har entydigt lagt fast att offi-
cialprincipen ska tillämpas vid handläggningen av mål i allmän domstol” men 
sedan konkluderar Dahlgren att: ” [e]nligt min mening ligger det mycket i 
synsättet att förhandlingsprincipen och indispositivitet på intet sätt är två oför-
enliga begrepp”.312 Det synsätt som Dahlgren hänvisar till är ett propositions-
uttalande som görs beträffande domstolens processledningsmöjligheter i 
indispositiva mål. Det sägs där att indispositivitet inte behöver innebära att 
”förhandlingsprincipen överges och processen får en inkvisitorisk karaktär”.  

Möjligen föreligger det ett missförstånd beträffande termen förhandlings-
princip vilket utgör en förklaring till Dahlgrens motstridiga uttalanden. Ofta 
används förhandlingsprincipen och dispositionsprincipen som synonyma ut-
tryck. Men emellanåt avses med förhandlingsprincipen det förhållandet att 
parterna, i en kontradiktorisk process, får företa processhandlingar utan att de 
har bindande verkan för domstolen. Dispositionsprincipen blir då en variant 
av förhandlingsprincipen genom att den specificerar när parterna har disposit-
ionsrätt och följaktligen vilka processhandlingar som har bindande verkan för 
domstolen.  

Dahlgren ställer uppenbarligen förhandlingsprincipen mot officialprinci-
pen, vilket tyder på att han använder förhandlingsprincipen synonymt med 
dispositionsprincipen. Men samtidigt verkar han definiera förhandlingsprinci-
pen som att den gäller frågan om kontradiktion i meningen att det är parterna 
i första hand som för processen framåt. Dahlgren förklarar att han tolkar stad-
gandet i 8 § st. 1 FPL främst så att den innebär att det är parterna som har ett 
”förstahandsansvar för utredningen i målet” och att domstolen har en utred-
ningsskyldighet ”som griper in när parterna av någon anledning inte har tagit 
fram ett tillräckligt bra underlag för avgörandet i målet”. På vilket sätt Dahl-
grens tolkning av 8 § st. 1 FPL skulle stå i motsättning till officialprincipen är 
jag oklar över.  

                               
311 Ibland görs åtskillnad mellan förhandlingsprincipen och dispositionsprincipen. I många sam-
manhang torde de dock användas som synonymer. Jfr 108; SOU 1991:106 (del B), s. 513, 517.  
312 G. Dahlgren 1991/92, s. 249-250. 
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Som jag ser det sätts inte officialprincipen ur spel av att parterna förväntas 
föra in relevant utredning i målet. Det är viktigt att inte förväxla den formella 
ansvarsfördelningen mellan domstolen och parterna vad gäller framställ-
ningen av processmaterialet med det praktiska genomförandet och parternas 
faktiska inflytande över domstolens beslutsunderlag.313 Att parterna i ett dis-
positivt mål ansvarar för utredningen i ett mål är självklart, processmaterialets 
innehåll och omfattning är exklusivt en partsfråga. Domstolen är formellt sett 
avskuren inflytande över processmaterialet. Systematiken är emellertid inte 
rakt av motsatt när det gäller indispositiva mål. Även i indispositiva mål för-
väntas parterna agera och efter bästa förmåga tillföra målet relevant process-
material. Det anses inte bara vara processekonomiskt motiverat utan också 
logiskt utifrån premissen att parterna själva bäst känner sakförhållandena.314 
Men, och detta är helt centralt, domstolen har det yttersta ansvaret och ska, 
precis som Dahlgren påpekar, vidta egna utredningsåtgärder om parterna inte 
tar fram ett tillräckligt bra beslutsunderlag. Utgångspunkten att det är parterna 
som i första hand ska tillföra målet relevant utredning innebär inte att offi-
cialprincipen är satt ur spel.  

Ett annat exempel på en formulering som tyder på att officialprincipen och 
dispositionsprincipen inte ses som en äkta dikotomi är en skrivning som före-
kommer i såväl den nuvarande upplagan som i tidigare upplagor av kommen-
taren till Förvaltningsprocesslagen. Där anförs att det är olyckligt att 
officialprincipen ställs mot förhandlingsprincipen (med andra ord disposit-
ionsprincipen) eftersom officialprincipen inte representerar någon speciell 
process. Dessutom uttalas att en sådan jämförelse ger en felaktig bild av den 
processuella verkligheten.315 Dessa skrivningar handlar dels om den princi-
piella relationen mellan officialprincipen och dispositionsprincipen, dels om 
det faktiska utfallet – den processuella verkligheten.  

När det gäller förhållandet mellan officialprincipen och dispositionsprinci-
pen framhålls alltså i kommentaren att principerna inte står i ett dikotomärt 
förhållande eftersom officialprincipen som knyter an till utredningsansvaret 
inte representerar något speciell typ av process utan är gemensam för alla pro-
cesser, må det vara tvistemål, brottmål eller förvaltningsprocess.316 I dessa två 
uttalanden sammanblandas två olika frågor enligt min mening. Den ena gäller 
relationen mellan official- och dispositionsprinciperna. Den andra gäller inne-
börden av officialprincipen som princip betraktad.  

Att officialprincipen har en gränsöverskridande betydelse och återfinns i 
såväl civilrätts-, som straffrätts- och förvaltningsrättsprocessen håller jag med 
om, men den tillämpas i olika omfattning i de olika processlagen. I civilrätts-
processen gäller officialprincipen visavi sakfrågorna endast i indispositiva 
                               
313 SOU 1991:106 (del B), s. 521. 
314 G. Petrén 1977, s. 158. 
315 Vilket i och för sig är ett uttalande som står kvar sedan Wennergren stod som ansvarig för 
kommentaren. B. Wennergren 2005, s. 146. 
316 B. Wennergren och U. von Essen 2013, s. 83. 
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mål, medan den enligt 8 § st. 1 FPL gäller som huvudregel för alla förvalt-
ningsmål. Frågan är varför detta, det vill säga att officialprincipen inte bara 
gäller förvaltningsmål utan även tviste- och brottmål, skulle innebära att offi-
cialprincipen inte ska ställas mot dispositionsprincipen?  

Kanske är poängen som åsyftas att officialprincipen inte i sig utesluter en 
kontradiktorisk process och vidare att förvaltningsprocessen alltså är en kont-
radiktorisk process i vilken domstolen, på grund av officialprincipen, har ett 
utredningsansvar.  

Kanske används termen förhandlingsprincip i en vidare mening likt den 
Dahlgren förefaller använda, det vill säga att parterna får tillföra process-
material utan att domstolen blir bunden av detta.  

Om det är förhandlingsprincipen i vid mening som avses är det möjligen 
riktigt att den inte ska ställas mot officialprincipen, men det görs ingen sådan 
distinktion beträffande förhandlingsprincipen och dispositionsprincipen vilket 
jag tolkar som att förhandlingsprincipen ges samma betydelse som disposit-
ionsprincipen.    

Det andra påståendet, att jämförelsen mellan principerna skulle ge en fel-
aktig bild av den processuella verkligheten, syftar – som jag läser det – till 
verkligheten eller med andra ord domstolarnas faktiska förhållningssätt i prak-
tiken. Och det är naturligtvis mycket möjligt att domstolarna i praktiken inte 
kategoriskt tillämpar officialprincipen. Det har i andra sammanhang till och 
med sagts att det är en ”myt” att officialprincipen i praktiken präglar tvåparts-
förfarandet i förvaltningsdomstolarna.317 Som belägg för påståendet hänvisas 
till en enkätundersökning som Domstolsutredningen lät utföra vilken visade 
på att rådmännen vid domstolarna intar olika hållningar till officialprincipens 
implikationer och att vissa är mer aktiva än andra.318 

Allmänna uttalanden som avser hur det är har mindre relevans för den fråga 
som just här är föremål för analys, nämligen officialprincipens normativa be-
tydelse och huruvida den på ett principiellt plan står i ett dikotomärt förhål-
lande till dispositionsprincipen eller inte.  

 Det finns ingen inneboende motsättning mellan en indispositiv process och 
en kontradiktorisk process, och officialprincipen sätter inte kontradiktion ur 
spel. Parterna i indispositiva mål, liksom förvaltningsmålen, förväntas föra in 
det processmaterial som de vill att domstolen ska beakta vid sin prövning. Och 
detta utan hinder av att officialprincipen parallellt gäller.    

  

3.1.1.2. Officialprincipen utesluter inte åberopsbördan 
Jag påstod inledningsvis att det är svårt att förena officialprincipen med en 
åberopsbörda. HFD har emellertid i vissa mål tillämpat en åberopsbörda och i 
doktrinen förekommer även argument som talar för att en åberopsbörda ska 
                               
317 G. Dahlgren 1991/92, s. 250. 
318 SOU 1991:106 (del A), s. 516-517. 
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tillämpas i vissa mål. Jag återkommer till dessa avgöranden längre fram.319 
Förvaltningsmål kan ha ”dispositiva drag” på grund av att speciallagstift-
ningen sätter 8 § FPL ur spel.320 Enligt 2 § FPL är alla bestämmelser i FPL 
subsidiära i förhållande till processuella bestämmelser i den s.k. speciella för-
valtningsrätten.321 Huruvida det är vanligt förekommande att lex specialis er-
sätter 8 § FPL känner jag inte till. I doktrinen tycks bilden vara splittrad.322 När 
praxis har föreskrivit att en åberopsbörda ska gälla har den företrädesvis pla-
cerats på den offentliga parten, men det är inte undantagslöst så. 

Ett par välkända exempel på när åberopsbördan placerats på den offentliga 
parten är RÅ 1990 ref. 64 och RÅ 1991 ref. 67.323 Det första målet, 
RÅ 1990 ref. 64, handlade om återkallelse av läkarlegitimation och i det fallet 
slog domstolen fast att endast sådana omständigheter som socialnämnden 
”åberopat” var möjliga för domstolen att beakta och läggas till grund för pröv-
ningen i det målet. Någon rättslig grund för åberopsbördan angavs inte. Det 
andra målet, RÅ 1991 ref. 67, gällde en körkortsåterkallelse och i det avgö-
randet slog domstolen fast att när bevisbördan åligger den offentliga parten får 
domstolen inte beakta en ”icke-åberopad” omständighet till nackdel för den 
enskilda parten. I detta mål förefaller det som att domstolen grundade åbe-
ropsbördan på en processuell bestämmelse i den då gällande körkortsförord-
ningen.324  

Det finns också fall där HFD har lagt en icke åberopad omständighet till 
grund för prövningen till fördel för den enskilde vilket möjligen talar för att 
HFD anser att det allmänna kan åläggas en åberopsbörda men inte en enskild 
part.  

Ett sådant exempel är RÅ 1990 ref. 94 i vilket den materiella frågan i målet 
gällde om skattetillägg skulle påföras den enskilde. (Målet är intressant att 
jämföra med nyss nämnda RÅ 1991 ref. 67.) Hos HFD åberopade den enskilda 

                               
319 I HSAN-målen RÅ 1990 ref. 64 och RÅ 1989 ref. 646 har prejudikatinstansen slagit fast att 
endast sådana omständigheter som uttryckligen har anförts/åberopats av myndighetsparten får 
beaktas. I LOU-målen har domstolen intagit en något ambivalent hållning, se RÅ 2009 ref 69; 
HFD 2013 ref. 61; HFD 2018 ref 28; HFD 2015 ref. 55, jfr B. Wennergren och U. von Essen 
2013, s. 320 och R. Lavin 2020b, s. 100. 
320 Prop. 1971:30 Del 1 s. 297, 511. Sådan speciallagstiftning kallas ibland inom den offentliga 
rätten för den ”speciella förvaltningsrätten” (som alltså ska skiljas från den allmänna förvalt-
ningsrätten) s. Se härom H. Ragnemalm 2014, s. 19. 
321 Ds Ju 1970:11 s. 43; G. Dahlgren 1991/92, s. 249; U. von Essen 2016, s. 106. Regler i den 
speciella förvaltningsrätten kan också komplettera 8 § FPL. Läs härom T. Mattsson 2002, s. 
254. Det kan gälla processuella frågor angående exempelvis besluts överklagbarhet, SoL 5 kap. 
1 § och 4 § LVU, R. Lavin 2020b, s. 98; B. Wennergren 2005, s. 100.  
322 Enligt von Essen är det dock inte särskilt vanligt förekommande att det finns processuella 
regler i speciallagstiftningen, U. von Essen 2016. Se även M. Ribbing 2018, s. 74 ,104. 
323 RÅ 1989 ref. 67, ang. återkallelse av läkarlegitimation. RÅ 1990 ref. 108, ang. disciplinpå-
följd på grund av oförsiktighet vid förskrivning av narkotiska läkemedel. 
324 von Essen diskuterar RÅ 1991 ref. 67 och menar dock att åberopsbördan, eller åberopsplik-
ten som han kallar den, går att utläsa i materiell rätt. Enligt den då gällande 36 § KörkL upp-
ställdes ett skallkrav om yrkande på körkortsingripande. B. Wennergren och U. von Essen 2013, 
s. 322. Se även SOU 1991:106 (del B), s. 534.  
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parten att han i tid inkommit med deklaration för relevanta taxeringsår och att 
han därför borde befrias skattetillägget. HFD grundade emellertid sitt avgö-
rande på en helt annan omständighet, som den enskilda parten överhuvudtaget 
inte nämnt: ”att beslutet om skattetillägg inte kommit den enskilde till del i 
rätt tid”.325 HFD beaktade alltså en icke-åberopad omständighet till fördel för 
den enskilda parten och lade den till grund för avgörandet vilket är ett utslag 
av officialprincipen.  

Utifrån dessa mål skulle slutsatsen kunna dras att i den mån en åberops-
börda tillämpas placeras den på den allmänna parten men inte på den enskilda 
parten. I doktrinen förekommer en sådan uppfattning; att en åberopsbörda kan 
riktas mot den offentliga parten men inte mot den enskilda parten, även om 
officialprincipen gäller.326 Det underliggande argumentet handlar om att dom-
stolen måste kunna förutsätta att myndighetsparten är kompetent nog avgöra 
vilka omständigheter som är relevanta för saken i målet och bör åberopas hos 
domstolen. Samma krav antas dock inte kunna ställas på den enskilda parten, 
inte ens om denne företräds av ett offentligt ombud.327 

För egen del skulle jag vilja markera åberopsbörda med citationstecken, 
för att rikta uppmärksamheten på frågan om HFD i RÅ 2009 ref. 69 och de 
andra målen tillämpade en åberopsbörda i betydelsen att domstolen formellt 
sett var förhindrad att beakta den icke åberopade omständigheten. Är det 
inte möjligt att HFD ansåg att det var olämpligt att beakta en icke-åberopad 
omständighet med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet, snarare än att parts 
dispositionsrätt motiverade beslutet. En sådan linje förespråkar Wennergren i 
sin kommentar till FPL och 8 § FPL från år 2005. 328 

I kommentaren ger Wennergren uttryck för att HFD i RÅ 1990 ref. 64 inte 
tillgrep en åberopsbörda utan snarare hade instansordningsprincipen i 
åtanke.329 Instansordningsprincipen ger uttryck för att alla relevanta frågor ska 
prövas redan i första instansen och bottnar i de rättssäkerhetsgarantier som 
ligger i en flerinstansprövning.330 I sin analys understryker Wennergren dom-
stolens uttryckliga formulering att den ”i detta mål” var förhindrad att pröva 
andra omständigheter än de som den offentliga parten åberopat. Wennergren 
framhåller att just den formuleringen ”i detta mål” ger anledning att anta att 

                               
325 HFD uttalade sig i RÅ 1990 ref. 94 om utredningsansvaret enligt 8 § FPL i förhållande till 
den omständigheten – vid vilken tidpunkt den skattskyldige mottagit beslutet om skattedekla-
ration – och drog slutsatsen att det omfattades av domstolens ansvar.  
326 G. Dahlgren 1994, s. 404; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 64-65. 
327  C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003 s. 64-65. 
328 Wennergren skrev i kommentaren till FPL fram till upplaga 5, därefter övertog von Essen 
ansvaret. Det innebär att olika perspektiv på förvaltningsprocessrätten till viss del kommer till 
uttryck i de olika kommentarerna. Synen på officialprövning är en fråga där jag uppfattar att 
författarna är av helt skilda uppfattningar, Jfr B. Wennergren 2005, s. 148 respektive U. von 
Essen 2017, s. 100. 
329 B. Wennergren 2005, s. 167. 
330 Se b.la. RÅ 1990 ref. 108; RÅ 2002 ref. 76. Se även U. von Essen et al. 2020, s. 328; R. 
Lavin 2020b, s. 95.   
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domstolen främst ”haft instansordningsprincipen i tankarna”. Enligt Wenner-
gren synsätt handlade frågan i målet egentligen om preklusion (jfr 37 § FPL), 
det vill säga huruvida omständigheter som inte tidigare omfattats av process-
materialet kunde tillföras hos HFD.331 Wennergren poängterar att domstolen 
helt klart hade möjligheten att beakta också sådant som myndighetsparten inte 
åberopat, men att domstolen medvetet valde bort den möjligheten.332 Ratio för 
domstolens beslut var enligt Wennergren alltså inte dispositionsprincipen utan 
instansordningsprincipen och den enskildes rättssäkerhet.333 

För egen del ställer jag mig frågande till rättssäkerhetsaspekten med tanke 
på rättskraftsfrågan. Så vitt jag förstår, och som von Essen påpekar, är det 
oklart om måltypen (HSAN-mål ang. återkallelse av legitimation) överhuvud-
taget vinner rättskraft.334 Om rättskraft inte följer så uppstår inte heller res ju-
dicata vilket i sin tur för med sig att frågan om deslegitimation ånyo kan tas 
upp om myndighetsparten väcker en ny talan.335 Den enskilda parten kan alltså 
komma att tvingas genomgå ytterligare en rättsprocess av det skälet att myn-
dighetsparten vill få bärigheten av de icke-åberopade omständigheterna prö-
vade, vilket Wennergren i och för sig också påpekar.  

Däremot delar jag Wennergrens uppfattning att HFD i det nyss nämnda 
fallet inte tillämpade en ”riktig” åberopsbörda eftersom den förmodligen inte 
menade att officialprincipen skulle sättas ur spel till förmån för dispositions-
principen. HFD verkar snarast ha haft den enskildes rättssäkerhet för ögonen 
och ansett att den enskilda parten måste skyddas från ”otillbörliga” taleänd-
ringar. Noteras ska dock att Wennergren också ansåg att vissa mål, såsom 
LVU-mål, angår så starka intressen att nya omständigheter – även om de är 
till nackdel för den enskilda parten – under inga omständigheter får preklude-
ras utan tvärtom ska utredas ex officio.336 Domstolens prövning av omständig-
heter ex officio kallas ibland för officialprövning, och behandlas i 3.3.2.1 

                               
331 Preklusionsregeln återfinns i 37 § FPL och den stadgar att i mål som kräver prövningstill-
stånd får omständighet eller bevis som klaganden åberopar först i HFD beaktas endast om det 
föreligger särskilda skäl. Förbudet är således inte absolut. HFD kan enligt Wennergren ”laga 
efter lägligheten” vilket han anser vara nödvändigt, inte minst på grund av att sakläget i förvalt-
ningsmål kan förändras under målets handläggning, se B. Wennergren 2005, s. 373. Skälet till 
preklusionsregeln är att HFD utgör en prejudikatinstans och har därmed en annan roll än un-
derinstanserna, se prop. 1971:30 Del 2 s. 593. Enligt praxis gäller preklusionsregeln även för 
klagandens motpart även om det inte framgår av lagtexten, jfr HFD 2016 ref. 4. 
332 Nya omständigheter och factum superveniens ska i normalfallet tillåtas hos underrätt, se bl.a. 
HFD 2013 ref. 5 och R. Lavin 2020b, s. 94. 
333 B. Wennergren 2005, s. 167.  
334 U. von Essen 2016, s. 84. 
335 Noteras ska emellertid att om res judicata gäller blir premisserna helt annorlunda eftersom 
den enskilda parten då inte riskerar en ytterligare process. I RÅ 1993 ref. 76, ett fall som 
gällde körkortsingripande, uttalade domstolen att omständigheter som hade kunnat läggas till 
grund i en tidigare prövning gällande körkortsingripande mot samma person var prekluderade 
i och med den tidigare domen och kunde därmed inte prövas igen i den nya processen. 
336 B. Wennergren 2005, s. 161-162. Se även A. Kaldal 2010, s. 282.  
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Emellertid har senare rättspraxis visat att HFD anser att det i upphandlings-
mål finns anledning att tillämpa en generell åberopsbörda, det vill säga inte 
bara mot den offentliga parten utan även mot den enskilda parten.337 Därtill 
ska sägas att Migrationsöverdomstolen i prövningen av uppehållstillstånd och 
avlägsnande har slagit fast att även icke åberopade omständigheter ska prövas 
trots att det är till den enskilda partens nackdel.338  

När det gäller upphandlingsmålen slog HFD fast i det banbrytande avgö-
randet, RÅ 2009 ref. 69, att den part som hävdar att en upphandling är felaktig 
också måste på ett klart sätt ange de omständigheter som ligger till grund för 
det påståendet. HFD:s införande av en ”åberopsbörda” gjordes inte med stöd 
i lag. Istället hänvisades till officialprincipen och att den måste tillämpas för-
siktigt i förvaltningsmål som uppvisar större likheter med sådana mål där man 
inom den allmänna processrätten tillämpar förhandlingsprincipen. Upphand-
lingsmål, slog domstolen fast, gäller i princip frågor som rör ekonomiska för-
hållanden mellan enskilda näringsidkare.   

Avgörandet är omdiskuterat. Är det verkligen riktigt att jämställa den upp-
handlade myndigheten med den anbudsgivande?339 Avser HFD någon bety-
delseskillnad mellan att ”åberopa” och ”klart ange”?340  

På sina håll manades till försiktighet och det underströks att avgörandet inte 
skulle övertolkas.341 Nordback menade att en ”försiktig åberopsbörda” inte 
nödvändigtvis måste leda till en inskränkning av domstolens utredningsan-
svar, och hänvisade till att domstolen faktiskt yttrade att officialprincipen ska 
tillämpas, om än ”försiktigt”, i upphandlingsmål även om förhandlingsprinci-
pen utgör ”huvudprincipen”.342 Domstolens uttalande härvidlag, anser vissa, 
innebär inte att officialprincipen på något definitivt sätt övergivits i upphand-
lingsmålen. Resonemanget tycks gå ut på att skilja mellan å ena sidan parts 
åberopsbörda visavi rättsfakta och den därtill anknytande frågan om domsto-
lens officialprövningsskyldighet, och å andra sidan frågan om parts bevisfö-
ringsbörda och den därtill anknytande frågan om domstolens 
utredningsansvar.  

I ett efterföljande mål, HFD 2015 ref. 55, berörde domstolen återigen, om 
än indirekt, frågan om åberopsbördans tillämpning i upphandlingsmålen. 
Uppsläppandemeningen gällde editionsplikt. Den klagande leverantören ville 
att den upphandlande myndigheten hos HFD skulle tvingas utge viss bevis-
ning eftersom klaganden önskade åberopa vissa omständigheter ur det materi-
alet. När målet väl låg på HFD:s bord ansåg domstolen att den först, innan 
frågan om edition alls kunde besvaras, måste ta ställning till frågan huruvida 
underinstanserna inom ramen för det lagstadgade utredningsansvaret borde ha 
                               
337 R. Lavin 2020b, s. 96. 
338 Jfr Wennergrens idé om officialprövning i LVU-mål, se B. Wennergren 2005, s. 162. 
339 R. Lavin 2020b, s. 101. 
340 K. Nordback 2010, s. 159. 
341 M. Ehn 2017, s. 253. 
342 K. Nordback 2010, s. 157. 
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gripit in i processen och själva begärt in den efterfrågade informationen. Vid 
den bedömningen drog domstolen slutsatsen att prövningsinstansen måste be-
grunda huruvida den efterfrågade informationen möjligen kan ha relevans, och 
besvaras det jakande ska domstolen ex officio begära in bevisningen, åt-
minstone för påseende. Huruvida motparten också ska få ta del av den inford-
rade bevisningen sades vara en annan fråga (om partsinsyn och sekretess).  

Om RÅ 2015 ref. 55 innebär någon egentlig förändring av den försiktiga 
åberopsbörda som etablerats i upphandlingsmålen genom RÅ 2009 ref. 69 är, 
enligt min uppfattning oklart.343 Om klaganden i målet inte hade åberopat edit-
ion, hade domstolen lika fullt varit skyldig att vidta åtgärder? Klart förefaller 
dock vara att HFD anser att det går att upprätthålla åberopsbörda för part sam-
tidigt som domstolen axlar ett utredningsansvar, som om officialprövning 
vore en sak och utredningsansvar en annan.344  

Utifrån HFD:s resonemang och lösning i RÅ 2009 ref. 69 har von Essen 
ändrat uppfattning på så sätt att han inte längre anser att det finns någon åbe-
ropsbörda (åberopsplikt enligt hans egen terminologi) i egentlig mening i för-
valtningsprocessen.345 I alla fall inte en åberopsbörda ”liknande den som 
förekommer i RB”.346 Enligt von Essen handlar det snarare om en restriktiv 
tillämpning av 8 § FPL vilket tillåter domstolen att utifrån målets beskaffenhet 
och parternas förmåga begränsa prövningens omfattning när så är motiverat.347 
von Essens resonemang är inte helt okomplicerat men så vitt jag förstår tar 
von Essen avstamp i två premisser; att ”åberopsbördan” som HFD tillämpar 
är något annat än vad som åsyftas med åberopsbörda enligt RB, och att HFD:s 
åberopsbörda bör beskrivas som försiktig tillämpning av officialprincipen. 
von Essens resonemang är intresseväckande och motiverar en utvikning.  

När det gäller betydelseområdet för termen åberopsbörda tar von Essen av-
stamp i RÅ 2009 ref. 69 och menar HFD:s krav på att endast omständigheter 
som uttryckligen har angivits, det vill säga har åberopats, inte bör tolkas på 
samma vis som den civilprocessrättsliga termen åberopsbörda.348 von Essens 
hänvisar till tre förhållanden.  

För det första påpekar han att det inom förvaltningsprocessen, till skillnad 
från den allmänna processen, inte spelar någon större roll hur relevanta om-
ständigheter förts in i ett mål, huvudsaken är att endera parten vid något sta-
dium av processen uttryckligen har angett att de vill att prövningsinstansen 
ska beakta omständigheten. Enligt RB gäller principer om omedelbarhet och 

                               
343 M. Ehn 2017, s. 254 ff. 
344 Noteras kan att HFD i målet HFD 2018 ref. 28 har bekräftat ”åberopsbördan” som fördes in 
genom RÅ 2009 ref 69. Vidare har HFD i HFD 2016 ref. 4 avvisat bevisning i ett LOU-mål 
med stöd av 37 § FPL. Domstolen gjorde bedömningen att bevisningen hade kunnat företes hos 
underinstans.  
345 U. von Essen 2016, s. 58. att jämföra med U. von Essen 2009, s. 57 ff.  
346 U. von Essen 2016, s. 58-60. 
347 Ibid., s. 60-61. 
348 Ibid., s. 187. 
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muntlighet vilket bl.a. betyder att relevanta omständigheter måste åberopas 
under huvudförhandlingen av ”rätt” part. Det räcker inte att de har anförts un-
der förberedelsen.349  

På denna punkt är det i och för sig lätt att se skillnader i processens utform-
ning, men konsekvensen blir väl ändå ungefär densamma i och med att par-
terna på det ena eller andra sättet tillåts disponera över de omständigheter som 
domstolen får beakta?   

För det andra påpekar von Essen att det enligt RB krävs att alla omständig-
heter åberopas på nytt hos överinstansen om part fortsatt önskar åberopa dessa, 
vilket inte krävs i förvaltningsprocessen eftersom alla omständigheter som vid 
något tillfälle har åberopats räknas som processmaterial.350 Detta uttalande är 
lätt att instämma i, om man bortser från specialreglerna för överklagande av 
tredskodom enligt RB.351 Frågan är dock vilken betydelse denna skillnad har. 
Är det inte bara ett uttryck för att definitionen av vad som utgör process-
material är vidare i förvaltningsprocessen än i den allmänna processen? Enligt 
FPL 30 § utgör allt som finns infört i målet processmaterial och med ”allt” 
menas allt som finns i akten; partsinlagor, bevisning som läkarintyg, protokoll 
från muntliga utredningar/förhandlingar m.m.352 

För det tredje framhåller von Essen att det i FPL saknas preklusionsregler 
avseende kammarrättsprocessen (nya omständigheter får alltså föras in i över-
rättsprocess) vilket von Essen menar skiljer sig från förfarandet enligt RB.353 
Men preklusionsreglerna i 50 kap. 25 § st. 3 RB gäller inte för indispositiva 
civilmål, och när det gäller brottmål gäller preklusion i princip inte heller en-
ligt 45 kap. 5 st. 3 RB ex analogia (förutsatt att de nya omständigheterna ryms 
inom den s.k. justeringsramen enligt 51 kap. 23 a § RB).354  

Som framkommit delar jag inte von Essens uppfattning om varför åberops-
bördan har skilda betydelser inom förvaltningsprocess respektive allmän pro-
cess. Likväl håller jag med von Essen om att det råder skillnader beträffande 
den innebörd som åberopsbördan ges inom de olika processlagen. För egen 
del lutar jag mer åt Wennergrens resonemang. När det gäller HFD:s praxis 
sticker upphandlingsmålen ut från mängden, och kan kanske beskrivas som 
undantaget som bekräftar regeln. (Noteras bör att von Essen inte berör Migrat-
ionsöverdomstolens praxis i just denna del.)  

Något ska också sägas om den andra premissen, om att det inte är en ”åbe-
ropsbörda” som HFD tillämpat i RÅ 2009 ref. 69 utan att den enbart tillämpat 
officialprincipen restriktivt.355 von Essen verkar mena att en försiktig tillämp-
ning av officialprincipen innebär att domstolens utredningsansvar i och för sig 

                               
349 Ibid., s. 58-59.  
350 Ibid., s. 61. 
351 L. Welamson och J. Munck 2016, s. 73. 
352 Jfr 17 kap. 2 § RB. Se även C. Diesen 1993, s. 235. 
353 U. von Essen 2016, s. 60-61, 75.  
354 B. Lindell 1993, s. 64, 99; L. Welamson och J. Munck 2016, s. 77; Prop. 1986/87:89 s. 22.   
355 U. von Essen 2016, s. 61. 
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blir mindre omfattande men att det i sig inte innebär att en åberopsbörda till-
lämpas. Om officialprincipen tillämpas restriktivt eller extensivt beror enligt 
von Essen på målets beskaffenhet och/eller parternas styrka.356 Frågan är dock 
på vilket sätt en restriktiv tillämpning av officialprincipen inte är samma sak 
som att tillämpa en åberopsbörda.  

Jag har svårt att få ihop resonemanget och jag tror att det hänger samman 
med att von Essen utgår från att det i huvudsak är stadgandet i 30 § FPL som 
sätter åberopsbördan ur spel i förvaltningsprocessen (och inte 8 § st. 1 FPL 
som jag har tagit som utgångspunkt). von Essen framhåller att allt som införts 
i ett mål utgör processmaterial; det spelar ingen roll hur (i vilken form) om-
ständigheten har förts in och den måste inte ha åberopats i en specifik ord-
ning.357 Även om jag håller med om att 30 § FPL kan läsas jämte 8 § FPL, vill 
jag ändå mena att det inte är 30 § FPL som reglerar förhållandet mellan pro-
cessubjekten med avseende på utredningsansvaret och därmed en eventuell 
åberopsbörda. Som jag förstår 30 § FPL tar den bestämmelsen, i likhet med 
17 kap. 2 § RB och 30 kap. 2 § RB, sikte på vilken information som får ligga 
till grund för domstolens avgörande.358 I förarbetena sägs med avseende på 
30 § FPL att den har sin ”[f]rämsta betydelse som garanti för att avgörandet 
inte grundas på material som inte hör till målet eller annat material som ligger 
utanför parternas kontroll”.359 Bestämmelsen tar sikte på rättssäkerhetsa-
spekter i form av partsinsyn och kontradiktion. 

Ur mitt perspektiv spelar det inte så stor roll om man läser in officialprin-
cipen i 8 § FPL eller i 30 § FPL eftersom officialprincipen i ett indispositivt 
mål, per definition, sätter åberopsbördan ur spel. Det formella ansvaret kan 
inte delas mellan domstolen och parterna utan kan, i formell mening, endast 
åligga endera. På samma sätt blir det svårt att tolka FPL som att en paragraf 
reglerar åberopsbördan och en annan officialprincipens tillämplighet visavi 
ansvaret för processmaterialets innehåll och omfattning.   

Till sist, när det gäller Migrationsöverdomstolen och migrationsmålen har 
Migrationsöverdomstolen i bl.a. MIG 2013:2, MIG 2016:22 och MIG 2018:15 
tagit upp frågor som inte åberopats av den offentliga parten trots att det varit 
till nackdel för den enskilda parten.360  

I MIG 2013:2, som gällde frågan om skyddsbehov och frågan om avlägs-
nande, slog Migrationsöverdomstolen fast att frågan om internflykt borde ha 
prövats även utan åberopande från Migrationsverket trots att det innebar att 

                               
356 Ibid., s. 62. 
357 U. von Essen 2016, s. 187. 
358 B. Lindell 2017, s. 154; B. Wennergren 2005, s. 306-307; Prop. 1971:30 Del 1, s. 582-584; 
H. Ragnemalm 2014, s. 110. 
359 Prop. 1971:30 Del 1, s. 584. 
360 Dessa mål benämns i rättsfallsanalysen Internflyktsmålet (MIG 2013:2); Uteslutandemålet 
(MIG 2016:22 ) och Vandelsmålet (MIG 2018:15), se kapitel 6 särskilt avsnitt 6.2.3. 
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migrationsdomstolen tog upp en icke åberopad fråga till nackdel för den en-
skilda parten. Att bevisbördan var placerad på Migrationsverket i det avseen-
det föranledde ingen annan bedömning.  

I MIG 2016:22, som också det gällde frågan om skyddsbehov och frågan 
om avlägsnande, gjorde Migrationsöverdomstolen samma bedömning beträf-
fande frågan om uteslutande från flyktingstatusförklaring. Migrationsöver-
domstolen fann att uteslutandefrågan borde ha prövats av 
migrationsdomstolen även utan åberopande från Migrationsverket.  

Även i MIG 2018:15, som gällde frågan förlängning av uppehållstillstånd 
och frågan om avlägsnande, gjorde Migrationsöverdomstolen bedömningen 
att migrationsdomstolen ex officio borde ha prövat frågan om den enskilde 
gjort sig skyldig till sådan brottslighet som motiverade att ett tillstånd inte 
borde ha beviljas innan positivt tillståndsbeslut meddelades. Detta trots att Mi-
grationsverket inte åberopat någon relevant grund, att en sådan prövning var 
till den enskildes nackdel och att bevisbördan i det avseendet låg på verket.  

Avslutningsvis kan konstateras att det är svårt att urskilja en enhetlig praxis 
när det gäller hur åberopsbördan de facto har tillämpas. De nyss nämnda fallen 
utgör ingen uttömmande uppräkning, vilket i och för sig inte heller har varit 
ambitionen, men det är tillräckligt många för att kunna konstatera att HFD i 
vissa fall har tillämpat en åberopsbörda och att det i doktrinen talas om att en 
åberopsbörda förekommer i vissa mål (och då företrädesvis i förhållande till 
den offentliga parten).   

Ur mitt perspektiv är det ändå missledande att påstå att förvaltningsproces-
sen generellt uppställer en åberopsbörda för parterna när man faktiskt inte är 
av uppfattningen att officialprincipen ska åsidosättas till förmån för disposit-
ionsprincipen.    

3.1.1.3. Officialprincipen innebär ett relativt ansvar 
Det framhålls ofta, i såväl förarbeten och praxis som i doktrinen, att domsto-
lens ansvar enligt 8 § st. 1 FPL sträcker sig olika långt i olika mål. Utgångs-
punkten ska vara, sägs det, att även om domstolen har det yttersta ansvaret för 
utredningen, sträcker det sig olika långt beroende på målets beskaffenhet. 
Domstolens ansvar görs alltså relativt till målets beskaffenhet snarare än till 
den befintliga utredningens omfattning och innehåll.361  

I och med den utgångspunkten struktureras svaren på frågan hur långt an-
svaret sträcker sig, eller med andra ord när domstolen ska gripa in, med hän-
syn till vilka måltyper eller intressen som typiskt sett ålägger domstolen ett 
större respektive mindre ansvar.362 Dylika intresseavvägningar är svåra att ge-
nomföra, och medför oundvikligen att vi tvingas fundera över vilka indel-
ningsgrunder som ska tillämpas. Indelningen enskilda intressen respektive 

                               
361 Jfr även G. Lindkvist 2018, s. 117-118.  
362 M. Ribbing 2018, s. 30, 260; U. von Essen 2017, s. 81; SOU 1991:106 (del B), s. 518.  
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allmänna intressen tjänar ofta som grundval, men är dessa verkligen dikoto-
mier i meningen att den ena utesluter den andra?363 Det kan mycket väl hävdas 
att det är ett allmänt intresse att värna om ett enskilt.364 Och hur definieras ens 
enskilt respektive allmänt intresse.  

Hur vi än landar i den avvägningsfrågan innebär den tagna utgångspunkten, 
det vill säga att utredningsansvaret antas skifta mellan parterna beroende på 
måltypen, att förvaltningsprocessen gestaltas som ett slags semi-dispositiv 
process, i vilken domstolen i vissa mål men inte andra har ett utredningsan-
svar.  

Som jag tolkar 8 § st. 1 FPL ger bestämmelsen i sig självt inte uttryck för 
semi-dispositivitet. Paragrafen stadgar att domstolen, i enlighet med offi-
cialprincipen, har det yttersta ansvaret för utredningen och domstolen ska 
tillse att målet är så utrett som dess beskaffenhet kräver.365 Det innebär att 
domstolen ska se till att processmaterialets innehåll och omfattning är gott nog 
att fatta beslut på.366 Om domstolen identifierar brister ska den vidta egna ut-
redningsåtgärder för att se till att erforderligt material förs in i målet. Det sagda 
vinner stöd hos förarbetena.367 Det formella ansvaret ligger således fast allo-
kerat hos domstolen så länge officialprincipen genom 8 § st. 1 FPL gäller.368  

Även om inte själva ansvarsallokeringen kan skifta utan att officialprinci-
pen sätts ur spel är det möjligt att låta kraven på vad som ska utgöra en till-
räcklig utredning variera.  

Om 8 § st. 1 FPL tolkas på det sätt jag föreslår, det vill säga att det är pro-
cessmaterialets omfattning som tillåts skifta med hänsyn till målets beskaffen-
het och inte allokeringen av utredningsansvaret, blir det lättare att hålla isär 
principiella resonemang från pragmatiska överväganden. Betänk exempelvis 
detta propositionsuttalande som gjordes i samband med att FPL förbereddes:  

 
”Även om rätten ytterst har ansvaret för att målet ska bli så utrett som dess 
beskaffenhet kräver, måste det ankomma på parterna att i stor utsträckning 
själva skaffa fram utredningen.”  

 
Uttalandet leder enligt min tolkning inte tankarna främst till dikotomin offi-
cialprincip/dispositionsprincip utan kommentaren ger snarare uttryck för den 

                               
363 P. H. Lindblom 2001, s. 83 ff.  
364 Ibid., s. 82; U. von Essen 2016, s. 220-222. 
365 En iakttagelse som vinner stöd av Petréns artikel från 1977 vari han anför att 8 § FPL av 
domstolarna synes uppfattas ”icke så mycket som en för dem tvingande norm utan snarare som 
en till intet förpliktande anvisning”, G. Petrén 1977, s. 154. 
366 M. Ribbing 2018, s. 263. 
367 Prop. 1971:30 Del 2, s. 529. 
368 I det förra avsnittet gjordes invändningen att domstolen i vissa fall kunde tillämpa en åbe-
ropsbörda, eller i varje fall kunde räkna med att den offentliga parten för in allt relevant pro-
cessmaterial som talar för den offentliga partens yrkande. Men det måste inte, som jag ser det, 
nödvändigtvis innebära att det formella ansvaret skiftar. 
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pragmatiska attityden att det i första hand är parterna, i vart fall om process-
formen är kontradiktorisk, som ska dra in de omständigheter och de bevis som 
de anser vara relevanta.369 Domstolens ansvar att gripa in aktualiseras först, 
för att tala med Dahlgren, ”när parterna själva av någon anledning inte har 
skaffat fram ett tillräckligt bra underlag för domstolens kommande beslut”.370   

Givet min uppfattning att stadgandet i 8 § st. 1 FPL innebär att officialprin-
cipen ska prägla förvaltningsprocessen och att det därmed är domstolen och 
inte parterna som har det formella utredningsansvaret, så kan domstolens an-
svar inte skiftas över till parterna utan att officialprincipen därmed överges.  

Därmed har faktorer som annars ofta påverkar omfattningen av domstolens 
ansvar; partsställningen, förekomsten av ombud, målets karaktär, inte någon 
relevans i ”min modell” vad gäller ansvarsfördelningen. Det betyder inte att 
dessa förhållanden på det hela taget saknar betydelse. Tvärtom ges betydelse 
i förhållande till frågan om hur omfattande en utredningssituation bör vara för 
att den ska anses robust, det vill säga frågan om vilket robusthetskrav som ska 
gälla, i ett visst mål. Till detta återkommer jag i avsnitt 3.4 och framförallt i 
3.4.1. 

 I det följande redogörs kort för, med den argumentation som ofta förekom-
mer i litteraturen, hur partsställningen och målets beskaffenhet relaterar till 
domstolens utredningsansvar.371  

  

3.1.1.3.1. Partsställningen 
Begreppet partsställning kan inom förvaltningsprocessen rymma en rad olika 
frågeställningar, vilket både har att göra med att förvaltningsprocessen över 
tid har förändrats och gått från enpartsprocess till obligatorisk tvåpartsprocess, 
och det förhållandet att den enskilde bara i vissa måltyper har rätt till ett of-
fentligt biträde.  

Vid tillskapandet av FPL på 1970-talet var förvaltningsprocessen utformad 
som en enpartsprocess i vilken den enskilde många gånger stod utan offentlig 
motpart hos domstolen. Den myndighet som fattat det överklagade beslutet 
hade varken partsställning eller fullföljdsrätt. I den mån domstolens avgö-
rande var överklagbart kunde alltså endast den enskilda parten överklaga do-
men. I dessa fall beskrevs processen som inkvisitorisk och måltypen rubricera-
des som enpartsmål.  

I åtskilliga typer av förvaltningsmål förekom emellertid att det allmänna 
(exempelvis genom s.k. allmänna ombud) innehade partsställning hos dom-
stolen. Exempelvis innehade inom skatteområdet det allmänna ställning som 
den enskildes motpart i överklagandeprocessen. Även enligt vissa vårdlagar, 

                               
369 B. Lindell 2017, s. 149. 
370 G. Dahlgren 1994, s. 394.   
371 G. Edelstam 1995, s. 132; O. Lundin 2020, s. 215; B. Wennergren 2005, s. 146; U. von 
Essen 2016, s. 214; M. Ribbing 2018, s. 264. 
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till exempel LVM, utgjorde processen en tvåpartsprocess på så sätt att den 
ansökande myndigheten, länsstyrelsen, företrädde det allmänna under hela 
domstolsprocessen.372 Sådana måltyper rubricerades som tvåpartsmål ef-
tersom det fanns (minst) två processande parter. Processen betecknades i dessa 
fall som kontradiktorisk.373  

I förarbetena framhöll departementschefen att domstolens utredningsan-
svar enligt 8 § FPL kunde antas vara särskilt påtagligt i enpartsmål i vilket den 
enskilde saknade ombud.  Enpartsmålen ställdes alltså mot tvåpartsmålen, och 
mål med offentligt biträde ställdes mot mål utan offentligt biträde.374  

På mitten av 90-talet reformerades förvaltningsprocessen och genom den 
s.k. tvåpartsreformen infördes en obligatorisk tvåpartsprocess hos förvalt-
ningsdomstolarna.375 Tvåpartsprocessen innebar framförallt två nyheter i för-
hållande till den tidigare processordningen. För det första, att den myndighet 
som fattat det beslut som den enskilde överklagat får träda in som den enskil-
des motpart i överklagandeprocessen; den offentliga parten har i den nya två-
partsprocessen partsställning.376 För det andra, att myndighetsparten får 
överklaga domstolens avgörande om det går myndigheten emot; den offent-
liga parten har fullföljdsrätt.377  

Eftersom skillnaden mellan enparts- och tvåpartsmålen framhölls i förar-
betena till FPL som en påverkansfaktor visavi omfattningen av domstolens 
utredningsansvar ställs ibland frågan om, och i så fall i vilken mån, tvåparts-
reformen som genomfördes 20 år senare innebär att stadgandet i 8 § FPL 
måste omtolkas.378 Frågan ställs eftersom domstolarnas utredningsansvar en-
ligt den förra processordningen antogs var större i enpartsmål än tvåpartsmål 
och givet att i princip alla förvaltningsmål numera är tvåpartsmål så borde 
följaktligen domstolens ansvar ha minskat?379 En argumentationslinje är att 

                               
372 I vissa fall hade det allmänna till och med klagorätt visavi grundärendet och kunde alltså till 
men för den enskilda parten överklaga ett myndighetsbeslut. Se mer härom i SOU 1991:106 
(del B) s. 481. 
373 Ibid., s. 480 ff; H. Ragnemalm 2014, s. 33.  
374 Prop. 1971:30 Del 1, s. 530. 
375 Det diskuterades om processen skulle vara en fakultativ tvåpartsprocess eller en obligatorisk 
tvåpartsprocess. Valet föll på en obligatorisk tvåpartsprocess. Den fakultativa varianten, som 
skulle innebära att den berörda myndigheten, alltså den som fattat det överklagade beslutet, 
själv skulle få råda över om den skulle inträda som motpart eller ej ansågs inte ändamålsenlig, 
se prop. 1995/96:22 s. 80. 
376 7a § FPL.  
377 33 § FPL. Prop. 1995/96:22 s. 72.  
378 T. Mattsson 2002, s. 250; G. Edelstam 1995, s. 139; R. Lavin 1991, s. 57. 
379 Begreppsbildningen förefaller något oklar, men trots att det talas om en obligatorisk två-
partsprocess finns undantag. Det finns enpartsmål i bemärkelsen en part, och mål om utläm-
nande av offentlig handling enligt 6 kap. 8 § OSL utgör ett sådant exempel. Sedan finns 
tvåpartsmål i bemärkelsen två parter; en enskild part och en offentlig part. Det finns också 
flerpartstmål, i bemärkelsen fler än två parter, och exempel härpå är LEK-målen och bygglovs-
målen i vilka det finns förutom en offentlig part också flera enskilda parter. Se U. von Essen 
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domstolen i en tvåpartsprocess inte har att ex officio att beakta det ”allmännas 
intresse” eftersom det ansvaret helt och hållet bör åligga den offentliga par-
ten.380 Det har till och med sagts, att det borde övervägas om domstolen i för-
valtningsrättslig tvåpartsprocess borde ”vara bunden av offentlig parts 
processhandlingar”.381  

Det nyss sagda implicerar alltså att tvåpartsreformen skulle ha medfört att 
förvaltningsprocessen omvandlades från en indispositiv processordning till en 
semi-dispositiv dito, men den slutsatsen har svagt stöd i såväl förarbeten som 
doktrinen. I propositionen framhålls istället att reformen syftade till två ting. 
Det ena – till synes den huvudsakliga anledningen – handlade om att skapa 
bättre förutsättningar för prejudikatbildningen. Det andra gällde att förbättra 
möjligheterna att korrigera felaktiga beslut.382  

Prejudikatbildningsargumentet är lätt att förstå. Genom att bevilja besluts-
myndigheten partsställning hos domstolen och fullföljdsrätt till högre instans 
förutspåddes att en bättre grund för praxisbildningen skulle skapas i och med 
att överrätten skulle ges en större variation av mål på domarbordet. Målpotten 
skulle då inkludera överklaganden från såväl den enskilda parten som den of-
fentliga parten. Korrigeringsargumentet är inte heller särskilt svårt att ta till 
sig. Genom att den offentliga parten ges samma möjlighet som den enskilda 
parten att överklaga domstolens avgörande kan materiellt felaktiga domar 
ändras. I propositionen sägs att det är ett allmänt intresse att materiellt oriktiga 
avgöranden inte blir bestående, även om det blir fråga om ändringar till nack-
del för den enskilde. 

I doktrinen verkar den dominerande uppfattningen också vara att reformen 
inte ska tolkas som att de principiella premisserna för domstolens utrednings-
ansvar har rubbats.383 Domstolen får fortfarande, trots att förvaltningsproces-
sen är en tvåpartsprocess, gripa in i processen; parterna disponerar inte över 
processmaterialet. Att anta att den kontradiktoriska tvåpartsprocessen i prak-
tiken medför att utredningsmaterialet blir fylligare på grund av två parter kan 
antas bättre stimulera varandra, bör inte misstas för att vara ett faktapåstå-
ende.384 Att förfarandet är kontradiktoriskt innebär inte per automatik att par-
terna de facto för in alla relevanta omständigheter och all relevant bevisning. 

                               
2016, s. 220; M. Ribbing 2018, s. 53. För en intressant analys beträffande att domstolens utred-
ningsskyldighet påverkas av att bygglovsprocessen vanligen rör flera enskilda parter, se Söder-
berg FT  
380 U. von Essen 2016, s. 227, 232, 234. 
381 G. Dahlgren 1994, s. 402. 
382 I prop. 1995/96:22 s. 75 uttalas att ”[s]yftet med att ge förvaltningsmyndigheter rätt att över-
klaga förvaltningsdomstols avgörande är som redovisats i det föregående i första hand att vidga 
utrymmet för prejudikatbildning.” 
383 G. Wall 2014; B. Wennergren 2005, s. 149; U. von Essen 2016, s. 225,227,231 jfr dock 232 
och 234; G. Edelstam 1995, s. 143.  
384 Jfr skrivningarna i SOU 1991:106 (del B) s. 510; Prop. 2012/13:45 s. 114 f; Prop. 
1995/96:22.  
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Därför åligger det domstolen, om målet är indispositivt, att på ett principiellt 
plan, även i en kontradiktorisk process tillse utredningen.385  

Med det sagt, återstår frågan om det på ett principiellt plan inverkar på of-
ficialprincipens tillämplighet om den enskilda parten har ett offentligt biträde 
i målet eller inte.  

I propositionen som låg till grund för FPL uttalas att det ligger i sakens 
natur att domstolen bör rikta särskild uppmärksamhet åt processledning då en 
enskild part saknar ombud och det är tydligt att denne har svårt att tillvarata 
sin rätt.386 Uttalandet ges ibland den innebörden att domstolen har ett mindre 
ansvar för utredningen i mål där den enskilde har förordnats ett offentligt bi-
träde och ett större ansvar i mål där den enskilde står utan. I andra samman-
hang påtalas det emellertid att det i princip inte bör spela någon roll visavi 
domstolens ansvar om den enskilda parten är företrädd av ett juridiskt biträde 
eller inte. Det framhålls att en enskild part aldrig borde kunna försättas i ett 
sämre läge av det skälet att den företräds av ett biträde.387  

Möjligen skulle man kunna argumentera för att förekomsten av ett ombud 
innebär en presumtion för att utredningen som den enskilde med hjälp av sitt 
biträde tar fram är robust. Jag förhåller mig dock något tveksam till presumt-
ionsargumentet. Visst kan domstolen ha anledning att räkna med att ett kvali-
ficerat ombud har vidtagit nödvändiga processhandlingar för sin huvudmans 
räkning. Å andra sidan är inte alla ombud lika skickliga vilket talar för att 
domstolen bör ha beredskap att gripa in i processen om det behövs. I praktiken 
kan domstolen säkert i många fall på goda grunder inta en mer passiv roll 
eftersom den enskilda parten företräds av ett ombud, men själva principen för 
vad domstolen får och ska göra bör dock betraktas som konstant; officialprin-
cipen gäller.388  

Något som dock mera sällan berörs, men som är intressant är frågan om hur 
de offentliga biträdena uppfattar sin roll. Det finns anledning att reflektera 
över vad stadgandet i 4 § Lag (1996:1620) om offentligt biträde innebär.389 
Enligt lagen får biträdet ersättning endast för utredningsåtgärder som fordras 
för att ta till vara sin huvudmans rätt, under förutsättning att utredningen inte 
kan erhållas genom den domstol som handlägger målet. Bestämmelsen synes 
samspela med 8 § FPL. Premissen för att ombudet ska få ersättning för utgifter 
relaterade till utredningsåtgärder är tydligtvis att sådan utredning inte kan er-
hållas genom domstolen. I förarbetena framhölls att även om det inte var 
                               
385 B. Wennergren 2005, s. 156; O. Lundin 2020, s. 215. 
386 C. Nordklint 2019, s. 236; Prop. 1971:30 Del 1, s. 530. 
387 C. Diesen 2018, s. 228; U. von Essen 2016, s. 226; SOU 1991:106 (del B), s. 529; G. Petrén 
1977, s. 160; P. Westberg 1988, s 606 ff.  
388 Jfr Fitger i SOU 1991:106 (del B), s. 529, 540. 
389 Enligt 4 § Lag (1996:1620) om offentligt biträde ”betalar staten kostnader för biträdet samt 
för utredning som är skäligen påkallad för att ta till vara huvudmannens rätt, om utredningen 
inte kan erhållas genom den domstol eller myndighet som handlägger målet eller ärendet”. En-
ligt förarbetena sägs att ombudet i första hand han ska införskaffa läkarintyg och dylika hand-
lingar.  
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lämpligt att fastställa någon övre beloppsgräns, skulle bestämmelsen tolkas så 
att ombudet framförallt skulle vidta mindre utredningsåtgärder såsom att in-
förskaffa läkarintyg eller liknande.390 I doktrinen har lagen om offentligt bi-
träde inte givits den tolkningen att paragrafen skiftar över det formella 
utredningsansvaret på ombudet.391  

Mot bakgrund av detta kan slutsatsen dras att förekomsten av offentligt bi-
träde i sig, på ett principiellt plan, inte förtar officialprincipens tillämplighet i 
förvaltningsprocessen.392   

Till sist ska kort inflikas att med ”partsställningen” avses också ibland frå-
gan om parternas likställdhet, och HFD har i ett antal mål påtalat att ”styrke-
förhållandena mellan parterna” påverkar domstolens utrednings-ansvar.393 
Även i doktrinen framhålls att domstolens ansvar påverkas av parternas styr-
keförhållande. Om parterna inte är jämnstarka så bör domstolen gripa in i pro-
cessen till den enskildes fördel.394     

3.1.1.3.2. Processföremålets karaktär 
Argumentet att processföremålets395 karaktär bör tillmätas betydelse för hur 
långt domstolens ansvar sträcker sig grundas på den underliggande föreställ-
ningen att vissa förvaltningsmål är ”viktigare” än andra. Det kan handla om 
att de materiellrättsliga frågor som (processföre)målet gäller av något skäl 
skattas högre än andra.396 Det kan också handla om att den enskilda parten 
anses ha särskilt svårt att tillvarata sin rätt.397 En central uppgift blir därför att 
vikta vilka måltyper (processföremål) som rätteligen ska ta mer resurser i an-
språk och motivera varför. 398  

Utsikterna att framgångsrikt rangordna förvaltningsmålen utifrån styrkan 
av de intressen som de inbegriper beskrivs ofta som små eller till och med 
obefintlig.399 Det har sagts att vad som är rätt i ett mål kan vara fel i ett annat.400 

                               
390 Prop. 1996/97:9, s. 227. 
391 T. Mattsson 2002, s. 271. 
392 U. von Essen 2016, s. 226.  
393 Ang. angående kostnad för boende se, RÅ 2006 ref. 46. 
394 R. Lavin 2020b, s. 100; U. von Essen 2016, s. 226; H. Ragnemalm 2014, s. 82. 
395 Processföremålet” är en processuell term som syftar till att avgränsa vad målet gäller i sak, 
eller annorlunda uttryckt vilka rättsfakta och rättsföljder som är föremål för prövning i det en-
skilda målet. I den allmänna processen har det ofta en helt avgörande betydelse hur ”process-
föremålet” definieras eftersom det påverkar anknytande frågor om preklusion, res judicata osv. 
Inom förvaltningsprocessen har fixeringen av processföremålet inte ansetts vara lika viktigt 
eftersom rättskraft inte gäller som generell princip.    
396 U. von Essen 2016, s. 222; SOU 1966:70 s. 403; Prop. 1971:30 Del 1, s. 530. 
397 G. Wall 2018b, s. 89 f.  
398 G. Petrén 1977, s. 154. 
399 M. Ribbing 2018, s. 264; P. H. Lindblom 2001, s. 77 ff. Lindblom påtalar att distinktionen 
mellan olika typer av ”intressen” som till exempel allmänt (offentligt) respektive enskilt (privat) 
föranleder, och har föranlett, betydande bekymmer i rättstillämpningen eftersom gränsen mel-
lan de två inte låter sig definieras. Enligt mångas uppfattning, påpekar Lindblom, är det ett 
allmänt intresse att även enskilda intressen skyddas och vice versa.  
400 U. von Essen 2016, s. 209. 
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Icke desto mindre görs ständiga försök att utmönstra allmänna riktlinjer som 
syftar till att schematiskt kunna skilja ut sådana mål som typiskt sett omfattar 
viktigare intressen än andra mål och därför fordrar en mer omfattande utred-
ning.401  

Ett vanligt tillvägagångssätt är att skilja mellan så kallade gynnande och 
betungande beslut.402 Indelningen grundas på vilken typ av rättsföljd som ak-
tualiseras i målet. Till kategorin gynnande beslut brukar räknas sådana mål i 
vilka en enskild part försöker utverka någon slags förmån från det allmännas 
sida. Det kan exempelvis gälla ekonomiskt bistånd enligt SoL eller serverings-
tillstånd enligt AL.403 Kategorin ”betungande beslut” används för att beteckna 
sådana måltyper i vilka det allmänna vill gripa in, förplikta eller förbjuda den 
enskilde något. Som exempel brukar ges körkortsingripande enligt KörkL el-
ler rivningsbeslut enligt PBL.404 

Vid närmare påseende är många målkategorier svårplacerade i denna kate-
gorisering. Är bygglov verkligen ”bara” en förmån, eller kan kravet på bygg-
lov också sägas göra intrång i äganderätten och egendomsskyddet?405 Är ett 
betyg bara ett gynnande beslut, med tanke på att betyget kan vara lägre än 
studenten önskat (betyg har s.k. positiv rättskraft)? Är asylmål bara frågan om 
en förmån, med tanke på att ett mål inbegriper två alternativa rättsföljder: up-
pehållstillstånd och avlägsnande? 406 

Inte sällan mynnar uppdelningen mellan gynnande respektive betungande 
beslut ut i antagandet, med avseende på 8 § FPL, att gynnande beslut är 
”mindre viktiga” än betungande beslut varför högre krav bör ställas på dom-
stolen i den senare kategorin än den förra.407 Enligt detta synsätt är det rimligt 
att en enskild som vill utverka en förmån, ett gynnande beslut, bevisar sin rätt 
därtill på grund av målets karaktär.408 Lavin påpekar att partsansvaret inte bara 
grundas på att det gäller en förmån utan också på grund av att den sökande 
torde ha bäst förutsättningar att föra in relevant processmaterial. Lavin noterar 
att det härvidlag samtidigt bör hållas i åtanke att domstolens utredningsansvar 
påverkas av om den sökande intar underlägsen position jämfört med den of-
fentliga parten.409 Ragnemalm noterar att även ett mål om körkortstillstånd kan 
                               
401 Jfr Lindkvist, vars slutsatser jag dock uppfattar som alltför förenklade. G. Lindkvist 2018, 
s. 211-213. 
402 U. von Essen 2016, s. 221; U. von Essen et al. 2020, s. 61; G. Petrén 1977, s. 158. 
403 Socialtjänstlag (2001:453) och Alkohollag (2010:1622). U. von Essen et al. 2020, s. 74.  
404 Körkortslag (1998:488) och Plan- och bygglag (2010:900). 
405 J. Blomberg 2019, s. 464; P. H. Lindblom 2002, s. 655. 
406 Asylmålen betecknas ofta som tillståndsmål eftersom utgångspunkt tas i ansökan om uppe-
hållstillstånd. Som kommer att framgå av kap. 5 är det viktigt att detta förgivettagande ifråga-
sätts eftersom asylmålen också handlar om huruvida den asylsökande ska avlägsnas från 
Sverige.   
407 Mindre viktiga, men inte oviktiga. Se bland annat Ragnemalm s. 84 som påpekar att karak-
tären av en ansökan om körkortstillstånd; ett gynnande beslut, kan vara av mycket stor betydelse 
för den enskilde.     
408 J. Blomberg 2019, s. 463.  
409 R. Lavin 2020b, s. 102.  
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vara av stort intresse för den enskilda parten och motivera domstolens utred-
ningsansvar.410   

På andra håll i doktrinen framhålls emellertid svårigheten med att dra upp 
generella riktlinjer, och den som ändå försöker strandar gärna vid de konkreta 
exemplen. Lindblom uttrycker det som att ”intressena och gränserna dem 
emellan inte låter sig definieras, blott konkretiseras och exemplifieras”.411 

På det temat anför Ragnemalm att det i de fall då en enskild vill utverka en 
förmån som exempelvis ett bidrag, tillstånd eller dylikt, framstår det vid första 
anblick inte som självklart (till skillnad från när det allmänna på eget initiativ 
väcker ett ärende som innebär ett ingripande mot den enskilde), att offi-
cialprincipen över huvud taget bör gälla. Utgångspunkten är normalt att det 
primärt är den enskilde som ska visa att förutsättningar för förmånen förelig-
ger. Men även i sådana mål, påpekar Ragnemalm, kan prövningsinstansen ald-
rig förhålla sig helt passiv av den enda anledningen målet rör frågan om en 
förmån.412   

Jag slutar där jag började; att rangordna ett måls betydelse utifrån dess vikt 
innebär en ändlös diskussion eftersom det till syvende och sist handlar om 
subjektiva värderingar; politik. von Essen formulerar att ”det är svårt att 
komma längre än till mycket allmänna riktlinjer, snarast grundade på sunt för-
nuft, som att tvångsmål har stor betydelse medan ett mål om bistånd till en 
semesterresa har mer begränsad betydelse”.413 

Hur en normativ rangordning skulle kunna göras har Lundin illustrerat med 
hjälp av en pyramid. Högst upp i pyramiden ställs de mest ingripande målen 
och allteftersom målen stegvis rör mindre ingripande åtgärder och slutligen 
övergår i positiva åtgärder för den enskilde minskar också kravet på att pröv-
ningsinstansen ska tillse utredningens omfattning. I toppen har inskränkningar 
i grundläggande fri- och mänskliga rättigheter placerats (t.ex. administrativa 
frihetsberövanden). Därefter följer andra typer av ingripanden mot enskilda 
(t.ex. förbud mot att saluhålla viss produkt), sedan kommer skyddsvärda all-
männa intressen (t.ex. miljö) och i botten ligger ansökningsärenden hos myn-
dighet (serveringstillstånd). Samtidigt understryker Lundin att vissa mål, även 
om det rör sig om ett ansökningsmål är av den naturen att domstolen måste 
                               
410 H. Ragnemalm 2014, s. 82. Se även Lundin om det allmännas ansvar för den enskildes väl-
mående i mål om social omsorg och det allmännas ansvar för att den enskildes rätt till asyl 
värnas, O. Lundin 2020, s. 214.  
411 P. H. Lindblom 2001, s. 82. 
412 Därför beskriver Ragnemalm också officialprincipen som ett slags fakultativ bestämmelse; 
prövningsinstansen får med stöd av officialprincipen ingripa och berika utredningssituationen 
om den vill, men den kan också stanna vid att informera den sökande om att processmaterialet 
i något visst avseende brister. Enligt det Ragnemalmska synsättet innebär detta att officialprin-
cipen ska tillämpas på ett ”modifierat” sätt när enskilda söker utverka förmåner. Som jag förstår 
resonemanget utgör processledning ett slags nedre gräns vid prövningen av ”förmåner” för att 
prövningsinstansen ska sägas ha upprätthållit sitt officialansvar enligt 8 § FPL. H. Ragnemalm 
2014, s. 81 ff. Jfr von Essen, som stannar vid att domstolen i regel inte bör gå längre än pro-
cessledning, se U. von Essen 2016, s. 232. 
413 U. von Essen 2016. s. 222. 
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bistå den enskilde att tillvarata sin rätt.414 Mål som handlar om social omsorg 
och rätt till ekonomiskt bistånd utgör typexempel.415 

Hur som helst, är min utgångspunkt att så länge 8 § FPL är tillämplig i 
målet gäller officialprincipen vilket betyder att utredningsansvaret ligger fast 
på domstolen. Rekvisitlokutionen ”målets beskaffenhet” har enligt min be-
dömning alltså inte relevans i förhållande till ansvarets placering utan, som 
jag i nästkommande avsnitt 3.4 ska utveckla, till utredningens robusthet.  

3.2. Officialprincipen gäller på sakfrågenivå  
En processrättslig utgångspunkt är att det formella ansvaret över utredningens 
innehåll och omfattning inte kan delas mellan processubjekten, domstolen och 
parterna, utan måste tillfalla endera.416 Om officialprincipen gäller är det yt-
terst domstolen, och inte parterna som får avgöra vilka omständigheter och 
vilken bevisning som ska ingå i processmaterialet. Sådana mål brukar beskri-
vas som indispositiva mål.417 Om istället dispositionsprincipen gäller är det 
istället parterna som genom sina processhandlingar bestämmer, disponerar, 
över processmaterialets innehåll.418 Domstolen är avskuren medinflytande 
över processmaterialet.419 Sådana mål brukar beskrivas som dispositiva mål. 

Dikotomin mellan officialprincipen och dispositionsprincipen, det vill säga 
att den ena antas utesluta den andra, utgör en grundläggande processrättslig 
premiss. Principerna har verkan över hur ansvaret och beslutanderätten förde-
las mellan processubjekten med avseende på såväl rättsfrågorna som sakfrå-
gorna, bevisfrågorna, i ett mål.  

Officialprincipen gäller alltid beträffade rättsfrågorna. Det brukar formul-
eras som iura novit curia (ungefär ”rätten känner lagen”) och betyder att det 
faller på domstolens lott att självständigt utreda och besvara de rättsfrågor som 
uppstår i ett mål. Det är domstolen som ska sätta ”rättsliga etiketter” på fakta 

                               
414 Noteras bör att termen ansökningsmål i detta exempel avser måltyper där den enskilde an-
sökt om något hos myndigheterna. Termen kan också användas för att beteckna mål där myn-
digheterna ansöker om något hos domstolen, jfr LVU-mål eller LVM-mål.  
415 O. Lundin 2020, s. 216; G. Wall 2018b, s. 90.  
416 T. Andersson 1999, s. 169; T. Mattsson 2007, s. 166; B. Lindell 2017, s. 41, 115 ff; prop. 
1989/90, s. 76. 
417 P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 65; B. Lindell 2017, s. 56. 
418 Jfr 17 kap. 3 § RB. T. Andersson 1999, s. 165 ff. Om dispositionsprincipen, se ovan avsnitt 
2.1.6. Inflikas kan dock att domstolen även i dispositiva mål kan utöva ett visst inflytande över 
tvisteföremålet, bl.a. genom sin processledande verksamhet och tolkning av parternas framställ-
ningar. Se P. Westberg 1988, s. 48. 
419 Processmaterialet, med andra ord utredningen, består av den information som domstolen får 
beakta vid prövningen av ett mål. Informationen gäller dels de konkreta omständigheterna 
(rättsfakta), dels bevisningen (bevisfakta). Se U. von Essen 2016, s. 134; G. Petrén 1977, s. 
158; B. Wennergren 2005, s. 149.  
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i målet och avgöra vilka rättsliga normer som ska tillämpas i målet.420 Iura 
novit curia är alltså ett utslag av officialprincipen. Iura novit curia medför ett 
slags kunskapsplikt för domstolens ledamöter, de förväntas ha fullständig 
kunskap om gällande rätt (vilket är ett normativt och inte empiriskt påstå-
ende).421 Iura novit curia hindrar emellertid inte parterna från att försöka över-
tyga domstolen om innebörden eller lösningen på en viss rättsfråga.422 Liksom 
inom civil- och straffrätten råden inom förvaltningsrätten principerna om fri 
bevisprövning och fri bevisföring.423 Parterna kan således även med avseende 
på en rättsfråga föra in bevisning, till exempel ett rättssakkunnigutlåtande, 
även om parterna saknar formell dispositionsrätt. 

För den allmänna processrättens del regleras iura novit curia i 
35 kap. 2 § st. 2 1 m. RB som stadgar att ”[e]j heller erfordras bevis om vad 
lag stadgar”. Iura novit curia har inte kodifierats inom ramen för FPL men 
principen anses likväl gälla i förvaltningsprocessen.424  

Till skillnad från rättsfrågeplanet, där officialprincipen är i kraft oavsett 
processlag, gäller officialprincipen som sagt inte med samma regelmässighet 
avseende sakfrågorna och ansvarsfördelningen beträffande dessa. Offi-
cialprincipen ger endast form åt processen om det enskilda målet är indispo-
sitivt.425 Det innebär att ansvaret för processmaterialet inte ligger principiellt 
fast på domstolen utan att dess närmare allokering kan skifta mellan domsto-
len och parterna.  

Att den terminologiska innebörden av officialprincipen kan ges en vidare 
betydelse än att ”bara” inbegripa domstolen utredningsansvar beträffade pro-
cessmaterialet är viktigt att ha i åtanke eftersom officialprincipen kan använ-
das för att peka på domstolens ansvar även i andra avseenden.426 Inom den 
allmänna processrätten brukar officialprincipen formuleras som principen om 
att domstolen må eller ska vara självständigt verksam i processen.427   Mot den 
bakgrunden föredrar jag att formulera domstolens utredningsansvar enligt 

                               
420 B. Lindell 2017, s. 360. Iura novit curia finns lagfäst i 35 kap. 2 § st. 2 RB. Innehållet i 
utländsk rätt är dock undantaget enligt stadgandets sista mening. 
421 A. Croon 2010, s. 277.  
422 Noteras ska emellertid att parterna i en dispositiv tvist i viss mån trots allt har viss disposit-
ionsrätt över rättsfrågorna i och med att en parts eftergivande respektive medgivande inte ska 
prövas i sak och därmed är bindande för domstolen, se 48:18 p. 3 RB. Om uppenbart oriktiga 
medgivanden verkligen ska läggas till grund för dom diskuteras i doktrinen, se bl.a. T. 
Andersson 1999, s. 181; B. Lindell 1988, s. 49.  
423 H. Eklund 1998, s. 196; C. Nordklint 2019, s. 99; B. Wennergren 2005, s. 315. 
424 O. Lundin 2020, s. 210; U. von Essen 2016, s. 194; B. Wennergren 2005, s. 155.  
425 Enskilda mål kan vara helt igenom indispositiva, men det förekommer också att enstaka 
moment är indispositiva i ett annars dispositivt mål. Lindblom illustrerar förhållandet genom 
att kalla måltypen för schackrutiga. Se ovan fotnot 193. 
426 Emellanåt påstås att officialprincipen har en annan betydelse i det förvaltningsprocessrätts-
liga sammanhanget än den har i det civilrättsliga, och det hänger så vitt jag förstår delvis sam-
man med begreppsbestämningen. Se exempelvis H. Eklund 1998, s. 121.  
427 P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 72. 
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8 § st. 1 FPL som ett utslag av officialprincipen snarare än att använda begrep-
pen som ekvivalenta uttryck.  

Eftersom domstolen enligt 8 § st. 1 FPL ska gripa in i processen och tillse 
att målet är tillräckligt utrett kan vi sluta oss till att förvaltningsmålen är av 
indispositiv karaktär, att det är officialprincipen och inte dispositionsprincipen 
som präglar förvaltingsprocessförfarandet och att domstolen har det formella 
ansvaret visavi processmaterialet i målet.428   

Officialprincipen medför således att domstolen inte är bunden till att enbart 
beakta de omständigheter som parterna har åberopat eller den bevisning som 
parterna fört in. Att domstolen i indispositiva mål måste ha befogenheten att 
kunna utvidga processmaterialet och beakta icke-åberopade omständigheter är 
en nödvändighet om domstolen ska kunna fullgöra sitt utredningsansvar.429  

Att officialprincipen gäller de lege lata vinner också stöd i förarbetena. I 
propositionen som låg till grund för tillskapandet av FPL sades uttryckligen 
att stadgandet i 8 § st. 1 FPL syftade till att lägga fast officialprincipen som 
norm för ansvarsfördelningen av utredningen i ett förvaltningsmål.430 I propo-
sitionen anfördes att officialprincipen i FPL ”innebär att det ytterst är domsto-
len som har ansvaret för utredningen i målet”.431 Sedan dess har paragrafens 
språkliga utformning ändrats marginellt, men vad gäller officialprincipens till-
lämplighet enligt 8 § st. 1 FPL avsågs ingen förändring i sak.432 Även i dokt-
rinen bekräftas att officialprincipen, då som nu gäller, i förvaltnings-
processen.433 

I förvaltningsprocessen spelar det ingen roll om processmaterial förs in 
muntligt eller skriftlig, enligt 30 § FPL får domstolen beakta allt som har förts 
in i ett mål.434 

Det innebär inte att allt som förekommer i ett mål utgör processmaterial i 
meningen att det är relevant för domstolens prövning i sak. Som Wennergren 
påtalar förekommer säkert en del ”brus” i förvaltningsmålen vilket föranleder 
viss sovring från domstolens sida.435 Termen processmaterial betecknar inte 
information som domstolen slutligen väljer att lägga till grund för sitt avgö-
rande utan den markerar den information som domstolen får beakta vid sak-
prövningen.   

                               
428 R. Lavin 1989/90, s. 79. 
429 H. Eklund 1998, s. 114; B. Lindell 2017, s. 130; T. Andersson 1999, s. 185. 
430 Prop. 1971:30 Del 1, s. 529. Se även Ds Ju 1970:11 s. 43. 
431 Prop. 1971:30 Del 1, s. 530.  
432 Prop. 2012/13:45 s. 114. 
433 M. Ribbing 2018, s. 261. 
434 B. Wennergren och U. von Essen 2013, s. 319; B. Wennergren 2005, s. 306; U. von Essen 
2016, s. 57. 
435 I ett dispositivt mål krävs att den part som vill grunda sin talan på en viss omständighet 
måste åberopa den. Det innebär bl.a. domstolen inte får lägga den ifrågavarande omständig-
heten till grund för motpartens talan om inte denne också har åberopat omständigheten. Jfr von 
Essens påpekande att en ev. åberopsbörda inom förvaltningsprocessen inte är jämförbar med 
en åberopsbörda enl. RB 17:3. U. von Essen 2016, s. 58 ff. 
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Så vitt jag kan utläsa finns det ingenting som tyder på att 30 § FPL upp-
ställer något krav på åberopande från part eller dylikt för att en viss omstän-
dighet ska anses förekomma i målet, utgöra en del av processmaterialet, och 
därmed vara inom räckhåll för domstolens prövning.436 30 § FPL förefaller 
således harmoniera väl med 8 § FPL. 

Samtidigt förekommer det skrivningar inom förvaltningsprocessrätten, i 
såväl doktrinen som förarbeten och praxis, som kan ger anledning att betvivla 
officialprincipens ställning inom förvaltningsprocessen.437 Detta är temat för 
det kommande avsnittet. 

3.3. Utredningens innehåll och omfattning 
Officialprincipen medför alltså enligt 8 § FPL att det är domstolen och inte 
parterna som har det formella ansvaret för utredningen i förvaltningsmål.438 
Emellertid har frågan om huruvida 8 § st. 1 FPL innebär en befogenhet eller 
en skyldighet för domstolen ännu inte berörts.  

Officialprincipen i sig kräver inte att utredningsansvaret ses som en skyl-
dighet. Jämför RB:s regel om bevisning i 35 kap. 6 § som stadgar att i indis-
positiva mål, får domstolen agera ex officio och berika processmaterialet. 
Domstolens ges med andra ord en befogenhet att gripa in i processen och ut-
vidga processmaterialets innehåll och omfattning med målsättningen att målet 
ska bli tillräckligt utrett, men RB dikterar inga direkta skyldigheter.439 Däre-
mot kan domstolen genom den tillämpliga materiella rätten åläggas en utred-
ningsskyldighet. FB:s regler om vårdnad av barn enligt 6 kap. 19 § st. 1 FB är 
exempel på när den materiella lagstiftningen påför domstolen en uttalad ut-
redningsskyldighet.440  

Det har i den allmänna processrätten i förhållande till frågan om rättegångs-
fel en avgörande betydelse om utredningsansvaret klassas som en skyldighet 
eller befogenhet, eftersom endast underlåtna skyldigheter kan utgöra rätte-
gångsfel enligt RB regler.441   

                               
436 Jfr dock ibid., s. 62. 
437 Jfr Lindbloms antagande om officialprövning i miljöskyddsmål, se P. H. Lindblom 2001, s. 
99. 
438 Givetvis under förutsättningen att lex specialis inte sätter 8 § FPL ur spel. 
439 Regeln i 35 kap. 6 § RB som stadgar att domstolen får införa bevisning i bl.a. indispositiva 
civilrättsliga mål har en fakultativ karaktär i den bemärkelsen att domstolen får vidta utred-
ningsåtgärder om den anser det vara lämpligt. Någon skyldighet går emellertid inte att utläsa 
av RB. Däremot kan en skyldighet tillkomma domstolen genom processuella regler i den till-
lämpliga materiella rätten. B. Lindell 2017, s. 540.  
440 A. Kaldal 2010, s. 262; J. Schiratzki 2013, s. 135. Observera dock att mål enligt FB kan vara 
blandade, det vill säga innehålla dispositiva moment. Se P. O. Ekelöf et al. 2016, s. 66-67. 
441 Se ovan kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.6.3.  
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3.3.1. En skyldighet att utreda  
I 8 § st. 1 FPL åläggs domstolen i förvaltningsprocessen, till följd av offi-
cialprincipen, ett utredningsansvar som innebär att domstolen både kan och 
ska gripa in och utvidga processmaterialet när så behövs. 

I paragrafens första stycke står att domstolen ska tillse utredningen. Vidare 
står det uttryckligen i förarbetena att det är domstolen, och inte parterna, som 
har det yttersta ansvaret för utredningen i målet.442 Det sägs emellanåt att den 
s.k. tvåpartsreformen har ruckat på detta ursprungliga förhållande.443 I korthet 
är argumentet att i och med att den beslutande myndigheten träder in som den 
enskildes motpart i domstolsprocessen så har domstolens utredningsansvar 
minskat.444 För egen del har jag svårt att se på vilket sätt domstolens princi-
piella ansvar skulle ha förändrats i och med reformen, även om det givetvis 
ligger nära till hands att införandet av en tvåpartsprocess på ett praktiskt plan 
gör processen mer dynamisk och att domstolen avlastas. 

Således innebär 8 § FPL att domstolen, vid bedömningen om ett mål är 
klart för avgörande, alltid ska tillse att den utredning som parterna fört in är 
tillräckligt gedigen, robust, för att sakprövning ska kunna ske.445 Om domsto-
len vid prövningen bedömer att det saknas relevant processmaterial så ska den 
verka för att det tillförs målet eftersom det är domstolen som ytterst ansvarar 
för utredningens innehåll och omfattning. Domstolen kan alltså i det läget inte 
förhålla sig passiv och hänvisa till parternas bevisföringsbörda utan domstolen 
måste vidta åtgärder.446 Det är således inte fråga om ett fakultativt ansvar i 
bemärkelsen att domstolen får vidta utredningsåtgärder, utan det står klart att 
domstolen har ska vidta utredningsåtgärder när behov föreligger.447 En annan 
fråga är vilka åtgärder som domstolen bör tillgripa. Domstolen kan både dele-
gera till parterna och vidta egna utredningsåtgärder.448 

Som jag tolkar doktrinen råder det alltså relativt stor enighet om att dom-
stolens utredningsansvar innebär en skyldighet att agera och vidta utrednings-
åtgärder om utredningen brister, även om meningarna går isär om hur 
domstolarna ska fullgöra sin skyldighet. Men frågan är om det råder enighet 
beträffande vad för slags information som domstolen har ett ansvar att utreda. 

                               
442 Prop. 1971:30 Del 1, s. 529. 
443 G. Wall 2014; G. Wall 2018b, s. 90-91, 241.  
444 Jfr ovan fotnot 382. 
445 U. von Essen 2016, s. 224; SOU 1991:106 (del A),  s. 532; G. Petrén 1977, s. 156; O. Lundin 
2020, s. 210. 
446 G. Petrén 1977, s. 156; G. Lindkvist 2018, s. 84; SOU 1991:106 (del A), s. 534; U. von 
Essen 2016, s. 209. 
447 O. Lundin 2020, s. 209; G. Petrén 1977.  
448 von Essen förespråkar att domstolen i första hand ska tolka innebörden av parternas yrkande 
och grunder, men om det inte räcker så bör domstolen utöva direkt processledning, varvid par-
terna ska animeras att självständigt föra in erforderlig utredning. Domstolens utredningsplikt, 
det vill säga ansvar att självständigt berika processmaterialet ska enligt von Essens mening ut-
övas restriktivt. Se U. von Essen 2016, s. 108, 209, 219 och 230.  
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3.3.2. Konkreta omständigheter och bevisning   
Inom förvaltningsprocessrätten används flera olika begrepp för att beteckna 
domstolens ansvar enligt 8 § FPL. Den mest vedertagna termen inom förvalt-
ningsrätten förefaller vara utredningsansvar, men variationer som utrednings-
skyldighet och utredningsplikt är också vanligt förekommande.449   

Inom civil- och straffprocessen används i allmänhet officialprövning för att 
beteckna domstolens ansvar att självständigt berika utredningen och pröva re-
levanta omständigheter i indispositiva mål.450 Syftet med officialprövning är 
att avgörandet ska bli materiellt riktigt i den meningen att domstolens pröv-
ning ska grundas på de omständigheter som faktiskt föreligger, utan hänsyn 
tagen till parternas dispositioner.451 

Min bild är att termen utredningsansvar (eller motsvarande begrepp) an-
vänds inom förvaltningsprocessen på ungefär samma sätt som officialpröv-
ningsansvar används civilprocessen.452  

Frågan om vilka begrepp som ska användas och i vilken betydelse de ska 
användas går inte att slå fast en gång för alla och det är inte heller min ambit-
ion. Däremot vill jag uppmärksamma på att utredningsansvaret innefattar två 
aspekter av processmaterialet: officialfakta och bevisning (bevisfakta).453  

Lindell använder begreppet utredningsbörda för att framhålla domstolens 
ansvar i indispositiva mål. Termen bevisföringsbörda förefaller reserveras för 

                               
449 Doktrinen: Wennergren använder termen utredningsansvar se B. Wennergren 2005, s. 150; 
von Essen använder utredningsplikt i U. von Essen 2016, s. 186; Lundin använder utrednings-
ansvar/utredningsskyldighet i O. Lundin 2020, s. 207; Lavin använder utredningsansvar i ”R. 
Lavin 2020b, s. 98; Diesen utredningsansvar C. Diesen 2018, s. 220; Wall använder utred-
ningsplikt/utredningsskyldighet i G. Wall 2014, s. 242-243; Nordklint använder utredningsan-
svar/utredningsskyldighet i C. Nordklint 2019, s. 220; Petrén använder utredningsplikt i G. 
Petrén 1977; Ragnemalm utredningsansvar i H. Ragnemalm 2014, s. 81; Kaldal använder ut-
redningsansvar A. Kaldal 2010, s. 307, 311; Ribbing använder utredningsansvar M. Ribbing 
2018, s. 259; Lindkvist använder utredningsskyldighet G. Lindkvist 2018, s. 163; Mattson an-
vänder utredningsansvar, T. Mattsson 2002, s. 249; Edelstam använder utredningsskyldig-
het/utredningsansvar G. Edelstam 1995, s. 131. Förarbeten: i prop. 1971:30 Del 1, s. 526 
används utredningsansvar; i SOU 1991:106 (del B), s. 517 används utredningsskyldighet; SOU 
1964:27 s. 297 används utredningsansvar och i SOU 1966:70, s. 403 används utredningsan-
svar/utredningsplikt.   
450 P. Westberg 1988, s. 36-38.  
451 B. Lindell 2017, s. 56; T. Andersson 1999, s. 314. En annan fråga är hur domstolen ska 
kunna veta vilka omständigheter som existerar, det vill säga utöver de som förekommer i målet. 
Detta informationsproblem har analyserats i kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.7.3.  
452 Wennergren uttrycker i kommentaren till FPL att 8 § st. 1 FPL gäller domstolens officia-
lansvar för utredningens fullständighet men att till denna fråga fogar sig en annan, som para-
grafen inte riktigt behandlar, nämligen den om officialprövning, se B. Wennergren 2005, s. 
145. Samtidigt synes Wennergren mena att officialansvar och officialprövning är synonyma 
termer, se ibid., s. 146. Dahlgren påpekar att begreppsanvändningen är oklar, se G. Dahlgren 
1994, s. 391. Skillnaden som Wennergren gör i ovan nämnda kommentar (på s. 165) mellan 
officialansvar och officialprövning när han säger att det är angeläget att ”hålla isär termen of-
ficialprövning som har med ett ärendes prövningsram att göra och officialprincipen som hän-
för sig till beslutsmyndighetens utredningsinitiativ är inte helt tydlig.   
453 Se P. H. Lindblom 2002, s. 704. Nämns i förbigående av U. von Essen 2016, s. 104. 
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de dispositiva målen, för att tydliggöra att bevisbördan kan skiljas från bevis-
föringsbördan.454 

Diesen använder begreppen bevisföringsbörda och utredningsbörda som 
synonyma begrepp, och enligt hans begreppsanvändning tydliggör dessa be-
grepp vilket processubjekt som ska föra in erforderlig bevisning.455 

I delar av avhandlingen har jag valt att laborera med begreppet bevisfö-
ringsansvar, i samma betydelse som Lindell och Diesen har använt utred-
ningsbörda. Det kan uppfattas som onödigt att tynga begreppsapparaten med 
ytterligare term, men samtidigt är det användbart eftersom det inte inbegriper 
begreppet börda. Även om det går att placera en börda på domstolen är det 
möjligen lättare att acceptera att domstolen har ett ansvar.      

 

3.3.2.1. Konkreta omständigheter – officialprövning av rättsfakta och 
bevisfakta  

 
I förvaltningsprocessrättsliga sammanhang uppmärksammas sällan skillnaden 
mellan rättsfakta och bevisfakta. Ofta talas det kort och gott om utredningen.456 
8 § FPL bör således förstås så att alla omständigheter av relevans omfattas av 
domstolens utredningsansvar.  
 
Inom förvaltningsprocessen råder inga tvivel om att domstolens utrednings-
ansvar generellt inbegriper att domstolen ska officialpröva konkreta omstän-
digheter i meningen att domstolen ska, utan differentiering mellan åberopade 
och icke-åberopade omständigheter, beakta alla omständigheter som förts in i 
målet.457  

Däremot råder det olika uppfattningar om huruvida domstolen bör ”locka 
fram” ytterligare omständigheter av parterna eller rent av ex officio efterforska 
förekomsten av nya omständigheter. I doktrinen finns de som företräder upp-
fattningen att domstolen har en skyldighet men också de som hävdar att dom-
stolen har en begränsad möjlighet att vidta utredningsåtgärder ex officio. Detta 
är en vida omtalad fråga inom förvaltningsprocessen, och många olika upp-
fattningar förekommer. I det följande får Wennergren och von Essen repre-
sentera två.  

                               
454 Lindell använder termen bevisföringsbörda för att betona Heumans konklusion att bevisfö-
ringsansvaret under vissa förutsättningar kan placeras på den icke-bevisbördebärande parten i 
dispositiva mål. Utredningsbörda använder Lindell för att framhålla domstolens ansvar i indis-
positiva mål, se B. Lindell 2017, s. 614.  
455 C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 269. Diesen hänvisar i detta sammanhang till Heuman 
som myntade begreppet utredningsbörda. Heuman menar att bevisbördan i dispositiva mål kan 
ligga på ena parten och utredningsbördan på andra, L. Heuman 1980, s. 472. 
456 Wennergren 2005, s. 149; U. von Essen 2016, s. 215. 
457 U. von Essen 2016, s. 57; B. Wennergren 2005, s. 158, 165. 
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Wennergren var mycket tydlig med sin uppfattning i denna fråga och ansåg 
att en officialprövningsskyldighet absolut träffar domstolen, särskilt med av-
seende på omständigheter till förmån för enskild part. I kommentaren till 
8 § FPL ondgör sig Wennergren över att domstolarna ”börjat förlora känslan 
för en förvaltningsdomstols skyldighet att officialpröva till förmån för en-
skild”.458 I sammanhanget ställer sig Wennergren frågande till vad den ut-
vecklingen kan grundas i, och spekulerar i att det kanske har att göra med 
tvåpartsreformen och stadgandet i 7 a § FPL. Detta ställer sig Wennergren för 
egen del skeptisk till, eftersom han inte alls anser att införandet av en tvåparts-
process inverkar i inskränkande riktning visavi domstolens officialprövnings-
ansvar. Wennergren uttrycker ”att tumma på officialprövningsprincipen i 
förvaltningsmål är lika oacceptabelt, om inte t.o.m. mera oacceptabelt från 
rättssäkerhetssynpunkt, än det varit tidigare”. Det som den enskilde potentiellt 
har att vinna på en tvåpartsprocess kompenserar inte, enligt Wennergren, det 
som hen har att förlora om domstolen i och med tvåpartsprocessen slutar be-
vaka den enskildes intressen.459  

Wennergren menar således att domstolen har en officialprövningsskyldig-
het och ska bevaka den enskildes intressen, därtill anser Wennergren att det 
finns sådana fall då domstolen ska officialpröva oavsett om det kan sägas vara 
till för- eller nackdel för den enskilda parten i målet och tar LVU-målen som 
exempel. Wennergren menar att det starka intresset av att värna barnet bästa 
kräver att domstolen i dylika tvångsmål vid behov officialprövar.460 Om dom-
stolen i ett mål om tvångsvård finner anledning att misstänka att ett barn far 
illa, men inte av de skäl som socialnämnden anför, får domstolen enligt Wen-
nergrens synsätt efterforska misstankarna och i förekommande fall föra in så-
dana nya omständigheter i målet. Vidare påtalar Wennergren att för det fall 
dessa nya omständigheter, som genom domstolens försorg förts in i målet, 
skulle visa sig motivera ett samhällsingripande i form av tvångsvård på en 
annan rättslig bestämmelse än den som anförts av myndighetsparten får dom-
stolen med hänsyn till iura novit curia även fatta beslut om vård enligt den 
paragrafen.461   

En sådan officialprövningsskyldighet motiveras enligt Wennergren i LVU-
mål av att det allmänna intresset av att barn skyddas och i LVM-mål av att 
missbrukare ges vård oberoende dennes samtycke etc.462 Officialprövning kan, 
framhåller Wennergren, också aktualiseras i andra måltyper även om det är 
mer frekvent förekommande i ansökningsmål, det vill säga sådana mål där en 
offentlig part har anhängiggjort en talan hos domstolen.463 (Notera här att an-
sökningsmål enligt Wennergrens språkbruk syftar på mål där myndigheten har 
                               
458 B. Wennergren 2005, s. 148. 
459 Ibid., s. 149. 
460 Se även R. Lavin 2020b, s. 100. 
461 B. Wennergren 2005, s. 161-162. Se även A. Kaldal 2010, s. 282. 
462 B. Wennergren 2005, s. 161-162. 
463 Ibid., s. 163. 
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ansökt om något hos domstolen, och alltså inte på sådana mål där den enskilda 
parten har ansökt om något hos myndigheterna.)  

von Essen ställer sig dock tveksam till Wennergrens hållning och dennes 
uppfattning att domstolen skulle ha en officialprövningsskyldighet.464 von Es-
sen framhåller att det i och för sig inte finns något formellt hinder mot offi-
cialprövning i meningen att domstolen utvidgar processmaterialet ex officio, 
men domstolen bör enligt von Essens mening vara försiktig i detta avseende.465 
von Essen avvisar att det skulle finnas en officialprövningsskyldighet, och för-
klarar att det hänger samman med att domstolen inte har något ansvar för att 
förverkliga den materiellrättsliga lagstiftningen.466 Domstolen uppgift är, en-
ligt von Essens synsätt, att kontrollera det överklagade myndighetsbeslutet 
och att förvaltningsmyndigheten inte har överträtt sina befogenheter eller tol-
kat/tillämpat lagen fel.467 Dessutom, tillägger von Essen, har domstolarna att 
vinnlägga sig om opartiskhet och objektivitet.468 Mot den bakgrunden anser 
von Essen att domstolen i princip inte ska ägna sig åt officialprövning utan 
bör vara bunden av de omständigheter som parterna fört in i målet.469 Undan-
tag medges i regel bara av två skäl; processekonomi och uppvisad oförmåga 
hos enskilde parten.470 

3.4. Utredningens ”tillräcklighet” – en fråga om 
robusthet  

Frågan om vad som krävs för att ett sakförhållande ska anses vara tillräckligt 
utrett beskrivs inom processrätten som en fråga om utredningens robusthet. 
Blicken riktas mot bevissituationens sammansättning och frågan ställs 
huruvida det finns någon ytterligare relevant bevisning som borde föras in i 
målet. Som framgick av kap. 2 utgör robusthet ett slags måttstock mot vilken 
den befintliga utredningens soliditet kan skattas. Genom att bedöma utred-
ningens robusthet kan domstolen konkretisera när, vid vilken punkt, en utred-
ning är tillräcklig respektive bristfällig; icke-robust.471 I avsnitt 2.1.8.2 
jämförde jag robusthetsbedömningen med bevisvärderingsmomentet och de 

                               
464 U. von Essen 2016, s. 232. 
465 Ibid., s. 227. 
466 Ibid. s. 37, 227, 232. 
467 Ibid.,s. 33, 37. Jfr dock s. 34.  
468 Ibid.,s. 233. 
469 Ibid., s. 232. von Essen skiljer mellan domstolens ansvar att processleda och domstolens 
utredningsplikt. Processledning syftar till att förmå parterna att vidta utredningsåtgärder. Inom 
ramen för domstolens utredningsplikt placerar von Essen domstolens ansvar att ex officio be-
rika processmaterialet. Domstolens utredningsplikt är begränsad i jämförelse med dess process-
ledningsansvar. Se Ibid., s. 208ff.  
470 Ibid., s. 233-234. 
471 Mattson har diskuterat när domstolen ska gripa in i SoL. 11 kap. 1§ och LVU 4 §, se T. 
Mattsson 2002, s. 257. Se härom även O. Lundin 2020, s. 210, 222 ff.  
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processrättsliga instrumenten bevisbördepunkt och bevisvärdepunkt.472 Syftet 
var att åskådliggöra förhållandet mellan det abstrakta robusthetskravet och 
den konkreta tillämpningen, det vill säga skattningen av utredningens robust-
hetsvärde, och därför konstruerades motsvarande begrepp beträffande robust-
hetsbedömningen: robusthetskravpunkt och robusthetsvärdepunkt. 
Robusthetkravspunkten utvisar vilket robusthetskrav som ska tillämpas. Ro-
busthetsvärdepunkt avser att synliggöra domarens robusthetsbedömning i det 
enskilda målet. Robusthetsvärdepunkten i relation robusthetskravpunkten 
upplyser alltså om den befintliga bevissituationen ska betraktas som fullstän-
dig eller inte. 

Domstolens ska till läka robusthetsbrister, men om den aktuella bristen be-
döms vara obotlig eller om domstolen av någon annan anledning gör bedöm-
ningen att bristen bör gå ut över part uppstår frågan om vilken part som ska 
stå risken för den icke-robusta utredningen. Den frågan kan inte bedömas på 
förhand utan beror på vad för slags bevisning som saknas i målet och vilket 
processubjekt, domstolen eller endera parten, som ska anses ha bevisförings-
ansvaret. Många gånger följer den förmodligen bevisbördans placering, men 
man kan tänka sig att även när bevisbördan åligger den enskilda parten kan 
det i vissa fall vara rimligt att kräva av myndighetsparten (och ytterst domsto-
len) att den ska agera och föra in relevant processmaterial.473 

Robusthet avgörs genom att ställa den befintliga utredningens robusthet i 
relation till det gällande robusthetskravet. Robusthetskrav är, liksom bevis-
krav, ett differentierat krav och det laboreras med olika robusthetsnivåer (lik-
som beviskravsnivåer).474 Lindell menar att robusthet kan indelas i tre nivåer 
beroende på hur omfattande krav som ska ställas på utredningen soliditet; 
knapp, normal och fullständig.475 Samtidigt påpekar Lindell att dessa robust-
hetsnivåer inte kommer till uttryck i lagstiftningen utan att de snarare är en 
informell grovsortering av vad som gäller i praktiken. Ett differentierat robust-
hetskrav är ytterst grundat i att rättssystemet är uppbyggt på så sätt så att en 
knapp utredning i vissa fall måste accepteras.476 I vissa fall handlar det om en 
prioritering av samhällets resurser, i meningen att vissa typer av mål tillåts ta 
större ekonomiska resurser i anspråk. I andra fall handlar det om att måltypen 
inbegriper systembundna utredningssvårigheter.477  

                               
472 Se kap. 2 avsnitt 2.1.4. 
473 C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 245. 
474 Ibid., s. 236; B. Lindell 2017, s. 582; C. Diesen 1993, s. 555. Det finns många olika beviskrav 
– antagligt, sannolikt, styrkt, uppenbart m.fl. – och de avser att utvisa hur stark bevisning som 
krävs för att en viss konkret omständighet ska anses vara bevisad. P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 
84. 
475 B. Lindell 1987, s. 345. 
476 T. Bylund 1993, s. 99. 
477 Lindell och Bylund har uppmärksammat betydelsen av dylika systemegenskaper visavi ro-
busthetsfrågor inom civilprocessen, B. Lindell 2017, s. 582; T. Bylund 1993, s. 99. 
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Robusthetsdiskussionen ter sig relevant med avseende på domstolens ut-
redningsansvar men har inte fått något större fotfäste i förvaltningsprocessrät-
ten.478 Det ligger onekligen i linje med att bevisfrågor rent allmänt sällan 
placeras i förgrunden inom förvaltningsprocessrätten.479 Oavsett vilka skälen 
kan vara ser jag för egen del inget hinder mot att applicera robusthetsbegreppet 
i den förvaltningsprocessrättsliga kontexten. Tvärtom ser jag stora fördelar ef-
tersom idén om robusthet och det differentierade robusthetskravet kan kasta 
nytt ljus över 8 § st. 1 FPL. Beroende på målets beskaffenhet kan skiftningar 
avseende utredningens robusthet tillåtas utan att domstolens principiella ut-
redningsansvar rubbas.480  

Utgångspunkten är att domstolen i indispositiva mål ska undanröja robust-
hetsbrister ex officio; innan dess är målet inte klart för avgörande. Det är först 
när domstolen bedömer att utredningen är tillräckligt robust som domstolen 
ska gå vidare till bevisvärderingsmomentet och utifrån den fastställa fakta i 
målet. Vid detta moment får domstolen enbart beakta sådan utredning som har 
tillförts målet, jfr 30 § FPL.  

Det betyder att det går att skilja mellan den part som ska föra in bevisning 
i målet, och den part som ska stå risken för att bevisningen inte är tillräckligt 
stark.  

Det är således möjligt att tolka domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL 
på det viset att domstolen inom ramen för sitt utredningsansvar regelmässigt 
ska tillse den befintliga utredningen och bedöma huruvida den är robust eller 
inte innan domstolen dömer i målet.481 Kontrollstationen är obligatorisk, dom-
stolen måste beakta utredningens robusthet, även om domstolen kan tillåta va-
riationer avseende utredningssituationens robusthet med hänsyn till målets 
beskaffenhet. Avgörande för vilket robusthetskravet som ska gälla är således 
domstolens bedömning av målets beskaffenhet. (Domstolens ansvar att un-
danröja robusthetsbrister behandlas längre fram i kapitlet, se avsnitt 3.4.3.)  

I det följande ska främst frågan om vilka parametrar som domstolen kan ta 
i beaktande när den tar ställning till målets beskaffenhet diskuteras. Jag kom-
mer endast på ett övergripande plan säga något om själva robusthetsvärde-
ringsmomentet. I den efterföljande rättsfallsanalysen återkommer jag 
emellertid till frågan med ambitionen att beskriva hur Migrationsöverdomsto-
len i praktiken hanterat frågan om utredningens robusthet.  

                               
478 Robusthet nämns relativt sällan explicit inom förvaltningsprocessen även om begreppet fö-
rekommer. Att domstolen inom ramen för sitt utredningsansvar måste ställa sig frågan om när 
en utredning är tillräcklig lyfts emellertid utan att begreppet robusthet tillämpas. 
479 U. von Essen 2016, s. 194; C. Diesen 2018, s. 218.  
480 Det förtjänar att upprepas. Det formella ansvaret ligger på domstolen även om det på ett 
praktiskt plan främst är parterna som för in den faktiska utredningen i målet. Jfr ovan fotnot 
304-305. 
481 SOU 1991:106 s. 534. 
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3.4.1. Robusthetskrav 
Vid bedömningen av vilket robusthetskrav som ska gälla kan ett antal olika 
parametrar tillmätas betydelse. Inom straffprocessrätten motiveras olika ro-
busthetskrav främst utifrån brottets allvarlighetsgrad, eftersom utgångspunk-
ten är att samhällets resurser måste prioriterats i linje därmed. Utöver 
allvarlighetsgrad brukar också den tilltalades inställning, var vi befinner oss i 
processen – det vill säga om det rör sig om ett underhandsbeslut eller slutligt 
avgörande – framhållas som påverkansfaktorer visavi robusthetskravet.482 
Som Bylund och Lindell framhåller innebär detta att det vissa fall föreligger 
systembundna bevissvårigheter vilket innebär att en bevissituation måste ses 
som robust även om den inte är särskilt solid eftersom det i vissa måltyper 
aldrig annars skulle vara möjligt att vinna framgång.483  

Ett exempel på hur bevissvårigheter regelmässigt inverkar på robusthets-
kravet är mål om grov kvinnofridskränkning enligt 4 kap. 4 a § BrB. Brottet 
innebär att en kvinna utsatts för straffbara kränkningar vid upprepade tillfällen 
av en närstående person som haft uppsåt att allvarligt kränka hennes själv-
känsla. Den brottsliga gärningen består alltså av flera gärningar och på grund 
av den brottsliga gärningens karaktär och den utsatta kvinnans levnadssituat-
ion föreligger det ofta bevissvårigheter i denna måltyp. Svårigheterna består i 
att brottet har begåtts över tid, ofta i hemmiljö, utan vittnen och att den vålds-
utsatta kvinnan många gånger minns vissa händelser med större skärpa än 
andra.484 Till detta kommer att det är generellt sett svårare att bevisa brott som 
ligger långt bakåt i tiden.485 Utgångspunkten är därför inom straffrättsproces-
sen att det inte bör ställs ett lika högt krav på gärningsbeskrivningens indivi-
dualisering i denna måltyp som i andra brottmål. Det för i sin tur med sig att 
ett lägre robusthetskrav också måste accepteras eftersom rättsfakta inte kan 
formuleras lika bestämt som i andra måltyper. 

Ett belysande förvaltningsrättsligt exempel är frågan om inhibition, det vill 
säga frågan om huruvida domstolen ska fatta beslut om att hindra – inhibera – 
verkställighet av ett visst beslut eller dom.486 Institutet inhibition har en viktig 
samhällsfunktion, särskilt som det finns förvaltningsrättsliga beslut som får 
verkställas trots att de har överklagats och ännu inte vunnit laga kraft. Genom 
att inhibera ett beslut innan det verkställs kan alltså situationen undvikas att 
ett överklagande blir meningslöst. Frågan om inhibition kräver att domstolen 
tar ställning till hur sannolikt det är att beslutet kommer att ändras (det vill 
säga är felaktigt) och hur stor skada som kan förväntas om beslutet verkställs. 

                               
482 T. Bylund 1993, s. 97-98. 
483 Ibid., s. 151, 189; B. Lindell 2017, s. 582. 
484 Se exempelvis NJA 2005 s. 712. 
485 R. Nordh 2019b, s. 34. 
486 H. Eklund 1998, s. 89 ff; R. Lavin 2020b, s. 135-139. 
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Domstolen ska väga behovet av inhibition mot behovet omedelbar verkstäl-
lighet.487 Det säger sig självt att domstolen vid en sådan bedömning, eftersom 
det många gånger är bråttom, inte kan utverka samma gedigna utredningssitu-
ation som vid en ordinär prövning.488      

Det sägs ibland, inom såväl den allmänna processrätten som förvaltnings-
processrätten att det gällande beviskravet påverkar robusthetskravet, i bemär-
kelsen att ett högt beviskrav genererar ett högt utredningskrav liksom ett lågt 
beviskrav genererar ett lägre utredningskrav. Det resonemanget bygger på 
uppfattningen att bevisningens robusthet bör beaktas vid bevisvärderingsmo-
mentet.489  

Som tidigare nämnts ser jag frågan om robusthet som principiellt skild från 
frågan om vilket beviskrav som ska gälla.490 Robusthet handlar om utredning-
ens soliditet och hur noggrant ett sakförhållande är utrett. Ett högt robusthets-
krav signalerar att utredningen ska vara gedigen och omfatta en allsidig 
belysning av sakförhållandena i målet. Beviskrav utgör ett slags mått på hur 
övertygad domstolen måste vara beträffande existensen av en viss omständig-
het, utifrån den utredning som finns i målet, för att domstolen ska kunna lägga 
omständigheten till grund för domen. Ett högt beviskrav signalerar att dom-
stolen måste vara mycket övertygad.491 Sett ur synvinkeln att robusthet utgör 
ett eget problem, finns det inga hinder mot att domstolen utifrån en ensidig 
(och därmed icke-robust) utredning kan nå slutsatsen att bevisningen i målet 
ger starka skäl att tro att en viss konkret omständighet är förhanden.492  Ett 
sådant resonemang bygger dock på att domstolen inte tillmäter robusthetsbris-
ter betydelse vid bevisvärderingen.493   

Inom straffprocessrätten brukar framhållas att utredningens robusthet re-
spektive bevisvärde ska ses som två skilda problem eftersom det i princip an-
ses oacceptabelt att tumma på beviskravet med hänsyn till den tilltalade. 
Därför sägs det att beviskravet i brottmål är konstant – styrkt bortom allt rim-
ligt tvivel – men att robusthetskravet kan variera på grund av bl.a. allvarlig-
hetsgraden av det brott som den tilltalade står åtalad för. Robusthetskravet som 
uppställs i ett mål som gäller ringa stöld är som sagt lägre än i mål som rör 

                               
487 H. Eklund 1998, s. 63-65, 164 ff. 
488 Ibid., s. 207, 224. 
489 P. O. Ekelöf 1988, s. 35; T. Mattsson 2002, s. 202; ibid.; P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 188-
189; B. Lindell 2007.  
490 I linje med Lindell och Diesen, se B. Lindell 2017, s. 584; C. Diesen 1993, s. 550. 
491 Om domstolen vid bevisvärderingen får beakta den bristande robustheten eller inte kan, som 
nämndes i kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.8.1, diskuteras.  
492 B. Lindell 1987, s. 356-375. 
493 För uppfattningen att bristande robusthet ska tillmätas betydelse vid bevisvärderingen, se 
bl.a. R. Nordh 2019c, s. 14; C. Nordklint 2019, s. 93, 330. 
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mord, även om samma beviskrav gäller för båda måltyperna. Robusthetskra-
vet sätts alltså inte i relation beviskravet.494 

En variation, för att kunna upprätthålla ett högt beviskrav och samtidigt 
tolerera ett lägre robusthetskrav (beakta exempelvis stöldmålen), är att låta 
bevisvärdet av viss bevisning, säg ett erkännande, påverkas av i vilken kontext 
det avges. På så sätt skulle ett erkännande i ett stöldmål kunna ges en högre 
valör än dito i ett mål vari åtal om mord väckts.495  

Även i den förvaltningsprocessrättsliga doktrinen förekommer emellanåt 
uppfattningen att det gällande beviskravet bestämmer hur pass omfattande ut-
redning som krävs i ett visst mål.496 I kommentaren till 8 § FPL gör Wenner-
gren en sådan koppling, även om han inte explicit använder sig av begreppet 
robusthet. Wennergren framhåller att domstolens utredningsansvar blir allt-
mer kännbart ju strängare beviskravet är.497 Så vitt jag förstår menar alltså 
Wennergren att ett högt beviskrav tarvar en mer solid utredning än ett lågt, 
vilket är detsamma som att säga att en utrednings omfattning – robusthet – 
påverkar utredningens bevisvärde.498  

Den motsatta hållningen intar bl.a. von Essen som framhåller att det inte 
föreligger någon koppling i förvaltningsprocessen mellan det gällande bevis-
kravet och de krav som ställs på domstolens utredningsansvar och utredning-
ens omfattning.499 von Essen hänvisar till praxis och framhåller att i mål om 
återkallelse av läkarlegitimation gäller ett högre beviskrav än i LVU-mål sam-
tidigt som domstolens utredningsansvar är större i LVU-mål än i mål om lä-
karlegitimation. von Essen menar att det inte är fruktbart att försöka utläsa 
utredningskravet ur beviskravet.500    

Samma principiella inställning – att beviskravet inte betingar robusthets-
kravet – ger Kaldal uttryck för i sin avhandling i vilken hon bl.a. berör frågan 
om robusthet inom ramen för LVU-mål. Kaldal menar att ett högt robusthets-
krav gäller i indispositiva mål trots att det gällande beviskravet inte sällan är 
lågt ställt eftersom den övergripande målsättningen är att nå materiellt riktiga 
avgörandet. (Det låga beviskravet kompenseras så att säga av det högre ro-
busthetskravet.)501 Ett fullgott beslutsunderlag krävs och beviskravet är i sig 
ingen kvalitetsindikator. Eftersom domstolen har ett eget ansvar visavi be-
slutsunderlagets fullständighet ligger det på domstolens ansvar att se till att 

                               
494 C. Diesen 1993, s. 285; R. Nordh 2019b, s. 32; P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 188; B. Lindell 
2017, s. 582  not 546. Inom civilprocessrätten formuleras detta många gånger som en bevislätt-
nad, att ett lägre beviskrav tillämpas. Det är dock inte möjligt i brottmål p.g.a. att bevisbördan 
ligger på åklagaren, R. Nordh 2019b, s. 34-35. 
495 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 189; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 91. 
496 U. von Essen 2016, s. 220; A. Kaldal 2010; G. Lindkvist 2018, s. 233; C. Nordklint 2019, s. 
290; J. Blomberg 2019, s. 460. 
497 B. Wennergren 2005, s. 150. 
498 Se även T. Mattsson 2002, s. 306. 
499 Se även J. Blomberg 2019, s. 460; G. Lindkvist 2018, s. 233. 
500 U. von Essen 2016, s. 221. 
501 A. Kaldal 2010, s. 204.  
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utredningen omfattar även alternativa förklaringar/tolkningar. Om den utred-
ning som parterna fört in i målet inte är tillräckligt omfattande åligger det alltså 
domstolen att komplettera beslutsunderlaget så att det blir robust.502 Detta är 
särskilt viktigt, påpekar Kaldal, i icke-provisoriska beslut, som till exempel 
tvångsomhändertagande.503 

Nordklint diskuterar i sin avhandling bl.a. relationen mellan beviskrav och 
robusthet, och hon ställer sig frågan om bevisningens robusthet ska få tillmä-
tas betydelse vid bevisvärderingsmomentet eller inte.504 Nordklint intar en 
mellanposition i förhållande till de som anser att frågan om bevisningens ro-
busthet helt ska separeras från bevisvärderingsmomentet, och de som anser att 
dessa båda frågor är sammankopplade. Nordklint framhåller att robusthet inte 
handlar om bevisningens styrka (det vill säga dess bevisvärde) utan om bevis-
ningens kvantitet. Samtidigt ser Nordklint ett samband mellan robusthetskrav 
och beviskrav. Om brister i utredningen finns ger det enligt Nordklints synsätt 
i allmänhet en negativ bevisverkan.505 

Förutom beviskravet, kan man alltså tänka sig att indelningen proviso-
riska/slutliga beslut skulle kunna vara relevant i förhållande till de robusthets-
krav som bör ställas på utredningens robusthet. Kaldal gör det påpekandet i 
förhållande till beslut om tvångsomhändertagande. Lindell gör detsamma i 
förhållande till kvarstad, inhibition och interimistiska beslut. Bylund ger häkt-
ningsbeslut som exempel.506 Provisoriska beslut, underhandsbeslut, måste 
ibland fattas skyndsamt medan förutsättningar fortfarande finns att säkra verk-
ställighet av ett förstående slutligt avgörande.507 Interimistiska beslut om bl.a. 
omedelbart omhändertagande enligt LVU kan fattas om det är till gagn för 
utredningen.508 Denna typ av beslut betecknas som förvaltningsprocessuella 
säkerhetsåtgärder.509  

Vissa avgöranden är emellertid mer slutliga än andra eftersom förvaltnings-
mål inte generellt sett vinner (negativ) rättskraft. Det finns inte något allmänt 
förbud mot res judicata i FPL.510 Detta innebär i princip att samma sak kan bli 
föremål för två eller fler prövningar. Bristen på generell rättskraft och avsak-
naden av res judicata torde vara ett av de karaktärsdrag som kanske mest av 
allt skiljer förvaltningsprocessen från civil- och straffprocessen.511 Emellertid 

                               
502 Ibid., s. 182, 261, 264. 
503 Ibid., s. 180, 206. 
504 C. Nordklint 2019, s. 93. 
505 Ibid., s. 93, 294. 
506 A. Kaldal 2010, s. 206; H. Eklund 1998, s. 224; R. Lavin 1993, s. 31. 
507 P. Westberg 2012, s. 94. 
508 6 § LVU, Jfr 15 kap. RB. Det finns flera typer av interimistiska beslut enligt LVU, se 40 § 
st. 1 LVU. 
509 J. Schiratzki 2013, s. 203. JO har prövat frågan om det vid tidpunkten för prövningen förelåg 
tillräckligt underlag för ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU i bl.a. JO 
2010/11 s 384. 
510 G. Wall 2018a, s. 554. 
511 G. Wall 2014, s. 16, 350-351; M. Ribbing 2018, s. 330. 
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är utgångspunkten inom förvaltningsrätten att vissa avgöranden trots allt ska 
stå sig – vara orubbliga – när de vunnit laga kraft. Vilka typer av förvaltnings-
mål eller sakförhållanden som vinner rättskraft är svårt att slå fast generellt. 
Det saknas kodifierade regler i FPL om rättskraft, och därför har rättskrafts-
frågan framförallt utmönstrats genom domstolspraxis, doktrinen och viss re-
glering i speciallagstiftningen.512 Som huvudregel tjänar att gynnande beslut 
vinner rättskraft och att betungande beslut inte vinner rättskraft.513  

Rättskraft sätts sällan i samband med domstolens utredningsansvar, men 
frågan är om det inte finns skäl att överväga att ta in den i ekvationen.514 Är 
det inte rimligt att anta att det spelar roll visavi robusthetskravet om saken i 
målet kan prövas ånyo utan hinder av res judicata? Jag tolkar Wennergrens 
rättsfallsanalys beträffande RÅ 1990 ref. 64 som att det i vissa fall, när det är 
möjligt att pröva samma sak i en ny process, kan förhålla sig så att en myn-
dighetspart inte tillåts att föra in nya omständigheter till nackdel för enskild i 
högre rätt eftersom myndighetsparten kan väcka en ny talan om samma sak.  

Ytterligare en faktor som förefaller relevant att beakta i sammanhanget är 
s.k. systembundna utredningssvårigheter, med vilket avses att ett vissa fak-
tiska omständigheter är notoriskt svåra att bevisa, som exempelvis partsavsik-
ter när dokumentation saknas, orsakssamband eller värdet av en skada.515 När 
utredningssvårigheter bedöms vara för handen är utgångspunkten att rättsord-
ningen måste hantera det på något sätt. Ett sätt är att sänka beviskravet för den 
bevisbördebärande parten, en annan åtgärd är – som exemplet om grov kvin-
nofridskränkning visade – att sänka robusthetskravet.516  

En annan parameter som bör inverka på robusthetskravet är om målet ska 
grundas på förhållanden av prognostisk karaktär. 517 I kap. 2 och där särskilt i 

                               
512 G. Wall 2014, s. 16. 
513 G. Wall 2018a, s 556. I vissa fall, beroende på den materiella lagstiftningen, kan dock även 
betungande beslut vinna rättskraft. Om ett betungande beslut överklagas och sedermera fast-
ställs av förvaltningsdomstol kan frågan ses som rättskraftigt avgjord.  
514 P. Westberg 1988, s 605; U. von Essen 2016, s. 199; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz 
Roca 2003, s. 68. 
515 B. Lindell 2007, s. 361. Lindkvist lyfter denna aspekt inom förvaltningsprocessrätten, se G. 
Lindkvist 2018, s. 208. Ett intressant fall är i sammanhanget RÅ 1990 ref. 94 i vilket HFD 
uttalade sig om utredningsansvaret enligt 8 § FPL i förhållande till omständigheten ”vid vilken 
tidpunkt den skattskyldige mottagit beslutet om skattedeklaration”. HFD ansåg att även om det 
egentligen var den enskilda parten som hade bevisbördan omfattades frågan av domstolens ut-
redningsansvar. Emellertid bedömde domstolen att det vid tidpunkten för HFD:s prövning 
fanns små utsikter att erhålla bevisning i frågan, och därmed saknades skäl att vidta utrednings-
åtgärder. Robusthetsbrister förelåg. HFD valde att utgå från presumtionen att den enskilde fått 
del av beslutet om skattetillägg vid en sådan tidpunkt att skäl för att undanröja beslutet förelåg 
(vilket var i linje med den enskilda partens yrkande). 
516 Kaldal menar att prognostiska bedömningar till del förklarar varför låga beviskrav gäller i 
LVU, A. Kaldal 2010, s. 203, 308. 
517 H. Eklund 1998, s. 199. Prognostiska bedömningar kan också gälla redan passerade händel-
ser, exempelvis bedömningen av fara för fullbordan vid försök till brott. Eklund ger stadgandet 
om mordbrand enligt 13:1 BrB som ett exempel på när en prognostisk bedömning fordras be-
träffande retrospektiv regel. Enligt det stadgandet ska domstolen ta ställning till om det fanns, 
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avsnitt 2.1.8.1 underströks att framtidsprognoser oundvikligen måste grundas 
på ett utredningsmaterial som mer eller mindre lider av ett informationsunder-
skott. Som exempel gavs där att det vid beslut om häktning ställs ett lägre krav 
på utredningens robusthet i än det görs vid beslut i själva skuldfrågan. Fram-
tidens öppenhet påverkar vår kunskapsbildning. Vid prognoser är det svårt att 
säkert veta vilka bevis som är relevanta liksom vilka omständigheter, rätts-
fakta, som är relevanta. Visserligen kan en utredning vara mer eller mindre 
robust, men något särskilt högt robusthetkrav torde inte kunna ställas vid pro-
gnostiska bedömningar.518 Lindell och Bylund betecknar detta som en system-
bunden egenskap, med vilket de menar att rättssystemet är uppbyggt så att en 
lägre robusthet i vissa fall måste accepteras. 

Kaldal framhåller att den prognostiska bedömning som krävs i LVU-mål 
beträffande risken för att ett barn framgent kommer att fara illa medför att 
målet får en särskild karaktär i jämförelse med de mål som snarare rör sakför-
hållanden som redan ägt rum.519 Även om prognostiska förhållanden ska bevi-
sas, påverkas förstås utredningsmöjligheterna av att det är omständigheter 
som ännu inte kan ha inträffat.520 Även Wall har analyserat frågan om på vilket 
sätt den prognostiska karaktären av de bedömningar som krävs för att besluta 
om särskilt stödåtgärder i skolan påverkar myndigheternas utredningsan-
svar.521 

De ovan nämnda parametrarna – vad målet gäller i sak, om processen är 
summarisk, om domen vinner rättskraft, beviskravsnivån, om utredningssvå-
righeter råder och om den rättsliga prövningen är prognostisk till sin karaktär 
– är några av de aspekter som kan tänkas påverka det robusthetskrav som nor-
mativt måste uppställas. Med tanke på den rika mängd materiell lagstiftning 
som förekommer inom förvaltningsprocessrätten kan det finnas ytterligare 
faktorer som bör beaktas med avseende på bedömningen av lämpligt robust-
hetskrav. 522 Oavsett om de nyss nämnda faktorerna bör kompletteras och/eller 
reduceras kan de inte skattas var för sig utan måste bedömas gemensamt.523    

3.4.2. Robusthetsvärde  
Ur ett teoretiskt perspektiv handlar det om att skatta den befintliga bevisning-
ens robusthetsvärde i förhållande till det robusthetskrav som uppställs i målet. 

                               
på grund av branden, fara för annans liv eller hälsa, eller för omfattande förstörelse på annans 
egendom, ibid., s. 164.  
518 T. Bylund 1993, s. 189, 315. 
519 A. Kaldal 2010, s. 171. 
520 Ibid., s. 173; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 122;Diesen 2018, s. 256. Jfr 
von Essen som menar att prognoser inte kan göras föremål för bevisning, U. von Essen 2016, 
s. 195; U. von Essen 2017, s. 215. 
521 G. Wall 2018b, s. 105. 
522 Oåterkallighet är ytterligare ett tema, se G. Lindkvist 2018, s. 123. 
523 C. Diesen 1993. För en annan uppfattning, se Lindkvist som delar in faktorerna i utökande 
respektive begränsande kriterier, se G. Lindkvist 2018, s. 181. 
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Att beskriva hur skattningen ska göras låter sig svårligen göra på ett teoretiskt 
plan. Det är precis lika lätt eller svårt som att beskriva metoden för bevisvär-
dering. Att dechiffrera vilket bevisvärde domstolen de facto har tillmätt en 
viss bevissituation är ofta svårt, och det är inte alltid domstolen uttalar sig om 
vilket bevisvärde bevisningen tillmäts utan ofta konstateras bara att beviskra-
vet uppnåtts (eller inte).  

Ett problem som tillstöter för domstolen när den ska skatta en utrednings 
robusthet är det s.k. informationsproblemet. I avhandlingens kapitel 2 avsnitt 
2.1.7.4 illustrerades informationsproblemet med ”Lindells låda”. Genom lå-
dexemplet vill Lindell illustrera att vi aldrig med säkerhet kan veta hur den 
befintliga bevissituationen står i förhållande till eventuella okända bevis. I de 
fall då domstolen har ett eget utredningsansvar, det vill säga i indispositiva 
mål, måste den förhålla sig till frågan huruvida utredningen är robust eller inte 
innan den övergår till bevisvärderingsmomentet. I praktiken uppkommer sä-
kerligen svårigheter för en domstol att ”upptäcka” omständigheter eller bevis-
ning som part inte uppmärksammar domstolen på.524  

Skulle domstolen finna att robusthetsbrister föreligger ska den inte övergå 
till bevisvärderingsmomentet utan den ska antingen vidta utredningsåtgärder 
eller möjligen, om det rör sig om ett brottmål, ogilla målet med hänsyn tagen 
till den bristande robustheten. När domstolen i ett indispositivt mål övergår 
till att sakpröva, tappar den ena parten visserligen målet men inte på grund av 
bevisbördans placering utan, enligt Lindell, på grund av att parten inte uppfyllt 
sin utredningsbörda.525  

3.4.3. Bristande robusthet - möjliga handlingsalternativ   
Om domstolen finner att utredningen brister i något avseende står olika alter-
nativ till buds. Domstolen kan vidta olika utredningsåtgärder för att läka bris-
ten och den kan upphäva underinstansens beslut och visa målet åter till 
underinstansen för vidare utredningsåtgärder. Möjligen kan den även döma i 
målet med hänsyn tagen till robusthetsbristerna, jag återkommer till det i nästa 
avsnitt 3.4.4. 

Utgångspunkten är att domstolen ska vidta den utredningsåtgärd som ligger 
närmast till hand, vilket enligt bl.a. von Essen, i de flesta fall bör vara process-
ledning.526 Hur processledning ska ske är emellertid en allmänt omdiskuterad 
fråga, och inte minst inom förvaltningsprocessrätten med hänsyn till att det 
förfarandet i huvudsak är skriftligt. Hur processleder domstolen parterna bäst 
i en skriftlig process?527  

                               
524 B. Lindell 2017, s. 90-92.  
525 Ibid., s. 582, 614. 
526 R. Lavin 2020b, s. 98. Jfr von Essen som påtalar att domstolen bör tillgripa tolkning som 
första utredningsåtgärd, U. von Essen 2016, s. 197, 200. 
527 U. von Essen 2016, s. 135; M. Ribbing 2018, s. 265. 
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Frågan om processledning regleras i 8 § st. 2 FPL och ses som så nära sam-
mankopplad med domstolens utredningsansvar att de nästintill ses som två 
sidor av samma mynt.528 Det finns dock en poäng i att skilja mellan domsto-
lens utredningsansvar och domstolens processledande uppgift.529 En domstol 
kan ju, som redan nämnts i kap. 2, vidta processledning i alla typer av proces-
ser, i såväl dispositiva tvistemål som indispositiva, även om det endast är i de 
indispositiva målen som domstolen får berika processmaterialet ex officio. 
Domstolens processledning i indispositiva mål syftar till, liksom i dispositiva 
mål, att utreda oklarheter. Även om det inte primärt är den s.k. partsviljan som 
utgör grundvalen för den indispositiva processens ram, är det icke desto 
mindre viktigt att parterna i ett indispositivt mål är välinformerade.530  

Uppfattningen förekommer att domstolen bör processleda mer i indisposi-
tiva än i dispositiva mål. I och med att domstolen kan använda processledning 
som ett slags utredningsmedel för att fullgöra sitt eget utredningsansvar är det 
mycket möjligt att domstolen i praktiken processleder mera i indispositiva mål 
än i andra.531 

Frågan om hur domstolen ska processleda är omdiskuterad; hur ska dom-
stolen processleda och samtidigt upprätthålla sin objektivitet?532 Jag ska här 
inte gå närmare in på den frågan, utan nöjer mig med att nämna att domstolen 
exempelvis kan förelägga parterna att yttra sig, ta kontakt per telefon och ställa 
frågor, sätta ut till muntlig förhandling, besluta syn, begära in sakkunnigbe-
visning, förordna den enskilda parten ett offentligt biträde, besluta om edition 
eller ta kontakt med andra myndigheter.533 Säkerligen kan det finnas ytterli-
gare processledningstekniker.  

Det är knappast motiverat att här vidare kommentera de olika utrednings-
medlen, men värt att nämna kan vara att inom förvaltningsprocessen betraktas 
muntlig förhandling som ett komplement till det, i övrigt, skriftliga förfaran-
det. Enligt 9 § FPL utgör muntligt förhandling således ett slags utredningsme-
del. Detta är naturligtvis en stor skillnad i förhållande till den allmänna 
processen där den muntliga handläggningen är själva huvudnumret.534 En in-
tressant fråga är om muntliga förhandlingar används i förvaltningsprocessen 
som ett utredningsmedel i meningen att syftet är att utvidga utredningen eller 

                               
528 I prop. 2012/13:45 s. 113 förklarades stadgandet i 8 § FPL på följande vis: ”[v]ad en dom-
stols utredningsansvar, dvs. domstolens materiella processledningsskyldighet, innebär i prakti-
ken varierar från måltyp till måltyp och är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet”.  
529 Westberg beskriver visserligen processledning som ett slags officialprövning, men han skil-
jer tydligt mellan rättens möjlighet att ställa frågor och ex officio fatta beslut om att ta upp en 
icke-åberopad omständighet, se P. Westberg 1988, s. 37.  
530 Se vidare kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.6.3.  
531 Om processledning inom den förvaltningsprocessrättsliga praktiken, se SOU 1991:106 (del 
A), s. 512; G. Dahlgren 1994; R. Lavin 1992. 
532 U. von Essen 2016, s. 209; B. Lindell 1988, s. 13. 
533 R. Lavin 2020b, s. 98-99; U. von Essen 2016, s. 135. 
534 E. Bylander 2006, s. 83. 
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om det används som ett medel för att underlätta bevisvärdering av den befint-
liga.    

Domstolen kan också upphäva underinstansens beslut och visa målet åter 
för vidare handläggning om den finner det motiverat. Det finns inga bestäm-
melser i FPL som reglerar undanröjande och återförvisning, men som utgångs-
punkt tas att Rättegångsbalkens bestämmelser om rättegångsfel i 
50 kap. 28 § RB eller 51 kap. 28 § RB tillämpas analogt.535 Ribbing behandlar 
i sin avhandling tillämpningen av dessa regler i förvaltningsprocessen. Rib-
bing påpekar att det inte alltid är tydligt om och hur dessa regler har tillämpats 
av Högsta Förvaltningsdomstolen. Utgångspunkten verkar ändå vara att åsi-
dosättande av väsentliga rättssäkerhetsgarantier utgör rättegångsfel och att 
dessa bör leda till att underinstansens avgörande upphävs och målet återförvi-
sas.536 I vissa fall anses det dock vara motiverat att bristerna läks genom över-
instansens försorg.537 Ribbing framhåller att domstolen, när den överväger en 
återförvisning, har att beakta instansordningens princip och den enskildes 
möjlighet till en prövning i flera instanser. I viss mån kan även processekono-
miska aspekter beaktas, vilket utgör ett argument mot beslut att undanröja och 
återförvisa.538 Huruvida s.k. domstolsdisciplin utgör ett relevant argument i 
detta sammanhang kan diskuteras.539  

 

3.4.4. Bristande robusthet – kvarstående och obotliga 
utredningsbrister 

Om robusthetsbristerna kvarstår trots domstolens vidtagna åtgärder uppstår 
frågan om hur domstolen ska hantera dessa oläkliga robusthetsbrister; vilket 
processubjekt ska bära risken? Domstolen kan inte gärna bära risken eftersom 
den inte är part i målet.540 

I brottmål anses robusthetsbrister medföra att åtalet ska ogillas och det be-
tyder att robusthetsbrister regelmässigt går ut över åklagaren vilket följer av 
att bevisbördan ligger på denne. I dispositiva tvistemål bör robusthetsfrågor 
inte alls beaktas eftersom bevisföringen är ett exklusivt partsansvar.541 Däre-
mot är möjligt att i vissa fall skilja mellan den part som har bevisbördan och 
den part som har utredningsbördan/bevisföringsbördan. Detta har sin grund i 

                               
535 M. Ribbing 2018, s. 67, 381. 
536 Se exempelvis RÅ 1995 ref. 27; RÅ 2008 ref. 37 och HFD 2014 ref. 50. 
537 RÅ 1997 ref. 10 och RÅ 2003 ref. 78. 
538 M. Ribbing 2018, s. 381-388.  
539 M. Ribbing 2018, s. 382; R. Lavin 2020b, s. 114. 
540 Diesen 2018, s. 229  not 32. 
541 B. Lindell 2017; P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 187; R. Nordh 2019c, s. 17-18. För en annan 
uppfattning se dock C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 223. 
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att den ena parten bedöms som påtagligt svagare än den andra parten, som 
exempelvis en bank eller försäkringsbolag.542   

I indispositiva tvistemål har robusthet betydelse eftersom domstolen har ett 
eget utredningsansvar. Oläkliga robusthetsbrister måste, liksom i brottmål, 
drabba endera parten i målet eftersom domstolen inte kan avstå från att avgöra 
målet (jfr principen om non liquet). I doktrinen finns olika uppfattningar om 
hur domstolen ska lösa problemet. De som anser att robusthet är en integrerad 
del av bevisvärderingsmomentet menar att robusthetsbrister ska påverka be-
visvärdet i sänkande riktning.543 De som anser att robusthet inte bör beaktas 
inom ramen för bevisvärderingsmomentet föreslår att den part som har utred-
ningsbördan ska stå risken.544  

För egen del anser jag att det går att tala om en utredningsbörda parallellt 
med bevisbörda i indispositiva mål. Ta typexemplet vårdnadsmål. Dessa mål 
handlar om att föräldrarna till ett (eller flera) barn har olika uppfattningar om 
hur vårdanden ska fördelas mellan dem. Det överordnade intresset i målet är 
emellertid barnets och inte föräldrarnas.545 Barnets bästa ska verka styrande 
och för att barnet inte ska drabbas av föräldrarnas bristande processföring har 
domstolen ålagts ett eget utredningsansvar. Det kan enligt 6 kap. 19 § FB full-
göras bl.a. genom att inhämta utredning från socialnämnden.546 När beslutsun-
derlaget är robust avgör domstolen målet enligt sedvanlig bevisprövning och 
endera parten (förälder) kommer tappa målet.547 Utgångspunkten är att höga 
krav ställs på utredningens robusthet i vårdnadsmål och domstolen är i dessa 
fall skyldig att se till att utredningen blir robust. I och för sig accepteras inte 
robusthetsbrister, men ponera att vissa kvarvarande brister ändå kvarstår då 
uppstår frågan om vilken part som bristen i så fall ska drabba. Tidigare har 
konstaterats att det inte alltid är den part som bär bevisbördan som också bär 
utredningsbördan, eller bevisföringsansvaret som jag föredrar att kalla det. 
Om domstolen måste döma i ett mål där utredningen är icke-robust är det 
bättre att uttrycka det som att den part som bär utredningsbördan/bevisföring-
sansvaret tappar målet än den part som har bevisbördan.548   

                               
542 Se L. Heuman 1980, s. 472; C. Diesen och M. Strandberg 2012, s. 278; B. Lindell 2017, s. 
614. 
543 R. Nordh 2019c, s. 18-19; P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 187. 
544 B. Lindell 2017, s. 614; A. Kaldal 2010, s. 261-262, 338-339. 
545 NJA 2008 s. 382. 
546 Domstolen ska enligt 6 kap. 19 § FB ex officio se till att vårdnadsmål blir tillräckligt utredda. 
Se NJA 2017 s. 430 varvid HD uttalade att domstolens utredningsskyldighet är långtgående. 
Enligt paragrafens andra stycke ska domstolen underrätta socialtjänsten om den pågående kon-
flikten och härvidlag ska det inte spela någon roll om föräldrarna är överens eller inte. Enligt 
samma bestämmelse ska socialnämnden i sin tur ge domstolen relevanta upplysningar.  
547 Det är också möjligt att båda parter ”tappar” målet om domstolen ex officio beslutar om ett 
tredje alternativ som ingen av parterna har yrkat om. Domstolen är således inte bunden av par-
ternas medgivande m.m. Se bl.a. RH 2005:38 där domstolen ex officio beslutade om annat 
umgänge än parterna yrkat. Se även B. Lindell 2017, s. 614; A. Kaldal 2010, s. 261-262. 
548 Kaldal, som gör samma iakttagelse, landar i att termen utredningsbörda ändå är att föredra 
framför bevisbörda eftersom parterna inte har något aktivitetsansvar (d.v.s. att parterna har 
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Förvaltningsmål liknar indispositiva tvistemål på så sätt att domstolen har 
ett utredningsansvar och ska gripa in i processen om robusthetsbrister förelig-
ger. Bedömer domstolen att robusthetsbristerna är oläkliga uppstår även här 
frågan om vilken part som lastas och i förvaltningsmålen kan man laborera 
med olika lösningar i och med att det alltid finns en offentlig part som föret-
räder det allmänna intresset i målet. Det är möjligt att låta den bevisbördebä-
rande parten stå risken, men det också är möjligt att låta bevisbördan vara 
placerad på den ena parten och bevisföringsbördan placering på den andra.  

Diesen har föreslagit att kvarstående robusthetsbrister bör läggas på myn-
dighetsparten inte bara i de fall som myndigheten har bevisbördan utan också 
i vissa fall där bevisbördan är placerad på den enskilda parten. Detta är enligt 
Diesen motiverat med hänsyn till principen om parternas likställdhet (equality 
of arms).549 Diesen påpekar att myndigheterna många gånger är starkare och 
har mer resurser till sitt förfogande.550 Tankegången att myndighetspartens 
starkare ställning och kompetens visavi den enskilda parten medför att myn-
dighetsparten (och domstolen) ska vidta utredningsåtgärder till fördel för den 
enskilda parten är återkommande inom förvaltningsprocessen.551 Ibland förs 
också den s.k. självansvarighetsprincipen fram som ett skäl mot att domstolen 
ska vidta utredningsåtgärder för att ”hjälpa” myndighetsparten. Den bärande 
idén är att myndighetsparten bör, i kraft av sin expertis och kompetens, kunna 
förväntas sköta sin processföring på egen hand.552 

I exempelvis mål om arbetsskadeförsäkring kan det i vissa fall vara rimligt 
(att ordningen påminner om civilrättsliga försäkringsskademål i meningen) att 
den starkare parten, myndigheten (respektive försäkringsbolaget) ska föra in 
viss bevisningen även om bevisbördan är placerade på den enskilda parten.553 
Den enskilda parten bär således bevisbördan för att en ersättningsgill arbets-
skada eller sjukdom föreligger, samtidigt som att myndigheten, Försäkrings-
kassan, har bevisföringsansvaret och ska sörja för utredningen blir robust.554  

                               
ingen skyldighet att agera, men kan tappa målet om rätten finner att materiell grund för ställda 
yrkanden saknas), se A. Kaldal 2010, s. 210. 
549 Kaldal ställer sig skeptisk till att bristande robusthet ska gå ut över den offentliga parten i 
LVU-mål eftersom det i förlängningen går ut över barnet. Ibid., s. 314-315, 327, 339. Se också 
U. von Essen 2016, s. 108.  
550 C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 80 ff; Diesen 2018, s. 223.  
551 R. Lavin 2020b, s. 102; U. von Essen 2016, s. 107, 224, 234.  
552 G. Dahlgren 1994, s. 404. 
553 Noteras kan att 8 § st. 1 FPL kompletteras av bestämmelser i 110 kap. 13 § st. 1 SFB som 
gäller myndigheternas (Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten) utredningsansvar i alla 
slags ärenden enligt balken.  
554 C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 87. Jfr RÅ 2010 ref. 120 i vilket överdom-
stolen återförvisade ett mål om sjukförsäkring till försäkringskassan för förnyad prövning ef-
tersom utredningen i målet var bristfällig. Domstolen uttalade att försäkringskassans 
utredningsansvar bl.a. beror på ”ärendets karaktär och de förutsättningar den enskilde har att 
bevaka sina intressen” och menade att i det aktuella målet fanns anledning för Försäkringskas-
san att vidta utredningsåtgärder till fördel för den enskilde. Jfr HFD 2014 ref. 50. Se också R. 
Lavin 2020b, s. 102. 
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Om föresatsen att läka en viss robusthetsbrist inte lyckas måste den bristen 
gå ut över endera parten i målet, och Diesen föreslår härvidlag att det ibland 
är rimligt att myndighetsparten står risken, trots att det är den enskilda parten 
som har bevisbördan. Han menar att den bedömningen ska göra utifrån par-
ternas respektive möjligheter att producera utredningen. Om bevisningen be-
döms existera inom den enskilda partens besittningssfär finns det ingen 
anledning att kräva av myndighetsparten att den ska föra in den.555 Men om 
den enskilda parten inte kan läka bristen bör alltså robusthetsbristen drabba 
myndigheten.556  

Innebörden av att kvarstående robusthetsbrister läggs myndighetsparten till 
last i en situation där bevisbördan är placerad på den enskilda parten, är att 
den enskilda partens uppgifter tas för goda utan närmare bevisning härom. 
Enligt Diesens synsätt får alltså robusthetsbrister framförallt betydelse i för-
valtningsmål för vilka den enskilde har bevisbördan.557 Enligt denna modell 
utgör asylmålen ett typexempel.  

I de två nästkommande kapitlen ska jag helt ägna mig åt migrationsmålen, 
och då framförallt asylmålen, och domstolens roll och ansvar med avseende 
på 8 § FPL.   

3.5. Sammanfattning  
8 § FPL innebär att officialprincipen styr roll- och ansvarsfördelningen mellan 
parterna och domstolen vad gäller utredningens innehåll och omfattning vid 
prövningen av förvaltningsmål. Eftersom FPL är subsidiär kan variationer fö-
rekomma inom den speciella förvaltningsrätten.  

Om 8 § FPL gäller i det enskilda målet kan konstateras att domstolen har 
det yttersta ansvaret för utredningen, vilket innebär att den ska gripa in i pro-
cessen och utvidga processmaterialet om det behövs för att den ska ges bättre 
förutsättningar att kunna fatta materiellt riktiga beslut. Domstolen kan för-
visso delegera åt parterna att föra in processmaterial, men det är fortfarande 
domstolen som har det yttersta ansvaret. Att processen drivs framåt av två 
parter, samt att den enskilde i vissa fall företräds av ett offentligt biträde med-
för säkert praktiska vinster med avseende på utredningsmaterialet. Det innebär 
emellertid inte att domstolen kan förlita sig på att parterna för in alla omstän-
digheter och all bevisning som är relevant, utan den måste alltid självständigt 
bedöma om målet är tillräckligt utrett.  Förvaltningsprocessen är kontradikto-
risk och förvaltningsmålen är indispositiva.  

                               
555 Jfr den s.k. maktsfärsteorin, P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 117. 
556 Diesen betecknar den enskilda partens ansvar som ”informationsbörda”, Diesen 2018, s. 
228. Termen informationsbörda myntades ursprungligen av Boman, se kap. 2 avsnitt 2.1.7.3. 
557  C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 83-84. 
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För att domstolen ska kunna fullgöra sitt ansvar krävs att den tar ställning 
till om den befintliga utredningen är tillräckligt solid – robust – för att målet 
ska vara klart för avgörande. Robusthet används som ett mått på hur väl ett 
sakförhållande är utrett. För att en utredning ska anses robust ställs i vissa mål 
högre krav än i andra.  

Vilka aspekter som ska viktas vid bedömningen om ett mål är så pass väl 
utrett att det ska anses klart för avgörande är svårt att ge något definitivt svar 
på. I detta kapitel har jag behandlat ett antal möjliga påverkansfaktorer. Om 
målet inbegriper prognostiska bedömningar talar det för att utredningen svår-
ligen kan bli särskilt robust. Framtidens öppenhet påverkar vår kunskapsbild-
ning, och det är svårt att veta vilken bevisning och vilka rättsfakta som kan 
vara relevanta. En faktor att ta med i beräkningen är saken i målet och vil-
ken/vilka rättsföljder som prövningen aktualiserar. Även rättskraft och vad 
målet handlar om i sak kan få betydelse. I detta delavsnitt har bara ett fåtal 
aspekter behandlats, och vid bedömningen av vilka krav som kan ställas på 
bevisningens robusthet måste göras i ljuset av den materiella rätten.  

Om domstolen bedömer att utredningen inte är robust har domstolen olika 
medel att ta till för att läka bristen. Om robusthetsbristen antas, av det ena eller 
andra skälet, vara obotlig faller det på domstolens lott att bestämma vad bris-
ten bör leda till, det vill säga om det är Migrationsverket eller den enskilda 
parten som ska bära risken av robusthetsbristen. Det är inte givet att det är den 
part som har bevisbördan som också ska belastas i detta avseende. Goda skäl 
kan finnas för att skilja bevisföringsansvaret från bevisbördan och låta den 
part som har lättast att säkra bevisning också få ansvaret för att förebringa den 
i målet. Med hänsyn till att myndighetspartern med sin experts och organisat-
ion många gånger är den starkare parten är det full rimligt att bevisföringsan-
svaret tillkommer myndighetsparten. Det motsatta förhållandet är svårare att 
tänka sig. 

Ur mitt perspektiv är officialprincipen på ett principiellt plan oförenlig med 
en åberopsbörda eftersom en åberopsbörda står i motsättning till officialprin-
cipens syfte. Domstolens prövning ska grundas på de omständigheter som 
domstolen finner vara relevanta, utan begränsning till parternas vilja i frågan, 
eftersom målsättningen är materiellt riktiga avgöranden.  
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4. Migrationsrätt och migrationsprocessrätt 

4.1. Inledning 
Migrationsrätt är ett omfångsrikt begrepp. Ur ett nationellt juridiskt perspektiv 
är det framförallt utlänningslagen, UtlL, som associeras med termen eftersom 
det är UtlL som reglerar utlänningars möjligheter att resa in, vistas och bosätta 
sig i Sverige.558 Utlänningslagens bestämmelser står emellertid under starkt 
inflytande av internationell rätt däribland det EU-rättsliga regelverket, Euro-
pakonventionen och ett antal olika FN-konventioner.559 En god förståelse för 
UtlL kräver således även kunskap om dessa omgivande rättsliga instrument.560  

UtlL reglerar inte bara utlänningars möjligheter att invandra till Sverige,561 
utan även statens möjligheter att avlägsna utlänningar som befinner i Sverige 
utan giltiga tillstånd.562 UtlL innehåller vidare en hel del processuella regler 
som är mer eller mindre specifika för just migrationsprocessrätten. Två exem-
pel är rättskraftsreglerna och inslaget av muntlighet. Förvaltningsprocessla-
gen, FPL, är subsidiär i förhållande till den speciella förvaltningsrätten vilket 
alltså innebär att UtlL utgör lex specialis. I den mån UtlL innehåller avvikande 
regler i förhållande till FPL ska UtlL tillämpas framför FPL, vilket jag åter-
kommer till.        

                               
558 R. Thorburn Stern 2018, s. 22. 
559 Noteras bör att EU-rätten både har en mellanstatlig/internationell och supranationell/över-
statlig sida. Det supranationella karaktärsdraget utmärks bl.a. av att rådet kan fatta, för alla 
medlemsstater, bindande beslut och att Europaparlamentet har lagstiftningskompetens och att 
unionsrätten äger företräde och direkt effekt framför medlemsstaternas nationella lagstiftning. 
Detta innebär att medlemsstaterna inom vissa områden givit upp sin statssuveränitet till förmån 
för beslutsfattande inom EU. År 1999 beslutades att EU skulle arbeta mot ett gemensamt euro-
peiskt asylsystem, Common European Asylum System (CEAS). Flera viktiga rättsakter, såsom 
Dublinförordningen, mottagandedirektivet och familjeåterföreningsdirektivet, har därefter för-
handlats fram för att skapa ett harmoniserat regelverk. Ibid., s. 23. När det gäller asylprocessen, 
finns det genom Asylprocedurdirektivet och Skyddsgrundsdirektivet gemensamma förfarande-
regler. Direktiven ska implementeras i nationell rätt, se art. 288 Fördraget om Europeiska un-
ionens funktionssätt. I doktrinen diskuteras i vad mån s.k. processuell autonomi råder inom 
detta rättsområde, se exempelvis M. Reneman 2016.  
560 R. Thorburn Stern 2018, s. 22; Prop. 2004/05:170 s. 93. Se även Dane som har undersökt 
relationen mellan UtlL och EU-rätt med utgångspunkt i principen om barnets bästa, L. Dane 
2019. 
561 R. Thorburn Stern 2018, s. 24; M. Seidlitz 2018, s. 121 ff. 
562 En utlänning som befinner sig i Sverige kan komma att utvisas enligt UtlL eller enligt Lagen 
om särskild utlänningskontroll, LSU.  
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I det föreliggande kapitlet ska UtlL regler översiktligt beskrivas. Syftet är 
att sätta de kommande kapitlen 5 och 6 – som specifikt handlar om domstols 
utredningsansvar – i en bredare migrationsrättslig kontext. Det materiellrätts-
liga sammanhanget är viktigt eftersom förståelse för processrättsliga spörsmål 
fordrar kunskap om den materiella rätten.     

I detta arbete har fokus riktats mot UtlL. Begränsningslagen som infördes 
2016 ligger i princip utanför avhandlingens avgränsning.563 Ibland har jag 
dock tillåtit mig att kommentera att begränsningslagens har inverkan på UtlL 
i något visst avseende.  

4.2. Utlänningslagen – materiell rätt 
Utlänningslagens bestämmelser träffar i princip bara utlänningar, det vill säga 
människor som inte är medborgare i Sverige. Svenska medborgare får fritt 
resa in och ut ur Sverige.564 Därtill kan svenska medborgare inte tvingas ut ur 
Sverige.565 Det är således enbart icke-medborgare som har talerätt566 och kan 
initiera ett tillståndsärende enligt utlänningslagens regler.567 Intressant nog 
gäller detta inte bara för mål om asyl utan även i s.k. anknytningsmål eftersom 
referenspersonen, det vill säga den person som lever i Sverige och som an-
knytningen grundas på, inte betraktas som part i målet.  

EU:s gemensamma invandrings- och asylpolitik har stor betydelse och det 
görs inom EU en fundamental åtskillnad mellan EU-medborgare och andra 
utlänningar.568 EU-medborgare får fritt resa in Sverige och vistas i landet under 

                               
563 Se kapitel 1 särskilt avsnitt 1.2.  
564 Rätten att lämna ett land, inklusive sitt eget, framgår av 2 kap. 8 § RF liksom flera olika 
internationella instrument såsom Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
art. 13.2 och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter art. 12. Rätten att 
lämna sitt land (för att söka asyl) utgör en central del av asylrätten. Se även G. S. Goodwin-Gill 
och J. McAdam 2007, s. 380; J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 247; G. Noll 2000, s. 386.  
565 Förbudet mot landsförvisning framgår av 2 kap. 7 § RF.  
566 Saklegitimation används ibland inom förvaltningsrätten i betydelsen talerätt. Ragnemalm 
förklarar att om det i en författning anges att en viss förmån kan erhållas efter ansökan är den 
som hos (rätt) myndighet ansöker för egen del saklegitimerad, se H. Ragnemalm 2014, s. 62; 
H. G. F. Sundberg 1955, s. 233. Saklegitimation används synonymt med talerätt, se B. 
Wennergren 2005, s. 125, 335. 
567 Även Migrationsverket och migrationsdomstolarna kan initiera ärenden ex officio inom ra-
men för UtlL. Detta kallar Westberg för ”publikt anhängiggörande av talan, P. Westberg 1988, 
s. 834. Migrationsverket har bl.a. kompetens att initiera mål om avvisning/utvisning enligt 8 
kap. 16-17 §§ UtlL och återkallelse av statusförklaring enligt 4 kap. 5 b § UtlL, jfr 13 kap. 9 a 
§ UtlL och ny prövning enligt 12 kap. 18 § UtlL. En migrationsdomstol får fatta beslut om 
förvar enligt 10 kap. 12 § UtlL ex officio. 
568 I art. 21 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, FEUF, stadgas att varje unions-
medborgare har rätt att röra sig fritt och uppehålla sig på andra medlemsstaters territorium. Se 
vidare Rörlighetsdirektivet, ett minimidirektiv, som preciserar de rättigheter som tillkommer 
EU-medborgare och deras familjemedlemmar.     
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minst tre månader.569 Under förutsättning att EU-medborgaren arbetar, är ar-
betssökande, studerar eller har tillräckliga medel för sitt uppehälle har veder-
börande s.k. uppehållsrätt och får fortsatt stanna kvar i Sverige. Uppehållsrätt 
kräver ingen ansökan eller särskild prövning utan tillkommer den som upp-
fyller de legala förutsättningarna.570 Den som under fem år haft uppehållsrätt 
har därefter permanent uppehållsrätt.571 Även detta är ”formlöst” i bemärkel-
sen att uppehållsrätt inte kräver någon föregående prövning. Det går emeller-
tid att ansöka om ett intyg som visar den permanenta uppehållsrätten. 
Familjemedlem till en person med uppehållsrätt i Sverige behöver under vissa 
förutsättningar ansöka om ett s.k. uppehållskort.572  

För s.k. tredjelandsmedborgare, det vill säga personer som varken är med-
borgare i Sverige eller i något annat EU-land/EES-land, och statslösa utlän-
ningar ser situationen annorlunda ut. Huvudregeln är att dessa måste ha ansökt 
om och beviljats en visering (visum573) eller ett uppehållstillstånd innan inre-
san till Sverige företas 574 Detta kan sägas vara grunden för det som brukar 
kallas reglerad invandring.  

Om beslutsmyndigheten bedömer att det finns risk för att den person som 
ansöker om ett visum tänker ansöka om asyl, det vill säga uppehållstillstånd 
grundat på skyddsbehov, så ska utlänningen enligt gällande rätt nekas ett vi-
sum.575 Viseringsreglerna är gemensamma över Europa vilket innebär att vissa 
nationaliteter har det mycket svårt att ta sig till Sverige och till Europa.576 Vi-
seringar fungerar således som ett medel att kontrollera och begränsa invand-
ring av asylsökande.577 

Inom ramen för den gemensamma asylpolitik som EU:s medlemsländer för 
läggs stor vikt vid att upprätthålla de s.k. yttre gränserna.578 Detta sker genom 
att föra en politik som avskräcker asylsökande från att alls försöka ta sig till 

                               
569 3 a kap. 1 § UtlL. 
570 Tidigare regler medförde krav på registrering hos Migrationsverket, dessa togs bort genom 
SFS 2014:198 Lag om ändring av UtlL, se prop. 2013/14:81 s. 15.  
571 3 a kap. 6 § UtlL. 
572 3 a kap. 10 § UtlL. 
573 Ett visum utgör alltså ett förhandstillstånd för en utlänning att resa till Sverige. 
574 2 kap. 3-4 §§ UtlL, se även R. Thorburn Stern 2018, s. 25; A. Wilton Wharen 2018, s. 40. 
Vad uppehållstillstånd anbelangar se 5 kap. 18 § UtlL, och för visum gäller 2 kap. 3 § UtlL och 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande 
av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex). De flesta tredjelandsmedborgare be-
höver en visering för att resa in i Sverige. En särskild förteckning över vilka länder som omfat-
tas av viseringskrav finns på regeringens hemsida. Det finns ingen explicit regel i UtlL om att 
visering måste ha beviljats innan inresa som vid uppehållstillstånd, men det framgår av Vise-
ringskodexen art. 6 att det är konsulatet i den jurisdiktion som den sökande är bosatt i som ska 
pröva visumansökningar, vilket ska jämföras med att beslut om förlängning av viseringar görs 
av medlemsstatens centrala myndigheter enl. art. 33 Viseringskodexen.  
575 Viseringskodexen art. 21.1. Se också G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 99.  
576 C. Costello 2016, s. 88 ff. 
577 J. C. Hathaway 2005, s. 310  not 163; G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 370; T. 
Gammeltoft-Hansen och J. C. Hathaway 2015; J. Vedsted-Hansen 1999, s. 270. 
578 T. Gammeltoft-Hansen och J. C. Hathaway. 2015. 
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Europa liksom att handgripligen ingripa mot asylsökande som faktiskt befin-
ner sig på väg till Europa.579 Denna politik går allmänt under beteckningen 
politics of deterrence and non-entrée580, som på svenska närmast kan översät-
tas till ”avskräckningspolitik” respektive ”icke-inträdespolitik” och har i den 
europeiska kontexten givit upphov till uttrycket ”Fort Europa”.581 

Den reglerade invandringen syftar till att värna statssuveräniteten och den 
svenska statens möjlighet att självständigt kunna styra vilka och hur många 
invandrare som av arbetskrafts- och familjerelaterade skäl ska tillåtas resa in 
och leva i Sverige.582  

I princip ligger asylrätten utanför ramarna för (den ursprungliga) innebör-
den av uttrycket ”reglerad invandring” eftersom det enligt gällande rätt inte 
går att kräva att en utlänning i behov av internationellt skydd ska ha ordnat 
med ett uppehållstillstånd eller dylikt innan inresan till Sverige eftersom ett 
sådant krav skulle underminera asylrätten. Enligt asylrätten måste det vara 
möjligt för en person i behov av internationellt skydd att såväl lämna sitt hem-
land583 som att söka asyl i ett annat land.584 Det ena momentet förutsätter det 

                               
579 Det kan ta sig i olika uttryck. Båtar med asylsökande ombord tvingas tillbaka till sina hem-
mahamnar. Avtal förhandlas fram med icke-europeiska länder som går ut på att asylsökande 
ska föras dit och få sina asylskäl prövade där istället. T. Gammeltoft-Hansen 2017; M. 
Ratcovich 2019; C. Costello 2016, s. 234, 252. Ett exempel på hur svenska staten har försökt 
avskräcka asylsökande från att ta sig till just Sverige är det politiska beslutet att gå ifrån huvud-
regeln om permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande till tillfälliga uppehållstillstånd 
på tre år respektive 13 månader (vilket är i paritet med miniminivån som art. 24 Skyddsgrunds-
direktivet ställer upp). Enligt en kartläggning som Röda Korset har gjort sticker de svenska 
reglerna ut i ett europeiskt perspektiv. Bland EU:s medlemsländer ligger genomsnittet på fem 
år. R. Olseke 2020.  
580 Formuleringen non-entree myntades av Hathaway,  T. Gammeltoft-Hansen och J. C. 
Hathaway 2015, s. 541. 
581 Olika strategier har utvecklats världen över för att hålla asylsökande utanför landet, s.k. non-
entrée. T. Gammeltoft-Hansen 2014. Det kan exempelvis handla om att externalisera asylpro-
cessen, exempelvis genom att hänvisa asylsökande att ansöka om asyl utanför det tänkta mot-
tagarlandet på särskilda centras lokaliserade i ett tredjeland, se G. S. Goodwin-Gill och J. 
McAdam 2007, s. 408; J. C. Hathaway 2005, s. 630. Ett tydligt sådant exempel utgör Australi-
ens ”Pacific Strategy” som bygger på att asylsökande vilka anländer Australien med båt utan 
visum hänvisas till s.k. off-shore-processer som utlokaliserats till öar utanför Australiens fast-
land. G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 255. 
582 När den reglerade invandringen infördes på slutet av 60-talet vidtog det dåvarande Invand-
rarverket tillsammans med arbetsmarknadens parter en arbetsmarknadsprövning inför till-
ståndsgivande. Enbart om en viss arbetskraft behövdes i Sverige gavs uppehållstillstånd, i annat 
fall inte. Den reglerade invandringen stod således i nära samband den svenska arbetsmarknaden 
och samhällsekonomi i stort. Se prop. 1968:142 s. 38, 45. På 80-talet infördes regler gällande 
anhöriginvandring som innebar att uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning liksom 
tillstånd på grund av arbete skulle sökas utifrån landet, G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 
354-355; L. Dane 2019, s. 95. Reglerad invandring ställdes förr i motsatsförhållande till s.k. 
”spontan invandring”. Prop. 1968:142 s. 108.  
583 Begreppen hemland, hemvist och ursprungsland som synonymer för att beteckna det land/de 
länder varemot utlänningens asylskäl prövas.   
584 Rätten till asyl slås fast i art. 14.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
En distinktion brukar göras mellan rätten att söka asyl och rätten att erhålla asyl, varvid den 
senare inte har kodifierats i den internationella flyktingrätten. Se J. Vedsted-Hansen 1999, s. 
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andra; flyktingskap uppstår när en person lämnar sitt hemland (på grund fruk-
tan för förföljelse) och når fram till ett annat.585 Därför kan den svenska staten 
enligt internationell rätt inte ensidigt reglera hur många asylsökande som ska 
tillåtas söka asyl i landet. 

Härvidlag kan noteras att en språklig glidning tycks ha skett under årens 
lopp. När ”reglerad invandring” infördes i svensk rätt var det självklart att det 
konceptet inte tog sikte på asylinvandringen eftersom asyl per definition an-
sågs vara ”spontan”. Spontan i bemärkelsen att utlänningar i behov av skydd 
inte kunde förväntas att ordna med uppehållstillstånd innan inresan till Sve-
rige, den processen skulle istället initieras omedelbart – spontant – vid an-
komst till Sverige. Idag har frasen reglerad invandring delvis en annan 
innebörd och syftar mer allmänt till ordning och reda i asylprocessen. Regle-
rad invandring ställs mot fri invandring. Talande är statsminister Lövens kom-
mentar till Dagens Nyheter varvid statsministern sa: ”Jag har hela tiden sagt 
att vi ska ha en reglerad invandring på så sätt att man får komma hit och söka 
asyl. Får man ja ska man stanna och få bästa möjligheter, får man nej ska man 
tillbaka”.586  

Idag talas det ibland till och med om den reglerade asylinvandringen, som 
om den skulle kunna regleras och begränsas utifrån svenska behov.587 Den ty-
pen av politik möter inte sällan mothugg från människorättsjurister och andra 
som framhåller att rätten att söka asyl utgör en grundläggande mänsklig rät-
tighet och att den rättigheten inte är möjlig att inskränka utan att principen om 
non-refoulement samtidigt kränks.588 Principen om non-refoulement behand-
las längre fram.   

När jag i det följande refererar till den reglerade invandringen avser jag 
rättsreglerna som reglerar utlänningars möjligheter att invandra till Sverige av 

                               
274; G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 355 ff. Relationen mellan non-refoulement 
och rätten till asyl är en komplex fråga. Det brukar sägas att det finns en rätt att söka asyl men 
inte en rätt tllatt erhålla asyl. Detta förhållande kan förstås på olika vis, men det står klart att 
den mottagande staten m.h.t. principen om non-refoulement inte får avlägsna en asylsökande 
utan att dessförinnan ha prövat dennes asylskäl, J. C. Hathaway 2005, s. 300 ff. I sammanhanget 
är det värt att uppmärksamma att det inte finns något krav i den internationella rätten om att 
flyktingar måste söka asyl i det första land som hen kommer till, se UNHCR 1979; J. C. 
Hathaway och M. Foster 2014, s. 30 ff. För EU:s medlemsstater gäller dock Dublinförord-
ningen, som innebär att tredjelandsmedborgare ska söka asyl i det första EU-land som de an-
länder. För att hindra att tredjelandsmedborgare från att ”forum-shoppa” eller/och söka asyl i 
flera medlemsstater så ska tredjelandsmedborgare som förflyttat sig inom EU skickas tillbaka 
till den första medlemsstaten. Se Dublinförordningen art. 3 (1) och 5 kap. 1 b-c § UtlL. Se 
vidare nedan fotnot 748. 
585 G. Noll 2000, s. 354; A. Grahl-Madsen 1980, s. 74.  
586 Prop. 1999/2000:43 s. 19. Se även M. J. Larsson 2016. Sonnesson har tolkat ett uttalande 
från Olof Palme i tidskriften Immigration & Minoriteter från 1977 då han sa: ”Jag har alltid 
varit för reglerad invandring” som om Palme då avsåg skyddsrelateradinvandring, men det är 
alltså enligt min uppfattning inte alls givet att så är fallet. Se J. Sonesson 2018. 
587 E. Persson 2018; K. Runblom 2019. 
588 Se O. Cantwell 2020; R. Thorburn Stern 2018, s. 41; G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 
2007, s. 358; J. C. Hathaway 2005, s. 300-302.  
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andra skäl än skyddsrelaterade skäl; såsom att återförenas med sin familj eller 
för att arbeta eller studera här. De utlänningar som vill söka asyl i Sverige 
omfattas förstås av regleringen i UtlL, men det finns inga krav om att de asyl-
sökande ska ha reglerat sin inresa till och vistelse i Sverige innan de kommer 
hit och det är med hänsyn till detta förhållande som den skyddsrelaterade in-
vandringen särhålls från den reglerade invandringen. Distinktionen mellan re-
glerad invandring och skyddsrelaterad invandring tjänar här framförallt syftet 
att visa att instans- och processordningen skiljer sig åt beroende på om utlän-
ningen är i behov av skydd undan förföljelse och därför vill ansöka om uppe-
hållstillstånd här eller om utlänningen vill ansöka om uppehållstillstånd av 
andra skäl.589     

4.2.1. Reglerad invandring 
Det är möjligt att invandra till Sverige för att arbeta, studera eller leva med sin 
familj. Den typen av invandring får enligt svensk rätt emellertid inte ske spon-
tant utan uppehållstillstånd måste ha ansökts om och beviljats innan inresan 
till Sverige företas. Om en utlänning ansöker om uppehållstillstånd först efter 
inresan måste hen lämna Sverige och sedan utifrån Sverige ånyo lämna in en 
ansökan om uppehållstillstånd.590 Ordningen gäller även om en tillståndsgrun-
dande anknytning föreligger. Reglerna kan verka paradoxala – varför tvingas 
lämna Sverige om en tillståndsgrundande anknytning föreligger? – men de är 
utformade i syfte att främja respekten för den svenska utlänningslagstiftningen 
och principen om reglerad invandring.591   

När det gäller anhöriginvandring utgör det en grundprincip att familjens 
enhet ska värnas med vilket menas att UtlL:s regler ska verka för att familjer 
ska kunna hålla samman.592 Därför ska familjemedlemmar som ingår i samma 
kärnfamilj beviljas uppehållstillstånd i Sverige om en eller flera familjemed-
lemmar är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd här. Med kärnfa-
milj avses äkta makar/sambos, minderåriga barn och deras föräldrar.593 Utöver 
kärnfamiljen kan även andra anhöriga beviljas uppehållstillstånd enligt reg-
lerna i UtlL.594 Skillnaden är dock att personer som tillhör kärnfamiljen har 
starkare rätt till familjeåterförening än andra anhöriga. Det märks bl.a. genom 

                               
589 På det rättsligt normativa planet är det emellertid svårt att dra en klar och tydlig gräns mellan 
flyktingar som tvingas till migration (på engelska forced migration) och ”andra”. Det har att 
göra med att flyktingskap i princip kan uppkomma oavsett vilken mänsklig rättighet som har 
kränkts i och med att det framförallt är allvarlighetsgraden – the severity – av kränkningen som 
är relevant i sammanhanget. Se A. Zimmermann 2011, s. 354.  
590 Undantag kan enligt UtlL göras om särskilda skäl föreligger, 5 kap. 18 § st. 2 UtlL. 
591 Prop. 1999/2000:43 s. 36; MIG 2007:11, jfr dock MIG 2016:14 (Förvarsmålet). 
592 Skyddsgrundsdirektivet § 23, UNHCR:s Handbok §§ 181-188, MIG 2013:16.  
593 5 kap. 3 § UtlL. Noteras ska att det bara är föräldrar till minderåriga barn, det vill säga under 
18 år, som omfattas av definitionen. 
594 5 kap. 3 a § UtlL. 
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att personer som tillhör kärnfamiljen (och delat hushållsgemenskap i utom-
lands) enligt UtlL ska beviljas tillstånd medan andra anhöriga får beviljas till-
stånd. Skillnaden som görs mellan de olika kategorierna påverkar bl.a. om 
tillfälligt eller permanent tillstånd ska beviljas, och vilka möjligheter besluts-
instansen har att neka uppehållstillstånd med hänsyn till att den sökande kan 
komma att utsättas för våld i den nära relation som uppstår om hen beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige.595     

Enligt UtlL gäller ett försörjningskrav visavi referenspersonen vilket inver-
kar på möjligheterna för en familj och andra anhöriga att återförenas.596 För-
sörjningskravet innebär att referenspersonen måste kunna visa att hen kan 
försörja den eller de familjemedlemmar som vill flytta till Sverige. Referens-
personenen måste uppbära en viss inkomst och förfoga över en bostad av viss 
storlek. Enligt UtlL:s regler är svenska medborgare, personer med flyktingsta-
tus och minderåriga barn undantagna försörjningskravet.  

Noteras bör att införandet av den s.k. begränsningslagen har inneburit att 
möjligheterna till anhöriginvandringen enligt UtlL har begränsats kraftigt.597           

4.2.2. Skyddsrelaterad invandring  
Det görs i UtlL skillnad mellan utlänningar som är i behov av internationellt 
skydd och andra utlänningar; mellan flyktingar och andra migranter. Distinkt-
ionen grundas framförallt i principen om non-refoulement som kommer till 
uttryck i bl.a. artikel 33(1) FN:s flyktingkonvention598, artikel 3 EKMR599, ar-
tikel 21 Skyddsgrundsdirektivet600, artikel 19 EU-stadgan, artikel 3 Tortyrkon-
ventionen601, artikel 7 ICCPR och 12 kap. 1-3 § UtlL. Principen har utvecklats 
parallellt i dessa olika rättsakter vilket har medfört att innebörden av non-re-
foulement kan variera beroende på vilken rättsakt som åsyftas.602 På ett all-
mänt plan kan sägas att principen riktar ett förbud mot stater att avlägsna en 
asylsökande utlänning till ett land eller till gränsen till ett land vari hen står 
vissa risker. Det kan handla om risken att straffas med döden, eller utsättas för 
tortyr eller annan omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning. I det 

                               
595 5 kap. 17 § UtlL. 
596 5 kap. 3 b-c §§ UtlL. 
597 Jfr. 5 § och 9-10 § i begränsningslagen. Möjligheten till familjeåterförening har inskränkts 
och försörjningskravet skärpts i förhållande till de regler som finns i UtlL.  
598 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning, FN:s flyktingkonvention. 
599 EKMR stadgar enligt art. 3 ett förbud mot tortyr. Enligt Europadomstolens praxis ska detta 
förbud iakttas även extraterritoriellt, i meningen att en stat inte får vidta åtgärder exempelvis 
genom utlämnande, som i förlängningen innebär en risk för tortyr. Europadomstolens dom av 
den 7 juli 1989 i målet Soering mot Storbritannien, appl. 14038/88. Med tiden har även andra 
former av avlägsnanden kommit att omfattas av tortyrförbudet i art. 3 EKMR. 
600 Skyddsgrundsdirektivet 2011/95/EU. 
601 Förenta Nationernas Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning, Tortyrkonventionen. 
602 C. Costello 2016, s. 171, 176. 
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nästkommande kapitel 5 återkommer jag till betydelsen av non-refoulement i 
den ordinarie asylprocessen. 

En central skillnad mellan non-refoulement enligt FN:s flyktingkonvention 
och andra rättsakter är att den enbart omfattar flyktingar, medan personkretsen 
som omfattas av exempelvis EKMR är vidare eftersom det däri inte görs nå-
gon särskillnad mellan flyktingar och andra utlänningar. Det krävs inte att illa-
behandlingen som den asylsökande riskerar att utsättas för vid ett eventuellt 
återsändande till hemlandet grundas i den sökandes politiska uppfattning etc. 
Bestämmelsen om non-refoulement enligt FN:s flyktingkonvention kan alltså 
i detta avseende ses som snävare än non-refoulement i övrigt.603 I andra avse-
enden är det emellertid möjligt att förföljelse enligt FN:s flyktingkonvention 
har ett vidare tillämpningsområde än artikel 3 EKMR och omfattar fler typer 
av MR-kränkningar. 

För att en stat ska kunna upprätthålla principen om non-refoulement, och 
samtidigt förbehålla sig rätten att inte låta alla som söker asyl få stanna kvar, 
så måste staten sörja för en asylprocess varigenom alla asylansökningar som 
lämnas in av utlänningar som befinner under dess jurisdiktion utreds och prö-
vas.604 Detta utgör ytterligare ett skäl varför det inte är förenligt med internat-
ionell flyktingrätt att kräva av asylsökande att de ska ha sökt och beviljats 
uppehållstillstånd i Sverige innan de flyr hit.605  

Därför är asylsökande enligt UtlL undantagna huvudregeln som stadgar att 
utlänningar som vill ha uppehållstillstånd i Sverige måste ha ordnat ett sådant 
innan inresan till Sverige. En utlänning som är i behov av skydd och som vill 
ansöka om asyl, uppehållstillstånd, i Sverige inte bara får, utan måste vara på 
plats i Sverige för att personligen uppsöka Migrationsverket och lämna in sin 
ansökan.606 Att det inte är möjligt för en utlänning att söka asyl i Sverige om 
hen inte befinner sig i Sverige går inte att utläsa av UtlL:s bestämmelser, men 
det utgör fast förankrad praxis.607 
                               
603 Ibid., s. 22. En annan central skillnad är att förbudet mot non-refoulement enligt art. 3 EKMR 
är totalt, emedan det är möjligt att inskränka enligt 33.2 FK. Ibid., s. 179-180, 190 ff. Se även  
Europadomstolens dom av den 15 November 1996 i målet Chahal mot Storbritannien, appl. 
22414/93 § § 79; Europadomstolens dom av den 28 februari 2008 i målet Saadi mot Italien, 
appl. 37201/06, § 49, 439.   
604 En stat får inte hindra rätten att söka asyl, vilket som sagt inte är detsamma som att staten på 
grund av principen om non-refoulement är förpliktad att utfärda uppehållstillstånd. Se även 
ovan fotnot 584. Noteras kan att många stater har inordnat sina asylprocesser så, att flykting-
skap berättigar till uppehållstillstånd. G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 552. 
605 A. Wilton Wahren 2018, s. 67. 
606 Det finns emellertid inget legalt hinder mot att bevilja s.k. asylviseringar. EU-domstolen har 
slagit fast att medlemsländerna får, även om de inte måste, bevilja humanitära visum, se EU-
domstolens dom av den 7 mars 2017 i mål C- 638/162 X och X mot Belgien. Som exempel kan 
nämnas att Frankrike har utfärdat humanitära visum till Syrier, SOU 2017:103 s. 184. Se också 
G. Noll 2005b; SOU 2017:103 s. 184 ff; J. F. López Aguilar 2018.   
607 Detta utgör fast praxis sedan Utlänningsnämndens tid. I det vägledande beslutet UN 310-97  
avslog Utlänningsnämnden en asylansökan från en utlänning som befann sig i annat land än 
Sverige. I strikt mening får utlänningar ansöka om asyl, och utlandsbeskickningen ska ta emot 
ansökan men konsulatet/ambassaden får inte pröva en sådan ansökan, utan det är en fråga för 
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Samtidigt är att det svårt för tredjelandsmedborgare att ta sig till Sverige 
(liksom övriga Europa) till följd av visumtvånget. Dessutom har flygbolagen, 
färjebolagen och andra transportörer enligt 9 kap. 3 § UtlL ålagts ett s.k. trans-
portöransvar vilket innebär att de har ett ansvar att kontrollera att resenärerna 
har giltiga resehandlingar.608 Detta medför att asylsökande är hänvisade till s.k. 
människosmugglare och många gånger tar livsfarliga vägar för att kunna söka 
asyl i Sverige.609 Att det utgör en mänsklig rättighet att kunna söka asyl sam-
tidigt som stater världen över lägger ner stora resurser på att hindra asylsö-
kande att ta sig till statens territorium är värt att reflektera över.610  

Med det sagt, när en utlänning väl befinner sig i Sverige eller vid Sveriges 
gräns har hen alltså en ovillkorlig rätt att söka asyl här och den svenska staten 
får inte avlägsna utlänningen från Sverige om hen bedöms vara i behov av 
skydd – asyl.611 Enligt utlänningslagens bestämmelser är asyl liktydigt med 
uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.612 I andra sammanhang definieras 
emellertid begreppet asyl snarare som en ”fristad” undan förföljelse än rätten 
till uppehållstillstånd.613 

Det är den framtida risken för asylgrundande behandling som är av rele-
vans, och asylbedömningar har alltså en prognostisk karaktär.614 Detta förhål-
lande har stor betydelse för besvarandet av processuella frågor vilket jag 
återkommer till. 

Ett asylärende initieras genom att en utlänning uppsöker Migrationsverket 
och ansöker om att beviljas statusförklaring som skyddsbehövande och uppe-
hållstillstånd i Sverige. Utlänningslagen innehåller tre skyddsbehovsbestäm-
melser vilka motsvaras av tre statusförklaringar; flykting, alternativt 

                               
Migrationsverket, 4 kap. 20 UtlF, se även JO 2003/04 s. 182; JO 2000/01 s. 256; G. Wikrén 
och H. Sandesjö 2017, s. 482. Enligt internationell rätt finns inget hinder mot att tillåta utlän-
ningar att ansöka om asyl vid utlandsbeskickningar. Det enda formella hinder som anses före-
ligga enligt internationell rätt är att den sökande måste ha lämnat sitt hemland, se A. 
Zimmermann 2011, s. 323-324.  
608 Prop. 2003/04:50 s. 46 ff; Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering 
av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 
juni 1985. Se också C. Costello 2016, s. 92. 
609 C. Costello 2016, s. 23; R. Andersson 2016a s. 9,66; SOU 2017:103 s. 27. 
610 T. Gammeltoft-Hansen och J. C. Hathaway 2015. 
611 Enligt 5 kap. 1 § UtlL har en utlänning som har flyktingstatusförklarats enligt 4 kap. UtlL 
rätt till uppehållstillstånd, med reservation för att flyktingar under vissa specifika förutsätt-
ningar trots allt kan vägras uppehållstillstånd, se 5 kap. 1 § st. 2 UtlL. 
612 1 kap. 3 § UtlL definierar asyl som uppehållstillstånd som beviljas flyktingar och alternativt 
skyddsbehövande. Enligt 12 § samma kapitel ska en ansökan som grundar sig på sådana om-
ständigheter som anges i 4 kap. 2 a §, dvs. skyddsbehövande i övrigt, handläggas som en ansö-
kan om asyl. 
613 I EU:s rättighetsstadga art. 18 stadgas en rätt till asyl, och enligt Skyddsgrundsdirektivet art. 
24 (1) ska EU:s medlemsstater utfärda uppehållstillstånd om minst 3 år till tredjelandsmedbor-
gare som beviljats flyktingstatus. I ett vidare perspektiv gäller emellertid frågan om rätt till asyl 
inte primärt frågan om uppehållstillstånd, G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 358, 
552. 
614 G. Noll 2005d, s. 199; M. Reneman 2106, s. 197.  
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skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande.615616 I nästa kapitel 5 kommer 
flyktingbestämmelsen ägnas särskild uppmärksamhet.   

Vidare kompletteras skyddsbehovsbestämmelserna med en regel i 
5 kap. 6 § UtlL som stadgar att det är möjligt att bevilja en utlänning (som 
saknar asylskäl) uppehållstillstånd trots att hen befinner sig i Sverige om det 
föreligger synnerligen ömmande omständigheter i det enskilda fallet.617 Be-
gränsningslagen har också verkan med avseende på 5 kap. 6 § UtlL på så sätt 
att uppehållstillstånd enligt 11 § begränsningslagen enbart får beviljas om ett 
avlägsnande annars skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande.618 

4.2.2.1. Skyddsstatus och uppehållstillstånd 
En asylsökande som har beviljas skyddsstatus ska beviljas uppehållstill-
stånd.619 Ett uppehållstillstånd kan vara tillfälligt eller permanent.620 I svensk 
rätt har huvudregeln alltsedan 80-talet varit att skyddsbehövande ska beviljas 
permanenta tillstånd.621 Sedan begränsningslagen trädde i kraft år 2016 är dock 
huvudregeln att tillfälliga uppehållstillstånd i första hand ska beviljas. (Vad 
som kommer att gälla när begränsningslagen sommaren 2021 inte längre är i 
kraft är i dagsläget oklart. I skrivandestund är kommitténs förslag ute på re-
miss.622) 

Den som beviljas statusförklaring och uppehållstillstånd kan, efter ansö-
kan, också beviljas ett s.k. främlingspass vilket fungerar som en resehand-
ling.623  

4.2.2.2. Avlägsnande och andra ingripande beslut 
Om asylprövningen mynnar ut i bedömningen att den asylsökande inte riske-
rar asylgrundande behandling i sitt hemland så saknas ett behov av internat-
ionellt skydd och (om ingen annan tillståndsgrund föreligger) och ansökan om 
uppehållstillstånd avslås. Samtidigt som Migrationsverket fattar beslut i till-

                               
615 4 kap. 1-2 a §§ UtlL, i vissa fall går det att utesluta personer från statusförklaring se 4 kap. 
2 b-c §  UtlL. 
616 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 
Sverige, Begränsningslagen. 4 § begränsningslagen innebär att kategorin skyddsbehövande i 
övrigt enligt 4 kap. 2 a § UtlL inte längre ska beviljas uppehållstillstånd.  
617 Denna grund kallades tidigare humanitära skäl, se G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 302. 
618 Prop. 2015/16:174 s. 49. För en intressant analys härom, se R. Thorburn Stern 2019. 
619 Det är enligt 4 kap. 3 § st. 2 UtlL möjlighet att neka en utlänning uppehållstillstånd trots att 
status har beviljats. Prop. 2009/10:31 s. 140. Grunderna för att neka statusförklaring är identiska 
med uteslutningsgrunderna enligt 4 kap. 2 b §.  Nekad status innebär att det föreligger grund 
för att neka uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § UtlL, men – och det måste noteras – det kan 
ändå vara möjligt att bevilja uppehållstillstånd om någon annan materiell grund föreligger, se 
ibid., s. 262.  
620 5 kap. 1 § st. 3 UtlL.  
621 Prop. 1988/89:86, s. 153. 
622 Remiss av Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54).  
623 2 kap. 1 a § UtlL,  A. Wilton Wahren 2018, s. 38. 
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ståndsfrågan ska det också, ex officio, fatta beslut om avvisning eller utvis-
ning.624 (Härefter används avlägsnande som en samlingsterm.) Vid beslut om 
avlägsnande måste prövningsinstansen försäkra sig om att åtgärden inte står i 
strid med principen om non-refoulement.625   

Ett avlägsnandebeslut är förstås ett mycket ingripande beslut för den en-
skilde. Inom ramen för en asylprocess kan emellertid ytterligare ett antal be-
slut av mer eller mindre ingripande karaktär aktualiseras med stöd av UtlL. 
Exempelvis ska själva avlägsnandebeslutet antingen innehålla en tidsfrist för 
frivillig avresa eller ett s.k. återreseförbud. Utgångspunkten är att en tidsfrist 
för frivillig avresa ska meddelas vilket vanligen betyder att utlänningen ges 2-
4 veckor på sig att självmant lämna landet. Om utlänningen av något skäl istäl-
let för en tidsfrist ska meddelas ett återreseförbud innebär det att hen därmed 
förbjuds att återvända till Sverige under en viss tid.626 Vidare ska en utlänning 
som meddelats ett återreseförbud upptas på en spärrlista i Schengen Informat-
ions System, SIS, vilket för med sig att utlänningen inte heller får resa in i 
något annat EU-land under den tid som återreseförbudet gäller.627       

En annan typ av ingripande beslut är tvångsmedel vid verkställighet av av-
lägsnandebeslut. Enligt UtlL:s bestämmelser är det möjligt att använda 
tvångsmedel i form av uppsikt eller förvar när så bedöms vara nödvändigt.628 
Uppsikt går ut på att utlänningen ska uppsöka och anmäla sig hos polismyn-
dighet eller hos Migrationsverket.629 Förvar som tillgrips i syfte att säkra att en 
utlänning som nekats uppehållstillstånd också lämnar Sverige benämns verk-
ställighetsförvar.630 Vad gäller möjligheterna att ta barn och barnfamiljer i för-
var finns särskilda regler.631  

För att ett avlägsnande ska kunna verkställas genom myndigheternas 
försorg med tvång krävs polisiär kompetens. Det är Migrationsverket som an-
svarar för verkställighetsarbetet och beslutar om vilka ärenden som ska över-
lämnas till polisen för verkställighet med tvång.632 Polisen kan vid behov anlita 

                               
 624 Beslut om avvisning fattas med stöd av 8 kap. 2-3§§ UtlL och utvisning med stöd av 8 kap. 6 
§ UtlL. Att ett beslut om avlägsnande (avvisning/utvisning) ska fattas jämte ett beslut om att 
neka uppehållstillstånd framgår av 8 kap. 15-16 §§ UtlL.  
625 Enligt 8 kap. 7 UtlL ska vid beslut om avlägsnande alltid verkställighetshinder beaktas. 
626 Enligt 8 kap. 21 § och 23 § kan Migrationsverket respektive migrationsdomstolarna besluta 
om återreseförbud, S A. Wilton Wahren 2018, s. 83-84. Även allmän domstol kan besluta om 
återreseförbud, se 8 a kap. 8 § UtlL, och inresa i strid med ett sådant återreseförbud är krimina-
liserat enligt 20 kap. 2 § UtlL.  
627 Prop. 2011/12:60 s. 48.  
628 Framförallt tillgrips förvar enligt 10 kap. 6 § UtlL i syfte att genomdriva ett redan fattat 
avlägsnandebeslut. Enligt samma bestämmelse är det möjligt att fatta förvarsbeslut även på 
andra grunder.  
629 10 kap. 8 § UtlL. 
630 För terminologin se MIG 2008:23. 
631 10 kap. 2-3 §§ och 5 § UtlL se också L. Dane 2019, s. 176; M. Zamacona Aguirre et al. 2017 
s. 11. 
632 10 kap. 14 § st. 4 UtlL. JO har granskat polisens arbete och har i flera inspektionsärenden 
funnit skäl att rikta kritik mot polisens handläggning, se JO dnr 6758-2016. 



 
 

135

Kriminalvården för verkställighetsarbetet. Polis och/eller personal från Krimi-
nalvården kan eskortera den som ska utvisas till flygplanet, eller hela vägen 
till det land som personen ska utvisas till.633  

Under tidsrymden mellan avlägsnandebeslutet och verkställigheten av av-
lägsnandet kan skäl mot verkställighet komma fram. Sådana hinder kan beak-
tas ex officio av den verkställande myndigheten eller påtalas av utlänningen 
själv. Detta framgår av 12 kap. 18-19 §§ UtlL, vilket jag återkommer till nedan 
i avsnitt 4.3.6.  

Förutom ansökningsärenden, som anhängiggjorts av en enskild part, regle-
rar UtlL en rad olika typer av ingripandeåtgärder på Migrationsverkets ini-
tiativ. Migrationsverket har möjlighet att initiera s.k. återkallelseärenden om 
det exempelvis framkommer att en utlänning erhållit ett uppehållstillstånd el-
ler en visering på felaktiga grunder.634 Återkallas ett uppehållstillstånd ska 
samtidigt ett beslut om avlägsnande fattas.635   

4.2.3. Sammanfattning  
Migrationsrätten omfattar en mängd frågor som på olika vis relaterar till ut-
ländska medborgares möjligheter att få resa in i, vistas och bosätta sig i Sve-
rige. Utlänningslagen reglerar också under vilka förutsättningar svenska 
myndigheter får fatta beslut om att avlägsna en utlänning som befinner sig i 
Sverige utan uppehållstillstånd.   

Huvudregeln är att invandringen till Sverige ska vara reglerad i bemärkel-
sen att utlänningar som vill flytta till Sverige (för att arbeta, studera eller leva 
med sin härvarande familj) måste ha sökt om och beviljats uppehållstillstånd 
innan inresa till Sverige företas. Om en utlänning agerar i den omvända ord-
ningen, det vill säga reser in först och ansöker om uppehållstillstånd sedan, 
måste hen i princip lämna Sverige och ånyo ansöka om uppehållstillstånd uti-
från Sverige. Detta gäller även om utlänningen har en tillståndgrundande an-
knytning till Sverige.  

När det gäller utlänningar som är i behov av internationellt skydd, asyl, och 
av den anledningen söker sig till Sverige är ordningen emellertid en annan. I 
dessa fall krävs istället att utlänningen först tar sig till Sverige och sedan an-
söker om uppehållstillstånd.636  

Om en asylsökande utlänning bedöms vara i behov av skydd får hen inte 
avlägsnas från Sverige eftersom det skulle stå i strid med förbudet mot refou-
lement. Enligt UtlL:s bestämmelser ska utlänningen under sådana förutsätt-
ningar beviljas uppehållstillstånd i Sverige.   

                               
633 8 kap. 13 § 5 utlänningsförordningen (2006:97). 
634 7 kap. 1 UtlL,  A. Wilton Wahren 2018, s. 72-73. 
635 8 kap. 16 § UtlL. 
636 Undantagna från regeln att uppehållstillstånd p.g.a. skyddsbehov måste sökas på plats i Sve-
rige är personer som ska vidarebosättas i här; s.k. kvotflyktingar, se 5 kap. 2 § UtlL. 
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Däremot, om den asylsökande bedöms sakna behov av skydd och ingen 
annan tillståndgrundande anknytning till Sverige föreligger så ska Migrations-
verket fatta beslut om att utlänningen ska avlägsnas från Sverige. Utgångs-
punkten är att utlänningen frivilligt ska efterkomma avlägsnandebeslutet och 
självmant resa ut ur landet. Enligt UtlL är det dock möjlighet för myndighet-
erna att tillgripa tvångsåtgärder om de bedömer att det är nödvändigt för att 
ett avlägsnandebeslut ska verkställas.    

Sammanfattningsvis kan således konstateras att UtlL reglerar en rad olika 
materiellrättsliga frågor; viseringar, uppehållsrätt, uppehållstillstånd, avlägs-
nande, familjeåterförening, återreseförbud, förvar m.m. Det innebär att under 
beteckningen ”migrationsmål” sorterar ett antal underkategorier som vise-
ringsmål, avlägsnandemål, förvarsmål etc. Förvisso rör samtliga migrations-
mål utlänningar, men i övrigt skiljer sig målen mer eller mindre åt. Att 
migrationsmål aktualiserar olika slags materiellrättsliga frågor innebär vidare 
att olika processuella frågor väcks som i sin tur ställer krav på olika lösningar. 
Denna variation är viktig att ha i åtanke när vi i nästa kapitel ska avhandla 
migrationsprocessrätt.  

4.3. Utlänningslagen – processrätt   
UtlL innehåller både materiella och processuella bestämmelser. I och med att 
FPL är subsidiär i förhållande till lex specialis gäller bestämmelserna i UtlL 
framför bestämmelserna i FPL i den mån en viss fråga regleras i båda la-
garna.637  

Frågan om domstolens utredningsansvar regleras inte särskilt i UtlL vilket 
betyder att den allmänna bestämmelsen i 8 § FPL gäller i migrationsproces-
sen.638 Följaktligen är migrationsmålen indispositiva och det betyder att offi-
cialprincipen ska prägla processen och ansvarsfördelningen mellan 
processubjekten. 

Det finns stadganden i UtlL som på olika sätt samspelar med 8 § FPL och 
som för med sig att migrationsprocessrätt ändå skiljer sig från allmän förvalt-
ningsprocessrätt och blir en speciell typ av förvaltningsrätt. Det är framförallt 
asylmålen som uppvisar särdrag. I detta avseende kan särskilt nämnas instans-
ordningen, att ett avgörande kan omfatta flera beslut, inslaget av muntlighet, 
rätten till offentligt biträde, och rättskraftsreglerna.639 Att dessa processrätts-
liga drag är kännetecknande för migrationsprocessrätten betyder dock inte att 

                               
637 16 kap. 1 § st. 2 UtlL.  
638 Ang. subsidiaritet se ovan fotnot 320. 
639 Om krav på muntlig utredning hos Migrationsverket i asylärenden, se 13 kap. 1 § UtlL. 
Muntlig förhandling hos Migrationsdomstolen i asylmål regleras i 16 kap. 5 § UtlL. Offentligt 
biträde förordnas sällan i förvaltningsprocessen, undantag görs bl.a. asylmålen se 18 kap. 1 § 
UtlL. Såväl tillståndsbeslut som avlägsnandebeslut vinner i stor utsträckning rättskraft. När det 
gäller tillståndsbeslut vinner de rättskraft och kan bara rubbas under vissa givna förutsättningar, 
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dessa är de enda bestämmelserna av processuell betydelse. Utanför framställ-
ningen hålls exempelvis bestämmelser om partsinsyn, motiveringsskyldighet, 
omprövningsskyldighet, DNA-analys, beviskrav och bevisbörda.640  

4.3.1. Instansordningen  
I de flesta mål enligt UtlL är prövningen uppbyggd enligt en treinstansordning, 
varvid Migrationsverket utgör första instans, Migrationsdomstolen andra in-
stans och Migrationsöverdomstolen tredje och sista instans.641 Till skillnad 
från förvaltningsmål i övrigt är alltså Högsta förvaltningsdomstolen inte sista 
instans.642 

 Migrationsöverdomstolen är främst en prejudikatinstans och därför krävs 
det prövningstillstånd, PT, i de flesta fall.643 Migrationsöverdomstolen har 
alltså möjlighet att meddela PT om det bedöms vara av vikt för rättstillämp-
ningen (prejudikatsdispens) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet (extraordinär dispens).644 Migrationsöverdomstolen meddelar 
sällan PT vilket innebär att de flesta migrationsmål i praktiken sakprövas i två 
instanser; Migrationsverket och migrationsdomstolen.645  

                               
se kap. 7 § UtlL,  A. Wilton Wahren 2018, s. 72. När det gäller avlägsnandebeslut vinner de 
rättskraft under viss tid, fyra år, se 12 kap. 22 §. Enligt 12 kap. 18-19 §§ UtlL är det emellertid 
möjligt i vissa fall att genombryta rättskraften. Se G. Wall 2014, s. 184-187.    
640 Partsinsyn 13 kap. 9 § UtlL, motiveringsskyldighet 13 kap. 10 § UtlL, omprövning 13 kap. 
13 § UtlL, DNA-analys 13 kap. 15 § UtlL. I vilken mån dessa bestämmelser utgör lex specialis 
i förhållande till FL respektive FPL är en intressant fråga, som dock faller utanför detta arbete.  
641 Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet och utgör första instans enligt 13 kap. 1 
UtlL i mål om asyl enligt 4 kap. 6 § och andra tillståndsmål enligt 5 kap. 20 § UtlL. Andra 
instans utgörs av migrationsdomstolar enligt 14 kap. 3 UtlL och sista instans utgörs av Migrat-
ionsöverdomstolen enligt 16 kap. 9 § UtlL. En annan instansordning är dock föreskriven för 
s.k. säkerhetsärenden (se definitionen i 1 kap. 7 § UtlL) vilka kan avgöras antingen enligt UtlL 
eller enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, SLU, se vidare  A. Wilton Wahren 
2018, s. 102-104. Även utvisning på grund av brott följer en annan instansordning, se kap. 8 a 
UtlL.  
642 Migrationsmål kan falla under HFD:s kompetens när det gäller resning. Kompetensfördel-
ningen mellan Migrationsöverdomstolen och HFD har prövats i RÅ 2007 ref. 78. 
643 Prövningstillstånd 16 kap. 11-12a §§ UtlL. Vissa mål kräver dock inte PT utan kan enligt 
UtlL överklagas direkt till Migrationsöverdomstolen. Som exempel härpå kan ges förvarsbe-
slut, se 16 kap. 9 § UtlL. Eftersom ett och samma mål kan innehålla olika frågor varav endast 
vissa kräver PT så kan det förekomma att Migrationsöverdomstolen prövar ett mål partiellt.  
644 16 kap. 11-12 §§ UtlL, prop. 2004/05:170 s. 131 f. 
645 År 2019 avgjorde Migrationsöverdomstolen 20 578 överklagade migrationsmål, varav 97 
procent utgörs av mål som kräver PT. Under samma period meddelade Migrationsöverdomsto-
len PT för 104 mål, vilket alltså utgör en beviljandegrad om ca 0,5 procent. Domstolsverket 
2020.  
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I överklagandeprocessen har Migrationsverket partsställning och utgör ut-
länningens motpart.646 Vidare har Migrationsverket fullföljdsrätt och kan över-
klaga Migrationsdomstolens avgörande om domstolen ändrar det överklagade 
beslutet.647 

4.3.2. Processordningen  
Som redan nämnts är UtlL konstruerad på så sätt att en utlänning som vill 
ansöka om asyl – uppehållstillstånd – i Sverige först måste ta sig till Sverige 
och sedan lämna in en ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.648 

Enligt UtlL finns tre olika skyddskategorier; flyktingar enligt 
4 kap. 1 § UtlL, skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § UtlL och alterna-
tivt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § a UtlL.649 Så länge en utlänning har en 
öppen asylansökan, det vill säga att myndigheterna handlägger ansökan, får 
utlänningen vistas i Sverige utan uppehållstillstånd.650 När en utlänning ansö-
ker om asyl i Sverige så ska Migrationsverket enligt 8 kap. 17-18 §§ UtlL 
självmant ta upp och pröva frågan om utlänningen ska avlägsnas från landet.  

Om en utlännings behov inryms i någon av skyddskategorierna ska hen 
också beviljas status enligt 4 kap. 3-3a§ UtlL som sådan. Vidare ska de som 
fått status som skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt 
5 kap. 1 § UtlL.  

Om en asylsökande däremot inte anses vara i behov av skydd, och ingen 
annan tillståndsgrund föreligger, ska ansökan om uppehållstillstånd avslås. 
Enligt 8 kap. 16 § UtlL ska ett beslut om att avslå en ansökan om uppehålls-
tillstånd, om den sökande befinner sig i Sverige, förenas med ett beslut om 
avlägsnande genom avvisning enligt 8 kap. 2-3 § UtlL eller avlägsnande en-
ligt 8 kap. 6 § UtlL.  

Vidare ska prövningsinstansen enligt 8 kap. 7 § UtlL vid varje beslut om 
avlägsnande försäkra sig om att det inte föreligger något hinder enligt 12 kap. 

                               
646 Följer av 7 a § FPL eftersom regler saknas i UtlL.  
647 Migrationsverkets fullföljdsrätt framgår av 33 § FPL. UtlL reglerar inte särskilt den frågan. 
Att Migrationsöverdomstolen är rätt forum framgår av 16 kap. 9 § UtlL. Återförvisningsbeslut 
är överklagbara om domstolen i det avgörandet tagit ställning i sak, se 34 § st. 2 FPL. 
648 UtlL reglerar inte hur en ansökan ska vara utformad, det vill säga vilka formkrav som ska 
gälla, prop. 1988/89:86, s. 79. Av 5 kap. 20 § UtlL och 4 kap. 20 § UtlF följer att Migrations-
verket är beslutande myndighet och att Migrationsverket ska pröva ansökningar om uppehålls-
tillstånd som första instans. 
649 I och med begränsningslagen ska kategorin alternativt skyddsbehövande varken ges status-
förklaring eller uppehållstillstånd, se 3-4 §§.  
650 Följer uttryckligen 12 kap. 8 a § UtlL som stadgar att ett avlägsnandebeslut måste vinna 
lagakraft innan det får verkställas. Av 12 kap. 19 a § UtlL framgår vidare att en utlänning som 
ansökt om ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL inte får avlägsnas innan dess att Migrations-
verket tagit ställning till om ny prövning ska beviljas. Noteras kan att det framgår av art. 9.1 
och art. 46.5 i Asylprocedurdirektivet att asylsökande inte får avlägsnas förrän ett beslut har 
fattats av första instans. Huruvida direktivet innebär att den asylsökande har en rätt att stanna 
kvar även under överklagandeprocessen diskuteras, se M. Reneman 2016, s. 117.  
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1-3§§ UtlL mot att fatta beslut om avlägsnande.651 Frågan om verkställighets-
hinder enligt 12 kap. UtlL ska enligt 8 kap. alltså prövas inom ramen för den 
ordinära asylprocessen.  

Asylprocessen är således organiserad så att i varje asylmål aktualiseras 
alltid (minst) två alternativa rättsföljder: uppehållstillstånd om ansökan bevil-
jas eller avlägsnande om ansökan avslås. Rättsföljderna är alternativa och inte 
kumulativa eftersom de inte kan gälla samtidigt. Detta skiljer asylmålen från 
andra typer av migrationsmål eftersom avlägsnandefrågan typiskt sett inte blir 
aktuell i andra migrationsmål.652 Asylprövningen mynnar således antingen ut 
i ett beslut om uppehållstillstånd eller i ett beslut om avlägsnande. Det betyder 
att en asylsökande vars ansökan om uppehållstillstånd beviljas får stanna kvar 
i Sverige och en asylsökande vars ansökan avslås samtidigt meddelas ett av-
lägsnandebeslut och måste lämna Sverige.653  

4.3.3. Ett mål, flera beslut 
Kännetecknande för migrationsprocessen är att ett och samma mål kan om-
fatta flera sakfrågor. Frågan om asyl kan exempelvis prövas parallellt med 
frågan om förvar eller familjeanknytning. Detta för med sig att ett avgörande 
ibland omfattar flera olika beslut, och det för i sin tur med sig att måltypsin-
delningen i asylmål, anknytningsmål, förvarsmål o.s.v. i vissa fall blir missvi-
sande.  

Detta utgör för övrigt en skillnad i förhållande till den allmänna processen 
där olika frågor endast kan prövas i en och samma process om målen sam-
manläggs genom s.k. kumulation, vilket är möjligt om de ”väsentligen rör 
samma sak”. I en brottmålsprocess kan exempelvis en ansvarstalan kumuleras 
med en talan om enskilt anspråk.654 I FPL förekommer inte regler om kumu-
lation, men det hindrar alltså inte att olika frågor kan prövas inom ramen för 
en och samma process.  

                               
651 Tidigare fanns bestämmelsen i 8 kap. 17 § UtlL. Genom SFS 2014:198 flyttades den till 
8 kap. 7 § UtlL. Motsvarigheten till dessa bestämmelser fördes in genom 1989-års UtlL. Se 
vidare fotnot 735. Om avlägsnandebeslut grundas på 8 kap. 8-11 §§ UtlL och alltså gäller en 
EES-medborgare, eller en familjemedlem till en ESS-medborgare, gäller motsvarande bestäm-
melser i 8 kap. 15 §UtlL.  
652 I praktiken är det emellertid inte ovanligt att asylsökande utöver asylskäl också anför till-
ståndsgrundande anknytningar av olika slag. Detta förhållande ändrar förstås inte förutsättning-
arna visavi avlägsnandefrågan, den aktualiseras lika fullt.  
653 Möjligheten till s.k. spårbyte finns enligt 5 kap. 15 a § UtlL och bygger på idén att asylsö-
kande som lyckats skaffa sig ett arbete under tillståndsprocessen men som får ett avslagsbeslut 
ändå ska ges en möjlighet att stanna kvar i Sverige och få ett uppehållstillstånd grundat på 
arbete. Prop. 2007/08:147. En liknande variant erbjuder Lag (2017:353) om uppehållstillstånd 
för studerande på gymnasial nivå, den s.k. Gymnasielagen, vissa ensamkommande ungdomar 
som studerar på gymnasial nivå.    
654 P. O. Ekelöf et al. 2015, s. 188. 
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Givet att processrättsliga frågor tolkas med hänsyn till målets materiell-
rättsliga karaktär så är det viktigt att känna till att målbeteckningar som asyl-
mål, anknytningsmål etc. inte nödvändigtvis fångar alla de sakfrågor som det 
enskilda målet faktiskt omfattar.  

4.3.4. Muntlig handläggning 
Muntlighet utgör ett viktigt inslag i migrationsprocessen.655 Utlänningslagens 
reglering innehåller olika krav på muntlighet beroende på vad för slags mål 
det är frågan om, och om det gäller Migrationsverket eller domstol.656  

Inom ramen för asylprocessen utgör muntlig utredning ett obligatoriskt mo-
ment i Migrationsverkets handläggning.657 I detta avseende medför således ut-
länningslagens regler ett utökat krav i jämförelse med förvaltningslagens 
regler.658  

När det gäller överklagandeprocessen hos migrationsdomstolen är muntlig 
handläggning emellertid inte ett obligatoriskt moment även om muntlighet är 
relativt vanligt förekommande.659 Enligt huvudregeln i UtlL ska muntlig hand-
läggning förekomma om den asylsökande framställer ett yrkande härom så-
vida domstolen inte finner det obehövligt. Därutöver finns en fakultativ 
bestämmelse som ger domstolen befogenhet att ex officio – alltså även utan 
yrkande från part – fatta beslut om muntlig förhandling om det bedöms vara 
till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet.660  

Reglerna om muntlig förhandling hos Migrationsdomstolen förefaller över-
ensstämma med vad som redan gäller enligt 9 § FPL, och det väcker frågan 
om varför dessa specialregler över huvud taget förts in UtlL.661 Det sägs ut-
tryckligen i förarbetena härom att reglerna i UtlL ska stå i paritet med vad som 
i allmänhet gäller för förvaltningsprocessen, vilket alltså betyder att förfaran-
det huvudsakligen ska ske skriftligen men att muntlig förhandling får ingå som 
ett komplement till utredningen i övrigt. Samtidigt sägs att reglerna om munt-
lighet i UtlL avser att förtydliga att den nya ordning som skapades genom 

                               
655 Av UNHCR:s handbok framkommer att enbart muntliga uppgifter ska kunna räcka som 
bevisning vid bedömningen av asylskäl, se UNHCR:s handbok § 196. 
656 Förvarsmål regleras särskilt enligt 10 kap. 11§ UtlL. Där stadgas om obligatorisk muntlighet 
vid ny prövning av förvar. Enligt praxis gäller detta stadgande även vid den initiala bedöm-
ningen beträffande förvar, se MIG 2006:9.  
657 13 kap. 1 § UtlL. Muntlighetskravet gäller emellertid inte om Migrationsverket enligt 4 kap. 
3 § UtlL bifaller ansökan och beviljar den sökande status som flykting samt arbets- och uppe-
hållstillstånd enligt 5 kap. UtlL.  
658 Jfr 9 § st. 2 FL.  
659 Enligt Domstolsverkets statistik för 2019 har 9 % av de mål som prövats hos migrations-
domstolarna avgjorts efter muntlig förhandling, se Domstolsverket 2019 s. 51.  
660 16 kap. 5 § UtlL.  
661 Det framkommer i prop. 2004/05:170 s. 129 ff. Den allmänna bestämmelsen om muntlig 
förhandling återfinns i 9 § st. 2-3 FPL. Se även E. Bylander 2006, s. 163. 
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2005-års UtlL bl.a. syftade till att öka det muntliga inslaget i överklagande-
processen.662 

Muntlig utredning ses alltså som ett utredningsmedel jämte exempelvis syn 
på plats och utlåtanden från sakkunniga.663 I den allmänna förvaltningsproces-
sen tjänar som utgångspunkt att domstolen sällan har anledning att ex officio 
besluta om muntlig förhandling, liksom domstolen sällan har anledning att 
avslå ett framställt yrkande om muntlig förhandling.664 Härvidlag förefaller 
migrationsmålen sticka ut. Enligt en enkätutredning som presenterades i den 
statliga utredningen ” Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningspro-
cessen” framkom att domstolarna när det gäller just migrationsmålen i högre 
grad än annars ex officio sätter ut till muntlig förhandling, liksom den i högre 
utsträckning avslår framställda yrkanden om muntlig förhandling i migrat-
ionsmål än andra mål.665  

Migrationsöverdomstolen har i sin praxis också framhållit vikten av att mi-
grationsdomstolar håller muntliga förhandlingar i asylmål om den asylsökan-
dens berättelse ifrågasätts och det har avgörande betydelse för målets 
utgång.666 Det sagda innebär att om den sökande anför asylskäl som är av asyl-
grundande karaktär men som en domstol bedömer vara otillräckligt under-
byggda – det vill säga att den sökande inte bedöms vara ”trovärdig” – så måste 
en migrationsdomstol hålla muntlig förhandling innan ansökan avslås.667 
Skriftliga partsförhör gällande asylskäl anses således vara av sådan karaktär 
att de inte kan bedömas, värderas, utan att domstolen tagit del av dessa upp-
gifter muntligen.668 På detta sätt har regeln om muntlig förhandling inom asyl-
processen tillämpats på ett sådant sätt att ett slags bevisvärderingsregel 
samtidigt åstadkommits; trovärdighetsbrister kräver muntlig förhandling en-
ligt 16 kap. 5 § UtlL.669  

                               
662 Prop. 2004/05:170 s. 105. 
663 R. Lavin 2020a, s. 89. Skriftliga vittnesattester är tillåtna och utgör snarast huvudalternativet 
i förvaltningsprocessen och här framträder en stor skillnad mellan förvaltningsprocess å ena 
sidan, och civil- och straffprocessen å andra, se E. Bylander 2006, s. 141. Inom den allmänna 
processrätten tas som utgångspunkt att muntlighet utgör den bästa förutsättningen för bevisvär-
dering och dessutom kräver en rättvis rättegång att motparten får ställa frågor till vittnet, se 
SOU 1991:106 (del A), s. 580-583.  
664 E. Bylander 2006, s. 131, 158. 
665 SOU 2014:76 s. 318; Prop. 2017/18:279, s. 36. 
666 Se bl.a. MIG 2009:30 och MIG 2017:9.  
667 Det talas ibland om tillräcklighetsmål respektive trovärdighetsmål med vilket avses mål där 
bristen i målet låg på rättsfrågeplanet respektive faktaplanet, se M. Andersson och U. Öster 
2015. Uppdelningen mellan trovärdighet och tillförlitlighet är problematisk, inte minst på grund 
av den belastning som termen ”trovärdighet” dras med. Skillnad brukar göras mellan en persons 
trovärdighet och tillförlitligheten i de uppgifter en person lämnar, och det är framförallt tillför-
litligheten som är av relevans vid bevisvärdering.   
668 Vilket i och för sig stämmer överens med skrivningar i prop. 2004/05:170 s. 105 som ger 
vid handen att syftet med muntliga förhandlingar i asylprocessen är att skapa bättre förutsätt-
ningar för att bedöma en persons trovärdighet.    
669 Om tillits- och trovärdighetsbedömningar i asylmål, se R. Thorburn Stern och H. Wikström 
2016; Diesen 2018, s. 267-272. 
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4.3.5. Offentligt biträde 
En annan viktig fråga inom migrationsprocessen handlar om rätten till offent-
ligt biträde. Enligt UtlL:s bestämmelser ska asylsökande i regel förordnas of-
fentligt biträde vars uppgift är att företräda den asylsökande under hela 
asylprocessen.670 Biträdet, som förordnas genom Migrationsverkets försorg 
och bekostas av staten, bör förordnas direkt efter ansökan och innan det första 
utredningstillfället hos Migrationsverket.671 Ensamkommande asylsökande 
barn ska alltid förordnas ett offentligt biträde.672 Även i andra fall kan offent-
ligt biträde förordnas. Exempelvis ska ett offentligt biträde förordnas den som 
hållits i förvar under minst tre dagar.673 Däremot ska offentligt biträde i nor-
malfallet inte förordnas i mål som rör överföring enligt Dublinförordningen.674 
Mål om uppehållstillstånd på grund av anknytning omfattas inte av reglerna i 
18 kap. 1 § UtlL, men den enskilda parten får på egen bekostnad anlita ett 
biträde, jfr 14 § FL.   

Det offentliga biträdet har en central roll i asylprocessen, även om biträdets 
”uppdrag” inte preciseras i UtlL. Enligt 5 § Lagen om offentligt biträde betalar 
staten kostnader för biträdet inklusive kostnader för utredning som är skäligen 
påkallad under förutsättning att utredningen inte kan erhållas genom Migrat-
ionsverket eller den migrationsdomstol som handlägger målet. Frågan instäl-
ler sig därmed om vilken slags utredning som kan förväntas av 
Migrationsverket respektive migrationsdomstolen (inom ramen för 8 § FPL) 
och vilket utredningsansvar som faller på det offentliga biträdes lott?675 Advo-

                               
670 18 kap. 1 § st. 1 p. 2 UtlL, se också MIG 2006:2. Utgångspunkten är att ingen ska tvingas 
lämna landet utan att ha fått hjälp av ett offentligt biträde.  
671 Prop. 2004/05:170 s. 242, 3 § Lagen om offentligt biträde, JO dnr. 5434-2008. Wejedal m.fl. 
har i SvD riktat kritik mot att Migrationsverket har ansvaret för att förordnar biträde och menar 
att detta utgör en rättssäkerhetsbrist se, S. Wejedal 2017.  
672 18 kap. 1 § st. 2 UtlL. 
673 18 kap. 1 § st. 1 p. 4 UtlL. 
674 Enligt Migrationsöverdomstolens tidigare praxis, MIG 2008:7, ansågs det inte möjligt att 
förordna offentligt biträde enligt 18 kap. 1 § UtlL i mål som rörde överföring enligt Dublin. 
Praxis har emellertid ändrats till följd av att Dublinförordningen omarbetats och genom MIG 
2014:29 har Migrationsöverdomstolen slagit fast att det är möjligt att förordna ett offentligt 
biträde i Dublinmål men att presumtionen ska vara att det är obehövligt.   
675 Enligt 5 § lagen om offentligt biträde ska de regler som gäller ersättning till rättshjälpsbiträde 
enligt Rättshjälpslag (1996:1619) även tillämpas i fråga om offentligt biträde. Enligt 27 § Rätts-
hjälpslagen har biträdet rätt till skälig ersättning för arbetet, tidsspillan och utlägg som uppdra-
get har krävt. Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är 
rimlig ”för en normalskicklig advokat” med hänsyn till uppdragets art och omfattning och med 
tillämpning av den timkostnadsnorm som regeringen fastställer, se prop. 1996/97:9, s. 193. 
Härvidlag bör beaktas om den sökande inte talar svenska och kommunicering måste ske genom 
tolk, se SOU 1995:81, s. 244. För offentliga försvarare är utgångspunkten att följande moment 
inräknas i den totala tidsåtgången som är ersättningsgill: sammanträffande med klient, genom-
gång av bevisning och ev. sammanträffande med vittnen, införskaffande av ytterligare bevis-
ning, och i förekommande fall sammanställa bevisuppgift, kompletterande av personalia, 
deltagande vid huvudförhandling, samt genomgång av domen. Enligt prop. 1996/97:9, s. 217 
kan det komma i fråga att både sätta ned begärt belopp för att arbetet har tagit längre tid än det 
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katsamfundet anser att det offentliga biträdet inte har någon utredningsskyl-
dighet utan att ansvaret ligger helt och hållet på Migrationsverket.676 I förar-
betena till 2005-års UtlL behandlas inte frågan om ramarna för det offentliga 
biträdets uppdrag, men däremot tas som utgångspunkt att Migrationsverket 
har ett stort ansvar inte minst med avseende på utredning av landinformation 
i asylmål.677 Migrationsöverdomstolens hållning är något motsägelsefull, vil-
ket jag återkommer till i rättsfallsanalysen, men min tolkning av överdomsto-
lens praxis är att Migrationsverket har det huvudsakliga ansvaret, åtminstone 
när det gäller utredningen av samhällssituationen i ett visst land/region.678        

4.3.6. Rättskraft och återbrytning 
Beslut om uppehållstillstånd och avlägsnande vinner rättskraft. Att den första 
kategorin vinner rättskraft och i princip är orubbliga ligger i linje med förvalt-
ningsrättsliga principer. Rättskraften är emellertid relativ i och med att UtlL 
innehåller ett antal återkallelseförbehåll som medför att ett beviljat uppehålls-
tillstånd under vissa givna förutsättningar kan återkallas av Migrationsver-
ket.679 Tillståndsbeslut har positiv rättskraft, vilket innebär att sådana 
avgöranden kan läggas till grund för andra beslut. Som exempel kan här näm-
nas medborgarskap, familjeåterförening, resedokument.680  

Migrationsverkets beslut att bevilja uppehållstillstånd är inte överklagbart 
eftersom det enbart är beslut som går part emot som går att överklaga. Enligt 
praxis görs ingen skillnad mellan tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd 
i detta avseende. Detta får till följd att även om en utlänning yrkar om ett per-
manent uppehållstillstånd och Migrationsverket ”enbart” beviljar ett tillfälligt 
uppehållstillstånd så är det inte möjligt att överklaga tillståndsbeslutet.681 

                               
som är rimligt och sänka timersättningen, om uppdraget utförts mindre skickligt. När det gäller 
kostnader för bevisning och utredningsåtgärder stadgas i 16 § rättshjälpslagen att ersättning för 
bevisning, som inte avvisas, ska ersättas som rättshjälpskostnad liksom enligt 17 § rättshjälpsla-
gen kostnader för utredning som inte kan erhållas genom domstolens försorg, som exempel 
läkarintyg, ska ersättas som en kostnad för den rättssökande. Kopplingen till domstolens utred-
ningsansvar framhålls även här. Enligt propositionen ska biträdet om det råder tvekan om vilken 
utredning domstolen tänker föra in ta kontakt med domstolen i frågan, se 
prop. 1996/97:9 s. 148. Frågan om kostnader för bevisning berörs inte närmare i lagen om of-
fentligt biträde, men utgångspunkten är att den bevisning som inte avvisas av domstolen är 
ersättningsgill, se SOU 1995:81, s. 150.  
676 Sveriges Advokatsamfund 2015.  
677 Prop. 2004/05:170 s. 138. 
678 Se vidare kap. 6 och angående landinformation särskilt avsnitt 6.2.2.  
679 Se 4 kap. 5 b-c § UtlL om återkallande av statusförklaringar och kap. 7 samma lag om åter-
kallelse av viseringar, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, 
s. 240-243 och 425 ff; G. Wall 2014.  
680 Ang. resedokument se 4 kap. 4 § UtlL, ang. medborgarskap se 11 b § Lag (2001:81) om 
svenskt medborgarskap, ang. försörjningskrav se 5 kap. 3 § c UtlL.  
681 Det är alltså inte möjligt att få Migrationsverkets beslut med avseende på tillståndets längd 
särskilt prövat, och detta gäller även om den sökande yrkat permanent uppehållstillstånd och 
enbart beviljats ett tillfälligt tillstånd, G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 710. och MIG 
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Även beslut om att neka uppehållstillstånd vinner rättskraft, och det är ett 
särdrag i förhållande till den allmänna förvaltningsrätten eftersom förvalt-
ningsbeslut som går den sökande emot typiskt sett inte vinner rättskraft.682 
Rättskraften är dock ”spatial” och gäller bara om utlänning som har ansökt om 
uppehållstillståndet befinner sig i Sverige, jfr 5 kap. 18 § st. 5 UtlL.  

Om en ansökan om uppehållstillstånd avslås och utlänningen befinner sig i 
Sverige så ska Migrationsverket parallellt fatta ett beslut om avlägsnande från 
Sverige. Detta beslut är överklagbart enligt 14 kap. 3 § UtlL. Innan Migrat-
ionsverket har lämnat över handlingarna i ärendet till domstolen äger verket 
rätten att ompröva sitt beslut, vilket framgår av 13 kap. 13 § UtlL.683  

Liksom tillståndsbeslut vinner även avlägsnandebeslut rättskraft. Enligt 
12 kap. 22 § UtlL gäller res judicata i fyra år visavi ett avlägsnandebeslut.684 
Ett avlägsnandebeslut har alltså ett slags temporal rättskraft.685 Det sagda in-
nebär att en utlänning vars tillståndsansökan har avslagits och som därför 
meddelats ett avlägsnandebeslut först efter fyra år kan ansöka om uppehålls-
tillstånd på nytt inifrån Sverige.686 Om det visar sig att avlägsnandebeslutet 
inte kan verkställas och utlänningen är utan egen förskyllan ska utlänningen 
beviljas ett uppehållstillstånd senast när ”preskriptionstiden” om fyra år har 
löpt ut. Lämnar utlänningen Sverige kan hen omedelbart ansöka om uppehålls-
tillstånd utifrån landet. Innan utlänningen reser in till Sverige måste hen ha 
beviljats ett uppehållstillstånd. Det är alltså inte möjligt att ansöka om uppe-
hållstillstånd på grund av asylskäl inom 4-års fristen eftersom en sådan ansö-
kan måste göras inifrån Sverige.  

                               
2010:20, MIG 2017: 1. Intressant nog fastslog Migrationsöverdomstolen i MIG 2009:35 att det 
gick att överklaga ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som en migrationsdomstol meddelat. 
Själva längden är emellertid inte överklagbar, enbart tillståndstypen. Enligt Lavin är det fullt 
rimligt att det ska gå att överklaga längden på ett uppehållstillstånd om det inte motsvarar vad 
som yrkats. R. Lavin 2020a, s. 84.  
682 I detta avseende skiljer sig migrationsprocessen från förvaltningsprocessen i allmänhet ef-
tersom beslut som går emot den enskilde i normalfallet inte vinner rättskraft. Att avlägsnande-
besluten vinner rättskraft anses framgå av reglerna i 12 kap. 18-19 §§ UtlL, se prop. 
2004/05:170 s. 224 ff. Se även G. Wall 2014, s. 185. 
683 Migrationsverkets omprövningsmöjlighet är inte villkorad av att den enskilda parten över-
klagar myndighetens beslut, jfr 37 § FL.  
684 Avlägsnandebeslutet upphör att gälla fyra år efter det att beslutet vunnit laga kraft. Termen 
rättskraft används sällan i detta sammanhang. Vanligare är begreppet ”preskription” varmed 
menas att det lagakraftvunna beslutet inte längre gäller. Se G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 
671-674. Ett avlägsnandebeslut meddelat av Migrationsverket/migrationsdomstol vinner laga 
kraft om det inte överklagas inom 3 veckor, eller när Migrationsöverdomstolen beslutat att inte 
meddela prövningstillstånd, se 44 § FL, 6 a § FPL. Om Migrationsöverdomstolen prövar en 
fråga i sak vinner avgörandet laga kraft omedelbart eftersom det inte är möjligt att överklaga 
Migrationsöverdomstolens dom.   
685 Noll beskriver asylprocessen som en process sui generis, alltså en process av sitt eget slag 
och alltså inte bara förvaltningsprocess eller straffprocessrätt, G. Noll 2005d, s. 198. 
686 Migrationsrättskommitten har fört diskussioner om preskriptionstiden bör förlängas till 10 
år, vilket regeringen har valt att inte lägga fram som förslag, SOU 2020:54 s. 542, 573.  
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Rättskraftigt avgjorda avlägsnandebeslut kan dock genombrytas, det vill 
säga ändras genom förnyad prövning, under tidsfristen om s.k. verkställighets-
hinder enligt 12 kap. UtlL föreligger. Reglerna i 12 kap. 18-19 §§ UtlL kan 
sägas ha dubbla funktioner på så sätt att de syftar till att dels markera att av-
lägsnandebeslut vinner negativ rättskraft, dels att rättskraften i vissa undan-
tagsfall går att genombryta.687 Det är nödvändigt att rättskraftigt avgjorda 
beslut trots allt kan ändras, rubbas, eftersom staten enligt förbudet mot refou-
lement inte får avlägsna en asylsökande om hen därmed riskerar att straffas 
med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning m.m.  

Ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut kan alltså i vissa fall komma att ånyo 
prövas genom en extraordinär prövning enligt 12 kap. UtlL.688 Regleringen om 
rättskraft och genombrytning av rättskraftigt avgjorda mål visar hur nära sam-
manlänkade uppehållstillståndsfrågor är med avlägsnandefrågor. I nästa kapi-
tel 5 kommer relationen mellan skyddsbehovsbestämmelserna i 4 kap. UtlL 
och verkställighetshindren i 12 kap. UtlL undersökas närmare.  

4.3.7. Sammanfattning 
Utlänningslagen innehåller en rad bestämmelser som särpräglar migrations-
målen i förhållande till FPL och andra förvaltningsmål. Migrationsrätt är i 
flera avseenden ”speciell förvaltningsrätt”, även om den också uppvisar en hel 
del gemensamma drag med den ”allmänna förvaltningsrätten”.  

Det finns flera olika typer av migrationsmål och i migrationsrättsliga sam-
manhang görs ofta en tydlig skillnad mellan utlänningar som anses vara i be-
hov av internationellt skydd undan förföljelse (skyddsbehövande) och andra 
utlänningar som ”bara” vill återförenas med sina familjer eller uppbära en 
högre levnadsstandard i asyllandet (migranter). Skiljelinjen mellan de olika 
kategorierna är många gånger svår att dra.689  

Enligt UtlL:s bestämmelser ska utlänningar som vill resa in och vistas i 
Sverige ha ansökt om och beviljats tillstånd (i form av visering eller uppe-
hållstillstånd) innan de företar sin inresa till Sverige. När det gäller utlänningar 
som söker skydd undan förföljelse i sina hemländer och som därför vill ansöka 
om asyl i Sverige är ordningen emellertid annorlunda. För den personkatego-

                               
687 Inom ramen för Migrationsverkets kompetens enligt 12 kap. 18 § UtlL får även icke-tving-
ande omständigheter så beaktas, det vill säga sådana omständigheter som Migrationsverket, om 
det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får lägga till grund för ett uppehållstillstånd. 
Domstolarnas kompetens gäller enbart prövning av 12 kap. 19 § UtlL och alltså skyddsgrun-
dande omständigheter som relaterar till principen om non-refoulement.   
688 Enligt förarbetsuttalandena ska möjligheten till extraordinär prövning enligt 12 kap. 18-
19 §§ UtlL nyttjas restriktivt, även om dessa bestämmelser är vidare än resning enligt 37 b § 
FPL, se prop. 2004/05:170 s. 225. 
689 E. Neumayer 2005. 
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rin gäller att de först måste resa till Sverige och sedan ansöka om uppehålls-
tillstånd, något som dock försvåras av att Sverige (liksom många andra länder) 
vidtar åtgärder för att avskräcka och hålla asylsökande utanför landet. Som 
exempel kan viseringar, transportörkostnader, utlämningsavtal och externali-
sering av asylprocesser nämnas. Resultatet blir att människor som är i behov 
skydd tvingas till farliga resvägar för att kunna nå hit. 

Om en utlänning trots allt lyckas ta sig till Sverige och ansöker om asyl här 
är utgångspunkten alltjämt att Sverige ska pröva ansökan och respektera prin-
cipen om non-refoulement. Det faktum att den asylsökande befinner sig i Sve-
rige under själva tillståndsprocessen innebär att asylmålen i regel skiljer sig 
från andra typer av migrationsmål eftersom de inte enbart gäller frågan om 
uppehållstillstånd utan också frågan om utlänningen ska få kvarstanna i eller 
avlägsnas från Sverige. I och med att det råder ett förbud enligt såväl svensk 
som internationell rätt att avlägsna en icke-medborgare till ett land eller till 
gränsen till ett land vari hen riskerar att utsättas för förföljelse, s.k. non-refou-
lement, aktualiserar asylmålen frågor som i allmänhet inte väcks i andra typer 
av migrationsmål. Detta för i sin tur med sig att större rättssäkerhetsgarantier 
fodras i asylmål än i andra migrationsmål vilket bl.a. visar sig genom att asyl-
sökande i de flesta fall förordnas ett offentligt biträde.   

Det är inte möjligt inom ramen för denna avhandling att uttömmande be-
handla domstolens utredningsansvar i förhållande till UtlL som helhet. Näst-
kommande kapitel handlar som domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL 
har därför avgränsats till att enbart behandla frågan domstolens utredningsan-
svar i förhållande till frågan om asyl, och mera specifikt flyktingbestämmelsen 
i 4 kap. 1 § UtlL och det korresponderande verkställighetshindret om non-re-
foulement enligt 12 kap. 2 § UtlL. Avgränsningen speglar min uppfattning att 
frågan om uppehållstillstånd inte kan separeras från frågan om avlägsnande i 
asylmål; uppehållstillstånd och avlägsnandebeslut utgör två alternativa rätts-
följder.   
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5. Utredningsansvar enligt 8 § FPL i asylmål 

5.1. Inledning 
Förvaltningsprocesslagen, FPL, reglerar domstolsprövningen av migrations-
mål. FPL är subsidiär i förhållande till lex specialis vilket innebär att om en 
processuell fråga regleras i Utlänningslagen, UtlL så gäller UtlL framför FPL. 
UtlL reglerar dock inte frågan om domstols utredningsansvar varför 8 § FPL 
gäller generellt i migrationsprocessen.  

När det gäller förhållandet mellan svensk rätt och internationell rätt, främst 
det EU-rättsliga regelverket, är den svenska hållningen såsom den kommer till 
uttryck i utlänningslagens förarbeten att svensk rätt, med hänvisning till 
8 § FPL, står i överensstämmelse med EU-rätten. Mot denna bakgrund har jag 
valt att utgå från att 8 § FPL gäller i sin helhet, och att varken UtlL eller EU-
rätten sätter den ur spel.690 

Som framgick av det föregående kapitlet har jag avgränsat avhandlingen i 
denna del till att enbart omfatta asylmål. Utanför kapitlets ramar ligger således 
domstolens utredningsansvar i mål som gäller anhöriginvandring, arbets-
kraftsinvandring och mycket annat.691 Avgränsningen är framförallt motiverad 
med hänsyn till avhandlingens omfång. Det skulle vara ett alltför omfattande 
projekt att uttömmande behandla frågan om domstolens utredningsansvar vi-
savi samtliga materiella bestämmelser i UtlL. Förvisso kan indelningen mel-
lan asylmål, anknytningsmål, förvarsmål etc. i praktiken ibland vara 
missvisande i och med att ett och samma mål mycket väl kan gälla flera frå-
gor.692  I teorin går det emellertid att lyfta ut asylmålen och diskutera domsto-
lens utredningsansvar i förhållande till ett ”rent” asylmål.  

Det föreliggande kapitlet rör två processrättsliga teman inom ramen för 
domstolens utredningsansvar vid prövningen av asylmål. Det första temat gäl-
ler asylmålens beskaffenhet och frågan om vilka faktorer som inverkar på 

                               
690 Enligt propositionsuttalanden är den svenska statens hållning att 8  § FPL uppfyller de krav 
som Skyddsgrundsdirektivet art. 4 och Asylprocedurdirektivet art. 6, uppställer på prövnings-
instansen. Prop. 2009/10:31, s. 125, 181-182; Prop. 2016/17:17, s. 40, 45; Prop. 2013/14:248, 
s. 31. Huruvida den svenska tolkningen av EU-rätten är riktig eller inte kan säkert diskuteras, 
men det spörsmålet ligger utanför ramarna för det förevarande arbetet.  
691 Avgränsningen är emellertid inte generell och gäller inte för rättsfallsanalysen i kapitel 6.  
692 Ett mål kan gälla flera frågor samtidigt; asyl och anknytning eller asyl och förvar osv. Se 
vidare i rättsfallsanalysen som följer i kap. 6 särskilt avsnitt 6.2.3.5. 
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domstolens utredningsansvar i den specifika måltypen. Enligt 8 § FPL är må-
lets beskaffenhet styrande för domstolens utredningsansvar och därför är det 
centralt att bilda sig en uppfattning om vad som kännetecknar asylmålen.  

Analysen är strukturerad med utgångspunkt i de faktorer som behandlades 
i kapitel 3 om förvaltningsprocess, saken/processföremålet, rättskraft/ res ju-
dicata, prognoser och notoriska utredningssvårigheter och som där lyftes fram 
som relevanta visavi bedömningen av 8 § FPL. Noteras bör att olika aspekter 
av asylmålen kan ge upphov till sinsemellan motstridiga signaler visavi vilket 
robusthetskrav som ska gälla. I praktiken måste rättstillämparen hantera den 
typen av konflikter i den mån de uppstår, och som konstaterades i kapitlet om 
förvaltningsprocessrätt är detta många gånger en delikat uppgift eftersom det 
sällan står klart hur olika intressen ska viktas mot varandra. Hur Migrationsö-
verdomstolen de facto har hanterat detta är föremål för analys i kapitel 6.  

Klassisk bevisrätt utgör det andra temat under vilket de relativt komplice-
rade bevisprövningsfrågorna som aktualiseras i asylmål behandlas. Att bevis-
frågor inkluderas i en studie om domstolens utredningsansvar hänger samman 
med att domstolen inom ramen för sitt utredningsansvar måste ta ställning till 
vad, vilka rättsfakta, som ska bevisas för att kunna avgöra om utredningen är 
tillräcklig robust.  

Att bevisfrågorna är komplexa i asylmålen beror till stor del på att pröv-
ningen gäller frågan om den asylsökande riskerar att utsättas för behandling i 
strid med principen om non-refoulement om hen inte får stanna kvar i Sverige. 
Rättsfakta i målet utgörs alltså av omständigheter som ligger i framtiden och 
som enbart kan inträffa om den asylsökande inte får skydd i Sverige utan ut-
visas till hemlandet.  

Konstruktionen är densamma oavsett vilken asylkategori vi tittar på. I den 
mån skillnader föreligger mellan flyktingar enligt 4 kap. 1 § UtlL, alternativt 
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL och skyddsbehövande i övrigt enligt 
4 kap. 2 a § UtlL är dessa huvudsakligen av materiell karaktär. Det vill säga 
att paragraferna aktualiserar samma processrättsliga spörsmål även om de tar 
sikte på olika situationer. Mot den bakgrunden har jag valt att göra ytterligare 
avgränsningar under det andra temat och enbart låta flyktingskapsbestämmel-
sen i 4 kap. 1 § UtlL stå som exempel.   

Den generella anmärkningen ska göras att analyserna i det förevarande ka-
pitlet ligger på det (rättsligt) normativa planet snarare än det empiriska.  

5.2. Om utredningsansvar och asylmålens 
beskaffenhet 

Enligt 8 § FPL är målets beskaffenhet – karaktär – bestämmande för domsto-
lens utredningsansvar. I kapitel 3 om förvaltningsprocessen drogs slutsatsen 
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att utredningsansvaret är fast förankrat hos domstolen så länge 8 § FPL är till-
lämplig, men att skilda robusthetskrav uppställs i olika typer av mål beroende 
på målets beskaffenhet. I samma kapitel drogs också slutsatsen att ett måls 
beskaffenhet definieras framförallt med hänsyn till (1) vad det enskilda målet 
materiellt gäller, det vill säga saken i målet, (2) om avgörandet vinner rätts-
kraft i bemärkelsen res judicata, och (3) om den rättsliga prövningen har en 
prognostisk karaktär eller om andra (systembundna) utredningssvårigheter fö-
religger. I det följande ska asylmålens beskaffenhet analyseras med avseende 
på dessa aspekter för att i slutet dra slutsatser om domstolens utredningsansvar 
och utredningens robusthet m.m.  

5.2.1. Saken i asylmål – uppehållstillstånd eller avlägsnande 
Saken betecknar vad ett mål ur ett materiellrättsligt perspektiv handlar om.693 
Saken brukar definieras med utgångspunkt i de grunder som anförts i målet 
och den eller de rättsföljder som därmed kan falla ut. Genom att definiera sa-
ken i ett mål belyses således de möjliga konsekvenserna av en dom.  

Asylprocessen är organiserad så att i varje asylmål aktualiseras alltid minst 
två alternativa rättsföljder: uppehållstillstånd om ansökan beviljas eller av-
lägsnande om ansökan avslås.694 De två nämnda rättsföljderna är alternativa 
och inte kumulativa eftersom de inte kan gälla samtidigt. Det betyder att en 
asylsökande vars ansökan om uppehållstillstånd beviljas får stanna kvar i Sve-
rige och att en asylsökande vars ansökan avslås samtidigt meddelas ett avlägs-
nandebeslut och måste lämna Sverige. Detta skiljer asylmålen från andra typer 
av migrationsmål eftersom avlägsnandefrågan sällan blir aktuell i andra mi-
grationsmål. Detta utgör en skillnad i förhållandet till civil- och straffproces-
sen samt förvaltningsprocessen i allmänhet. I de flest fall sker ingen 
förändring i sak om en ansökan eller ett yrkande avslås/ogillas.  

Den migrationsrättsliga regleringen kan skisseras enligt följande figur: 
 
 

                               
693 Vad som utgör saken i målet bestäms med hänsyn till de anförda grunderna och den yrkade 
rättsföljden. I den allmänna processen har saken en avgörande betydelse eftersom den process-
ordningen bygger på principen om litispendens; förbud mot parallella processer om samma sak, 
principen om res judicata; rättskraft och ne bis in indem; förbud mot att döma i samma sak två 
gånger. I och med att beslut om avlägsnande, till skillnad från förvaltningsmål i allmänhet, 
vinner rättskraft, gör sig dessa principer även gällande i asylprocessen. 
694 Asylmålen aktualiserar ofta fler än bara två rättsföljder. Utöver avlägsnande och uppehålls-
tillstånd kan frågor om statusförklaring, återreseförbud, förvar m.m. också aktualiseras. 
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Figur 7 - Yrkanden, grunder och rättsföljder i asylprocessen 
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Trots att asylmålen aktualiserar två olika rättsföljder – uppehållstillstånd 
eller avlägsnande – betecknas de inte sällan som ”tillståndsmål” vari saken 
antas vara uppehållstillstånd.695 Ett uppehållstillstånd ses som ett slags förmån. 
I linje med den allmänna förvaltningsrättsliga principen om att den som vill 
utverka en förmån ska visa att hen är berättigad dras slutsatsen att det åligger 
den asylsökande att visa att grund för uppehållstillstånd föreligger.696  

Samtidigt finns skrivningar i förarbetena som föregick 2005 års UtlL som 
visar på den inneboende spänningen i att kategorisera asylmålen som till-
ståndsmål, givet att målen också aktualiserar grundläggande mänskliga rättig-
heter som staten är skyldig att iaktta och respektera. I exempelvis 
SOU 1999:16 sägs att ”[u]tlänningen ansöker alltså om en förmån – som han 
eller hon kan ha rätt till enligt svensk lag och svenska internationella åtagan-
den – av den svenska staten”.697 Skrivningen ger uttryck för att förmånen i 
själva verket är en rättighet; rätt till uppehållstillstånd enligt UtlL.698 Ett annat 
exempel är uttalandet i prop. 2004/05:170 om att beslutsmyndigheten har ett 
större utredningsansvar visavi asylärenden än andra ansökningsärenden ef-
tersom det kan föreligga ett skyddsbehov i den förstnämnda kategorin.699  

Denna dubbeltydighet i asylmålens karaktär kan också till viss del skönjas 
i Migrationsöverdomstolens första avgöranden. I exempelvis MIG 2006:1, 
MIG 2006:7 och MIG 2007:12 framhålls att kategorin ”asylmål” ska särskiljas 
från andra ansökningsmål på grund av att de även aktualiserar frågan om 
skyddsbehov.700  I MIG 2006:1 uttalar Migrationsöverdomstolen, apropå asyl-
målens karaktäristika, att: ”det givetvis också [har] betydelse att besluten är 
oåterkalleliga, att de har stor betydelse för enskildas liv samt att misstag kan 

                               
695  C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 78. 
696 Ibid., s. 74; SOU 2006:6; Prop. 2004/05:170, s. 155; MIG 2010:6; MIG 2007:37 och MIG 
2007:45. 
697 SOU 1999:16 s. 231. 
698 I 2005-års UtlL stadgas denna rätt i 5 kap. 1 §, men den infördes redan i 1954-års UtlL 
genom den s.k. Principdeklarationen. Enligt Principdeklarationen fick en politisk flykting inte 
utan synnerliga skäl vägras asyl i Sverige. SOU 1967:14 s. 55. Genom 1989-års UtlL omfor-
mulerades Principdeklarationen och en positiv rättighet till uppehållstillstånd för skyddsbehö-
vande slogs fast, jfr 3 kap. 4 § 89-års UtlL. Se prop. 1988/89:86 s. 155. 
699 Prop. 2004/05:170, s. 155. 
700 I MIG 2006:1, som omfattas av rättsfallsanalysen och där benämns Äkthetsmålet, uttalar 
Migrationsöverdomstolen att asylmål skiljer sig från andra måltyper eftersom asylmål inte bara 
omfattar frågan om den sökande ska kunna utverka en förmån – ett uppehållstillstånd – utan 
också om den sökande är i behov av internationellt skydd. Premisserna för prövningen av 
skyddsbehov påverkas enligt Migrationsöverdomstolen av det svåra bevisläget som sökanden 
står inför och det måste prövningsinstansen ta hänsyn till. Det innebär att ett lågt beviskrav bör 
tillämpas och att domaren inte kan förvänta sig att den sökande kan föra in mer bevisning än 
sitt eget vittnesmål. Det motiverar också att Migrationsverket ska axla det huvudsakliga utred-
ningsansvaret. Samma förhållningssätt uttrycks även i förarbetena. I prop. 2004/05:170, s. 155-
156 framhåller regeringen att den sökande har ett stort ansvar, men att ”det övergripande an-
svaret för att den sökandes skäl och grunder har blivit tillräckligt utredda ligger alltjämt hos 
verket”.  Detta ligger i linje med den hur asylprocessen beskrivs i den internationella asylrätten, 
se B. Gorlick 2003. 
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leda till att enskilda utsätts för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rät-
tigheter”. Migrationsöverdomstolen framhåller att de allvarliga konsekvenser 
som kan följa av ett felaktigt asylbeslut innebär ett utökat utredningsansvar i 
jämförelse med andra ansökningsärenden.701 Detta synsätt nedtonas emellertid 
i MIG 2007:31 genom att Migrationsöverdomstolen gör tydligt att saken, oav-
sett om utlänningens ansökan grundas på asylskäl eller anknytningsskäl, gäller 
frågan om uppehållstillstånd. Prejudikatet har kommit att kallas Sakendomen 
och utgör ett av de mer centrala prejudikaten i och med att Migrationsöver-
domstolen i det avgörandet slår fast att det är möjligt att tillföra nya tillstånds-
grunder i överklagandeprocessen så länge saken alltjämt är uppehållstillstånd. 
Genom att likställa saken i asylmål med rättsföljden uppehållstillstånd, fram-
ställs den andra rättsföljden; avlägsnande, som mindre vidkommande.  

Sakendomen har uppmärksammats både inom och utom det migrations-
rättsliga sammanhanget, även om den inte varit föremål för någon större kri-
tik.702 von Essen har noterat att Migrationsöverdomstolens bestämning av 
saken i Sakendomen skiljer sig från det gängse eftersom att Migrationsöver-
domstolen väljer att enbart fästa vikt vid yrkandet om uppehållstillstånd och 
helt bortser från de materiella grunder som anförts trots att rättsverkningarna 
kan skilja sig beroende på vilken grund som ett uppehållstillstånd ges.703 von 
Essen påpekar att det inom såväl förvaltningsprocess som allmän process är 
brukligt att fastställa saken genom en analys av den yrkade rättsföljden i ljuset 
av de omständigheter – det händelseförlopp – som åberopats till grund för yr-
kandet. Samtidigt kommenterar von Essen att Migrationsöverdomstolens av-
gränsning möjligen har fog för sig på grund av migrationsrättens särdrag.704 

5.2.2. Saken enligt Migrationsöverdomstolen 
I Sakendomen (MIG 2007:31) ställdes Migrationsöverdomstolen inför fråge-
ställningen om en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan hos Migrat-
ionsverket får ändra sin talan hos migrationsdomstolen i överklagande-
processen genom att lägga till en ny materiell tillståndsgrund; familjeanknyt-
ning enligt 5 kap. UtlL, eller om det utgör en otillåten taleändring.  

Migrationsdomstolen hade gjort bedömningen att det nya yrkandet om up-
pehållstillstånd grundat på anknytning utgjorde en otillåten taleändring i och 

                               
701 Likväl betecknas asylmål som ansökningsmål och Migrationsöverdomstolen påtalar att det 
i mål som gäller uppehållstillstånd, liksom i andra mål varvid en enskild söker utverka en för-
mån från staten, initialt är den enskilde som har bevisbördan för att de faktiska omständigheter 
som krävs för uppehållstillstånd föreligger i målet. Notera att ansökningsmål används av Mi-
grationsöverdomstolen i bemärkelsen ansökan om förmån och betecknar alltså inte ett ansök-
ningsmål i bemärkelsen att en myndighet ansöker hos domstolen om att få vidta en viss åtgärd, 
exempelvis enligt LVM, se fotnot 414.  
702 A. Lagerqvist Veloz Roca 2013, s. 190; U. von Essen 2016, s. 90; A. Lagerqvist Veloz Roca 
2011, s. 38.  
703 U. von Essen 2016, s. 119. 
704 Ibid., s. 90, 263. 
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med att det överklagade beslutet enbart handlade om uppehållstillstånd på 
grund av asylskäl. Migrationsdomstolen menade att uppehållstillstånd på 
grund av anknytning utgjorde en utvidgning av talan i förhållande till frågan 
om uppehållstillstånd på grund av asylskäl. Det nya yrkandet utgjorde därför 
enligt migrationsdomstolens mening en ny talan som skulle prövas av Migrat-
ionsverket i sedvanlig ordning och inte av migrationsdomstolen som första 
instans. Därför avvisade migrationsdomstolen den nya grunden och i övrig 
avslogs överklagandet.  

Migrationsdomstolens dom överklagades till Migrationsöverdomstolen 
som meddelade PT och tog upp målet till prövning. Migrationsöverdomsto-
lens majoritet fann, till skillnad från migrationsdomstolen, att det nya yrkandet 
om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning utgjorde en tillåten tale-
ändring. Enligt Migrationsöverdomstolens mening utgjordes följaktligen sa-
ken i målet av frågan om uppehållstillstånd och det gäller oavsett vilken 
tillståndsgrund som anförts till stöd för talan. Inte heller togs hänsyn till vilken 
typ av uppehållstillstånd – tillfälligt eller permanent – som yrkats i målet. Sa-
ken i asylmål är liktydigt med yrkandet om uppehållstillstånd.  

Givet att den nya tillståndsgrunden ansågs kunna prövas inom ramen för 
det befintliga asylmålet hade Migrationsöverdomstolen vidare att ta ställning 
till om en migrationsdomstol som första instans kunde pröva den nya grunden, 
eller om instansordningens princip fordrade att målet skulle återförvisas till 
Migrationsverket för prövning. Med hänsyn tagen till framförallt processeko-
nomiska skäl kom Migrationsöverdomstolen fram till slutsatsen att det inte 
hade varit lämpligt om migrationsdomstolen återförvisat hela målet till Mi-
grationsverket. Istället skulle, enligt Migrationsöverdomstolen, en migrations-
domstol, genom sitt utredningsansvar, tillse att den anförda anknytningen blir 
utredd och prövad.705 Migrationsöverdomstolen påpekade att domstolen inte 
själv måste genomföra utredningen utan kan anvisa parterna vilken utredning 
som behövs vid äventyr att målet kommer att avgöras i befintligt skick om 
part inte följer föreläggandet. 

Migrationsöverdomstolen upphävde migrationsdomstolens avgörande och 
visade målet i sin helhet åter till migrationsdomstolen för förnyad prövning.   
 

                               
705 Minoriteten riktar i detta avseende stark kritik mot majoritetens dom av det skälet att den 
anser att majoriteten lägger ett alltför stort utredningsansvar på migrationsdomstolen. Minori-
teten hävdar att anknytningsfrågan inte rymmer något som helst officialprövningsintresse och 
menar därför att 8 § FPL inte sträcker sig så långt som majoriteten anser.   
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5.2.2.1. Analys – sakens avgränsning både vid och snäv  
Migrationsöverdomstolens definition av saken som ”frågan om uppehållstill-
stånd” är enligt min uppfattning problematisk. Migrationsöverdomstolens av-
gränsning av saken är både vid och snäv på samma gång.706 Å ena sidan görs 
ingen skillnad mellan permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd och därför 
kan avgränsningen betraktas som relativt vid. Å andra sidan avgränsas frågan 
om avlägsnande bort – som om asylmål enbart handlar om uppehållstillstånd 
– och därmed blir bestämningen snäv, och enligt min mening alltför snäv.  

Jag ställer mig också tveksam till Migrationsöverdomstolens beslut att åter-
förvisa målet till migrationsdomstolen och låta domstolen pröva anknytningen 
som första instans, istället för att återförvisa målet till Migrationsverket. Då 
Migrationsöverdomstolen återförvisade målet till migrationsdomstolen berö-
vads den sökande möjligheten att få en reell flerinstansprövning eftersom man 
inte kan räkna med att Migrationsöverdomstolen meddelar PT och tar upp mål 
till prövning i och med att den inte har ändrings- utan enbart prejudikatsdis-
pens. Borde inte frågan om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning 
prövas i minst två instanser för att rätten till effektivt rättsmedel ska anses 
tillgodosedd?  

I MIG 2007:31 slog Migrationsöverdomstolen således fast att saken i målet 
är uppehållstillstånd och att det spelar mindre roll vilka skäl som tillståndsyr-
kandet grundas på. Migrationsöverdomstolen ansåg att det inte finns skäl att 
skilja mellan ett uppehållstillstånd på grund av asylskäl och uppehållstillstånd 
på grund av familjeanknytning. Rättsföljden är fortfarande densamma, uppe-
hållstillstånd.  

Enligt Migrationsöverdomstolen behöver tillståndsgrunden inte nödvän-
digtvis tillmätas avgörande betydelse för sakens avgränsning. Det förefaller 
mig vara en rimlig lösning att olika tillståndsgrunder kan prövas inom ramen 
för ett och samma mål.707 På så sätt blir processen sammanhållen vilket har ett 
värde i sig. Viktigt är emellertid att hålla i minnet att ju vidare saken definieras 
desto fler omständigheter kommer att vara relevanta att beakta med hänsyn till 
den yrkade rättsföljden; uppehållstillstånd. En vid definition innebär följaktli-
gen att domstolens arbetsbörda ökar därmed, eftersom det faller på domstolen 
enligt 8 § FPL att tillse att det enskilda målet blir tillräckligt utrett. I Sakendo-
men tycks Migrationsöverdomstolen anse att eventuella robusthetsbrister med 
avseende på tillståndsgrunden anknytning ska läggas parterna till last. I och 

                               
706 Även i detta avseende riktar rättens minoritet svidande kritik mot majoritetens beslut. Mi-
noriteten lyfter framförallt fram att Migrationsöverdomstolens kategorisering är allt för vittgå-
ende i och med att rättsföljden ”uppehållstillstånd” egentligen är två olika slags rättsföljder 
eftersom de tillstånd som aktualiseras är av olika slag, permanenta eller tillfälliga. Minoriteten 
påpekar att den positiva rättskraften av de olika tillståndskategorierna skiljer sig sinsemellan 
och har betydelse i efterföljande processer avseende familjeåterförening, försörjningskrav, 
medborgarskap m.m. 
707 Olika mål som rör (väsentligen) samma sak, kan kumuleras och prövas inom ramen för en 
och samma process, se ovan fotnot 654.  
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med att bevisbördan i anknytningsmål är placerad på den enskilda parten så 
torde robusthetsbrister i första hand drabba den parten. Men det är förstås möj-
ligt att Migrationsöverdomstolen i vissa fall anser att Migrationsverket har ett 
utredningsansvar även om bevisbördan ligger på den enskilda parten. Låt mig 
återkomma till detta spörsmål i rättsfallsanalysen i kapitel 6.   

En annan aspekt som till viss del talar för att låta uppehållstillstånd, utan 
särskillnad mellan tillfälliga och permanenta, utgörs saken är att en utlänning 
enbart kan ha ett uppehållstillstånd. Den som har ett tillfälligt uppehållstill-
stånd kan få det förlängt eller beviljas ett helt nytt uppehållstillstånd när det 
tillfälliga löpt ut, men det anses inte vara möjligt att ha två tillstånd samtidigt.  
Skulle särskillnad i processuellt hänseende göras mellan tillfälliga och perma-
nenta tillstånd skulle ett slags litis pendens-situation uppstå. Parallella proces-
ser om uppehållstillstånd skulle då kunna äga rum; en om tillfälligt 
uppehållstillstånd och en annan om permanent uppehållstillstånd. Migrations-
verket skulle därmed kunna föregripa en migrationsdomstolsprövning om Mi-
grationsverket fattar beslut om tillstånd i sitt ärende innan dess att domstolen 
avgör det mål som ligger på dess bord.  

Samtidigt är det rimligt att ställa sig frågan om rättsföljden ”uppehållstill-
stånd” verkligen är en homogen kategori eller om det trots allt finns anledning 
att skilja mellan olika typer av tillstånd. Det är uppenbart att en utlänning som 
får ett permanent uppehållstillstånd kommer i en bättre ställning än den som 
får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som beviljas permanent tillstånd er-
håller en bestående rätt att bo och vistas i Sverige. Det blir också lättare att 
förvärva svenskt medborgarskap, återförenas med sin familj, utverka resedo-
kument m.m.708 Uppehållstillståndens prejudiciella betydelse – den positiva 
rättskraften – skiljer sig åt och är avhängig tillståndsgrunden. 

I och med att saken anses vara uppehållstillstånd får det till konsekvens att 
den sökande inte kan överklaga Migrationsverkets beslut att bevilja ett tillfäl-
ligt uppehållstillstånd trots att hen yrkat om ett permanent uppehållstill-
stånd.709 Eftersom hen har beviljats ett uppehållstillstånd anses beslutet inte ha 
gått sökanden emot.710 Att den som beviljats permanent uppehållstillstånd 
kommer i ett bättre läge än den som ”bara” beviljats ett tillfälligt tillstånd an-
ses alltså ovidkommande.711 Borde inte tillståndets längd kunna överklagas 
med tanke på tillståndets positiva rättskraft?712 Det kan ligga nära till hands att 

                               
708 Se även ovan fotnot 680. Möjligheten till familjeåterförening påverkas som sagt av begräns-
ningslagen. 
709 Se MIG 2010:20. Det är däremot möjligt att överklaga statusförklaringen enligt 14 kap. 6 § 
UtlL, och om den enskilde når framgång i det avseendet är det möjligt för Migrationsverket att 
revidera giltighetstiden för uppehållstillståndet, se MIG 2013:19.  
710 Detta har berörts tidigare, se ovan fotnot 681.  
711 Enligt 14 kap. 1 § UtlL får Migrationsverkets beslut som fattats med stöd av UtlL enbart 
överklagas i enlighet med 14 kap. UtlL. FL är således satt ur spel i detta avseende.  
712 Noteras bör att enligt begränsningslagen ska, som huvudregel, enbart tillfälliga uppehålls-
tillstånd beviljas, se 5 § begränsninglagen jfr 5 kap. 1 § st. 3 UtlL. Ensamkommande barn får 
dock beviljas permanenta uppehållstillstånd, se 18 § UtlL. Begränsningslagen inskränker vidare 
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koppla samman överklagandeförbudet med Sakendomen men faktum är att 
den ordningen varit praxis längre än så.713 Dessutom framgår det av förarbe-
tena till UtlL att avsikten aldrig varit att tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna 
överklagas.714   

Emellertid kan det noteras att Migrationsöverdomstolen i MIG 2009:35 sla-
git fast att det under vissa förutsättningar är möjligt för en enskild part att 
överklaga en migrationsdomstols dom att bevilja ett tillfälligt uppehållstill-
stånd. Migrationsöverdomstolen anser att möjligheterna att överklaga en mi-
grationsdomstols dom i 16 kap. 9 § UtlL är vidare än besvärsreglerna i 14 kap. 
3 § UtlL som gäller Migrationsverkets beslut. Enligt stadgandet i 16 kap. UtlL 
får en migrationsdomstols beslut om uppehållstillstånd överklagas till Migrat-
ionsöverdomstolen. Besvärsregeln i 14 kap. UtlL innehåller, till skillnad från 
den i 16 kap. UtlL, den inskränkningen att Migrationsverkets beslut måste in-
nefatta ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd för att det ska kunna 
överklagas till migrationsdomstol. Enligt Migrationsöverdomstolens mening 
får därmed en utlänning som av en migrationsdomstol ”bara” beviljas ett till-
fälligt uppehållstillstånd trots att hen yrkat om permanent uppehållstillstånd 
under vissa förutsättningar överklaga den domen till Migrationsöverdomsto-
len.715 (Notera här att PT krävs för att överklagandet ska tas upp i sak hos 
Migrationsöverdomstolen.) 

Genom att Migrationsöverdomstolen i Saken-domen definierar saken i må-
let som uppehållstillstånd och att alla tillståndsgrunder därmed ska prövas 
inom ramen för ett och samma beslut ställs stora krav på domstolens utred-
ningsansvar. Domstolen ska officialpröva alla relevanta tillståndsgrunder 
samt tillse att bevissituationen är robust innan målet är klart för avgörande.  

Migrationsöverdomstolens definition av saken i MIG 2007:31 är enligt min 
uppfattning allt för snäv av det skälet att den enbart omfattar rättsföljden up-
pehållstillstånd trots att asylmål alltid aktualiserar den alternativa rättsföljden 
avlägsnande. Mot bakgrund av att konsekvensen, rättsföljden, av ett beslut har 
betydelse för hur domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL ska förstås bör 
Migrationsöverdomstolens definition av saken enligt MIG 2007:31 betraktas 
med viss försiktighet.  

Om vi fäster avseende vid avlägsnandedimensionen blir vi varse att ett ne-
gativt tillståndsbeslut får reella följdverkningar inte bara i form av att den asyl-
sökande nekas uppehållstillstånd, hen tvingas också att lämna det liv som hen 

                               
möjligheterna till familjeåterförening eftersom försörjningskravet har skärpts för den som be-
viljas tidsbegränsat uppehållstillstånd och som vill återförenas med sin familj, se 9 § i nämnda 
lag.   
713 UN 410-01. 
714 Prop. 1996/97:25, s. 292; Prop. 2004/05:170, s. 307. 
715 Lavin påpekar att Migrationsöverdomstolen dömer utan hänsyn till begränsningarna i 14 
kap. UtlL och därmed kommit att närma sig HFD:s sätt att bedöma klagorättsfrågan, R. Lavin 
2020a, s. 88. 
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byggt upp här. Att beslutet är befogat förtar inte att den som omfattas av be-
slutet tvingas acceptera en mycket ingripande åtgärd från staten sida. Än mer 
plågsamt blir det om vi reflekterar över de allvarliga konsekvenser som följer 
av ett felaktigt avlägsnandebeslut. Alldeles uppenbart handlar ett asylmål inte 
enbart om uppehållstillstånd utan även, och kanske till och med i ännu högre 
grad, om individens rätt till internationellt skydd undan förföljelse och statens 
skyldighet att värna denna rättighet. 716 Detta är viktigt att beakta när domsto-
lens utredningsansvar enligt 8 § FPL ska analyseras eftersom karaktären av 
ett mål är avgörande för hur pass omfattande en utredning måste vara för att 
den ska anses robust och målet därmed klart för avgörande.717  

Hur saken definieras har betydelse för en rad olika processuella beslut utö-
ver frågan om domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL. Betoningen på up-
pehållstillståndsdelen ger tydliga associationer. En bild tecknas av asylmål 
som ett slags tillståndsmål/ansökningsmål, i vilket en asylsökande försöker 
utverka ett gynnande beslut i form av en förmån – ett uppehållstillstånd – från 
det allmänna.718 Genom den beskrivningen stakas en förvaltningsprocessuell 
ram ut och vissa processrättsliga premisser tas för givna. Det är exempelvis 
en gängse uppfattning inom förvaltningsrätten att den som i ett ansökningsmål 
vill ta en förmån i anspråk har att visa att hen är berättigad därtill.719  

Samtidigt har ett avlägsnandebeslut snarast karaktären av ett betungande 
förvaltningsbeslut eftersom det handlar om att det allmänna vill att den en-
skilde ska tåla ett ingripande; att avlägsnas från Sverige.720 Och när det gäller 
betungande beslut är den gängse förvaltningsrättsliga utgångspunkten att det 
är myndigheterna som ska bevisa att grund för beslutet finns. Ibland uttrycks 
skillnaden som att den enskilde har bevisbördan för rättigheter och staten för 
skyldigheter.721 

Distinktionen mellan uppehållstillstånd och avlägsnande är således rele-
vant med tanke på att mål som karaktäriseras som tillståndsbeslut medför ett 
visst ”paket” av normer (som framförallt går ut på att legitimera varför bevis- 
och utredningsbördan bör placeras på den sökande), medan om målet karak-

                               
716 Att asylmålen inte bara gäller frågan om uppehållstillstånd utan även frågan om avlägsnande 
har uppmärksammats av bl.a. I. Staffans 2012, s. 72-75; G. Noll 2005c, s. 141; Lindkvist 2018, 
s. 125.  
717 Se kap. 3 särskilt avsnitt 3.4.  
718 R. Lavin 2020a, s. 88. Gynnande beslut går enligt Ragnemalm ut på att ”tillföra adressaten 
något slags ”förmån” se H. Ragnemalm 2014, s. 22.  
719 Prop. 2004/05:170, s. 155. Se även MIG 2019:4 och MIG 2006:1 (Äkthetsmålet). 
720 Wall beskriver ett avvisnings- respektive utvisningsbeslut som betungande, se G. Wall 2014, 
s. 185. 
721 C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 73-74. Som redan har påpekats är denna 
distinktion inte given. Vad som är en rättighet respektive skyldighet går att diskutera, se ovan 
fotnot 405.  
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täriseras som ett betungande förvaltningsbeslut så följer ett annat paket av nor-
mer med (som ger att det åligger myndighetsparten att visa att det finns skäl 
för att vidta ingripande åtgärder visavi den enskilde).722  

Även om Migrationsöverdomstolen alltjämt står fast vid Sakendomen finns 
det efterföljande prejudikat där Migrationsöverdomstolen tydligt har visat att 
det är viktigt att skilja mellan asylmål och andra migrationsmål eftersom asyl-
målen aktualiserar frågan om den asylsökande riskerar att utsättas för asyl-
grundande behandling i hemlandet vilket i så fall innebär att hen inte får 
utvisas från Sverige. Två exempel ska ges.  

I MIG 2007:33, som meddelades samma dag som Sakendomen, slog Mi-
grationsöverdomstolen fast att även om ramen för prövningen utgörs av frågan 
om uppehållstillståndsfrågan så är det viktigt att skyddsgrunder hålls åtskilda 
i förhållande till andra tillståndsgrunder vid bedömningen av om utlänningen 
ska beviljas uppehållstillstånd.723 Konkret handlade målet om gränsdrag-
ningen mellan asylskäl enligt 4 kap. 1-2a §§ UtlL och synnerligen ömmande 
skäl enligt 5 kap. 6 § UtlL. Migrationsöverdomstolen påpekade att asylskäl 
delvis aktualiserar andra processuella normer än andra tillståndsmål och näm-
ner bl.a. att principen om benefit of the doubt ska tillämpas vid prövningen av 
asylskäl. Migrationsöverdomstolen hänvisade till UtlL:s förarbeten och utta-
landen som regeringen där gör beträffande betydelsen av att asylrätten värnas 
och att de notoriska bevissvårigheter som föreligger vid prövningen av asyl-
skäl måste bedömas till utlänningens fördel. Detta kunde enligt domstolens 
mening ske bl.a. genom att prövningsinstansen visavi just asylskälen tillämpar 
ett lågt beviskrav och inte kräver in mer bevisning från den asylsökandes sida 
än dennes vittnesmål.724 Med hänvisning till Sakendomen gjorde Migrationsö-
verdomstolen klart att även om själva prövningen av skyddsgrunder delvis 
görs annorlunda i jämförelse med andra tillståndsgrunder så ska samtliga 
grunder prövas inom ramen för en och samma tillståndsprocess.     

Nio år senare kom prejudikatet MIG 2015:19 i vilket Migrationsöverdom-
stolen återigen uttalade sig om förhållandet mellan asylskäl och andra till-
ståndsgrunder. I MIG 2015:19 var omständigheterna i princip de omvända i 
förhållande till Sakendomen och i målet väcktes frågan om en migrationsdom-
stol inom ramen för ett överklagat anknytningsärende kan pröva asylskäl som 
framkommit hos domstolen som första instans. I det aktuella fallet hade sö-
kandens tillfälliga uppehållstillstånd, grundat på anknytning, inte förlängts 
varpå Migrationsverket fattat beslut om avlägsnande. Migrationsverkets be-
slut överklagades och den sökande framförde hos migrationsdomstolen även 
att hen riskerade skyddsgrundande behandling i sitt hemland. Migrationsdom-
stolen bedömde att den nya grunden inte ändrade saken i målet och att det 

                               
722 Jfr H. Ragnemalm 2014, s. 112; C. Diesen 2018, s. 222. 
723 För en ingående diskussion se, R. Stern 2012. 
724 Se prop. 2004/05:170, s. 177 med hänvisning till prop. 1996/97:25, s. 96, 98. 
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därmed var i linje med praxis att pröva målet i sin helhet. Migrationsdomsto-
len avslog ansökan om uppehållstillstånd och fattade ett beslut om att avlägsna 
den sökande från Sverige. Målet överklagades och den enskilde hävdade att 
migrationsdomstolen inte borde ha handlagt asylskälen som första instans och 
att målet bort ha återförvisats till Migrationsverket.  

Migrationsöverdomstolen fann att den nya tillståndsgrunden visserligen 
fick tillföras målet, men att en migrationsdomstol i normalfallet inte får pröva 
asylskäl som första instans och därför borde den ha återförvisat målet i sin 
helhet till Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen motiverade återförvis-
ningen med två lagrum. Dels med hänvisning regeln i 13 kap. 3 § UtlL som 
stadgar att vid en ansökan om asyl måste Migrationsverket företa en muntlig 
utredning innan det får fatta beslut i ärendet (såvida inte flyktingstatus bevil-
jas). Dels med hänvisning till Asylprocedurdirektivets krav om att staten 
måste bereda asylsökande effektivt rättsmedel vilket betyder att en asylsö-
kande måste ges möjlighet att få sin sak prövad i (minst) två instanser.725  

Vad gäller återförvisningsfrågan skulle Migrationsöverdomstolen ha kun-
nat komma till samma slutsats genom att hänvisa till instansordningens prin-
cip; den är i detta avseende i princip liktydig med principen om effektivt 
rättsmedel.726 Den asylsökande hänvisar till instansordningens princip, men 
Migrationsöverdomstolen berör tyvärr inte den aspekten. Ur mitt perspektiv 
hade det varit intressant eftersom det inte bara är avlägsnandebeslut som enligt 
14 kap. 3 § UtlL måste kunna överprövas utan likaså beslut om uppehållstill-
stånd; alltså bl.a. tillståndsansökningar som grundas på anknytning.    

Oaktat Migrationsöverdomstolens motivering står det klart att Migrat-
ionsöverdomstolen i MIG 2015:19 skiljer mellan asylmål och andra tillstånds-
mål med motiveringen att asylmålen kräver särskilda rättssäkerhetsgarantier; 
muntlig utredning hos Migrationsverket och möjlighet till tvåinstansprövning. 
Tyvärr nämner Migrationsöverdomstolen inte något om statens ansvar visavi 
principen om non-refoulement och det rådande förbudet mot att återsända ut-
länningar till ett land, eller gränsen till ett land vari de riskerar tortyr, omänsk-
lig eller förnedrande behandling o.s.v. Migrationsöverdomstolen hänvisar till 
MIG 2007:31, och understryker att ”saken” är om frågan uppehållstillstånd 
men säger ingenting särskilt om den alternativa rättsföljden avlägsnande.  

En förklaring till att Migrationsöverdomstolen i Sakendomen inte ser frå-
gan om avlägsnande som en del av saken skulle kunna vara att ett avlägsnan-
debeslutet inte ses som ett självständigt beslut som kräver en självständig 
prövning, utan snarare som en ”självutlösande” konsekvens av att uppehålls-
tillstånd nekas.727 Enligt ordalydelsen av 8 kap. 16 § UtlL så ska ett beslut om 
                               
725 Asylprocedurdirektivet 2013/32/EU art 46 (3). 
726 I referatets nyckelord anges visserligen instansordningen. Detta väcker frågan om skillnaden 
mellan referat och det faktiska avgörandet. 
727 Detta, att ett avlägsnandebeslut ska fattas utan självständig prövning, har också varit ut-
gångspunkten enligt förarbeten till tidigare utlänningslagar. I prop. 1979/80:76 s. 129 som låg 
till grund för 80-års UtlL, sägs att uppehållstillståndsansökan ska göras allsidigt och att om ett 
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att neka uppehållstillstånd förenas med ett avlägsnandebeslut om inte sär-
skilda skäl föreligger. Ett nekat uppehållstillståndsbeslut synes närapå vinna 
positiv rättskraft med avseende på avlägsnandefrågan. Men att så inte är fallet 
framgår tydligt av 8 kap. 7 § UtlL som stadgar att prövningsinstansen måste 
beakta 12 kap. 1-3 §§ UtlL och principen om non-refoulement vid ett beslut 
om avlägsnande.728 Följaktligen ska ett avlägsnandebeslut inte dömas ut me-
kaniskt med hänvisning till att en ansökan om uppehållstillstånd har nekats, 
utan ett avlägsnandebeslut måste motiveras och grundas på en så robust utred-
ning som möjligt.729 Det sagda innebär att Migrationsöverdomstolens definit-
ion av saken enligt MIG 2007:31 inte bör tas som den enda utgångspunkten 
för hur domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL ska förstås inom ramen 
för asylprocessen. 

Men, vill någon kanske invända, är inte bestämmelserna i 4 kap. 1-2a§ och 
12 kap. 1-3§§ spegelbestämmelser i bemärkelsen att den som omfattas av nå-
gon av skyddsbehovsbestämmelserna i kap. 4 också är skyddad mot avlägs-
nande enligt kap. 12? Detta är ett intressant problem som inte tas upp av 
Migrationsöverdomstolen i Sakendomen men som definitivt hör hemma vid 
en diskussion om saken i asylmål och som jag i avsnitt 5.2.3 återkommer till.    

5.2.2.2. Sammanfattning och slutsats 
I Sakendomen slår Migrationsöverdomstolen fast att olika tillståndsgrunder 
kan prövas inom ramen för ett och samma beslut eftersom den sökande vill ha 
en och samma sak: uppehållstillstånd i Sverige. Att tillföra en ny materiell 
grund i överklagandeprocessen utgör därmed enligt Migrationsöverdomsto-
lens synsätt en tillåten taleändring i och med att saken inte förändras; målet 
rör alltjämt frågan om uppehållstillstånd.730   

Med hänsyn tagen till framförallt processekonomiska aspekter är det enligt 
Migrationsöverdomstolens uppfattning inte givet att en ny tillståndsgrund som 
tillförs ett mål i överklagandeskedet nödvändigtvis måste medföra att målet 
återförvisas till Migrationsverket. I vissa fall kan, enligt detta synsätt, en mi-
grationsdomstol genom sitt utredningsansvar så att säga läka bristen på en två-
instansprövning. I Sakendomen fann Migrationsöverdomstolen att en 
migrationsdomstol kan pröva tillståndsgrunden familjeanknytning som första 

                               
tillstånd nekas ska det utan vidare prövning läggas till grund för ett avlägsnandebeslut. Samti-
digt resonerar domstolen om att efterföljande processer måste undvikas, och att genombrytning 
måste ses som ett extraordinärt rättsmedel. Det innebär att avlägsnandefrågan samtidigt aktua-
liseras.  
728 Möjligen står utredaren i SOU 1988:1 s. 156 för ett slags nytänkande i den meningen att det 
talas om att avlägsnandebeslutet kräver egen bedömning i bemärkelsen att frågan om verkstäl-
lighetshinder och hur den praktiska verkställigheten ska adresseras inom ramen för den ordina-
rie processen. Jfr formuleringarna i prop. 1979/80:96, s. 129.  
729 Ordningen att den enskildes ansvar att visa att hen är berättigad till en viss förmån placeras 
i förgrunden och det allmännas ansvar i bakgrunden är inte ovanligt, se G. Noll 2005a, s. 146. 
730 A. Lagerqvist Veloz Roca 2011, s. 38; U. von Essen 2016. Se även bl.a. MIG 2016:8, MIG 
2015:9 och MIG 2008:45. 
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instans. Migrationsöverdomstolen framhöll särskilt domstolens utredningsan-
svar samtidigt som den gjorde klart att eventuella utredningsbrister, det vill 
säga robusthetsbrister, skulle läggas parterna till last. Eftersom bevisbördan 
för den tillståndsgrundande anknytningen är placerad på utlänningen så torde 
det framförallt vara den parten som drabbas av eventuella robusthetsbrister. I 
alla fall om det inte finns skäl att skilja mellan bevisbördan och bevisförings-
ansvaret.     

I ett senare fall, MIG 2015:19, kom frågan om möjliga taleändringar i över-
klagandeprocessen upp igen men då i omvänd ordning. I detta fall hade den 
sökande inom ramen för ett överklagat anknytningsmål utvidgat sin talan och 
åberopat asylskäl som ny tillståndsgrund. Migrationsdomstolen fann att saken 
alltjämt var uppehållstillstånd och prövade målet i sin helhet. Migrationsöver-
domstolen fann däremot att skyddsskäl inte kan prövas av en migrationsdom-
stol som första instans och därför borde migrationsdomstolen ha återförvisat 
målet till Migrationsverket istället för att själv ha prövat asylskälen som första 
instans. En migrationsdomstol kan alltså inte genom sitt utredningsansvar läka 
bristen på en två instansprövning när den nya tillståndsgrunden utgörs av asyl-
skäl. Migrationsöverdomstolen ger två skäl. Dels att UtlL stadgar att asylskäl 
måste klarläggas vid en muntlig utredning hos Migrationsverket, dels att Asyl-
procedurdirektivet stadgar en rätt till effektivt rättsmedel. Saken är således 
alltjämt uppehållstillstånd, men asylskäl måste prövas av Migrationsverket 
som första instans. Tyvärr nämner Migrationsöverdomstolen ingenting om 
principen om non-refoulement och statens skyldighet att inte avlägsna en ut-
länning som riskerar att utsättas för asylgrundande behandling.    

När det gäller Sakendomen delar jag inte Migrationsöverdomstolen be-
dömning att en tillståndsansökan grundad på familjeanknytning inte fordrar 
en tvåinstansprövning utan kan prövas av en domstol som första instans med 
tanke på den enskildes rätt till effektivt rättsmedel enligt såväl UtlL, EKMR 
och Familjeåterföreningsdirektivet. Min huvudsakliga invändning mot Saken-
domen ligger emellertid inte i den delen utan i att Migrationsöverdomstolen 
bortser från att målet inte bara rör uppehållstillståndsfrågan utan också avlägs-
nande. Enligt min uppfattning är Migrationsöverdomstolens definition av sa-
ken är alltför snäv, och detta är viktigt att uppmärksamma eftersom sakens 
avgränsning påverkar hur vi betraktar asylmålens karaktär.  

Betonas rättsföljden uppehållstillstånd framträder bilden av asylmål som 
ett slags tillståndsmål/ansökningsmål, i vilket en asylsökande försöker utverka 
ett gynnande beslut i form av en förmån – ett uppehållstillstånd – från det 
allmänna. Men, som tidigare nämnts, beteckningen uppehållstillstånd ger bara 
halva bilden eftersom asylmålen även aktualiserar frågan om avlägsnande, och 
ett sådant beslut är snarast ett betungande förvaltningsbeslut. Det handlar om 
en ingripande åtgärd visavi den enskilde från det allmännas sida. Genom att 
framhålla att uppehållstillstånd och avlägsnande utgör alternativa rättsföljder 
framträder statens roll och ansvar i asylprocessen tydligare. Det är inte bara 
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den asylsökande som ska visa sin rätt till uppehållstillstånd utan även staten 
har en skyldighet att värna principen om non-refoulement och försäkra sig om 
att den inte avlägsnar en utlänning till ett land eller till gränsen till ett land vari 
hen riskerar att utsättas för tortyr etc.  

 

5.2.3. Saken i ett vidare perspektiv – uppehållstillstånd och 
avlägsnande i förening 

Det faktum att ett asylmål aktualiserar två olika rättsföljder, uppehållstillstånd 
eller avlägsnande, särskiljer asylmålen från många andra typer av migrations-
mål som i allmänhet bara aktualiserar tillståndsfrågan. När en utlänning ansö-
ker om asyl hos Migrationsverket har en talan om uppehållstillstånd 
anhängiggjorts, och så snart en utlänning ansöker om asyl ska Migrationsver-
ket också pröva frågan om avlägsnande. Två frågor är således föremål för 
prövning samtidigt. 

När olika materiella regler aktualiseras samtidigt får det återverkningar på 
det processuella planet eftersom de flesta processuella frågor ska besvaras i 
ljuset av den tillämpliga materiella rätten. Enligt svensk rätt har flyktingar och 
andra skyddsbehövande rätt till uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § UtlL.731 
Det är även förbjudet enligt principen om non-refoulement att avlägsna en 
utlänning till ett land eller gränsen till ett land varvid utlänningen riskerar att 
utsättas för förföljelse eller allvarlig skada etc., vilket i UtlL kommer till ut-
tryck i kap. 12 1-3 §§ UtlL.732 

Utifrån UtlL:s konstruktion är det emellertid relativt lätt att missta sig och 
tro att bestämmelserna om non-refoulement ska beaktas först efter lagakraft 
på grund av dess placering i kapitel 12 under rubriken: verkställighet av beslut 
om avlägsnande, som om non-refoulement endast skulle vara relevant i en 

                               
731 Begränsningslagen inskränker denna rättighet med avseende på typen av uppehållstillstånd. 
Enligt 5 § begränsningslagen ska flyktingar inte beviljas permanent uppehållstillstånd utan up-
pehållstillstånd om tre år. Enligt samma bestämmelse ska alternativt skyddsbehövande beviljas 
uppehållstillstånd om 13 månader.   
732 Även s.k. kedjerefoulement, d.v.s. att avlägsna en person till ett land varifrån utlänningen 
riskerar att sändas vidare i strid med förbudet, omfattas av principen om non-refoulement, se 
M. Ratcovich 2019, s. 131; M. Seidlitz 2018, s. 161, 164. Jfr dock Goodwin-Gil et al som menar 
att lokutionen kedjerefoulement, på eng. chain refoulement, är ett missvisande begrepp som 
inte borde användas. Enligt Goodwill-Gill är den första statens ansvar minst lika stort som den 
andra statens, även om det är den andra staten som de facto avlägsnar den asylsökande till den 
plats där hen riskerar förföljelse. Enligt dessa författares uppfattning riskerar begreppet kedje-
refoulement att leda ansvarsutkrävandet fel. Se G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 
252-253. Själv är jag benägen att stämma in i Goodwill-Gills ståndpunkt, men samtidigt ser jag 
ett värde i att begreppet kedjerefoulement framhåller aspekten att alla stater i en kedja axlar 
ansvar varvid den första staten inte kan övervältra sitt ansvar på stater längre ner i kedjan.     



 
 

163

återbrytningssituation. (Bestämmelserna i 4 kap. 1-2a §§ UtlL ger bara defi-
nitionerna av vilka utlänningar som är att betrakta som skyddsvärda. Det fram-
går inte i direkta ordalag att staten förbjuds att avlägsna dessa personer.733)   

Det är i och för sig riktigt att det går att genombryta ett lagakraftvunnet 
avlägsnandebeslut i en återbrytningsprocess enligt 12 kap. 18-19 §§ UtlL om 
sådant hinder som nämns i 1-3 §§ samma kapitel föreligger. Prövningsinstan-
sen ska dock enligt 8 kap. 7 § UtlL beakta sådana hinder redan vid beslut om 
avlägsnande i den ordinarie processen, i grundärendet.734   

I förarbetena till 8 kap. 7 § UtlL framställs bestämmelsen som om den en-
bart skulle ha marginell betydelse i den ordinära asylprocessen genom argu-
mentet att omständigheter som utgör hinder mot verkställighet redan torde ha 
prövats inom ramen för bedömningen av skyddsbehov.735 Inställningen bygger 
uppenbarligen på föreställningen att bestämmelserna om verkställighetshinder 
i 12 kap. UtlL utgör spegelbestämmelser i förhållande till skyddsbehovskate-
gorierna 4 kap. UtlL.736 Tankeschemat kan beskrivas enligt följande:  

 
 

4 kap. 1 §             → 12 kap. 2 §  
4 kap. 2 §             → 12 kap. 1 §  
4 kap. 2 a §          → 12 kap. 3 § 

 
Frågan är dock om bestämmelserna är kongruenta, det vill säga om 
4 kap. 1 § UtlL har samma tillämpningsområde som 12 kap. 2 § UtlL etc., el-
ler om några betydelsefulla materiella och/eller processuella skillnader före-
ligger. Frågeställningen är relevant så till vida att om slutsatsen kan dras att 
bestämmelserna inte är identiska så följer efterverkningar i rättstillämpnings-
situationen eftersom båda paragraferna (enligt 8 kap. 7 § UtlL) ska prövas.  

I det följande ska den frågan belysas genom att låta kategorin flykting enligt 
4 kap. 1 § UtlL stå som exempel. I praktiken är en sådan avgränsning ogörlig 
i och med att alla tre asylkategorier; flykting, skyddsbehövande i övrig och 
alternativt skyddsbehövande måste officialprövas. Det innebär att det vid 

                               
733 Stadgandet i 4:2 UtlL bygger på art. 3 EKMR och på Skyddsgrundsdirektivet art. 2 e och 15 
vilka ger uttryck för principen om non-refoulement, prop. 2009/10:31, s. 115. 
734 Stadgandet i 8:7 § UtlL (som infördes genom 1989-års lag, då varande 4 kap. 12§) reglerar 
vilka överväganden som den beslutande myndigheten har att göra i den ordinarie processen. 
Initialt föreslogs av regeringen att bestämmelsen skulle placeras i kapitlet om verkställighet av 
avlägsnandebeslut (då kap. 8, idag kap. 12). Lagrådet invände emellertid mot den kapitelplace-
ringen av det skälet att bestämmelsen syftar till att reglera vilka avväganden som prövningsin-
stansen har att göra redan i den ordinarie processen. Att prövningsinstansen ska beakta 
verkställighetshinder ånyo under själva verkställighetsstadiet framgår av andra bestämmelser. 
Regeringen rättade sig efter Lagrådets kritik, och paragrafen placerades i kap. 8 (då kap. 4). Se 
prop. 1988/89:86, s. 366; G. Wikrén och H. Sandesjö 1992, s. 278; SOU 1988:1, s. 156.  
735 Prop. 1988/89:86, s. 167; G. Wikrén och H. Sandesjö 1992, s. 180. 
736 I SOU 1988:1, s. 156 påtalas vikten av att verkställighetshinder prövas inom ramen för up-
pehållstillståndsfrågan eftersom en sådan brist i ett senare skede skulle hindra ett avlägsnande.  
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rättstillstämpningstillfället är oväsentligt om alla tre skyddsgrunder eller bara 
endera anförs som skäl för asylansökan. Vid prövningen gäller en strikt hie-
rarki, och frågan om flyktingskap enligt 4 kap. 1 § UtlL ska prövas först och 
därefter de övriga.737  

I mångt och mycket är skyddsbehovsbestämmelserna överlappande, men i 
den mån skillnader existerar är det viktigt att de iakttas vid rättstillämpnings-
situationen. Så vitt jag kan se är skillnaderna framförallt av materiell och inte 
processuell karaktär, det vill säga att den huvudsakliga skillnaden består i att 
olika grunder för skydd behandlas under respektive bestämmelse. Det innebär 
att även om flyktingbestämmelsen i 4 kap. 1 UtlL och den tillhörande bestäm-
melsen om non-refoulement i 12 kap. 2 § UtlL tjänar som exempel i detta 
avsnitt, aktualiseras i regel motsvarande processuella frågor vid prövningen 
av de övriga skyddsbestämmelserna i UtlL.  

Av olika orsaker finns det ibland skäl att utesluta en person från att förkla-
ras som flykting trots att hen uppfyller flyktingdefinitionen.738 Dessa undan-
tagssituationer diskuteras emellertid inte i det följande, utan i fokus står enbart 
det första ledet i asylprocessen. En person kan inte uteslutas som flykting utan 
att prövningsinstansen först dragit slutsatsen att vederbörande uppfyller flyk-
tingdefinitionens rekvisit.739   

I och med att den svenska doktrinen är relativt sparsmakad på området så 
bygger analysen till största del på författare som tar utgångspunkt i 1951 års 
konvention om flyktingars rättsliga ställning, FN:s flyktingkonvention.740 Ste-
get till den internationella flyktingrätten är inte särskilt dramatiskt eftersom 
både flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § UtlL och avlägsnandeförbudet i 
12 kap. 2 § UtlL bygger på FN:s flyktingkonvention och dess flyktingdefinit-
ion i artikel 1 A (2) respektive förbud mot refoulement i artikel 33 (1).741 
Samma utgångspunkt antas i EU-rätten, vilket bl.a. framgår av artikel 18 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och av ingres-
sen till Skyddsgrundsdirektivet p. 3 och p. 14.742  

                               
737 Normhierarkin hänger samman med att flyktingkategorin åtnjuter starkast skydd och flest 
rättigheter, se R. Stern 2012, s. 287. Jfr prop. 1996/97:25, s. 290. Att så inte alltid sker i prakti-
ken, har visats i Thorburn Sterns forskning. Utifrån det empiriska material som låg till grund 
för hennes forskning kunde hon se en tydlig tendens att individuella flyktingbedömningar un-
derlåts när det gäller asylsökande som prima facie kvalificerar som alternativt skyddsbehö-
vande. Se R. Stern 2012. 
738 Det framgår av art. 1 (D, E och F) i FN:s flyktingkonvention såväl som i 4 kap. 2 b § UtlL. 
739 Noteras bör att uteslutandefrågan ”ingår” i prövningen och enligt Migrationsöverdomstolen 
krävs det inte att Migrationsverket åberopar den grunden, se Uteslutandemålet (MIG 2016:22) 
som analyseras i rättsfallsanalysen under avsnitt 6.2.3.1.  
740 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (Genèvekonventionen), ändrad genom 
1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (New York-protokollet).  
741 Prop. 2004/05:170, s. 172.  
742 Noteras bör dock att flyktingdefinitionen enligt art. 2 (d) i Skyddsgrundsdirektivet enbart 
omfattar tredjelandsmedborgare. Någon sådan begränsning görs inte i UtlL, vilket i och för sig 
inte strider mot Skyddsgrundsdirektivet även om utgångspunkten inom det EU-rättsliga samar-
betet är att asyl inte ska vara aktuellt visavi EU-medborgare. Se vidare nedan fotnot 748.   
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Det ska för tydlighetens skull sägas att tanken inte är att i det följande av-
snittet jämföra svensk rätt med internationell rätt, utan ambitionen är snarare 
att utforska hur relationen mellan de ovan nämnda artiklarna i konventionen 
skildras i den internationella flyktingrätten och på så sätt få nya perspektiv på 
den svenska asylprocessen och särskilt frågan om asylmålens beskaffenhet ur 
fler perspektiv. Tanken är alltså inte att uttömmande analysera alla tänkbara 
skillnader mellan artikel 1 A (2) och artikel 33(1) i FN:s flyktingkonvention, 
utan snarare att lyfta fram tankeväckande resonemang beträffande prövning-
ens karaktär som görs i den kontexten.  

5.2.3.1. Uppehållstillstånd och verkställighetshinder enligt UtlL i ljuset 
av FN:s flyktingkonvention  

Som ovan sades bygger den svenska flyktingdefinitionen på FN:s flykting-
konventions motsvarighet i artikel 1 A (2) liksom det anknytande förbudet 
mot refoulement i 12 kap. 2 § UtlL på artikel 33(1) i FN:s flyktingkonvention. 
De aktuella paragraferna i UtlL har emellertid inte utformats identiskt med 
bestämmelserna i konventionen.743 Det innebär att en del av de diskussioner 
som rör relationen mellan flyktingdefinitionen i artikel 1 A (2) och principen 
om non refoulement i artikel 33(1)  i och som tar fasta på de språkliga skillna-
derna dem emellan inte kommer till uttryck i den svenska asylprocessen och 
UtlL. Som exempel kan nämnas att det inom ramen för FN:s flyktingkonvent-
ion diskuteras huruvida rekvisitet förföljelse i artikel 1 A (2) är liktydigt med 
hot mot liv och frihet som nämns i artikel 33(1)  eller om de skilda skrivning-
arna är avsedda att markera en skillnad. Den frågan behandlas längre fram. I 
UtlL:s bestämmelser, 4 kap. 1 § UtlL och 12 kap. 2 § samma lag, föreligger 
emellertid ingen språklig diskrepans utan rekvisitet förföljelse används i båda 
lagrummen.  

I utlänningslagen återfinns den svenska flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § 
st. 1-3 UtlL, och den lyder:  

 
”Med flykting avses i denna lag en utlänning som: 
 

   - befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 
han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nat-
ionalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell lägg-
ning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och  

 
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 

skydd. 
 
Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är 

ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlän-
ningen riskerar att utsättas för förföljelse från enskilda och inte kan antas bli 
erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. 

                               
743 Prop. 1979/80:76, s. 42. 
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Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten 
eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del 
av statens territorium.” 

 
Den svenska flyktingdefinitionen är, med undantag för tillägget om kön och 
sexuell läggning,744 i stort sett identisk med flyktingdefinitionen i 1 A (2) i 
FN:s flyktingkonvention, som stadgar att:  

 
”En flykting är den som i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse 

på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller 
politisk åskådning befinner sig utanför det land, vari i han eller hon är medbor-
gare, samt är ur stånd eller på grund av sådan fruktan som nyss sagts, icke 
önskar begagna sig av sagda lands skydd.”  

 
FN:s flyktingkonventions flyktingdefinition återfinns i en rad olika rättsakter, 
på såväl internationell, regional som nationell nivå.745 Flyktingdefinitionen 
kan närmast beskrivas som ett ”globalt” koncept vilket definierar flyktingskap 
världen över. Dess närmare tolkning och tillämpning skiljer sig emellertid åt 
mellan olika länder och rättsordningar.746 Som noterats ovan skiljer sig den 
EU-rättsliga tappningen av flyktingdefinitionen i artikel 2 (d) Skyddsgrunds-
direktivet från ”originalet” i FN:s flyktingkonvention i och med att definit-
ionen i Skyddsgrundsdirektivet enbart omfattar s.k. tredjelandsmedborgare 
och alltså inte inbegriper EU-medborgare.747 EU-medborgare får visserligen 
söka asyl, men utgångspunkten är att EU:s medlemsstater ska ses som säkra 
länder och att det i princip inte ska finnas skäl för EU-medborgare att söka 
asyl.748  

Det är i sammanhanget nämnvärt att FN:s flyktingkonvention inte föreskri-
ver hur en asylprocess ska inrättas eller vilka processuella premisser som ska 
ge form åt prövningen.749 Inte heller finns det någon internationell domstol 

                               
744 Intressant nog framgår det av förarbetena att de kompletterade förföljelsegrunderna kön och 
sexuell läggning framförallt motiverades av behovet att signalera till rättstillämparna att den då 
gängse svenska tolkningen och tillämpningen av förföljelsegrunden särskild samhällsgrupp var 
alltför snäv och inte förenlig med den internationellt vedertagna tolkningen. Se prop. 2005/06:6 
s. 18-19. Att kön och sexuell läggning omfattas av FN:s flyktingkonventions förföljelsegrund 
särskild samhällsgrupp framgår bl.a. av UNHCR 2002; UNHCR 2012.  
745 A. Grahl-Madsen 1980, s. 7; G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 37, 47, 529.  
746 G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 553; R. Hamlin 2014, s. 13 ff; H. E. Cameron 
2018, s. 28; C. Costello 2016, s. 175.  
747 C. Costello 2016, s. 202. 
748 I prop. 1997/98:58 s. 51; G. Noll 2000, s. 540 ff; R. Stern 2014. Migrationsverket tar ut-
gångspunkt att en ansökan om asyl från en EU-medborgare prima facie ska anses vara uppen-
bart ogrundad, men att omedelbar avvisning ändå inte ska ske eftersom en EU-medborgare har 
rätt att vistas i Sverige under en viss tid, se SR 43/2018. 
749 G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 53, 528 ff. Som alltid när det gäller internat-
ionella överenskommelser ska de tolkningsprinciper som Wienkonventionen om traktaträtten 
mellan stater och internationella organisationer eller internationella organisationer sinsemellan 
ger uttryck för tillämpas. Enligt art. 31.1 ska ett traktat tolkas ärligt i överensstämmelse med 
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som prövar enskilda klagomål enligt FN:s flyktingkonvention (och på så sätt 
ger vägledning), utan utgångspunkten är att de skyldigheter och rättigheter 
som konventionen genererar ska omsättas i nationella asylprocesser.750 Det 
ligger följaktligen inom statens kompetens att bestämma hur den nationella 
asylprocessen751 ska utformas och hur FN:s flyktingkonvention på bästa sätt 
ska inlemmas i den nationella rättsordningen.752 Detta spelrum har medfört att 
asylprocesserna tar olika form i olika länder, och det brukar inte ses som något 
rättssäkerhetsproblem för den asylsökande så länge processen är rättvis (fair) 
och effektiv (efficient).753 Dessutom är det allt överskuggande problemet för 
många asylsökande snarare att överhuvudtaget få tillgång till en nationell asyl-
process än att den tillgängliga asylprocessen är bristfällig.754   

Att varje stat måste tillhandahålla en nationell asylprocess anses kunna ut-
läsas ur FN:s flyktingkonvention. I artikel 33 (1) som lyder:  

 
”Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa 

flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på 
grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp el-
ler politiska åskådning.” 

                               
den gängse meningen av traktatets uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av trak-
tatets ändamål och syfte.  
750 Det finns en möjlighet enligt art. 38 i FN:s flyktingkonvention för en stat att föra talan mot 
en annan stat för att den ska ha brutit mot FN:s flyktingkonvention, men det har såvitt känt 
aldrig inträffat, A. Zimmermann 2011, s. 1549. 
751 Den engelska benämningen är Refugee Status Determination Process, RSD, men jag har valt 
att benämna det asylprocess snarare än flyktingstatusbedömningsprocess. Termen asylprocess 
har visserligen en vidare betydelse än RDS eftersom den kan inrymma även andra skyddsbe-
hovskategorier men i sammanhanget har jag svårt att se att det skulle vara ett problem.       
752 FN:s flyktingkonvention föreskriver visserligen inte explicit att staterna måste tillhandahålla 
formella asylprocesser, men den gängse uppfattningen är dock, såvida asyllandet avser att re-
glera sin invandring, att sådan krävs för att FN:s flyktingkonvention ska kunna upprätthållas. 
G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 41, 528 ff. 
753 I den internationella flyktingrättsliga doktrinen antas en stat respektera art. 33 FN:s flykting-
konvention om den tillhandahåller en juste och tillgänglig ansökningsprocess varvid asylsö-
kande ges möjlighet att lägga fram sina skäl och få dem prövade i förhållande till 
flyktingdefinitionen enligt 1 A i FN:s flyktingkonvention, P. Hyndman 1994, s. 246-247; G. S. 
Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 390, 528 not 116. Vad som i sammanhanget ska räknas 
som en rättvis/rättssäker asylprocess kan förstås diskuteras. UNHCR har kommenterat frågan 
och lämnat rekommendationer gällande vilka basregler en asylprocess bör bygga på, se UN-
HCR 1977. Ur ett EU-perspektiv har emellertid skillnader mellan de olika medlemsstaternas 
asylprocesser betraktat som ett problem, och stor kraft har ägnats åt harmoniseringsarbetet. G. 
Noll 2000, s. 213. 
754 Tillgänglighetsproblemet är dels en fråga om att överhuvudtaget kunna ta sig till ett asylland 
och söka asyl p.g.a. non-entrée-regimerna, dels en fråga om asyllandets mottagande och kapa-
citet; vissa länder har inte ens någon nationell asylprocess på plats, se J. C. Hathaway 2019, s. 
527. Enligt UNHCR:s stadga art. 1 och 8 samt art. 35 i FN:s flyktingkonvention har UNHCR 
ett mandat att vidta flyktingstatusbedömningar i situationer där en konventionsstat inte har nå-
gon nationell asylprocess på plats eller om den befintliga uppvisar brister. UNHCR är emeller-
tid ingen överstatlig organisation och kan inte ta över det primära ansvaret. Frågan uppstår 
därmed vilken status en flyktingförklaring, även kallad mandat flykting, fastställd av UNHCR 
har. Vissa stater ifrågasätter att den ska vara bindande visavi staterna. Se G. S. Goodwin-Gill 
och J. McAdam 2007, s. 34, 53, 427.  
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I och med att artikel 33 (1) i FN:s flyktingkonvention innebär att en stat för-
bjuds att avlägsna (refouler) flyktingar så måste staten, om den avser att av-
lägsna en utlänning som söker asyl från sitt territorium, ta reda på om 
sökanden är en flykting eller inte innan staten vidtar vidare åtgärder. I annat 
fall riskerar staten att avlägsna flyktingar i strid med konventionen.755 Det 
sagda föranleder slutsatsen att artikel 33 (1) i FN:s flyktingkonvention impli-
cerar att en stat måste försäkra sig om att asylsökande som befinner sig under 
dess jurisdiktion bereds en rättssäker asylprocess där flyktingskap enligt arti-
kel 1 A (2) i FN:s flyktingkonvention utreds och prövas. Vikten av att den 
asylsökande ges möjlighet att lagligen kvarstanna i asyllandet under hela den 
tid som asylprocessen pågår brukar i sammanhanget också framhållas.756 En 
annan ordning skulle undergräva FN:s flyktingkonventions syfte att skydda 
flyktingar mot refoulement. 

Innehållet i artikel 33 (1) i FN:s flyktingkonvention kommer till uttryck i 
12 kap. 2 § UtlL som lyder:  

 
”Avvisning och utvisning av en utlänning får inte verkställas till ett land 
 
om utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse i det landet, eller 
om utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett 
land där utlänningen löper risk för förföljelse.” 
  

 
Av förarbetena framgår det klart att 12 kap. 2 § UtlL syftar till att återspegla 
innehållet i artikel 33 (1) i FN:s flyktingkonvention, men skrivningarna skiljer 
sig åt.757  I UtlL talas det om utlänningar där det i konventionen talas om flyk-
tingar och vidare används i UtlL rekvisitet förföljelse758 där konventionstexten 
refererar till hot mot liv och frihet.759 Därtill skiljer sig UtlL från FN:s flyk-
tingkonvention på så vis att kravet på orsakssamband – alltså kravet om att 
förföljelsen måste kunna härledas till någon av konventionsgrunderna – sak-

                               
755 Denna hållning innebär intressant nog att en asylsökande karaktäriseras som en presumtiv 
flykting fram till dess att ansökan prövats och ett ev. negativt beslut har fattats, J. C. Hathaway 
2005, s. 278. Vedsted-Hansen väcker den relevanta frågan om denna presumtion också genere-
rar andra processuella implikationer, exempelvis avseende bevisbördans placering, J. Vedsted-
Hansen 2014, s. 440.  
756 J. C. Hathaway 2005, s. 158, 278, 318; UNHCR:S handbok Del 2; A. Zimmermann 2011, s. 
1375; G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 206; F. Cherubini 2015, s. 49.  
757 Prop. 1988/89:86, s. 195. 
758 Klart står att rekvisitet förföljelse i 12 kap. 2 § ska förstås på samma sätt som rekvisitet 
förföljelse i 4 kap. 1 § UtlL, se ibid., s. 166, 195; SOU 1972:84 s. 73.  
759 Det medför, utifrån svenskt perspektiv, att den diskussion som förs gällande relationen mel-
lan å ena sidan förföljelse och å andra sidan hot mot liv och frihet i artiklarna 1 A (2) och 33 
FN:s flyktingkonvention inte har samma relevans.  
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nas i UtlL. Frågan inställer sig därmed om någon särskild betydelse ska till-
mätas de skilda formuleringarna i 4 kap. 1 § UtlL och 12 kap. 2 § UtlL eller 
om bestämmelserna trots allt ska ses som spegelbestämmelser.  

Det har hävdats att 12 kap. 2 § UtlL går längre än artikel 33 (1) i FN:s 
flyktingkonvention på det sättet att UtlL omfattar en vidare personkrets än 
konventionsbestämmelsen.760 Utifrån en bokstavstolkning av 12 kap. 2 § UtlL 
är en sådan slutsats rimlig inte minst eftersom kravet på orsakssamband som 
finns i såväl artikel 1 A (2) och artikel 33 (1) i FN:s flyktingkonvention (och 
i 4 kap. 1 § UtlL) saknas 12 kap. 2 § UtlL. Ordalydelsen indikerar att omstän-
digheterna som konstituerar förföljelse enligt 12 kap. 2 § UtlL inte måste ha 
sin orsak i någon av de grunder som anges i flyktingdefinitionen. Enligt en 
sådan tolkning skulle 12 kap. 2 § UtlL ha ett vidare tillämpningsområde än 4 
kap. 1 § UtlL.  

En annan skillnad, som redan har berörts, är att den svenska flyktingdefi-
nitionen uttryckligen stadgar att kön och sexuell läggning utgör relevanta för-
följelsegrunder. Men inte heller den skillnaden synes i praktiken ha någon 
betydelse givet att både kön och sexuell läggning normalt brukar tolkas in un-
der förföljelsegrunden särskild samhällsgrupp i konventionens flyktingdefi-
nition.761  

Oavsett om de aktuella bestämmelserna i UtlL har vidare omfång än kon-
ventionens artiklar eller om bestämmelserna är jämförbara så är det av mindre 
betydelse i detta avseende givet att UtlL åtminstone har samma räckvidd som 
artikel 1 A (2) och artikel 33 (1)  i FN:s flyktingkonvention. Med detta sagt är 
det hög tid att vända blicken mot den internationella flyktingrätten och ut-
forska några av de reflektioner som återfinns i den internationella flykting-
doktrinen gällande relationen mellan artikel 1 A (2) och artikel 33 (1) i FN:s 
flyktingkonvention och frågan om de är spegelbestämmelser eller inte.  

5.2.3.2. Skyddsbehov och avlägsnandeförbud – spegelbestämmelser? 
Genom att reflektera över materiella och processuella förgivettaganden, som 
tillexempel att artikel 1 A (2)  och artikel 33 (1) i FN:s flyktingkonvention 
antas vara spegelbestämmelser och att det är självklart att bevisbördan ska 
vara placerad på den asylsökande, öppnar sig möjligheten att utforska alterna-
tiva synsätt.  

Den huvudsakliga linjen i den internationella flyktingrättsdoktrinen är att 
flyktingdefinitionen enligt artikel 1 A (2) och principen om non-refoulement 

                               
760 En utlänning anses enbart kunna vara flykting visavi sitt hemland, även om hen kan utsättas 
för förföljelse även i andra länder. Enligt 12 kap. 2 § UtlL är det förbjudet att avlägsna en 
utlänning till ett land, oaktat om det är hemlandet eller något annat land, där hen riskerar för-
följelse. Se G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 606. 
761 Se ovan fotnot 744. 
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enligt artikel 33 (1) utgör spegelbestämmelser.762 Bestämmelserna antas över-
lappa fullt ut i meningen att de individer som omfattas av flyktingdefinitionen 
även inbegrips av skyddet mot non-refoulement, och vice versa.  

I litteraturen har emellertid framförts invändningar mot föreställningen att 
bestämmelserna skulle täcka samma situationer, och härvidlag lyfts såväl ma-
teriella som processuella skillnader. Helt klart föreligger språkliga skillnader 
mellan flyktingdefinitionen i artikel 1 A (2) i FN:s flyktingkonvention och 
non-refoulement-principen i artikel 33 (1) FN:s flyktingkonvention och dessa 
skillnader tas ibland för intäkt att artiklarna inte fullt är överlappande.763  

När det gäller det materiella rättstillämpningsområdet diskuteras om förföl-
jelse enligt 1 A (2) ska ges en annan innebörd än hot mot liv och frihet i artikel 
33 (1) eller om dessa överlappar.  

Enligt bl.a. Weis och Hathaway bör förhållandet mellan 1 A (2) och 33 (1) 
betraktas som reciprokt; alla konventionsflyktingar omfattas av skyddet mot 
non-refoulement enligt FN:s flyktingkonvention och vice versa, trots den 
språkliga skillnaden.764 Lauterpacht och Bethlehems är av en annan uppfatt-
ning och menar att hot mot liv och frihet i art. 33 ska ges en vidare betydelse 
än rekvisitet förföljelse i flyktingdefinitionen. Deras uppfattning grundas på 
argumentet att ”non-refoulement” i art. 33 FN:s flyktingkonvention har vid-
gats till följd av den allmänna rättsutvecklingen, och inte minst på grund av 
att non-refoulement i andra rättsakter har givits en vidare definition (eftersom 
den omfattar alla som riskerar förföljelse oavsett grund) än den i art. 33 FK.765  

Ytterligare en skillnad är flyktingdefinitionens hänvisning till den sökandes 
fruktan (fear) för förföljelse att jämföra med hindersbestämmelsens referens 
till det förestående hotet (threat). Hathaway m.fl. menar att ingen större skill-
nad bör läsas in i detta och att rekvisitet fruktan inte ska tolkas som den sö-
kandes känslomässiga bävan (för att avlägsnas) utan som den förföljelse som 
den sökande faktiskt har skäl att rädas; det förestående hotet. Relevant för 
flyktingsskapsbedömningen enligt den uppfattningen är alltså inte om den sö-
kande är rädd för att avlägsnas och utsättas för förföljelse utan om hen fram-
gent faktiskt riskerar att utsättas för förföljelse om hen avlägsnas.766 Rekvisitet 
                               
762 J. C. Hathaway 2005, s. 304. 
763 A. Zimmermann 2011, s. 1387. 
764 Hathaway avfärdar att någon som helst betydelse bör tillmätas de skilda avfattningarna. Han 
menar att även om ”liv eller frihet” skulle kunna tolkas som språkligt snävare än ”förföljelse” 
så ger förarbetena till konventionen vid handen att någon sådan differentiering aldrig var av-
sedd, istället är premissen att alla flyktingar har samma skydd mot non-refoulement, se J. C. 
Hathaway 2005, s. 304; A. Zimmermann 2011, s. 1388; F. Cherubini 2015.  
765 Lauterpacht och Bethlehem menar att hot mot liv och frihet i art. 33 ska ges en vidare bety-
delse än rekvisitet ”förföljelse” i flyktingdefinitionen. Se L. Bethlehem, 'The scope and content 
of the principle of non-refoulement: Opinion', in Erika Feller, Volker Türk, and Frances 
Nicholson (eds.), Refugee protection in international law: UNHCR's global consultations on 
international protection (Cambridge: Cambridge University Press, 2003) s. 124 § 127. 
766 Argumentet att fruktan inte ska förstås som individens känslomässiga bävan (trepidation) är 
flerdelat. Det handlar dels om den bevismässiga svårigheten i att bedöma den sökandes känslor, 
dels om att det är orimligt – orättvist – om olika individers skilda emotionella och intellektuella 
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fruktan är i den tappningen liktydigt med den objektiva risken för förföljelse 
och utifrån en sådan förståelse föreligger det inte någon egentlig skillnad mel-
lan 1 A och 33.1 i FN:s flyktingkonvention.  

Mot en sådan tolkning kan dock invändas att rekvisitet fruktan visst kan 
ges en självständig betydelse och att ordvalet, fruktan, inte ska avfärdas som 
ett betydelselöst misshugg. Fruktan återkommer hela tre gånger i flyktingde-
finitionen i 1 A (2) FN:s flyktingkonvention.767 En vanligt förekommande ut-
gångspunkt är att fruktan i flyktingdefinitionen skiljer sig från hot i non-
refoulement-bestämmelsen på det viset att fruktan inrymmer två olika mo-
ment; ett subjektivt – sökandens personliga erfarenheter/uppfattningar om ris-
ken för förföljelse – och ett objektivt – den faktiska risken för förföljelse, till 
skillnad från rekvisitet hot som enbart knyter an till det objektiva momentet; 
riskbedömningen.768 Som jag ser det kan relevansen av det subjektiva momen-
tet ifrågasättas utan att den asylsökandes individuella förhållanden, erfaren-
heter etc. för den skull avfärdas. Med hänsyn till den gällande 
processordningen ska varje asylansökan prövas individuellt och därmed fram-
står det som självklart att individens partikulära förhållanden utformar ut-
gångspunkten för den rättsliga prövningen. Sökandens berättelse och därmed 
perspektiv har betydelse men det är inte samma sak som att säga att det är 
relevant att utreda och pröva huruvida den sökande är rädd eller inte.769  

Fruktan behöver emellertid inte förstås utifrån dikotomierna känsla/risk re-
spektive subjektiv/objektiv. Den sökandes subjektiva känslostämning måste 
inte ställas mot en objektiv riskbedömning, utan rekvisitet fruktan kan istället 
förstås som ett slags kommunikationskrav. Noll föreslår att rekvisitet fruktan 
ska läsas som en signal om att sökandens erfarenheter och farhågor ska ges 
betydelse och att asylprocessen bör struktureras på ett sådant vis att sökanden 
kan kommunicera sitt perspektiv – sin fruktan och skälen härför – till besluts-
fattaren som i sin tur måste ges utrymmet att möta sökanden i en dialog.770 En 
sådan tolkning av rekvisitet fruktan bibringar sökanden en (subjekts)position 

                               
resurser ska inverka på vem som ska beviljas skydd och inte. J. C. Hathaway och M. Foster 
2014, s. 189, 198; J. C. Hathaway och W. Hicks 2004, s. 507 ff; J. D. Stein 2012, s. 344.  
767 G. Noll 2005a, s. 142. 
768 I UNHCR:s handbok p. 37-41 uttrycks att rekvisitet fruktan dels refererar till ett subjektivt 
moment, dels till ett objektiv moment. Det subjektiva momentet sägs referera till den asylsö-
kandes känsla av fruktan (”frame of mind”) och det objektiva handlar om att det måste finnas 
faktiska skäl som motiverar den sökandes fruktan; den ska vara välgrundad objektivt sett. Die-
sen menar att det kan finnas ett ”subjektivt överskott” i vissa situationer och som exempel ger 
han att en person, som tidigare utsatts för förföljelse kan hysa en mycket stark rädsla för fram-
gent övergrepp trots att den i ”objektiv” mening inte är förhanden. I sådana situationer kan det 
enligt Diesen vara berättigat se på det subjektiva och objektiva momentet som kommunicerande 
kärl och sänka kravet visavi det objektiva momentet. C. Diesen 2018, s. 254-255. 
769 R. Thorburn Stern och H. Wikström har i sin forskning belyst svårigheterna i att utreda 
sökandens subjektiva sinnesstämningar med avseende på frågan sökandens sexuella läggning 
och religiösa övertygelse, se R. Thorburn Stern och H. Wikström 2016. 
770 G. Noll 2005a, s. 144. En liknande argumentation för Goodwin-Gill och McAdam beträf-
fande kravet på orsakssamband, se G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 100-102.  
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som hen saknar om fruktan tolkas som liktydigt med (objektiv) risk och därför 
bör fruktan ges en betydelse i sig själv. Rekvisitet fruktan tillför ett perspektiv, 
sökandens, som non-refoulement-bestämmelsen inte nödvändigtvis omspän-
ner.771 Perspektivbytet innebär i och för sig inte att materiellrättsliga skillnader 
också måste antas, det vill säga att fruktan för förföljelse kan ur ett materiellt 
perspektiv fortfarande sägas spegla hot mot liv och frihet. Observationen är 
alltså snarare av processuell än materiell karaktär eftersom det inte handlar om 
att flyktingdefinitionen (artikel 1A) omfattar fler eller färre situationer/perso-
ner än principen om non-refoulement (artikel 33[1]) utan det handlar snarare 
om roll- och ansvarsfördelningen mellan processubjekten.  

På samma tema, perspektiv på roll- och ansvarsfördelningen mellan staten 
och individen inom ramen för FN:s flyktingkonvention, lyfter bl.a. Noll fram 
att det är staten, och inte individen, som enligt artikel 33 (1) i FN:s flykting-
konvention har en skyldighet att iaktta förbudet mot refoulement. Den skyl-
digheten innebär att det åligger staten att ta reda på om en asylsökande är en 
flykting i konventionens mening eller inte. Om det visar sig att den bedöm-
ningen mynnar ut i att sökanden är en flykting får staten enligt konventions-
stadgandet i artikel 33(1) inte avlägsna den personen. Genom att på detta vis 
ta avstamp i principen om non-refoulement placeras statens ansvar i förgrun-
den vilket i sin tur aktualiserar frågan om bevisbördans placering.772  

Fundamentalt är att särskilja mellan statens ansvar å ena sidan och den 
asylsökandes position å andra sidan. Noll understryker statens skyldighet att 
upprätthålla principen om non-refoulement, men betonar samtidigt också flyk-
tingens roll och funktion i asylprocessen. Staten har en skyldighet att försäkra 
sig om att den inte avlägsnar flyktingar i strid med förbudet om refoulement. 
Statens ansvar reflekterar det huvudsakliga syftet med FN:s flyktingkonvent-
ion; att skydda flyktingar från att utsättas för förföljelse som har sin grund i 
en eller flera av de materiella grunder som omnämns i flyktingdefinitionen. 
Att staten har det övergripande ansvaret innebär emellertid inte att den asyl-
sökandes perspektiv alls skulle vara ovidkommande. Tvärtom framhåller Noll 
att den sökandes röst och erfarenheter är av central betydelse när prövnings-
instansen ska bilda sig en uppfattning om vilka konsekvenser som kan komma 
att drabba den sökande om hen återsänds till hemlandet. Noll påpekar att det 
är viktigt att flyktingens perspektiv inte avfärdas som ”subjektiva” känslor, 
som om detta subjektiva perspektiv skulle stå i motsats till prövningsinstan-
sens ”objektiva” bedömning. (Vilket förstås är lätt hänt med tanke på att UN-
HCR i handboken p. 37-41 gör skillnad på det subjektiva och objektiva 
momentet.) Omformulerat i processrättsliga termer kanske man skulle kunna 

                               
771 Att överhuvudtaget tala om en objektiv risk är förledande, se G. Noll 2005a, s. 145.  
772 Ibid., s. 142 ff; G. Noll 2006, s. 302.not 20; H. Zahle 2005, s. 24.  



 
 

173

säga att staten bär bevisbördan för relevanta rättsfakta, samtidigt som sökan-
dens tankar beträffande vad som väntar i hemlandet (dvs. rättsfakta) bör ges 
betydelse för bevistemats utformning i det enskilda målet.773   

Nolls resonemang är intressanta eftersom han utmanar de utgångspunkter 
som vi tar för givna, och synliggör betydelsen av processuella premisser. Ge-
nom att ta avstamp i artikel 33(1) i FN:s flyktingkonvention och principen om 
non-refoulement, snarare än 1 A i FN:s flyktingkonvention och flyktingdefi-
nitionen, ger Noll asylprocessen en alternativ inramning. I fokus ställs frågan 
om staten får avlägsna den asylsökande till ett visst land eller om principen 
om non-refoulement lägger hinder i vägen. Noll ifrågasätter inte att utfallet i 
den frågan beror på om den asylsökande är en flykting enligt konventionens 
mening eller inte, hans poäng är snarare att illustrera att asylprocessen inte är 
strukturerad från en neutral utgångspunkt. Det blir en väsentlig skillnad om 
processen utformas utifrån tanken att det är staten som ska visa att ett avlägs-
nandebeslut är förenligt med principen om non-refoulement jämfört med om 
processen struktureras utifrån premissen att det är den sökande ska visa att hen 
är flykting och att staten av det skälet är förbjuden att avlägsna den enskilde.774 
Noll menar att det första alternativet borde prägla processen men att det senare 
alternativet stämmer bättre överens med hur de nationella asylprocesserna i 
realiteten är utformade.  

Inom den internationella flyktingrätten är den gängse ståndpunkten att be-
visbördan ska placeras på den sökande som därmed har att visa att de faktiska 
omständigheterna är sådana att hen är en flykting enligt 1 A (2) FN:s flykting-
konvention vilket i förlängningen, om hen lyckas bevisa sitt flyktingskap, in-
nebär ett skydd mot avlägsnande.775 Denna ståndpunkt ger uttryck för 
antagandet om att staten uppfyller sin skyldighet enligt konventionens artikel 
33(1) genom att tillhandahålla en asylprocess. Själva prövningen riktar sedan 
in sig på frågan om den asylsökande möter flyktingdefinitionen enligt FN:s 
flyktingkonvention och beträffande den saken är bevisbördan placerad på den 
sökande. 

Bevisbördans placering visavi 1 A (2) FN:s flyktingkonvention problema-
tiseras sällan, utan ses närmast som självklar och till och med naturlig.776 En 
                               
773 Ibland uttrycks det som att den asylsökande har ett ansvar att berätta och förklara; en in-
formationsbörda. Problemet med att formulera det som en börda är att rättsliga konsekvenser 
måste knytas till ansvaret och frågan uppstår därmed vari skillnaden ligger mellan en informat-
ionsbörda och en bevisbörda. Informationsbörda som koncept har tidigare behandlats, se kap. 
2 särskilt avsnitt 2.1.7.3. 
774 Jfr ovan fotnot 721 där idén om att staten har bevisbördan för skyldigheter och individen för 
rättigheter berördes.  
775 B. Gorlick 2003, s. 361; J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 120; G. S. Goodwin-Gill och 
J. McAdam 2007, s. 54; I. Staffans 2012, s. 71 ff. 
776 Goodwin förklarar att: “Clearly, the onus is on the applicant to establish his or her case” G. 
S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 54. Liksom Cherubini antar att: “[t]hus, the burden 
to prove the facts on which the application is based naturally lies on the applicant […] I dokt-
rinen har iakttagelsen gjorts att processuella frågor inte diskuteras inom den internationella 
flyktingrätten i samma utsträckning som materiellrättsliga frågor, H. E. Cameron 2018, s. 1. 
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standardreferens är UNHCR:s Handbok777 (p. 196) i vilken UNHCR formule-
rar att bevisbördan är placerad på den asylsökande eftersom det följer av all-
männa principer att bevisbördan ska ligga på den part som åberopar en viss 
omständighet. Denna bevisbördeteori, att det åligger den som ett åberopar ett 
faktum att också föra in bevisningen beträffande desamma, är en av flera möj-
liga bevisbördeteorier. Som diskuterades i kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.6.2 så är 
det inte på något sätt givet att bevisföringsbördan måste placeras på den be-
visbördebärande parten, utan det är mycket möjligt att dessa kan hållas åt-
skilda.  

Samtidigt understryker UNHCR att den sökande inte sällan har stora svå-
righeter att utöver sin muntliga utsaga lägga fram ytterligare bevisning och att 
det därför är helt centralt att beslutsfattaren ”hjälper” sökanden att uppfylla 
sin bevisbörda genom att exempelvis inhämta/efterforska kompletterande be-
visning eller genom att tillmäta de muntliga uppgifterna tilltro i brist på annan 
bevisning (dvs. tillämpning av benefit of the doubt).778 UNHCR skiljer således 
mellan bevisbörda och bevisföringsansvaret, men den distinktionen som UN-
HCR gör upprätthålls inte så ofta i den asylrättsliga kontexten.779 Inte sällan 
tycks termen bevisbörda användas i sammanhang då det egentligen är bevis-
föringsansvaret som avses.780  

Låt oss återvända till frågan om implikationerna av bevisbördans placering. 
Det är tydligt att asylprocessen, liksom andra rättsprocesser, inte utgår från en 
neutral startpunkt; det är den part som är ålagd bevisbördan som har att utmana 
status quo.781 Jämför exempelvis med premisserna för brottmålsprocessen. Där 
tjänar som utgångspunkt att den tilltalade ska betraktas som oskyldig till dess 
att motsatsen är bevisad och det är mot den bakgrunden som bevisbördan är 
placerad på åklagaren. Om åklagaren inte lyckas uppfylla sin bevisbörda ogil-
las åtalet.782 

Översatt till asylprocessen, vad utgör status quo? Om bevisbördan för flyk-
tingskap placeras på den asylsökande så är uppenbarligen utgångspunkten att 
                               
Därmed alltså inte sagt att processuella frågor aldrig diskuteras, se bl.a antologin G. Noll 2005c; 
I. Staffans 2012, s. 71.  
777 Handboken publicerades första gången 1979 av The Executive Committee of the High Com-
missioner's Programme, ExCom, och bygger på UNHCR:s samlade erfarenheter och kunskap. 
På begäran från FN:s medlemsstater kompletteras denna handbok fortlöpande med s.k. riktlin-
jer, se A. Zimmermann 2011, s. 1495.  
778 För en intressant analys av, och kritisk hållning till, principen om benefit of the doubt och 
dess tillämpning i asylprocessen, se H. Zahle 2005, s. 18. Noteras kan att även Hathaway intar 
en skeptisk hållning till benefit of the doubt i den flyktingrättsliga kontexten, se J. C. Hathaway 
och M. Foster 2014, s. 121. 
779 Zahle har påtalat att bevisrättsliga terminologin många gånger används på ett diffust sätt. 
Han har lyft skillnaden mellan att förstå bevisbördan som en ”burden of persuasion” (äkta be-
visbörda) respektive ”burden of producing evidence” (utrednings-/informationsbörda) H. Zahle 
2005, s. 23. Reneman använder istället termerna “objective burden of proof ” respective ”sub-
jective burden of proof”, se M. Reneman 2016, s. 201. 
780 Ett exempel på hur begreppen sammanflätas kan noteras i B. Gorlick 2003. 
781 I. Staffans 2012, s. 70; H. E. Cameron 2018, s. 8. 
782 H. Zahle 2005, s. 23. 
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den sökande inte är en flykting förrän motsatsen är bevisad. Lyckas den sö-
kande bevisa sitt flyktingskap kommer hen att få uppehållstillstånd och tillåtas 
kvarstanna i landet och motsatsvis, om hen inte lyckas bevisa sitt flyktingskap 
kommer hen att drabbas av ett avlägsnandebeslut (naturligtvis förutsatt att 
ingen annan tillståndsgrund föreligger). Som vi ser innebär bevisbördans pla-
cering i och för sig inte att personer som inte är flyktingar av ”misstag” ändå 
kan beviljas uppehållstillstånd. 783 Denna risk finns så länge som uppehållstill-
stånd kan beviljas. Bevisbördans placering innebär inte heller att personer som 
har flyktingskäl alltid får uppehållstillstånd, misstag kan ske även i denna rikt-
ning. Däremot medför bevisbördans placering, precis som Staffans och Ca-
meron påpekar, att det ena misstaget ges företräde framför det andra.784 
Placeras bevisbördan på den sökande är det framförallt den asylsökande som 
kommer drabbas av eventuella fel och misstag eftersom ”systemet” utgår från 
att en person bara ses som en flykting om hen lyckas bevisa sitt flyktingskap. 
Det sagda kan illustreras med hjälp av följande figur: 

 
 

 

 

 

 

Figur 8 – Bevisbördan markerar det misstag som prefereras.  

 
Om förutsättningarna ändras och bevisbördan för att visa att förbudet mot re-
foulement respekteras istället placeras på staten blir utgångspunkten att ett av-
lägsnandebeslut står i strid med non-refoulement till dess att motsatsen har 
bevisat.785 Enligt denna konstruktion står framförallt staten risken för eventu-
ella fel och misstag eftersom utgångpunkten är att staten inte får avlägsna den 
sökande om beslutsfattaren inte är övertygad om att den asylsökande inte är 
en flykting.  

Det kan tyckas ologiskt att i en och samma process å ena sida kräva att den 
sökande att bevisa att hen är flykting, och samtidigt å andra sidan kräva av 
staten (genom beslutsfattaren) att bevisa att ett avlägsnandebeslut inte strider 

                               
783 Det är med viss tveksamhet jag använder begreppsparet genuin/icke-genuin flykting, givet 
att indelningen kan bidra till att asylsökande som drabbas av negativa beslut kan porträtteras 
som oärliga och helt enkelt ”bogus refugees”, se D. Crawley och D. Skleparis 2018; E. 
Neumayer 2005. Att jag här ändå gör den uppdelningen beror på att asylprocessen alltid mynnar 
ut i ett fastställande, flykting eller inte flykting.  
784 I. Staffans 2012, s. 104; H. E. Cameron 2018, s. 175. 
785 A. Popovic 2005; I. Staffans 2012, s. 72-73. 
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mot non-refoulement.786 Vad händer om bådadera eller ingendera lyckas upp-
fylla sin bevisbörda? Processen måste därför konstrueras utifrån ett ställnings-
tagande till frågan om vilket misstag som är värst, att asyl beviljas till en 
person som inte egentligen är en flykting eller att asyl nekas en person som 
verkligen är en flykting.787 Härvidlag fäller bevistemats formulering och be-
visbördans placering avgörandet. Givet utgångspunkten att invandring, ur den 
mottagande statens perspektiv, inte odelat ses som positivt kan staten ha an-
ledning att strukturera asylprocessen så att bevisbördan åligger den asylsö-
kande.788 Genom att strukturera asylprocessen som ett slags 
ansökningsförfarande, varvid staten ger den asylsökande förmånen att ansöka 
om asyl, hamnar statens skyldigheter visavi principen om non-refoulement i 
bakgrunden och istället placeras sökandes anspråk om asyl i förgrunden.789  

Byter vi perspektiv och ser asylprocessen som ett verktyg för staten att 
kunna säkerställa att den inte avlägsnar flyktingar i strid med FN:s flykting-
konvention hamnar frågan om bevisbördans placering i annat ljus. Fokus rik-
tas då först och främst mot prövningsinstansen agerande och den skulle 
tvingas att tydligt förklara varför ett avlägsnandebeslut inte strider mot prin-
cipen om non-refoulement. Utifrån det perspektivet kan staten tydligtvis inte 
uppfylla sin skyldighet enligt konventionen genom att helt övervältra på den 
asylsökande att bevisa att omständigheterna är sådana att hen är en flykting 
och att hen enligt konventionen därmed inte får utvisas.790 

 Noll ifrågasätter att det står i överensstämmelse med FN:s flyktingkon-
ventions syfte att konstruera asylprocessen på ett sådant sätt att bevisbördan 
odelat ligger på den asylsökande. Noll stödjer sig på argumentet att förbud 
mot refoulement i artikel 33(1) FN:s flyktingkonventions riktar sig mot sta-
terna i och med att konventionen är ett mellanstatligt instrument. Det är sta-
ternas statssuveränitet som inskränks genom det åtagande som principen om 
non-refoulement innebär, och det är staterna som har förbundit sig att inte av-
lägsna en flykting till ett land vari hen riskerar förföljelse. Därmed är det staten 
som måste försäkra sig om att den inte avlägsnar flyktingar, och det ansvaret 
kan inte utan vidare övervältras på den sökande.791 
                               
786 H. Zahle 2005, s. 24. 
787 H. E. Cameron 2018, s. 8, 175. 
788 Se D. A. Martin s. 30 ff.; H. E. Cameron 2018, s. 177-178.  
789 G. Noll 2005d, s. 200. Staffans drar slutsatsen att även om det är möjligt att i teorin diskutera 
bevisbördans placering, så ligger bördan i praktiken alltid på sökanden eftersom asylprocessen 
ses som en process om rätten till asyl, se I. Staffans 2012, s. 74. 
790 G. Noll 2005a. Noll gör för övrigt samma bedömning visavi Skyddsgrundsdirektivet och 
dess art. 4, se G. Noll 2006, s. 302  not 20.  
791 Popovic intar samma position som Noll och menar att bevisbördan bör vara placerad på 
staten och inte på den asylsökande. A. Popovic 2005, s. 35. Även Cameron har argumenterat 
för att osäkerhet måste verka till fördel för den asylsökande. Camerons resonemang skiljer sig 
från Popovic och Nolls eftersom hon anser att så kan ske även om bevisbördan är placerad på 
den asylsökande. Cameron tar som utgångspunkt att den asylsökande hamnar i ett bättre läge 
om hen har bevisbördan och beviskravet är lägsta möjliga i jämförelse med om bevisövervikt 
tillämpas. H. E. Cameron 2018. Camerons resonemang har jag svårt att hålla med om eftersom 
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Oavsett hur bevisbördan fördelas mellan parterna i asylprocessen står det 
klart att den i praktiken måste placeras på endera staten eller den asylsökande, 
i alla fall så länge FN:s flyktingkonvention ska tillämpas. Eftersom FN:s flyk-
tingkonvention inte explicit anvisar hur bevisbördan ska fördelas måste anta-
ganden om bevisbördans placering förankras på annat sätt än genom 
hänvisning till en viss artikel i konventionen. UNHCR tillgriper som sagt på-
ståendedoktrinen, medan Noll m.fl. hänvisar till FN:s flyktingkonventions 
syfte och ändamål; att skydda flyktingar.  

5.2.4. Rättskraft, res judicata och non-refoulement   
En annan aspekt som är relevant att diskutera i förhållande till domstols utred-
ningsansvar och frågan om vilket robusthetskrav som bör uppställas i ett visst 
mål är förekomsten av negativ rättskraft. I kap. 3 avsnitt 3.4.1 föreslogs att res 
judicata kunde utgöra ett incitament för domstolen att ställa ett högre robust-
hetskrav eftersom saken i målet enbart kan prövas en gång pga. res judicata.  

När det gäller asylprocessen är den styrande principen att frågan om asyl 
bara ska kunna tas upp till prövning en gång, i en sammanhållen process, och 
att en lagakraftvunnen dom innebär res judicata. En prövning som mynnar ut 
i ett avslagsbeslut innebär att den asylsökande får ett avlägsnandebeslut.  

Avlägsnandebesluten vinner tidsbegränsad rättskraft. Det vanliga är annars 
att res judicata gäller utan begräsning i tid.792 Inom asylprocessen förhåller det 
sig emellertid så att avlägsnandebeslut ”preskriberas” efter fyra år (se 12 kap. 
22 § UtlL) vilket innebär att det är möjligt att på nytt ansöka om asyl när den 
tiden har gått till ända.793 Rättskraftsbestämmelsen infördes genom 1976-års 
utlänningslag och var då framförallt tänkt att fungera som ett slags skyddsbe-
stämmelse för utlänningar vars avlägsnandebeslut inte kunde verkställas.794 
Det var, och är, nämligen inte helt ovanligt att det visar sig vara svårt att verk-
ställa ett avlägsnandebeslut av skäl som varken Migrationsverket eller den sö-
kande kan råda över. Det kan till exempel handla om att det land varifrån den 
asylsökande kommer av något skäl vägrar att ta emot den sökande. 795 

                               
bevisövervikt befriar sökanden från bevisbördan och ett lägre krav än bevisövervikt inte torde 
finnas. För en rättvisande bild måste dock Camerons position sättas i relation till den kanaden-
siska rättsordningen och de rättsliga förutsättningar som gäller där. Också Staffans anser att 
bevisbördan bör ligga på den asylsökande, men hennes utgångspunkt grundas i den ”tradition-
ella” synen att den sökande ansöker om ett uppehållstillstånd – en förmån, se I. Staffans 2012, 
s. 74.  
792 När det gäller indispositiva tvister vinner domarna inte alltid rättskraft. Ett sådant exempel 
utgör vårdnadssmålen vilka vinner laga kraft, men inte rättskraft, med hänvisning till barnets 
bästa. Se NJA 1993 s. 226. 
793 Beträffande s.k. preskription se ovan fotnot 684.  
794 Prop. 1975/76:18 s. 121. 
795 I princip ska visserligen ett beslut om avlägsnande inte meddelas om det kan förväntas att 
det inte kan verkställa, se prop. 2011/12:60 s. 43. Har hindret uppstått efter att avlägsnandebe-
slutet har fattats och ett hinder av övergående natur – det kan till exempel handla om behov av 
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Om ett avlägsnandebeslut preskriberas föreligger en presumtion om att den 
sökande ska beviljas ett uppehållstillstånd.796 Presumtionen gäller emellertid 
enbart om den sökande kan visa att hen är utan förskyllan och att hen aktivt 
har vidtagit alla medel tillgängliga för att verkställigheten av avlägsnandebe-
slutet ska kunna genomdrivas.797 Den sökande har alltså bevisbördan för att 
presumtionen ska falla ut, vilket berättigar frågan om det verkligen rör sig om 
en presumtion i dess egentliga betydelse.  

Under alla förhållanden, betraktas rättskraft ur statens perspektiv som ef-
tersträvansvärt eftersom rättskraften signalerar en slutpunkt i asylprocessen; 
res judicata. En process med en tydlig början och slut har varit och är alltjämt 
en prioriterad politisk målsättning.798 Samtidigt, när rättskraftsprincipens till-
lämpning i asylprocessen synas, visar det sig att det snarast är fråga om semi-
res judicata och det på goda grunder.    

5.2.4.1. Non-refoulement och semi-res judicata 
Från politiskt håll har det som sagt framhållits som ett eftersträvansvärt mål 
att skapa en asylprocess som har en tydlig början och slut. Det omnämns i 
förarbetena som ett problem att avlägsnandebeslut, utifrån de asylsökandes 
perspektiv, inte betraktas som tvingande. Detta märks dels genom att återbryt-
ningsinstitutet enligt 12 kap. 18-19§§ UtlL utnyttjas som om de vore ett ordi-
närt rättsmedel, dels genom att personer fått ett avlägsnandebeslut ändå 
stannar kvar Sverige.799 Samtidigt är det en vedertagen uppfattning att det är 
nödvändigt, om en stat ska kunna upprätthålla principen om non-refoulement, 
att dess rättssystem är utrustat med någon slags säkerhetsventil om det skulle 
visa sig att ett avlägsnandebeslut inte (längre) kan genomföras på grund av att 
förbudet mot refoulement i 12 kap. UtlL slår till.800 Exempelvis kan en s.k. sur 

                               
sjukvård för en viss tid – kan Migrationsverket enligt 12 kap. 18 § st. 2 UtlL upphäva avlägs-
nandebeslutet och bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § UtlL. Enligt 5 st. i 
samma paragraf kan emellertid Migrationsverket istället för att bevilja ett tillstånd istället be-
sluta om att enbart inhibera verkställigheten av det lagakraftvunna avlägsnandebeslutet. En an-
nan variant som Migrationsverket använder sig av när praktiska verkställighetshinder uppdagas 
går ut på att förlänga tidsfristen för den frivilliga avresan med stöd av 12 kap. 14 b § UtlL istäl-
let för att bevilja uppehållstillstånd. Lundberg och Jansson-Keshavarz har riktat skarp kritik 
mot Migrationsverkets praxis att visavi ensamkommande barn förlänga den frivilliga tidsfristen 
för hemresan med hänsyn till praktiska verkställighetshinder och påpekar att Migrationsverket 
istället rätteligen borde bevilja tillfälliga uppehållstillstånd i dessa situationer, se A. Lundberg 
et al. 2019.  
796 Migrationsverket ska enligt 12 kap. 18 § UtlL ex officio bevilja en ny prövning så snart ett 
bestående verkställighetshinder föreligger. När ett hinder ska anses vara av bestående karaktär 
är förstås en relevant fråga i sammanhanget som måste bedömas i det enskilda fallet. Det finns 
ingen koppling till preskriptionstiden som anges i 12 kap. 22 § UtlL utan Migrationsverket ska 
självmant ta upp frågan. Något yrkande från part krävs alltså inte, även om denne förstås kan 
väcka frågan hos verket. 
797 MIG 2007:46. 
798 Om ordning och reda i asylprocessen se ovan fotnot 586. 
799 Prop. 2004/05:170, s. 222 ff. 
800 J. C. Hathaway 2005, s. 321. 
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place-situation ha uppstått, med vilket menas att asylskäl har uppstått efter det 
att den sökande lämnat hemlandet. Det kan vara så att situationen i den sökan-
des hemland har förändrats sedan asylprövningstillfället eller att den sökande 
i asyllandet har engagerat sig i verksamheter – politiska eller religiösa – som 
av något skäl väcker ont blod i hemlandsmyndigheternas ögon.801  

Ambitionen att skapa en asylprocess som både har ett tydligt slut (ett nej är 
ett nej och ett avlägsnandebeslut ska genomdrivas) och slår vakt om principen 
om non-refoulement skapar en processuell motsättning. Å ena sidan eftersträ-
vas ”ordning och reda” varvid en lagakraftvunnen dom ska markera slutet på 
asylprocessen. Å andra sidan fordrar förbudet mot refoulement att asylproces-
sen inbegriper ett återbrytningsinstitut.802 I annat fall riskera staten att verk-
ställa avlägsnandebeslut i strid med förbudet mot refoulement.803 I och med att 
alla utlänningar som får ett avlägsnandebeslut potentiellt skulle kunna riskera 
att utsättas för behandling i strid med non-refoulement går det inte att hindra 
någon från att ansöka om återbrytning. Och givet att varje sådan ansökan 
måste handläggas, oavsett om ansökan är utsiktslös eller inte, står återbrytning 
i princip i motsats till idén om rättskraftigt avgjorda asylmål. Återbrytnings-
institutet har reformerats flera gånger genom åren, där förändringen framför-
allt har bestått i själva processordningen och inte i de materiella 
förutsättningarna för återbrytning.      

Enligt den i dag gällande UtlL har förutsättningarna för extraordinär pröv-
ning utformats mycket restriktivt. Migrationsverket får bevilja uppehållstill-
stånd enligt 12 kap. 18 § även om det föreligger ett lagakraftvunnet 
avlägsnandebeslut om det (1) skulle strida mot 12 kap. 1-3 §§ UtlL att verk-
ställa beslutet, (2) finns anledning att anta att mottagarlandet inte kommer ta 
emot den asylsökande, (3) finns medicinska hinder eller andra särskilda skäl 
som gör att beslutet inte bör verkställas. Det åligger Migrationsverket att ex 
officio beakta detta lagrum, och något yrkande från part krävs inte för att ver-
ket ska kunna fatta ett beslut enligt 12 kap. 18 § UtlL.804 Ett beslut om att inte 
bevilja uppehållstillstånd enligt detta stadgade är inte överklagbart. 

Vidare ska Migrationsverket ånyo ta upp frågan om uppehållstillstånd en-
ligt 12 kap. 19 § UtlL om den asylsökande åberopar nya omständigheter som 
(1) innebär att föreligger hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 1-3 §§ UtlL 
och (2) utlänningen inte tidigare kunnat åberopa, eller haft giltiga ursäkt för 

                               
801 J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 75 ff. 
802 J. C. Hathaway 2005, s. 321; H. E. Cameron 2018, s. 182. 
803 Som har påpekats av bl.a. Goodwinn-Gill och McAdam har det visats sig i praktiken att det 
är svårt att inrätta effektiva och snabba asylprocesser som samtidigt upprätthåller rättssäker-
heten, G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 533.  
804 G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 654; Prop. 2004/05:170, s. 299. 
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inte tidigare ha åberopat omständigheterna. Migrationsverkets beslut att inte 
bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL är överklagbart.805 

Att efterföljande omständigheter som inträffat efter laga kraft/rättskraft, 
s.k. facta supervenientia,806 ska kunna leda till en ny prövning är självklart, 
inte minst med hänsyn till principen om non-refoulement.807  

Förutom facta supervenientia kan även s.k. nya omständigheter föranleda 
en ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL. Med nya omständigheter avses här 
sådana omständigheter som visserligen existerade under den ordinarie proces-
sen, men som av någon anledning inte åberopades då. För att sådana nya om-
ständigheter ska kunna grunda en ny prövning krävs det enligt 
12 kap. 19 § UtlL att den asylsökande visar giltig ursäkt.808 I förarbetena sägs 
att det i kravet om giltig ursäkt bland annat måste inbegripas att utlänningen 
förväntas att lämna alla relevanta uppgifter i grundärendet och att denne 
skyndsamt efter det att eventuella nya omständigheter kommit fram, redovisar 
dessa för myndigheterna snarast. Det sägs vidare att ursäktsrekvisitet måste 
prövas in casu och att den asylsökande kan ursäktas på grund av exempelvis 
post-traumatisk stress.809 

I relativt färsk praxis har emellertid Migrationsöverdomstolen slagit fast att 
kravet giltig ursäkt inte är förenligt med principen om non-refoulement.810 Om 
verkställighetshinder kan antas föreligga måste prövningsinstansen fästa vikt 
vid dessa, alldeles oavsett om den sökande har giltig ursäkt eller inte. I annat 
fall förfar prövningsinstansen enligt Migrationsöverdomstolen i strid med 
principen om non-refoulement. Frågan om hur långt prövningsinstansens ut-
redningsansvar sträcker sig inom ramen för en ansökan om extraordinär pröv-
ning enligt 12 kap. 19 § UtlL lämnas dock i stort obesvarad av 
Migrationsöverdomstolen. I tidigare prejudikat, MIG 2007:55 och MIG 
2008:20, har Migrationsöverdomstolen slagit fast att utredningsansvaret är 

                               
805 14 kap. 5 UtlL. Om Migrationsverket inte beviljar uppehållstillstånd ska det inte fatta något 
nytt avlägsnandebeslut i och med att verket enbart har tagit ställning till om uppehållstillstånd 
ska beviljas, prop. 2004/05:170, s. 300. 
806 Om facta supervenientia se P. O. Ekelöf 2018, s. 167; P. H. Lindblom 2002, s. 575; T. An-
dersson 1999, s. 319. Jfr dock Lindell som anser att även sådana omständigheter som part får 
vetskap om först efter den första processen bör ses som factum superveniens, se B. Lindell 
2017, s. 433. 
807 Inom processrätten diskuteras ibland huruvida facta supervenientia ska medföra en total om-
prövning eller bara en prövning beträffande de nytillkomna omständigheterna. Distinktionen 
hänger samman med rättskraftsinstitutet och skillnaden mellan resning och ny process pga. 
facta supervenientia. Som jag ser det är det emellertid inte helt lyckat att överföra denna bety-
delseskillnad till den återbrytningsprocess som UtlL sätter upp ramarna för eftersom en samlad 
helhetsbedömning av asylskäl alltid krävs. Jfr P. H. Lindblom 2002, s. 605. I sammanhanget 
bör också beaktas att det i förarbetena betonas att den extraordinära processen som erbjuds 
enligt UtlL ska vara vidare än resningsinstitutet eftersom principen om non-refoulement annars 
kan komma att åsidosättas.  
808 Ett motsvarande ursäktlighetskrav finns även i den allmänna processen, se ovan fotnot 297. 
809 Prop. 2004/05:170; Prop. 1988/89:86, s. 119, 227. 
810  MIG 2019:5, vilket för övrigt redan sedan tidigare framhållits av G. Wikrén och H. Sandesjö 
2017, s. 665.  
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vidsträckt och dessa avgöranden återkommer jag till i rättsfallsanalysen i kap. 
6.  

Eftersom avlägsnandebeslut vinner rättskraft och återbrytningsinstitutet i 
12 kap. 18-19 §§ UtlL ska tillämpas restriktivt har asylsökande i regel bara en 
chans att få sina asylskäl prövade. Det är således viktigt att omständigheterna 
i varje enskilt ärende/mål utreds noga så prövningsinstansen ges goda förut-
sättningar att nå materiellt riktiga avgöranden. Ur den sökandes perspektiv kan 
det i bokstavlig mening vara livsavgörande eftersom hen bär bevisbördan, vil-
ket alltså betyder att det är den sökande som drabbas om prövningsinstansen 
gör ett misstag och fattar ett felaktigt avlägsnandebeslut. Förekomsten av 
rättskraft och res judicata i asylprocessen är således relevanta aspekter av 
domstolens utredningsansvar i den ordinarie processen och inverkar på robust-
hetskravet i höjande riktning.  

5.2.5. Prognoser och andra systembundna 
utredningssvårigheter 

Asylprövningen framförallt sikte på vad den asylsökande framgent riskerar att 
utsättas för om hen tvingas att återvända till sitt hemland. Asylprocessen hand-
lar således om att ställa prognoser beträffande risken för – eller snarare upp-
skatta risken för – att den asylsökande kommer att utsättas för asylgrundande 
behandling om hen nekas att stanna kvar i Sverige.  

5.2.5.1. Att bevisa framtiden  
I både kapitel 2 och 3 har påtalats att det är inte bör uppställas höga robust-
hetskrav i måltyper som bygger på prognostiska bedömningar.811 Omständig-
heterna som ska bevisas har i dessa fall i regel inte inträffat eftersom de ligger 
i framtiden. Framtidens öppenhet påverkar vår kunskapsbildning. Lindell be-
skriv den typen av bevissvårigheter som ”systemegenskaper” och vill med den 
beteckningen framhålla att det är oundvikligt att beslutsunderlaget avseende 
prognoser kommer att uppvisa svag robusthet.812 Om det inte är möjligt att 
producera ett gediget bevisunderlag som omfattar alla relevanta omständig-
heter (eftersom det är svårt att veta vad som kan komma att hända och med 
vilken sannolikhet något kommer att hända) måste ett lägre robusthetskrav 
tolereras. I annat fall kommer den bevisbördebärande parten aldrig lyckas be-
visa sin sak. Vi vet alltså redan på förhand att bevissituationen i vissa måltyper 
regelmässigt kommer att vara av mindre robust karaktär eftersom det förelig-
ger notoriska utredningssvårigheter med hänsyn till prövningens prognostiska 
karaktär. Asylmålen tillhör den kategorin. Det innebär att det inte går att 
komma runt att domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL påverkas på det 

                               
811 Se särskilt avsnitt 2.1.8.1 och avsnitt 3.4.1. 
812 B. Lindell 2017, s. 582.  
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viset att robusthetskravet för asylmålen måste sättas lägre än om prövningen 
haft en retrospektiv karaktär.  

Det är också en vanligt förekommande uppfattning att det inte kan krävas 
mycket mer bevisning från den asylsökandens sida än att hen muntligen be-
rättar om sina asylskäl; om sin fruktan för förföljelse.813 En bevissituation kan 
således vara tillräckligt omfattande, och följaktligen robust, även om den sö-
kande inte kunnat prestera någon annan bevisning än just sin muntliga ut-
saga.814 I och för sig verkar denna inställning inte sällan grundas i 
bedömningen att relevant bevisning existerar, eller har existerat, men att den 
asylsökande vid flykttillfället inte hann ta med sig den bevisningen, eller att 
bevisningen gått förlorad under vägen till Sverige eller att bevisningen av 
andra skäl är svår att få tag på.815 Så förhåller det sig säkerligen ofta, men det 
är enligt min uppfattning inte det enda skälet till varför vi måste acceptera en 
lägre robusthetsnivå i asylmål. Att det är svårt att skaffa fram bevisning ligger 
inbäddat i den prognostiska karaktären av asylprövningen.   

5.2.5.2. Att bevisa livsvillkoren i hemlandet 
S.k. landinformation utgör en nödvändig beståndsdel av utredningen i asyl-
mål. 816 Med landinformation avses olika slags bevisning som ger information 
om samhällsförhållandena i det land varifrån den sökande kommer.817 Det är 
av uppenbara skäl svårare att erhålla information om vissa länder än om andra 
vilket utifrån ett robusthetsperspektiv viktigt att ha i beaktande. I doktrinen 
påpekar bl.a. Goodwin-Gill och McAdam att landinformation är oumbärlig 
framhåller att ett asylmål inte kan vara klart för avgörande förrän relevant 
landinformation har tillförts målet. 818  

Goodwin-Gill och McAdams påstående har stöd i bl.a. Asylprocedurdirek-
tivet och Skyddsgrundsdirektivet. Av artikel 10.3 (b) i Asylprocedurdirektivet 
framgår att relevant landinformation ska föras in asylmålen och enligt artikel 

                               
813 G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 543. Den som inte initialt berättar allt, riskerar 
att inte bli betrodd om hen i ett senare skede berättar mer. Ett högt krav ställs härvidlag på 
sökanden att berätta allt vilket, enligt Noll kan ifrågasättas, se G. Noll 2005d, s. 201.  
814 G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 64, 542; A. Lagerqvist Veloz Roca 2011, s. 46; 
Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning.para 
37 och 42. 
815 R. Thorburn Stern och H. Wikström 2016, s. 160. 
816 Landinformation kan dock fylla en viktig roll även i andra migrationsmål. I anknytningsmål 
kan det vara viktigt att känna till hur ceremonier, certifikat etc. ser ut i ett visst land. Landin-
formation kan också förekomma som bevisning i brottmål gällande frågan om utvisning på 
grund av brott enligt 8 a kap. UtlL. I dessa mål åligger det den allmänna domstolen att ex officio 
utreda eventuella verkställighetshinder, se 7 kap. 10 UtlF vilket också följer av 8 kap. UtlL.    
817 Vanligt förekommande är statliga rapporter från utrikesdepartementet eller motsvararande, 
liksom rapporter från icke-statliga organisationer såsom Amnesty, Röda korset m.fl. En viktig 
digital sökmotor tillhandahålls av Migrationsverket och dess landinformationsenhet, Lifos. På 
www.lifos.migrationsverket.se publicerar Migrationsverket en stor mängd rapporter. 
818 G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007 s. 546. Se även A. Lagerqvist Veloz Roca 2011, 
s. 42. 
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4.3 i Skyddsgrundsdirektivet ska all relevant information om hemlandet beak-
tas.819 Europadomstolen har vid flera tillfällen inom ramen för sin prövning av 
huruvida ett avlägsnandebeslut strider mot artikel 3 EKMR påtalat statens an-
svar att tillse att dess beslut grundas på uppdaterad och relevant landinform-
ation.820 Även Migrationsöverdomstolen har påtalat att det ankommer på 
prövningsinstansen att tillse att relevant och uppdaterad landinformation finns 
i det enskilda målet.821 Ett sådant exempel är MIG 2006:7, här även kallat Up-
penbarhetsmålet.822 Migrationsöverdomstolens hållning i detta avseende något 
tvetydig vilket jag återkommer till i rättsfallsanalysen i kap. 6 särskilt i 6.2.2.  

Landinformation ska således tillmätas stor betydelse i asylmålen, och be-
hovet av den typen av bevisning skiljer asylmålen från många andra typer av 
mål. Samtidigt är det i sammanhanget viktigt att ha i åtanke att sådan inform-
ation inte fullt ut återspeglar de allmänna förhållandena i ett visst samhälle 
eftersom informationen bygger på rapportförfattarens urval av iakttagelser 
och bedömningar. Det går alltså inte att ta som utgångspunkt att allt som har 
hänt eller händer i ett visst samhälle finns återrapporterat i landrapporter och 
det erbjuder förstås utredningssvårigheter.823 Dessutom kommer många asyl-
sökande från länder/samhällen som är slutna och politiskt instabila vilket i 
många fall ger upphov till utredningssvårigheter.824 Bristen på landinformation 
kan i dylika fall varken lastas den sökande eller prövningsinstansen, vilket i 
förlängningen påverkar bevissituationens robusthet. 

Med hänsyn till den betydelse som tillmäts landinformation inom ramen 
för asylprövningen är det förstås viktigt, ur ett utredningsperspektiv, att bevis-
situationens robusthet med avseende på den befintliga landinformationen upp-
märksammas. EASO har tagit fram riktlinjer för hur kvaliteten av 
landinformationsrapporter ska bedömas och ledorden är: relevans, reliabilitet, 

                               
819 Skyddsgrundsdirektivet stadgar i art. 4.3 (a) att ”alla relevanta uppgifter om ursprungslan-
det” ska beaktas vid asylprövning.  
820 Notera att Europadomstolen i flera mål har berört frågan om landinformation och hur sådan 
ska bedömas, se Europadomstolens dom av den 15 November 1996 i målet Chahal mot 
Storbritannien, appl. 22414/93; Europadomstolens dom av den 28 Juni 2011 i målet Sufi och 
Elmi mot Storbritannien, appl. 8319/07, 11449/07; Europadomstolens dom av den 21 januari 
2011 i målet M.S.S. mot Belgien och Grekland, appl. 30696/09.   
821 Att landinformationen måste vara uppdaterad framgår också av Europadomstolen praxis, se 
bl.a. Europadomstolens dom av den 20 mars 1991 i målet Cruz Varas mot Sverige, appl. 
46/1990/237/307 § 76 §; Europadomstolens dom av den 15 November 1996 i målet Chahal mot 
Storbritannien, appl. 22414/93 § 86 och 97; Europadomstolens dom av den 17 februari 2004 i 
målet Venkadajalasarma mot Nederländerna, appl. 58510/00 § 63 och Europadomstolens dom 
av den i målet Abdulkhakov mot Ryssland, appl. 14743/11. Det framgår också av art. 4.3 (a) 
Skyddsgrundsdirektivet. Detta innebär att överprövningen kan komma att grundas på helt andra 
omständigheter än underinstansens prövning. Detta blir särskilt påtagligt om tidsutdräkten mel-
lan prövningstillfällena är betydande. Se även F. De Weck 2017, s. 269. 
822 Se vidare kapitel 6 och särskilt avsnitt 6.2.2.3. 
823 R. Thomas 2011, s. 168; G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 547. 
824 Jfr MIG 2017:12 (Värnpliktsmålet). 
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objektivitet, exakthet, aktualitet, spårbarhet och transparens.825 Frågan är 
också hur omfattande den samlade landinformationen bör vara i det enskilda 
målet för att bevissituationen ska anses vara robust. Enligt EASO:s riktlinjer 
bör, om möjligt, flera olika källor beaktas vid en utredning så att den relevanta 
frågan belyses ur olika perspektiv. EASO uttalar sig inte om hur många, eller 
vilken typ av rapporter som krävs för att utredningssituationen ska vara god-
tagbar. Den frågan lämnas öppen för prövningsinstansen att ta ställning till i 
det enskilda målet.   

Behovet av allmän landinformation och förekomsten av landinformations-
rapporter väcker frågan om sakkunnigbevisning i form av expertvittnen – ex-
empelvis antropologer eller statsvetare – tas i anspråk inom asylprocessen för 
att närmare utreda förhållandena i ett visst land eller kultur. Att det förekom-
mer i andra länder är väl känt, men för egen del jag känner inte till något fall 
där sådan bevisning har tagits upp hos Migrationsöverdomstolen.  I och för sig 
skulle Migrationsverkets egna landrapporter och ställningstaganden kunna 
klassificeras som sakkunnigbevisning.826 I brottmålsprocesser om krigsbrott 
har sakkunniga hörts beträffande situationen i Syrien.827   

Landinformation är tveklöst en oumbärlig del av beslutsunderlaget. Samti-
digt måste accepteras att det många gånger svårt att säkert veta om den befint-
liga landinformationen är tillräckligt robust, eller om ytterligare rapporter som 
belyser saken behövs. I detta avseende har domstolen ta ett eget ansvar, och 
den ska ställa sig frågan om ytterligare information erfordras. Ibland kan situ-
ationen uppstå att det inte finns (mer) information, vilket leder till att utred-
ningen inte kan bli (mer) robust. I dessa fall måste domstolen noga överväga 
vilken part bristen bör gå ut över, och det torde vara lättare att acceptera att 
det går ut över Migrationsverket snarare än den sökande.    
 

5.2.5.3. Identitet och dokumentlöshet 
Förutom de utredningssvårigheter som kan kopplas till asylmålens prognos-
tiska karaktär och den allmänna situationen i den sökandes hemland finns 
andra situationer inom ramen för asylprocessen som ofta erbjuder utrednings-
svårigheter och därför påverkar frågan om utredningsansvar. Här kan exem-
pelvis nämnas frågan om den sökandes identitet i frånvaron av, enligt svenska 
mått mätt, godtagbara identitetshandlingar. Hur ska en asylsökande kunna 

                               
825 EASO 2018. Den engelska terminologin är: relevance, reliability, objectivity, accuracy, cur-
rency, traceability and transparency.  
826 Reneman klassificerar landinformationsrapporter som sakkunnigbevisning, M. Reneman 
2016, s. 239. Beträffande frågan om när information blir landinformation se R. Thomas 2011, 
s. 168 ff. 
827 I. Österdahl 2020, s. 181. 
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övertyga svenska myndigheter om sitt namn, ålder, hemland etc. om hen kom-
mer från ett land som exempelvis inte folkbokför sin befolkning?828  

Medicinska åldersbedömningar respektive s.k. språkanalyser nyttjas i vari-
erande utsträckning för att utreda den sökandes ålder (över eller under myn-
dighetsåldern) respektive den sökandes ursprung eller hemvist.829 De 
medicinska åldersbedömningarna liksom språkanalyserna har mött kritik från 
såväl advokater som journalister och forskare. Kritiken har bland annat rört 
metoden för åldersbedömningen som har klandrats för att vara ovetenskaplig. 
Språkanalyserna har kritiserats för avsaknad av transparens och språkanalyti-
kernas bristande kompetens.830 På grund av den skarpa kritiken har regeringen 
tillsatt en statlig utredning som ska granska den metod för medicinska ålders-
bedömningar som tillämpas av RMV.831  

Kort sagt varierar beslutsunderlagets robusthet med avseende på sökandens 
identitet. Det är viktigt att domstolen uppmärksammar att robusthetsbrister i 
vissa fall är oundvikliga att detta inte bör lastas den asylsökande.  

5.2.5.4. Tolkanvändning 
Slutligen bör också uppmärksammas asylsökandes kommunikation via tolk.832 
Tolkanvändningen påverkar utredningsmöjligheterna i så måtto att all inform-
ation som den sökande lämnar respektive mottar filtreras. Det är svårt för tol-
kanvändarna att själva avgöra hur väl samtalet som förts genom en tolk 
faktiskt har avlöpt och i vilken mån missförstånd har uppstått.833   

I detta avseende är det inte bara tolkens språkliga färdigheter som spelar 
roll utan även tolkens professionalism i andra avseenden. Tolken måste kunna 
hantera känslor, tabun, tystnad etc.834 Självklart har också tolkanvändarna 
själva inverkan på hur väl kommunikationen fungerar och hur grundlig utred-
ningen blir. En avgörande faktor är den asylsökandes tillit till tolken, om hen 
inte känner förtroende för tolken är risken stor att hen inte vågar eller vill be-
rätta om sina asylskäl.835 

Även om tolken utför ett klanderfritt tolkningsuppdrag så går den omedel-
bara kommunikationen mellan den sökande och prövningsinstansen om intet. 
Det för med sig att fastän beslutsfattaren förstår vad den sökande berättar om 
är det svårare att veta hur den sökande uttrycker sig och det kan ha betydelse 

                               
828 Jfr prop. 1996/97:25, s. 187-188 varvid slutsatsen dras att det i många fall snarast kan sägas 
ligga i flyktingskapets natur att fullständig dokumentation saknas. 
829 SR 20/2018. 
830 Ang. åldersbedömningar se bl.a. K. Trysell 2018;G. Noll 2016; P. Mostad och F. Tamsen 
2019; N. Efendić 2019. Ang. språkanalyser se bl.a. M. Alfredsson 2012; H. Preutz 2012; U. 
Öster 2015. 
831 Regeringen har tillsatt en statlig utredning som ska granska den metod för medicinska ål-
dersbedömningar som tillämpas av RMV, se Dir. 2020:64. 
832 E. Frennmark och L. Feijen, 2011 s. 112.  
833 G. S. Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. 550.  
834 E. Norström et al. 2011 s. 12. 
835 Ibid., s. 54; W. Kälin 2013, s. 612. 
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i vissa fall. Risken är överhängande att det snarare är tolkens ord och uttryck 
som når fram till prövningsinstansen än den sökandes.836 Detta påverkar be-
visvärdet av den muntliga utsagan, liksom det påverkar domstolens utred-
ningsmöjligheter.837 Kommunikation kräver ett samspel och när ett samtal förs 
genom en tolk förändras förutsättningarna i jämförelse med direktkommuni-
kation. Utrymmet för missförstånd och osäkerhet är ofrånkomligt och det in-
verkar på utredningens robusthet. Detta bör beaktas vid prövningen av asylmål 
eftersom de inbegriper muntliga inslag i långt större utsträckning än de flesta 
andra förvaltningsmål.  

Muntlighet ses som ett viktigt utredningsmedel eftersom beslutsfatta-
ren/domaren kan ställa frågor och följdfrågor till den asylsökande. Tolkanvän-
darna bör emellertid vara medvetna om att det alltid finns en viss risk för att 
tolken misstolkar det som sägs, liksom att tolkanvändarna missförstår tolken. 
Detta är oundvikligt. 

 

5.2.6. Sammanfattning  
Asylmålens beskaffenhet har betydelse för domstolens utredningsansvar och 
robusthetskrav och det är centralt att framhålla att asylmål aktualiserar två al-
ternativa rättsföljder, uppehållstillstånd eller avlägsnande. I utlänningslagens 
förarbeten påtalas att asylmålen är udda i jämförelse med andra ansöknings-
mål i och med att de inbegriper mänskliga rättigheter som staten har att upp-
rätthålla. Denna hållning har även Migrationsöverdomstolen givit uttryck för 
då den slagit fast att utredningsansvaret är större för myndigheterna i asylä-
renden än i andra ansökningsärenden eftersom det i dessa kan föreligga ett 
skyddsbehov. Det sagda visar att asylmålen uppfattas härbärgera ett slags 
spänningsförhållande mellan tillstånd och avlägsnande.838 Förarbeten och pre-
judikat visar också att den i svensk rätt dominerande uppfattningen är att asyl-
mål i grund och botten utgör ett slags tillståndsmål.  

Utgångspunkten att ett asylmål framförallt gäller frågan om uppehållstill-
stånd implicerar att det är upp till den sökande att visa att omständigheterna 
är sådana att hen är i behov av internationellt skydd.839 Om sökanden lyckas 
uppfylla sin bevisbörda och övertyga prövningsinstansen om sitt skyddsbehov 
har hen enligt 5 kap. 1 § UtlL rätt till uppehållstillstånd i Sverige.840 Lyckas 
sökanden inte övertyga beslutsfattaren till den grad som beviskravet fordrar 

                               
836 S. Hale 2002, s. 25; J. Lee 2009, s. 93-114.  
837 I. Staffans 2012, s. 45. 
838 Se även ovan fotnot 697 och 699. 
839 I det föreliggande kapitlet har jag särskilt riktat in undersökningen på flyktingkategorin, men 
det finns som sagt ytterligare två skyddsbehovskategorier – alternativ skyddsbehövande och 
skyddsbehövande i övrigt – enligt 4 kap. 2-2 a §§ UtlL. I bevisbörde- och beviskravshänseende 
görs emellertid ingen skillnad mellan kategorierna. 
840 Om rätten att söka asyl, se ovan fotnot 611.  
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kommer ett beslut om att avslå tillståndsansökan jämte ett beslut om avlägs-
nande fattas. Även i detta avseende skiljer sig asylmålen från andra måltyper, 
där ett avslagsbeslut/ogillande typiskt sett inte leder till någon förändring.    

Bevisbördans placering på den asylsökande problematiseras sällan.841 Det 
ses som självklart att det ska vara upp till den sökande att bevisa sina påståen-
den om presumtiv förföljelse även om varken UtlL eller FN:s flyktingkon-
vention dikterar en sådan bevisbördefördelning.842 Däremot framhålls ofta att 
prövningsinstansen ska hjälpa den asylsökande att inhämta bevisning av det 
skälet att målen många gånger omfattar svårbevisade omständigheter. Pröv-
ningsinstansen har alltså ett utredningsansvar, men inte en bevisbörda. Genom 
att särskilja bevisbördan från bevisföringsansvaret kan ansvarsfördelningen 
mellan den asylsökande och prövningsinstansen göras tydligare. Inom asyl-
rätten är den gängse uppfattningen att inom ramen för asylprocessen är bevis-
bördan placerad på den asylsökande parten, även om bevisföringsansvaret 
delas; vilket alltså innebär att ansvaret att inhämta (producera) bevisning inte 
enbart ligger på den sökande.843 Av bevisbördans placering på den sökande 
kan vi skönja grundantaget att det är viktigare att ett beviljat uppehållstillstånd 
är materiellt riktigt, än att ett beslut om avlägsnande är det. Dylika antaganden 
styr hur vi karaktäriserar asylmålen. Ställer vi uppehållstillståndsfrågan i för-
grunden är det lätt hänt att målet skildras som ett gynnande beslut som gäller 
förmånen uppehållstillstånd. Den skildringen kan jämföras med om avlägs-
nandefrågan istället ställs i förgrunden, då tar målet snarare formen av ett be-
tungande beslut som gäller en ingripande åtgärd visavi den enskilde. 

Utöver att saken i målet påverkar domstolens utredningsansvar och frågan 
om vilket robusthetskrav som bör uppställas, så inverkar även andra aspekter 
av asylmålens karaktär. Exempelvis kan betydelsen av att asylmål vinner rätts-
kraft, att prognostiska bedömningar av skyddsbehov fordras och att det före-
ligger särskilda utredningssvårigheter beträffande situationen i den 
asylsökandes hemland nämnas. Dessutom kan förekomsten av tolkanvänd-
ning beaktas.  

När det gäller rättskraftsaspekten har sagts att utgångspunkten är att asyl-
domar ska vara orubbliga, och därför ska såväl uppehållstillståndsbeslut som 
avlägsnandebeslut vinna rättskraft. Den vanliga ordningen inom ramen för 
förvaltningsprocessen är annars att enbart beslut till förmån för en enskild part, 

                               
841 H. Zahle 2005, s. 23; H. E. Cameron 2018, s. 183. 
842 I Skyddsgrundsdirektivet art. 4 står att bevisbördan får placeras på den sökande. Medlems-
länderna är alltså fria att placera bevisbördan. 
843 Jfr not 779.  



 
 
188 

s.k. gynnande beslut, vinner rättskraft.844 När det gäller avslagsbeslut respek-
tive betungande beslut är premissen snarare den motsatta; de vinner i regel 
inte rättskraft i bemärkelsen res judicata.845  

I och med att även avlägsnandebeslut vinner rättskraft, trots att de torde 
räknas in till kategorin betungande beslut, har asylsökande i normalfallet bara 
en chans att få sina asylskäl prövade inom den ordinarie processen. Förekoms-
ten av rättskraft i asylprocessen kan ses som ett argument för att höga robust-
hetskrav bör ställas i asylmål. Om asylsökande enbart ges en chans till rättslig 
prövning så blir det alltmer angeläget att alla relevanta omständigheter och all 
relevant bevisning omfattas av prövningen.  

En annan aspekt av asylmålen som är av betydelse är att asylprövningen 
till stor del kräver prognostiska bedömningar beträffande risken för förföljelse 
eller annan asylgrundande behandling som den sökande står om hen inte får 
stanna kvar i Sverige. En osäkerhet kringgärdar prognostiska bedömningar. 
Det är inte bara svårt att veta vilka bevis som är relevanta, det är också svårt 
att veta vilka omständigheter, rättsfakta, som är relevanta. Ju mer utredning 
som finns, desto mer robust är i och för sig processmaterialet men prognos-
tiska bedömningar brukar i processrättsliga sammanhang beskrivas som en 
sådan systembunden egenskap som per definition innebär att ett särskilt högt 
robusthetkrav inte kan uppnås.  

Ett annat informationsproblem som domstolen har att hantera hör samman 
med situationen i det land som den asylsökandes asylskäl ska prövas mot. Inte 
sällan handlar det om stater med begränsade tryck- och yttrandefrihet, vilket 
minskar tillgängligheten till information. I landrapporter görs dessutom ett ur-
val som speglar vad författaren anser vara intressant och relevant. Om det sak-
nas information angående en viss händelse som den sökande gör gällande 
betyder informationsbristen inte nödvändigtvis att händelsen inte har ägt rum, 
det kan mycket väl bara vara så att den inte har uppfattats som relevant att 
rapportera om. 

Analysen beträffande asylmålens beskaffenhet ger motstridiga signaler 
med avseende på frågan om vilket robusthetskrav som bör uppställas. Å ena 
sidan finns en högt ställd målsättning om materiellt riktiga avgöranden; ingen 
person får avlägsnas från Sverige i strid mot principen om non-refoulement. 
Å andra sidan rör asylmålen prognostiska bedömningar gällande risken för 

                               
844 G. Wall 2014, s. 176. Res judicata gäller i vissa undantagsfall om den speciella förvaltnings-
rätten så stadgar, R. Lavin 2020b, s. 116-119. När det gäller UtlL ska i åtanke hållas att utfär-
dade uppehållstillstånd, som alltså utgör gynnande beslut, kan upphävas med stöd av de 
återkallelseförbehåll som återfinns i 7 kap. UtlL. När det gäller återkallelse enligt 7 kap. UtlL 
är bevisbördan placerad på Migrationsverket att visa att grund för återkallelse finns. G. Wall 
2014, s. 131. 
845 Som exempel kan nämnas att ett tvångsingripande enligt LVU inte vinner rättskraft utan ska 
prövas ånyo med jämna mellanrum. Enligt 13 § LVU ska omprövning avseende tvångsmässig 
vård ske minst en gång var sjätte månad. 
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förföljelse i framtiden vilket innebär att robusthetskraven inte kan ställas sär-
skilt högt eftersom det är svårt att leda framtiden i bevis. Av detta kan slutsat-
sen dras att även om robusthetskravet i och för sig inte kan ställas särskilt högt, 
så fordrar 8 § FPL med beaktande av principen om non-refoulement att dom-
stolen gör vad den kan för att tillse att processmaterialet är som pass omfat-
tande, robust, som möjligt. Detta kräver som sagt att robusthetsbegreppet 
operationaliseras, men också att det står klart för domstolen vilka omständig-
heter, rättsfakta, som ska bevisas. Annars är det svårt att överhuvudtaget av-
göra om bevissituationen är robust.  

I avsnittet som följer fördjupas och problematiseras flera av asylmålens 
särartade karaktäristika. Upprepningarna visavi 5.2 förekommer men tjänar 
syftet att ge sammanhang åt argument och resonemang och därmed möjliggöra 
en fristående läsning av avsnittet.  

5.3. Rättsfakta, beviskrav och robusthet i asylmål 
För att domstolen ska kunna ta ställning till om ett asylmål är så utrett som 
dess beskaffenhet kräver, det vill säga om utredningen är robust nog, måste 
domstolen känna till vilka omständigheter som är relevanta i förhållande till 
den tillämpliga lagen. Asylprövningen gäller frågan huruvida den asylsökande 
riskerar förföljelse eller allvarlig skada vid ett eventuellt återvändande till 
hemlandet. Prövningen försvåras av att de förhållanden som ska ledas i bevis 
ännu inte har inträffat.  

Domstolen förväntas att inom ramen för sitt utredningsansvar enligt 8 § 
FPL grunda prövningen på alla de omständigheter som är relevanta, oavsett 
om de anförts av part eller inte. Det betyder att domstolen måste reflektera 
över om det processmaterial som parterna fört in i målet är robust eller om det 
bör kompletteras i något avseende. Härvidlag bör domstolen förhålla sig dels 
till UtlL:s bestämmelser, dels till den information som processmaterialet in-
nehåller.846 Det är möjligt att de tillämpliga lagrummen och/eller det befintliga 
processmaterialet indikerar att domstolen bör vidta utredningsåtgärder. I pro-
cessrättsliga sammanhang används begreppet rättsfakta för att beteckna såd-
ana omständigheter som ska bevisas för att ett visst rekvisit ska kunna anses 
vara uppfyllt. Rättsfakta som ex officio får beaktas av domstolen kallas ibland 
för officialfakta.847 För att beteckna sådana omständigheter som anses fungera 
som bevis visavi ett rättsfaktum används begreppet bevisfakta.  

                               
846 Beträffande denna växelverkan mellan analys av rättsliga normer och fakta i det enskilda 
målet se ovan fotnot 82. 
847 Begreppet officialfakta behandlas i kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.7.3. 
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För att tydliggöra vilket rättsfaktum som ett visst bevis syftar till att bevisa 
används inom processrätten termen bevistema. Annorlunda uttryckt, bevis-
ningens tema är ett rättsfaktum.848 Den begreppsmässiga skillnaden mellan be-
vistema och rättsfaktum ligger i att ett bevistema betecknar en omständighet 
som en part påstår är relevant och bevisad genom den införda bevisningen, 
emedan rättsfakta betecknar de omständigheter som domstolen har slagit fast 
som relevanta och bevisade. När jag i det följande använder bevistema respek-
tive rättsfaktum speglar det ur vilket processubjekts perspektiv som ett visst 
moment skildras. I vissa fall är det motiverat att utgå från partens perspektiv 
och då använda bevistema, men så långt som det är möjligt kommer jag att 
enbart använda rättsfakta för att inte tynga en redan komplicerad beskrivning.  

Prognostiska bedömningar som syftar på framtida händelser skiljer sig från 
retrospektiva bedömningar. Omständigheter som betecknas som rättsfakta vid 
en retrospektiv bedömning utgör vid en prognostisk bedömning istället bevis-
fakta. Det innebär vidare att omständigheter som redan har inträffat ses som 
bevisfakta och/eller hjälpfakta.849 Skillnaden är viktig att iaktta för om en pro-
gnostisk prövning struktureras som om den gällde en retrospektiv bedömning 
kommer det blivande avgörandet grundas på vad som har hänt och inte vad 
som riskerar att hända.850 Uppdelningen mellan rättsfakta och bevisfakta vid 
framåtsyftande prognosbedömningar kan illustreras med följande skiss:  

                               
848 Ibland görs skillnad mellan bevistema och slutligt bevistema, varmed poängen är att ett slut-
ligt bevistema alltid relaterar till ett relevant rättsfaktum medan ett bevistema ibland har ett 
bevisfaktum som tema (kedjebevisning) eller ett rättsfaktummoment.  
849 Förhållandet mellan bevisfakta och rättsfakta behandlas i kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.4.  
850 I miljömål om förbudstalan enligt ML - som handlar om tillåtligheten av en viss verksamhet 
– utgörs bevistemat av den ”kommande olägenheten” genom till exempel luftförorening eller 
buller, se P. H. Lindblom 2002, s. 412. I mål om omhändertagande av barn enligt LVU är be-
vistemat ”kommande skada” i form av exempelvis psykisk ohälsa, A. Kaldal 2010, s. 176. Vid 
inhibitionsbedömningar krävs en prognos över huvudsakens slutliga utgång, H. Eklund 1998, 
s. 194.  
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Figur 9 - Rättsfakta, bevismedel och bevisfakta i asylprocessen 

När det gäller prognostiska bedömningar förekommer ibland termen prognos-
fakta istället för, eller kanske snarare som ett komplement till termen rätts-
fakta, för att uppmärksamma att prognostiska bedömningar avser händelser 
som inte redan har skett utan kan komma att ske. I vissa fall används prognos-
fakta synonymt med bevisfakta, och då betecknar istället termen prognostema 
rättsfakta.851  

En prognostisk bedömning kan i vissa fall grundas på en säker kunskap om 
möjliga utfall. Kastar vi en siffertärning med sex sidor vet vi att det finns det 
sex möjliga utfall och vi vet att om vi kastar tärningen är sannolikheten 1/6 

                               
851 B. Lindell 2017, s. 640 f; C. Diesen 2018, s. 256, 260; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz 
Roca 2003, s. 122 f. 
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för att tärningen ska visa siffran 2. Den prognostiska bedömning som ska gö-
ras inom ramen för ett asylmål är av en helt annan karaktär. Vi kan inte med 
samma säkerhet veta vilka konsekvenser som ett eventuellt avlägsnandebeslut 
kan leda till, och vi kan inte säkert fastställa att prognosen, risken/sannolik-
heten, för en viss konsekvens.  

Det föranleder frågan om prognosbedömningen ur rättslig synvinkel ska 
beskrivas som en faktafråga (bevisfråga) eller en normativ fråga (rättsfråga)? 
Enligt den processrättsliga systematiken så ska subsumtionsmomentet inte 
handla om faktafastställande utan att normativt bedöma vilka rättsliga etiketter 
som ska sättas på fakta.852 Dessutom kvarstår frågan om hur stor risken för 
förföljelse eller allvarlig skada behöver vara för att ett beslut om avlägsnande 
inte ska få fattas givet principen om non-refoulement?   

Inom migrationsrätten finns i huvudsak två olika angreppssätt vad gäller 
utformningen av prognostisk prövning och det är viktigt att särskilja dem, ef-
tersom risken för missförstånd annars är överhängande. Den ena metoden be-
nämner jag holistisk prövning och den andra tvåstegsmodellen.853 Redan här 
kan nämnas att tvåstegsmodellen enligt min mening kan leda tanken fel om 
den förstås som att två beviskrav ska tillämpas, ett mot bevisfakta och ett mot 
rättsfakta. En tvåstegsbedömning riskerar att försätta den asylsökande i ett 
sämre läge om den sökande först ska bevisa relevanta fakta, och därefter visa 
att risken är av en särskild dignitet det vill säga att risken måste nå en viss höjd 
för att vara relevant. Den holistiska prövningsmodellen är ett bättre alternativ. 

I det följande avsnittet ska jag genom fiktiva exempel illustrera vilka slags 
omständigheter som typiskt sett kan utgöra rättsfakta respektive bevisfakta, 
samt hur en holistisk flyktingskapsbedömning kan formas. Den materiellrätts-
liga avgränsningen följer samma resonemang som motiverade den materiella 
avgränsningen i avsnitt 5.2.3.   

5.3.1. Rekvisiten i flyktingdefinitionen   
Processen att bilda sig en förståelse för vilka rättsfakta som kan vara relevanta 
i målet kan beskrivas som en växelverkan mellan analys av lagbestämmel-
serna och fakta i målet.854 Även om det är svårt att avgöra i vilket delmoment 
tankeprocessen börjar så kan man kanske ändå formulera det som att parten å 
sin sida formulerar bevistemat liksom domstolen å sin sida sätter samman 
rättsfakta mot bakgrund av den utredning (bevisning) som finns tillgänglig i 
förening med den materiella lagstiftning som den aktuella rättsföljden i målet 
aktualiserar.855  
                               
852 H. Eklund 1998, s. 168. 
853 I brittisk rätt talas det ibland om holistisk bedömning och då menas att alla typer av omstän-
digheter ska beaktas samtidigt; dåtid, nutid och framtid. 
854 Beträffande denna växelverkan se ovan fotnot 82. 
855 Faktafrågorna, kan som Lindell påtalar ”sällan helt kan isoleras från den rättsliga värde-
ringen av dem” med vilket menas att det är svårt att skilja mellan bevis- och rättsfrågor. Vid 
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Asylmålen är i detta avseende speciella eftersom de aktualiserar två alter-
nativa rättsföljder; uppehållstillstånd respektive avlägsnande. Vilken rättsföljd 
som ska falla ut beror på om den asylsökande betraktas som skyddsbehövande 
eller inte. Den dominerande uppfattningen är att definitionen av vem som är 
skyddsbehövande enligt 4 kap. 1-2a §§ UtlL och förbudet mot non-refoule-
ment i 12 kap. 1-3 § UtlL trots de språkliga skillnaderna har samma materiella 
tillämpningsområde och därvidlag utgör spegelbestämmelser. Ur ett materi-
ellrättsligt perspektiv framstår det som om det spelar mindre roll om vi prövar 
flyktingdefinitionen eller avlägsnandeförbudet. Däremot kan det utifrån en 
processrättslig synvinkel ha större betydelse om prövningen tar avstamp i 
rättsföljden uppehållstillstånd eller avlägsnande. 

Diesen som menar att det finns goda skäl för att bevisbördan bör placeras 
på staten, Migrationsverket, när det gäller frågan om non-refoulement enligt 
12 kap. 2 § UtlL eftersom avlägsnandebeslut är ett betungande beslut) Diesen 
menar att den sökande ska vid tillståndsprövningen bevisa sin rätt att få stanna 
i Sverige (på grund av att hen riskerar skyddsgrundande behandling) och att 
Migrationsverket ska att bevisa att avlägsnandebeslut inte kommer att leda till 
att den sökande riskerar att utsättas för förföljelse om hen återsänds. Bevis-
kravet är, påpekar Diesen, det samma i de olika bestämmelserna även om det 
torde vara svårare för Migrationsverket att bevisa att något som inte är förhan-
den; frånvaron av risk för förföljelse. När det gäller prövningen asylpröv-
ningen är således fokusfrågan vad som talar för förföljelse och när det gäller 
avlägsnande är frågan snarare vad som talar mot förföljelse. Diesen ställer sig 
emellertid frågade om hur dessa två prövningar ska kunna förenas och ser ett 
problem i att det inte finns någon ”direkt korrespondens” mellan prövningen 
av uppehållstillstånd och verkställighetshinder. Detta ser jag för egen del som 
mindre problematiskt. Det står nämligen klart och tydligt i 8 kap. 6-7 §§ UtlL 
att verkställighetshinder enligt 12 kap. UtlL ska beaktas när ett beslut om av-
lägsnande ska fattas. Nåväl, Diesens föreslår ändå (trots att han saknar den 
formella kopplingen) att frågan ska lösas på så sätt att det först åligger den 
asylsökande att visa sin rätt att stanna. Om den asylsökande inte lyckas upp-
fylla sin bevisbörda så går bevisbördan över (i samma process) till Migrat-
ionsverket som ska visa att det inte föreligger hinder mot verkställighet på 
grund av förbudet mot non-refoulement. 856   

                               
bedömningen av vilka konkreta omständigheter som i ett visst sammanhang ska ses som rele-
vanta måste de rättsliga normerna tolkas, och därmed sagt finns det alltid ett utrymme för vari-
ation i och med att en tolkning inte speglar annat än uttolkarens förståelse. B. Lindell 2017, s. 
600. 
856 C. Diesen 2018, s. 290-292. Noll och Diesens analyser beträffande frågan om bevisbördans 
placering är intressanta. Om deras linjer accepteras antar jag att resultatet skulle bli att någon 
bevisbörda i klassisk mening inte ska tillämpas och att beviskravet är sannolikhetsövervikt och 
inget annat.    
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Nu gick jag händerlserna i förväg. Låt oss ta ett steg tillbaka och återvända 
till flyktingdefinitionen och analysera den frikopplad från rättstillämpnings-
perspektivet. Avsikten är inte att uttömmande analysera flyktingdefinitionens 
alla rekvisit, utan ambitionen är att belysa hur komplicerat stadgandet i 
4 kap. 1 § UtlL är. Flera av rekvisiten i paragrafen är kumulativa och ska så-
ledes bedömas i relation till varandra. Bestämmelsen är i det avseendet kom-
plex. Enligt 4 kap. 1 § UtlL definieras en flykting som en person som:  

 
1. befinner sig utanför det land som hen är medborgare i därför att  
2. hen känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av  
3. ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av 

kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhälls-
grupp, och 

4. inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta 
lands skydd. 

 
Som tydligt framgår av de kursiverade delarna måste flyktingskapsbedöm-
ningen göras sammantaget. Möjligen kan den första punkten avgöras skild 
från de övriga. Den är förhållandevis rättfram; den asylsökande måste ha läm-
nat sitt hemland. I och med att den sökande måste befinna sig i Sverige för att 
kunna söka asyl här utgör själva asylansökan bevisning för att hen lämnat sitt 
hemland. Det hindrar förstås inte att det fortfarande kan vara svårt för den 
asylsökande att bevisa vilket land som utgör hens hemland. 

När det gäller den andra punkten och det sammansatta rekvisitet välgrun-
dad fruktan finns, vilket tidigare har nämnts, olika tolkningar om hur det ska 
förstås. För egen del ser jag rekvisitet närmast som en processuell norm som 
stadgar att skyddsbehovsbedömningen ska vara framåtsyftande. Möjligen 
skulle ett slags beviskrav kunna läsas in i att fruktan ska vara välgrundad. I 
litteraturen sägs ibland att den fruktade förföljelsen ska vara ”sannolik” för att 
vara välgrundad. Jag återkommer till detta. Vidare erbjuder själva förföljelse-
rekvisitet ett betydande tolkningsutrymme i och med att det inte finns någon 
lagstadgad definition av förföljelse. Den uttalade idén är att förföljelsebegrep-
pet ska vara dynamiskt, och allmänt brukar sägas att förföljelse är liktydigt 
med en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna.857 Alla mänskliga 
rättigheter är i sammanhanget relevanta, kärnfrågan antas snarast ligga i all-
varlighetsgraden av själva kränkningen. Samtidigt är vissa mänskliga rättig-
heter inte möjliga att begränsa och de är skyddade mot undantag, vilket 
betyder att det inom ramen för en asylprocess visavi just den rättigheten inte 
får göras någon skillnad mellan en allvarlig kränkning och kränkning.   

                               
857 J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 183-185.  
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Till detta kommer kravet på orsakssamband som innebär att förföljelsen 
som den asylsökande riskerar enbart är relevant om den går att knyta till en 
viss konventionsgrund.858  

Ytterligare en svårighet är att fastlägga innebörden av förföljelsegrunderna, 
det vill säga punkt tre. Hur ska exempelvis sexuell läggning förstås? Det finns 
olika synsätt på vad en sexuell identitet är, och det präglar förstås förståelsen 
av rekvisitet sexuell läggning i flyktingdefinitionen.859  

Till sist, den fjärde punkten, handlar om huruvida staten kan erbjuda ett 
effektivt skydd på hemorten samt det s.k. internflyktsalternativet, det vill säga 
om finns det ett relevant och rimligt bosättningsalternativ i sökandens hem-
land.860  

5.3.2. Rättsfakta och bevisfakta vid flyktingskapsbedömning 
Lägger vi nu till de processuella frågor som domstolen har att hantera vid det 
faktiska prövningstillfället framträder en komplex situation. Som jag redan 
varit inne på medför rekvisitet välgrundad fruktan att prövningen ska vara 
framåtsyftande. Det betyder att domstolen ska bedöma om det finns en risk 
för att den asylsökande kommer att utsättas för förföljelse vid ett eventuellt 
återvändande. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att domstolen 
inom ramen för sitt utredningsansvar ska utreda och pröva de omständigheter 
som den anser är relevanta och härvidlag ska domstolen inte blint förlita sig 
på parternas processföring. Domstolen ska tillse att utredningen i målet blir 
tillräckligt robust. Den prognostiska karaktären av asylprövningen innebär 
som sagt särskilda svårigheter att fastlägga vilka omständigheter som i det 
enskilda målet kan vara aktuella. Den framåtsyftande bedömningen innebär 
också att själva bevisprövningen måste struktureras på ett annat sätt än vad 
som är brukligt vid retrospektiva bedömningar.861  

I ett asylmål utgörs rättsfakta av den behandling som kan förväntas drabba 
den asylsökande i hemlandet. Det skulle till exempel kunna röra sig om ett 
politiskt betingat fängelsestraff eller könsstympning. I sådana fall kan bevis-
fakta bestå av information om att den sökande lämnat sitt hemland utan giltigt 
utresetillstånd, att hemlandsregimen straffar och fängslar regimkritiker, att sö-
kande har en viss sexuell läggning, att sökande har eller antas ha en viss poli-
tisk uppfattning, att sökanden har blivit torterad, att hemlandsregimen 
bedriver flyktingspionage etc.  

                               
858 Ibid., s. 368.  
859 R. Thorburn Stern och H. Wikström 2016, s. 268. 
860 J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 332. 
861 I vissa typer av prognostiska processer kan emellertid omständigheter som redan inträffat 
spela en avgörande roll för hur prognosbedömningen ska göras. Inom asylrätten är utgångs-
punkten att om den asylsökande redan har utsatts för förföljelse så utgör detta en allvarlig in-
dikation på att förföljelse riskeras framgent. Detta kommer bl.a. till uttryck 
Skyddsgrundsdirektivet art. 4(4).  
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I sin avhandling ” Parallella processer” har Kaldal utifrån ett processuellt 
perspektiv analyserat LVU-processen och hur prognostiska bedömningar 
inom ramen för LVU ska struktureras. Enligt 2 § LVU får ett barn som riske-
rar att fara illa i sin hemmiljö omhändertas av myndigheterna. Kaldal förklarar 
att prövningen enligt den aktuella bestämmelsen ska göras i två steg. Först ska 
de s.k. miljörekvisiten i paragrafen prövas och de tar sikte på vad barnet i sin 
hemmiljö redan har utsatts för.862 Det kan exempelvis röra sig om att barnet 
har utsatts för fysisk eller psykisk misshandel eller att brister i omsorgen har 
förevarit. Perspektivet är retrospektivt. Omständigheter som kan subsumeras 
under ett miljörekvisit benämns bakgrundsfaktorer. En bakgrundsfaktor utgör 
ett rättsfaktum. Om de relevanta bakgrundsfaktorerna bevisas går prövningen 
vidare till den prognostiska bedömningen som rör frågan om det föreligger 
påtaglig risk för att barnet far illa. Viktigt att notera är emellertid att bak-
grundsfaktorerna måste bevisas för att prövningen ska gå vidare till det pro-
gnostiska momentet. Det vill säga, om det inte står klart att brister i omsorgen 
har förevarit stannar domstolens prövning där. Omständigheterna som i den 
retrospektiva prövningen utgjort bakgrundsfaktorer, det vill säga rättsfakta, 
ses i den prognostiska processen istället som bevisfakta. Kaldal uttrycker det 
som att bakgrundsfakta i steg två omvandlas till bevisfakta. 

Kaldal har föreslagit att tekniken med uppdelning i bakgrundsfaktorer och 
prognosfakta kan appliceras även i asylmålen eftersom flyktinggrund ska fast-
ställas innan förföljelsegrunden kan prövas. 863 Även om jag ser poängen med 
att dela upp prövningsmomenten när det gäller 2 § LVU eftersom den pröv-
ningen inte enbart är prognostisk, så har jag svårare att hålla med om att asyl-
prövningen kan delas upp på samma vis. Förvisso måste vissa frågor redas ut 
inledningsvis som exempelvis varifrån den asylsökande kommer. Den pröv-
ningen är retrospektiv, men när den väl är avgjord så är bedömningen framåt-
syftande. Till skillnad från LVU-målen så kan domstolen vid ett asylmål inte 
stanna vid att den asylsökande inte gjort har bevisat ett s.k. bakgrundsfakta 
som exempelvis sin identitet. I alla fall inte så länge prövningen omfattar av-
lägsnandefrågan. 

Även Diesen använder bakgrundsfakta och prognosfakta i förhållande till 
asylprövningen, och hans infallsvinkel liknar Kaldals. Diesen ställer upp föl-
jande definitioner. Bakgrundsfakta utgörs av information som består av upp-
gifter om den sökandes person, grupptillhörighet och tidigare erfarenheter. 
Prognosfakta utgörs av information om de konkreta omständigheter som talar 
för/mot förföljelse vid återvändande. Hjälpfakta utgörs av landinformation.864 
Diesen menar i och för sig inte att bakgrundsfakta ska prövas först och pro-
gnosfakta därpå, utan framhåller att det i strikt mening enbart är prognosfakta 
som är relevanta för flyktingbedömningen. Poängen som Diesen vill göra här 

                               
862 A. Kaldal 2010, s. 184. 
863 Ibid., s. 191.  
864 C. Diesen 2018, s. 259. 



 
 

197

är framförallt att prövningen av bakgrundsfakta inte handlar om att ställa en 
framtidsprognos utan att fastställa de förhållanden som råder för vid tidpunk-
ten för prövningen, eftersom sådan kunskap behövs vid bedömningen av pro-
gnosfakta.865 Jag håller med Diesen till viss del, men jag är inte övertygad om 
att prövningen av det som han benämner som bakgrundsfaktorer i alla lägen 
handlar om tidigare eller nuvarande förhållanden. Att bedöma varifrån den 
sökande kommer är ett undantag, men när det gäller till exempel förföljelse-
grunderna handlar den relevanta frågan om hur den asylsökande kommer upp-
fattas av hemlandsmyndigheterna/samhället/familjen etc. vid ett eventuellt 
avlägsnande till hemlandet. Kommer hen att tillskrivas en viss politisk upp-
fattning, sexuell läggning etc. och kommer hen att utsättas för förföljelse eller 
allvarlig skada på grund av det tillskrivna karaktärsdraget?  En sådan prövning 
tar sikte på framtiden, och det betyder att om den asylsökande ”verkligen” har 
en viss sexuell läggning etc. blir sekundär.866  

De omständigheter som vid asylprövningen ska bevisas och som i rättslig 
mening konstituerar förföljelse ligger i framtiden. Rättsfakta utgörs alltså av 
händelser som riskerar att äga rum, och det för med sig att tidigare erfarenheter 
och händelser respektive nuvarande omständigheter ska kategoriseras som be-
visfakta. 

För att illustrera vad jag menar ska jag bygga ut Figur 9 - Rättsfakta, bevis-
medel och bevisfakta i asylprocessen, med ett tillämpat exempel.   

Sara - ett fiktivt exempel 
Ponera att Sara ansöker om asyl i Sverige och anför att hon vid ett återvän-
dande till sitt hemland riskerar att fängslas eftersom hon har lämnat hemlandet 
utan giltigt utresetillstånd och har sökt asyl utomlands. Sara menar att ett 
fängsligt förvar i hemlandet skulle utgöra en allvarlig kränkning av hennes 
mänskliga rättigheter. Sara anför att hon riskerar att utsättas för fysiskt våld 
och sexuella övergrepp eftersom det är välkänt att dylikt förekommer i landets 
fängelser. Vidare anför Sara att det betraktas som en politisk handling att 
lämna hemlandet och ansöka om asyl utomlands och därmed är straffet poli-
tiskt motiverat.867 Som bevisning, utöver sin muntliga utsaga, lämnar Sara 
landinformation till stöd för sina uppgifter om rådande förhållanden i hemlan-
det och ett giltigt pass utan utresestämpel. 

Migrationsverkets bedömning är emellertid att Sara inte kommer att fängs-
las för den illegala utresan eftersom hemlandsmyndigheterna inte känner till 
att Sara har lämnat landet illegalt och inte heller finns det skäl att tro att staten 
lägger ner resurser på att kontrollera hemvändande medborgares status så 
                               
865 Ibid., s. 250-258.  
866 R. Thorburn Stern och H. Wikström 2016, s. 102. 
867 De mänskliga rättigheter som skulle kunna vara aktuella i ett dylikt scenario är bl.a. rätten 
att inte utsättas för ingripande för sina åsikters skull enligt art. 19 Internationella konventionen 
om medborgerliga och politiska rättigheter; rätten att inte utsättas för tortyr enligt art. 3 Tortyr-
konventionen; rätten att inte utsättas för diskriminering enligt art. 1 FN:s kvinnokonvention.  
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länge de har giltiga passhandlingar. Migrationsverkets uppfattning är vidare 
att det enligt lagstiftningen i Saras hemland inte är kriminaliserat att söka asyl 
utomlands och att det därför inte är sannolikt att hon kommer att utsättas för 
asylgrundande behandling om hon tvingas återvända till hemlandet.  

Målet överklagas och migrationsdomstolen har då att bedöma parternas på-
ståenden i förhållande till bevistemat som i detta fall kan formuleras som: Sara 
riskerar att fängslas i sitt hemland på grund av den illegala utresan och/eller 
på grund av att hon sökt asyl utomlands.  

 
Bevisvistema/rättsfakta och bevisfakta i målet blir då:  
  

 

Figur 10 - Exempel 1 Sara 

BevisfaktaBevismedel

Rättsfakta/
Slutligt 

bevistema

Sara riskerar att/kommer att 
fängslas pga illegal utresa och  sökt 

asyl utomlands

Sara

Jag har rest ut ur mitt hemland utan 
tillstånd och därför riskerar jag att 

fänglsas om jag återvänder. 

Jag känner till flera andra personer 
som har straffats och fängslats på 

grund av att de sökt asyl utomlands. 

Landinformation

Rapport 1: Det är kriminaliserat att 
lämna det akutella landet illegalt, 

men det är oklart om åtal väcks och 
huruvida straff verkställs. Ingen info 

om kriminaliserat att söka asyl  

Rapport 2:  Det är kriminaliserat att 
lämna det aktuella landet illegalt, 
men det finns inga kända fall där 
annat än bötesstraff dömts ut. 
Omfattande flyktingspionage.

Migrationsverkets uppgifter
Myndigheterna kommer inte att 

upptäcka att Sara har rest ut 
olovligen. Det är inte kriminaliserat 

att söka asyl utomlands.
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När bevisfakta har sorterats i förhållande till bevistemat (det vill säga den om-
ständighet som Sara menar utgör relevant rättsfaktum) ska domstolen värdera 
och pröva den införda bevisningen och besvara frågan om Sara riskerar att 
fängslas vid ett eventuellt återvändande och om den behandlingen utgör för-
följelse i lagens mening. Vikten av att bevistemat formuleras utifrån de om-
ständigheter som riskerar att inträffa framgent kan inte nog understrykas. Om 
bevistemat vid prognostiska bedömningar formuleras som om prövningen 
gällde en retrospektiv bedömning kommer avgörandet grundas på vad har 
hänt, och inte vad som riskerar att hända.  
 

5.3.3. Framtidsprognoser – att fastställa rättsfakta utifrån 
bevisfakta  

Bevisfakta i målet ska värderas och ges ett visst bevisvärde. Utifrån det sam-
lade bevisvärdet ska domstolen sedan bedöma om en viss omständighet – ett 
rättsfaktum – kan anses vara bevisad. Bevisfakta kan tillmätas olika bevisvär-
den, de kan skattas högt och de kan skattas lågt, men oavsett vilket värde som 
domstolen fäster vid bevisningen ska samtliga läggas till grund för domstolens 
bedömning av rättsfakta i målet. En förutsättning är naturligtvis att informat-
ionen i bevisningen bedöms vara relevant. Rättsfakta ska däremot inte ges 
olika värden, utan domstolen har bara två potentiella slutsatser: bevisat eller 
inte bevisat. Ett rättsfaktum är bevisat om bevisningens värde sammanfaller 
med eller överträffar det tillämpliga beviskravet.  

Inom processrätten används begreppsparet bevisbördepunkt och bevisvär-
depunkt för att illustrera förhållandet mellan det tillämpliga beviskravet, be-
visbördans placering och bevisningens tillerkända värde.868 
Bevisbördepunkten upplyser om vilket beviskrav som gäller och vilken part 
som har bevisbördan. Bevisbördans placering tydliggör vilken part som i ut-
gångsläget måste bevisa de relevanta omständigheterna i målet. Bevisvärde-
punkten illustrerar om den bevisbördebärande parten har lyckats övertyga 
domstolen om ett visst rättsfaktums existens. I och med att beviskravet är re-
lativt påverkar beviskravets nivå hur pass övertygad domstolen måste vara be-
träffande en viss omständighets existens för att domstolen ska kunna slå fast 
ett visst rättsfaktum är bevisat. Vad detta innebär vid en prognostisk bedöm-
ning i asylprövningen behandlas längre fram.  

Tillämpar vi modellen med bevisbörde- och bevisvärdepunkt på den 
svenska asylprocessen enligt UtlL gäller följande.869 Bevisbördan sägs ligga 

                               
868 Eftersom det alltid föreligger viss osäkerhet i detta moment måste risken fördelas mellan 
processubjekten. Beviskrav är ett sätt att hantera denna risk, och bevisbördans placering är ett 
annat.   
869 Ang. innebörden av bevisbördepunkt och bevisvärdepunkt se kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.5.3. 
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på den asylsökande som har att bevisa att ett skyddsbehov föreligger. Det be-
tyder alltså att utgångspunkten för prövningen är att den sökande inte riskerar 
förföljelse eller allvarlig skada. Beviskravet antas vara sannolikt. 
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Det sagda kan illustreras med följande figur:    
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hur bevisvärderingsmoment i praktiken ska/bör gå till råder olika meningar 
om, och jag har inte för avsikt att gå in i den diskussionen.870  

Däremot vill jag göra ett kort inlägg beträffande den processuella termen 
”hjälpfakta” som ofta tillgrips när bevisvärdering diskuteras i processrättsliga 
sammanhang. Med termen hjälpfakta avses information som påverkar värdet 
av ett bevisfaktum i höjande eller sänkande riktning.  

Ett hjälpfaktum kan till exempel vara ljusförhållandena på en plats där ett 
vittne säger sig ha iakttagit en viss händelse. Om iakttagelsen gjorts på en plats 
som varit väl upplyst (hjälpfakta) eller om den skett på en plats som saknade 
utomhusbelysning (hjälpfakta) kan den informationen påverka värdet av vitt-
nesutsagan. Lindell liksom Lindblom har emellertid framhållit distinktionen 
mellan bevisfakta/hjälpfakta som tveksam.871  

Tveksamheten består framförallt i att uppdelningen ger sken av att bevis-
fakta skulle ha ett bevisvärde i sig, och att det värdet kan sänkas eller höjas 
genom att analysera dem med stöd av hjälpfakta. I själva verket har ett vitt-
nesmål inget självständigt grundvärde, utan det är alltid betingelserna tillsam-
mans med innehållet i utsagan som domstolen bedömer och sedan ger ett visst 
bevisvärde.  
                               
870 B. Lindell 2017, s. 573 ff.  
871 Ibid., s. 121, 527; P. H. Lindblom 2002, s. 450 not 189. 
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Relevanta fakta som till-
sammans talar för bevis-
temat (som 
uppenbarligen inte når 
beviskravet i exemplet ).   Fakta som talar mot 

bevistemat   

Prognos – risk 
för asylgrun-
dande behand-
ling 

sa
nn

ol
ik
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Prognos – icke 
risk för asyl-
grundande  
behandling 

BVP – Bevisvärdepunkten 
visar att den samlade bevis-
ningens värde. I detta fall 
når det inte upp till bevis-
kravet.  

BBP – Bevisbördepunkten vi-
sar att bevisbördan är placerad 
på den asylsökande och att be-
viskravet sannolikt.  

Figur 11 - BVP och BBP avseende asylskäl
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Även om kritiken som riktas mot uppdelningen är berättigad, tror jag ändå 
att det kan utgöra ett pedagogiskt hjälpmedel eftersom det kan användas för 
att beteckna en viktig informationskategori; information som fungerar som ett 
slags kontrollkriterium eller bedömningsgrund vid värderingen av bevisfakta.  

Inom processrätten brukar man säga att domaren vid bedömning av bevis-
ningen tillgriper sina s.k. erfarenhetssatser.872 Det brukar i dessa sammanhang 
framhålls att domstolens bedömning, som alltså baseras på domarnas erfaren-
heter, ska vara objektivt grundad i meningen att domarens subjektiva uppfatt-
ning inte ska prägla bevisvärderingsmomentet.873 Hur subjektiva 
erfarenhetsatser ska kunna särskiljas från allmänna dito är oklart, men oavsett 
hur vi ställer oss till den saken är det förstås prioriterat att domstolen så långt 
det är möjligt redovisar bedömningsstegen och motiverar utgången i målet.874  

I detta steg kan möjligen begreppet hjälpfakta vara användbart. Hjälpfakta 
ska då användas utifrån premissen att den ramar in sådan information som 
bevisfakta kan jämföras med och kontrolleras mot vid bevisvärderingsmo-
mentet. En hel del information kommer säkerligen att tjäna både som hjälp-
fakta och bevisfakta i samma mål. Låt mig exemplifiera genom att bygga ut 
det föregående exemplet med Sara.    

Sara – ett exempel forts. 
Genom att föra in kategorin hjälpfakta i kolumnen längst till höger får vi en 
skiss som illustrerar vilken information som den införda bevisningen ställs 
emot när domstolen fastställer dess värde.   

 

                               
872 B. Lindell 2017, s. 121, 527, 601 ; A. Kaldal 2010, s. 201.  
873 R. Nordh 2019c, s. 35. 
874 Ibid., s. 37.  
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Figur 12 - Exempel 2 Sara 

Skissen ovan visar således vilken funktion hjälpfakta kan ges i relation till 
bedömningen av bevisfakta. Det blir också tydligt att hjälpfakta kan ses som 
bevisfakta och vice versa, men det är inte unikt för begreppsparet bevisfakta-
hjälpfakta och gäller på samma sätt för bevisfakta-rättsfakta. Det blir också 
tydligt att begreppen hjälpfakta och erfarenhetssatser överlappar.  

5.3.4. Beviskrav i flyktingskapsbedömning 
När vi har kommit så långt att bevistemat är formulerat, och vi alltså har en 
föreställning om vilka rättsfakta som ska bevisas uppkommer frågan om vilket 
beviskrav som ska gälla.875 Ett beviskrav är ett slags mått på hur övertygande 
bevisningen ska vara (utifrån domstolens perspektiv) i förhållande till ett visst 

                               
875 B. Lindell 2017, s. 613. 
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rättsfaktum. Om bevisvärdet är tillräckligt högt och sammanfaller eller över-
träffar det ställda beviskravet ska det aktuella rättsfaktumet anses vara bevi-
sat.876 Till frågan om beviskrav kopplas också vanligen frågan om vilken av 
parterna som ska bära risken för ovisshet om faktums existens, och den risk-
fördelningen framgår av bevisbördans placering.877 Nordh beskriver att bevis-
bördan ger uttryck för att domstolen ska utgå från att verkligheten är gestaltad 
på ett visst sätt, om det inte med en viss grad av sannolikhet kan konstateras 
vara på motsatt sätt.878 Hur bevisbördan placeras i ett mål signalerar alltså pre-
misserna för prövningen eftersom bevisbördan pekar ut vilken av parterna som 
initialt står i underläge och som i första hand har att bevisa fakta i målet och 
övertyga domstolen om att en viss rättsföljd ska dömas ut. I brottmål ligger 
bevisbördan på åklagare och utgångspunkten är således att den tilltalade inte 
ska dömas till ansvar för brott om inte åklagaren lyckas uppfylla sin bevis-
börda. Bevisbördans placering grundas i oskuldspresumtionen och uppfatt-
ningen att den som är misstänkt för ett brott ska betraktas som oskyldig till 
dess att motsatsen har bevisats. Det är emellertid inte alltid så att bevisbördans 
placering framgår klart och tydligt av en rättsregel eller praxis och då är dom-
stolen hänvisad till att överväga olika argument som kan ha betydelse för be-
visbördans placering.879 

Den allmänna utgångspunkten i svensk rätt brukar vara att den asylsökande 
ska göra behovet av internationellt skydd sannolikt. Det betyder alltså att ut-
gångspunkten inom asylprocessen är att den asylsökande inte kan antas riskera 
skyddsgrundandebehandling, och att den svenska staten därmed utan hinder 
av principen om non-refoulement får avlägsna den sökande, om hen inte be-
visar sitt skyddsbehov.  

5.3.4.1. Beviskravet – en sannolik risk? 
Inte sällan framhålls att den asylsökande inte måste visa att förföljelse eller 
annan asylgrundande behandling kommer att ske utan att det finns en risk för 
att asylgrundande illa-behandling kommer att inträffa. Som utgångspunkt tas 
alltså att det inte ska ställas för höga krav på den sökande, och därför ställs 
beviskravet till sannolikt. Det anses dessutom lättare att bevisa att det förelig-
ger en risk för att något ska hända än att bevisa att något kommer att ske. 

Inom processrätten används beviskrav som ett instrument för att hantera 
situationen att sakförhållanden, existensen av rättsfakta, alltid är mer eller 

                               
876 I det tidigare nämnda avgörandet, Karanakaran mot Secretary Of State For The Home 
Department, uttalar Lord Brooke att en bedömning av en framtida risk kräver att alla bevisfakta 
beaktas samlat. Endast omständigheter som beslutsfattaren finner fullständigt substanslösa får 
avfärdas och sorteras bort inför riskbedömningen. I stort sett ska alla införda omständigheter 
alltså beaktas, även om vissa självklart får ges större tyngd än andra.  
877 B. Lindell 2017, s. 613. 
878 R. Nordh 2019c, s. 13. 
879 B. Lindell 2017, s. 617.  
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mindre osäkra.880 Genom att tillämpa ett lägre beviskrav lättas bevisbördan för 
den bevisbördebärande parten eftersom bevissituationen inte behöver vara 
lika övertygande för att rättsfakta ska anses bevisade. Oavsett om vi ställer ett 
lägre beviskrav eller högre beviskrav så behöver den asylsökande inte bevisa 
att förföljelse kommer att ske utan bara att det föreligger risk för att förföljelse 
kommer att ske.881 

Det nyss sagda kan illustreras genom att jämföra med premisserna för 
straffprocessen. I brottmål är beviskravet i normalfallet högt ställt, och bevis-
bördan ligger initialt på åklagaren av det skälet att den överordnade idén är att 
fällande domar så långt möjligt ska vara materiellt riktiga. Ett högt beviskrav 
innebär inte att alla domar kommer att bli materiellt riktiga, men det borgar 
för att åtminstone fällande domar i stor utsträckning bli riktiga (vilket samti-
digt innebär att friande domar i högre utsträckning blir ”oriktiga”). Överfört 
till asylmålen där ett lågt beviskrav ställs, sannolikt, innebär det följaktligen 
att det fästs mindre vikt vid att positiva uppehållstillståndsbeslut blir materi-
ellt riktiga. Ett lägre beviskrav innebär visserligen en större risk för felaktigt 
utfärdade uppehållstillstånd, men samtidigt ligger bevisbördan placerad på 
den asylsökande i processen vilket innebär att det är den sökande som står 
risken för felaktigt avslagna uppehållstillståndsbeslut. Det innebär också i 
praktiken att den asylsökande står risken för felaktiga avlägsnandebeslut ef-
tersom sådana beslut i princip har positiv rättskraft i förhållande till avlägs-
nandebeslut. Detta är ett av skälen till varför det är så viktigt att 
uppmärksamma att asylprocessen inte bara gäller frågan om tillstånd utan 
också frågan om avlägsnande. Med risk menas här alltså att drabbas – lida 
rättsförlust – av det felaktiga beslutet. 

  Påståendet att det är lättare att bevisa att det finns en risk för att något ska 
inträffa, än att bevisa att något kommer att inträffa kan också förstås på det 
viset att prognosbedömningen kräver att subsumtionsmomentet ändrar karak-
tär.882 Lindell förklarar det som att prognosfakta har ”sannolikhetskaraktär” 
och därför ”bevisverkan” för prognostemat. Av det skälet skiljer sig subsumt-
ionsmomentet vid prognosprövningar från subsumtionsmomentet vid en ret-
rospektiv prövning enligt Lindells uppfattning. Vid en prognosbedömning 
måste domstolen ta ställning till om fastställda prognosfakta gör den förvän-
tade risken sannolik. Rättsfakta som ligger till grund för prognosen blir så att 
säga ”rättsfakta med bevisvärde”.883 Även om jag håller med om att det är 

                               
880 I vissa fall handlar svårigheten inte om att vi saknar fullständig kunskap om en viss omstän-
dighet utan om att det är svårt att över huvud taget klarlägga vilka omständigheter som är rele-
vanta i sammanhanget, se ibid., s. 626. 
881 Så länge bevisbördepunkten ligger på den högra sidan av skalan i Figur 11på s. 201 står den 
asylsökande risken.  
882 I vanliga fall är utgångspunkten att en viss omständighet är bevisad eller inte. Jfr figuren 
med BVP och BBP. När den värderingen är gjord finns ingen risk kvar att hantera på det s.k. 
faktaplanet. 
883 B. Lindell 2017, s. 641; B. Lindell 1989, s. 89, 131 f.  
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skillnad mellan att bedöma sannolikheten för att något har hänt i jämförelse 
med att något kommer att hända, kan jag inte reservationslöst instämma i Lin-
dells resonemang. Framförallt som det antyder att subsumtionsmomentet i 
andra måltyper inte skulle kräva av domstolen att värdera den rättsliga rele-
vansen av konkreta rättsfakta i förhållande till rekvisiten, som om det i nor-
malfallet inte skulle föreligga osäkerhet om hur ett visst rekvisit ska tolkas och 
vilka rättsfakta som är relevanta. Jag tolkar Lindell som att han vill tydliggöra 
att karaktären av domstolens bedömning av rättsfakta skiljer sig åt beroende 
på om det gäller att sätta rättsliga etiketter på konkreta omständigheter som 
redan har ägt rum (vilket i normalfallet klassificeras som en rättsfråga), eller 
om det gäller att ställa en prognos utifrån framtida omständigheter (vilket krä-
ver en sannolikhetsbedömning och därmed är bevismässigt).  

Om subsumtionsmomentets karaktär i respektive situation kan mycket sä-
gas och det står klart att det föreligger avsevärda skillnader mellan att fastställa 
att något har hänt respektive att något kommer att hända. Innan jag går vidare 
och lämnar de processuella implikationerna av att asylprocessen är prognos-
tisk till sin karaktär vill jag lyfta skillnaden mellan den holistiska prövnings-
modellen och tvåstegsmodellen. I den holistiska modellen prövas alla 
bevisfakta i förhållande till bevistemat på en och samma gång, till skillnad 
från tvåstegsmodellen vari domstolen först prövar vilka rättsfakta som ska an-
ses bevisade och sedan utifrån de rättsfakta som har fastställts går vidare och 
bedömer huruvida en viss risk föreligger (i förhållande till en stipulerad risk-
nivå). I en tvåstegsprövning riskerar den sökande att hamna i ett sämre läge 
än om domstolen prövar risken för förföljelse utifrån ett holistiskt synsätt och 
sammanför beviskravet med risknivån. 

Inom asylrätten framhålls ofta att den sökande inte ska behöva bevisa att 
förföljelse kommer att inträffa om hen tvingas återvända till sitt hemland utan 
att det räcker med att den sökande kan visa att det föreligger en risk för att 
förföljelse kommer att ske.884 Vissa framhåller därför att beviskravet inte ska 
ställas för högt. Andra påtalar att det är risknivån som inte ska ställas för 
högt.885 Ibland avses säkert samma sak, dvs. att risknivån är ett uttryck för 
beviskravet och vice versa, men det är inte alltid så vilket blir tydligt om 
blicken exempelvis vänds mot utländsk praxis.  

5.3.4.1.1. Holistisk prövningsmodell  
I den brittiska kontexten är den dominerande uppfattningen att beviskravet 
och risknivån inte går att separera eftersom prövningen ska vara ”holistisk” 

                               
884 M. Reneman 2016, s. 192.  
885 Frågan om vilket beviskrav som ska gällas diskuteras bl.a. av G. S. Goodwin-Gill och J. 
McAdam 2007, s. 54-60; C. Costello 2016. Frågan om vilken risknivå som är relevant disku-
teras i litteraturen av bl.a. J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 110; I. Staffans 2012, s. 
100.not 111; F. Cherubini 2015, s. 15; Handbok om förfarandet och kriterierna vid 
fastställande av flyktingars rättsliga ställning; M. Reneman 2016, s. 193. 



 
 

207

och göras samtidigt visavi det slutliga bevistemat som är frågan om det före-
ligger ”risk för förföljelse”.886 I två välkända brittiska avgöranden, Kaja v. 
Secretary of State for the Home Department887 och Karanakaran v. Secretary 
of State for the Home Department888, har tvåstegsmodellen kontra den holist-
iska prövningsmodellen diskuterats. I det första fallet, Kaja, framhöll domsto-
lens majoritet att prövningen av frågan om en asylsökande hyser välgrundad 
fruktan inte ska göras enligt en tvåstegsmodell; där ett första steg skulle utgö-
ras av faktafastställande (mot ett visst beviskrav) avseende redan inträffade 
händelser och nuvarande omständigheter, och ett andra steg där själva pro-
gnosbedömningen beträffande den framtida risken för förföljelse skulle ske. 
Istället förespråkade domstolen en holistisk bedömning i vilken bevistemat 
(the ultimate question) består av prognosen för förföljelse. Den prognosbe-
dömningen ska grundas på alla bevis rörande historiska, samtida, och framtida 
omständigheter som är av relevans och som inte helt kan avfärdas. Domstolen 
påtalade att en tvåstegsmodell riskerar att snedvrida prövningen eftersom pro-
gnosen (risken) för förföljelse i steg två kommer att grundas på ett material 
som är beskuret i och med att alla påstådda omständigheter som inte bevisats 
bortsållas i steg ett. Ytterligare ett problem med tvåstegsmodellen som påtalas 
i Kaja är att risken att beslutsfattaren inte fokuserar på den centrala frågan, 
risken för förföljelse framgent, utan blandar ihop olika frågor.889 Det relevanta 
beviskravet är enligt domstolens avgörande i Kaja ”reasonable likelihood”. 

I Karanakaran togs ånyo frågan om tvåstegsmodellen upp. Domstolen, ge-
nom LJ Brooke, framhöll att en tvåstegsmodell inte bör komma i fråga och 
hänvisade till tidigare rättspraxis, bl.a. Kaja, och menade att den holistiska 
modell som där etablerats fortsatt bör gälla.890 Vidare poängterade LJ Brooke 
att all bevisning ska beaktas med det bevisvärde som tillmäts dessa (såvida 
den inte helt uppenbart kan avfärdas). På basis av denna bevisning ska dom-
stolen ställa sig frågan huruvida det finns en betydande risk (serious risk) för 
förföljelse för det fall att den sökande tvingas återvända till sitt hemland.891 
Beträffande frågan om vilken risknivå som är relevant framhölls i målet att 
det ska vara frågan om en ”serious possibility” (vilket, enligt domare LJ 
Brook, är ekvivalent med ”reasonable likelihood” som tillämpades i Kaja). 

                               
886 J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 121; I. Staffans 2012, s. 201. 
887 Kaja mot Secretary of State for the Home Department, dom av den 10 juni 1994.  
888 Karanakaran mot Secretary Of State For The Home Department dom av den 25 januari 
2000. 
889 Kaja mot Secretary of State for the Home Department dom av den 10 juni 1994, § 30. 
890 Karanakaran mot Secretary Of State For The Home Departmentdom av den 25 januari 2000, 
§ 22. 
891 Lord Brook hänvisar i Karanakaran § 20 till bl.a. australiensk praxis och Lord Sackvill 
formulerar att the ultimate question is ”future risk” (§ 60-67). 
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5.3.4.1.2. Tvåstegsmodell  
I kanadensisk och tysk praxis är emellertid ståndpunkten en annan och där 
görs prövningen enligt en tvåstegsmodell.892 I det första steget ska relevanta 
rättsfakta fastställas, varvid endast sådana omständigheter som uppfyller be-
viskravet medräknas i beslutsunderlaget (vilket alltså innebär att sådana om-
ständigheter som bara ”nästan” bevisas helt faller utanför den efterföljande 
riskbedömningen). I det andra steget ska själva riskbedömningen göras utifrån 
de bevisade omständigheterna, rättsfakta, i målet.893 Rättsfallen Li v. Ca-
nada894 och Hinzman v. Canada895 ger en bild av det kanadensiska synsättet. I 
Li mot Kanada förordar domstolen (genom domare Rothstein) att prövningen 
av asylskäl ska göras i två steg. I det första steget ska domstolen bedöma vilka 
fakta som ska läggas till grund för bedömningen av förföljelse och i det andra 
steget ska domstolen bedöma risken för förföljelse vid ett återsändande. I det 
första steget ska beviskravet balance of probabilities tillämpas och i det andra 
steget, som alltså gäller risknivån, ska domstolen utföra ett s.k. legal test vilket 
innebär att beslutsfattaren ska ställa sig frågan om det finns grundad anled-
ning att anta att (substantial grounds for believing that) sökande kommer att 
utsättas för förföljelse vid ett återsändande. Risken ska vara more likely than 
not/more probable than not, vilket i svensk rätt brukar tolkas som att principen 
om bevisövervikt gäller.896 I Hinzman mot Kanada bekräftades att tvåstegsmo-
dellen såsom den formulerades i Li mot Kanada alltjämt ska tillämpas.897  

Som jag läser de kanadensiska rättsfallen skiljer sig tvåstegsmodellen som 
de kanadensiska domstolarna tillämpar något från den tvåstegsmodell som de 
brittiska domstolarna i bl.a. Karanakaran har avfärdat. I de kanadensiska rätts-
fallen förefaller bevistemat alltjämt vara den framåtsyftande risken (progno-
sen) och alla omständigheter och all bevisning som kan vara av relevans 
omfattas i det första steget. Med andra ord tas hänsyn till den prognostiska 
karaktären av bevistemat, även om beviskravet separeras från riskbedöm-
ningen vilket förstås står i strid med det brittiska synsättet.898  

Den tyska asylprocessen uppvisar liknande drag som den kanadensiska och 
Staffans beskriver den tyska asylprövningen som en tvåstegsmodell. I det 

                               
892 Noteras ska att denna tvåstegsmodell är något helt annat än den tvåstegsmodell som Kaldal 
behandlar i sin avhandling. Kaldal talar om en tvåstegsmodell varvid den prognostiska pröv-
ningen föregås av en retrospektiv prövning, vilket är förklarligt eftersom Kaldal behandlar risk-
bedömning i förhållande till bl.a. LVU. Se vidare avsnitt  
893 I. Staffans 2012, s. 134. 
894 Li v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 FCA 1 (CanLII) 2005-01-05  
895 Hinzman v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2006 [2007] 1 F.C.R. 561 31 
mars 2006 
896 Principen om bevisövervikt innebär att ingen part åläggs bevisbördan, utan istället ställer 
domstolen parternas versioner mot varandra och den version som förefaller mest sannolik läggs 
till grund för domstolens avgörande.  
897 Se J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 121 not 199. 
898 För en detaljerad, och mycket intressant analys av den kanadensiska asylprocessen se, H. E. 
Cameron 2018.  
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första steget ska all bevisning samlas in och utifrån den ska domstolen fast-
ställa fakta i målet. När faktabasen är avgränsad går domstolen vidare till steg 
två, och utifrån de fastställda omständigheterna i målet görs en prognostisk 
bedömning beträffande risken för förföljelse.899 Beviskravet är i normalfallet 
högt ställt vad gäller fakta i målet och kan översättas till styrkt bortom rimligt 
tvivel (voll richterliche Uberzeugung eller Uberzeugungsgewissheit, fritt 
översatt av förf.).900 När det gäller risknivån gäller emellertid ett lägre krav 
som är svårt att översätta, allgemeinen (Prognose-)Masstab der beachtlichten 
Wahrscheinlichkeit, men som möjligen kan tolkas som det allmänna prognos-
måttet ’beaktansvärd sannolikhet’.  

De ovan nämnda rättsfallen utgör förstås bara en bråkdel av all praxis som 
finns, och det står klart att inga generella slutsatser går att dra utifrån dessa få 
avgöranden, men de visar att det finns olika förhållningssätt gällande hur pro-
gnostiska bedömningar ska struktureras och, framförallt, om det går att skilja 
beviskravet från riskbedömningen.901 För egen del, vilket redan nämnts, tror 
jag att den bästa lösningen är att bedöma beviskrav och riskbedömning i ett 
sammanhang. Inte bara för att det blir en enklare process, utan också för att en 
tvåstegsbedömning riskerar att försätta den sökande i ett sämre läge, i alla fall 
om en tvåstegsbedömning medför att den sökande först ska bevisa relevanta 
fakta och därefter visa att risken är av en särskild dignitet.   

5.3.5. Robusthet  
Till sist ska domstolens robusthetbedömning vid prövning av asylmål behand-
las.  

Eftersom det är svårt att dela in 4 kap. 1 § UtlL i flera fristående rekvisit, 
blir robusthetsbedömningen komplicerad. Flyktingen ska ha lämnat sitt hem-
land på grund av fruktan för förföljelse eller allvarlig skada. Rädslan går inte 
att frikoppla från det som genererar fruktan, alltså den befarade förföljelsen. 
Och förföljelsen går inte att analysera fristående i förhållande till de omstän-
digheter som skulle kunna motivera eller generera förföljelsen. Detta får till 
följd att en mängd olika bevisfakta ska bedömas och värderas i processen.  

Då 8 § FPL gäller för prövningen av asylmål ska domstolen, ljuset av 4 
kap. § UtlL, bedöma om processmaterialet är robust eller om ytterligare rätts-
fakta eller bevisfakta bör utredas. Om relevant bevisning saknas och bevissi-
tuationen således inte är robust ska domstolen i princip antingen genom 
processledning förmå parterna att föra in ytterligare processmaterial, eller 
agera ex officio och vidta åtgärder.  

                               
899 I. Staffans 2012, s. 135. 
900 Men det förefaller samtidigt oklart om detta höga beviskrav upprätthålls eller om ett lägre 
krav har utvecklats i praxis, ibid., s. 136. 
901 Jfr dock G. Noll 2000, s. 471.  
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Hur långt domstolen i allmänhet ska gå i sina ansträngningar att utreda of-
ficialfakta måste anses var en öppen fråga. Det gäller inom migrationsrätten 
såväl som andra rättsområden. En allmän utgångspunkt är i asylprocessen att 
utredningen i det enskilda målet ska omfatta sådana omständigheter som är 
relevanta utifrån vad som är allmänt känt om situationen i sökandes hemland. 
Migrationsöverdomstolen uttalade i ett av sina allra första avgöranden, det 
som i rättsfallsanalysen benämns Uppenbarhetsmålet, att det inte rimligen går 
att begära av den sökande att hen ska veta vilka konkreta omständigheter som 
kan utgöra potentiella asylskäl eller hur detaljerad asylberättelsen ska vara. 
Enligt Migrationsöverdomstolens mening åligger det därför prövningsinstan-
sen att ställa relevanta följdfrågor mot bakgrund av den landinformation som 
finns tillgänglig i målet. Migrationsöverdomstolens uttalande går i linje med 
vad som sägs i förarbetena till utlänningslagen om att goda landkunskaper är 
en förutsättning för att rätten ska kunna pröva asylmål med god kvalitet.902 En 
”förförståelse” av typiska asylskäl (utifrån den asylsökandes bakgrund) får 
därmed sägas ha en legitim plats i migrationsprocessen. Eller med andra ord: 
om vi vet att en viss asylgrundande företeelse regelmässigt förekommer i det 
land varifrån den asylsökande kommer så bör frågan lyftas alldeles oavsett om 
sökande själv för ämnet på tal eller inte.  

Detta ställer naturligtvis stora krav på beslutsfattare och domare i asylpro-
cessen. Handläggare hos Migrationsverket ges stöd i detta arbete bl.a. genom 
de rättsliga ställningstaganden som verkets rättschef utarbetar. Ett illustrativt 
exempel är verkets rättsliga ställningstagande, RS 26/2017, som framförallt 
rör frågan om hur kvinnors asylskäl ska utredas. I ställningstagandet ges kon-
kret vägledning beträffande vilken typ av frågor som asylutredaren bör ställa 
för att just kvinnors, ibland könsspecifika, skäl ska utredas till fyllest. Rätts-
chefen framhåller vikten av att asylhandläggare är ordentligt inlästa på kvin-
nans livsvillkor och att de har tillgång till uppdaterad landinformation så att 
de har kompetens att ställa relevanta frågor under utredningen.903 

Det samma torde gälla för domstolen. I praktiken ligger det säkert många 
gånger domstolen närmast till hands att förelägga parter att uttala sig om den 
eventuella existensen av den aktuella omständigheten. En sådan ordning är 
inte bara processekonomiskt motiverad utan också i linje med vad principen 
om rättvis rättegång kräver. Parterna ska inte behöva bli överraskade beträf-
fande vilka omständigheter som domstolen lägger till grund för sin prövning 
och det följer av 30 § FPL vilken stadgar att domstolen bara får beakta sådant 
processmaterial som är infört i målet.  

Att domstolen ska vidta åtgärder till förmån för den enskilde är med hänsyn 
till officialprincipen självklart, men det kan finnas anledning för domstolen att 
förhålla sig något mer restriktivt när det gäller att vidta åtgärder till nackdel 
för den sökande i och med att Migrationsverket är en så pass mycket starkare 
                               
902 SOU 1999:16, s. 295. 
903 SR 26/2017, s. 4. 
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part. Migrationsverket är en expertmyndighet som måste kunna förväntas 
sköta sin processföring. Detta följer dock inte av officialprincipen utan snarare 
av principen om parternas likställdhet i processen och det som ibland kallas 
självansvarighetsprincipen.904 

Vid en robusthetsbedömning ska domstolen uppskatta om det process-
material som förts in i målet uppnår robusthetkravspunkten eller om ytterli-
gare åtgärder behövs för att målet ska vara klart för avgörande. Var på skalan 
robusthetkravspunkten ska sättas är, som sagt, en normativ fråga vilken dom-
stolen har att ta ställning till i varje enskilt mål. När det gäller asylmål uppstår 
en komplex situation eftersom kärnan i prövningen är prognostisk. Det bety-
der att även om det är viktigt att domstolen har en så pass robust utredning 
som möjligt, så måste domstolen alltid räkna med att det både finns rättsfakta 
och bevisning som för den (och parterna) är okända. Informationsproblemet 
är med andra ord högst påtagligt. Detta innebär att domstolen i varje enskilt 
mål måste, med hänsyn till det målets unicitet, bedöma om ytterligare utred-
ning bör/kan inhämtas. Den bedömning görs genom att utifrån omständighet-
erna i och de tillämpliga lagrummen, bedöma vilket robusthetskrav som bör 
ställas, och där efter skatta den befintliga bevisningens robusthetsvärde.  

Som har konstaterats tidigare i avsnittet ger asylmålens beskaffenhet upp-
hov till motstridiga signaler beträffande robusthetskravnivån. Å ena sidan, 
finns det skäl att ställa höga robusthetskrav eftersom asylmålen rör mänskliga 
rättigheter och förbudet mot non-refoulement. Å andra sidan fordrar asylmå-
len en prognostisk bedömning beträffande omständigheter som ligger i fram-
tiden, vilket innebär att det svårligen kan ställas särskilt höga robusthetskrav.  

I asylmålen ligger bevisbördan regelmässigt på den sökande som har att 
göra sitt skyddsbehov sannolikt men det innebär inte, framhåller Diesen, att 
det enbart är den sökande som ska föra in bevisning i målet utan såväl myn-
dighetsparten som domstolen har ett självständigt utredningsansvar.905 Migrat-
ionsverket, påpekar Diesen, är den resursstarkare parten, även med beaktande 
av att den enskilda parten regelmässigt har ett offentligt biträde, och därför 
ska Migrationsverket bistå den sökande med bevisanskaffningen med ambit-
ionen att processmaterialet ska bli robust.906 Migrationsverkets ansvar bygger 
på principen om parternas likställdhet i processen såväl som på principen om 
objektivitetansvar.  

Enligt Diesens uppfattning kan krävas av den enskilda parten att finnas till-
gänglig hos myndigheterna, sanningsenligt svara på relevanta frågor samt 
lämna in den bevisning som hen har i sin besittningssfär.907 Av Migrationsver-
ket krävs att de ska försöka kontrollera den sökandes uppgifter samt inför-
skaffa allehanda landinformation.908 Är processmaterialet trots domstolens och 
                               
904 Se kap. 3 avsnitt 3.4.4. 
905 Diesen 2018, s. 223.  
906 Ibid., s. 228; C. Diesen och A. Lagerqvist Veloz Roca 2003, s. 83. 
907 Diesen 2018, s. 227-228. 
908 Ibid., s. 230. 
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parternas ansträngningar inte robust, måste robusthetsbristerna gå ut över en-
dera parten. Enligt Diesen bör det vara Migrationsverket som står risken för 
robusthetsbristen, under förutsättning att den sökande har vidtagit de åtgärder 
som kan förväntas. Det innebär att omständigheter som inte kan utredas inte 
heller ska läggas den sökande till last, tvärtom ska sökandens uppgifter om 
relevanta sakförhållandet presumeras vara riktiga. 909 

5.3.6. Sammanfattning  
I avsnitt 5.3 analyseras prövningen av asylmål med avseende på rättsfakta, 
beviskrav och robusthet.  

Särskilda svårigheter uppstår vid bevisstruktureringen i måltyper som in-
nehåller prognosbedömningar eftersom det dels är komplicerat att avgöra 
vilka omständigheter som är relevanta för att prognostisera vad som kan 
komma att ske i hemlandet, dels är svårt att bevisa omständigheter som ligger 
i framtiden.  

I asylmål utgörs rättsfakta av den eller de händelser som potentiellt kan 
inträffa om den asylsökande tvingas återvända till sitt hemland. Domstolen 
ska självständigt officialpröva rättsfakta i asylmål, och är inte bundna av par-
ternas dispositioner. Frågan om vilka händelser som är relevanta i förhållande 
till den tillämpliga materiella rätten är en rättsfråga och inte en bevisfråga. 
Det är alltså inte själva rekvisitet förföljelse som ska bevisas utan de konkreta 
omständigheter som antas konstituera förföljelsen som ska bevisas. Rekvisitet 
förföljelse är så att säga en ”rättslig etikett” på ett faktiskt förhållande.  

Däremot är det förstås centralt att samtliga processubjekt, det vill säga den 
asylsökande, Migrationsverket och domstolen, har en bild av vilka omstän-
digheter som kan vara relevanta så att processmaterialet kan göras så komplett 
som möjligt. I detta avseende har det betydelse att asylmålen är indispositiva 
och att prövningsinstansen, oavsett om det rör sig om Migrationsverket eller 
domstolen, axlar sitt utredningsansvar och tillser att alla kända omständigheter 
av betydelse utreds i målet.     

I och med att det i asylmålen framförallt är omständigheter som hänför sig 
till framtiden som kan kategoriseras som rättsfakta blir sådana omständigheter 
som redan har hänt eller som är pågående att betrakta som s.k. bevisfakta (och 
möjligen hjälpfakta). I ett asylmål utgörs bevisfakta således av information 
om bl.a. vilket land den sökande kommer från, att den sökande lämnat sitt 
hemland utan giltigt utresetillstånd, att hemlandsregimen straffar och fängslar 
regimkritiker, att sökande har en viss sexuell läggning, att sökande uppfattas 
ha en viss politisk uppfattning, att sökanden tidigare har blivit kroppsbestraf-
fad, att hemlandsregimen bedriver flyktingspionage o.s.v. Dessa bevisfakta 
ska värderas och tillmätas ett bevisvärde. Utifrån det samlade bevisvärdet ska 

                               
909 Ibid., s. 223, 230. 
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domstolen sedan fastställa rättsfakta i målet. Rättsfakta däremot ska inte ges 
olika värden, utan domstolen har bara två val: bevisat eller inte.  

Bevisprövningen bör struktureras med hänsyn till att det rör sig om fram-
åtsyftande prognosbedömningar och att det är den framtida risken som görs 
föremål för bevisning. Jag förespråkar en holistisk prövningsmodell, där alla 
relevanta bevisfakta beaktas utifrån sitt värde till stöd för prognostiska rätts-
fakta.  

Om hänsyn inte tas till den speciella situation som uppstår när prövningen 
gäller en framåtsyftande prognos, utan bevisprövningen struktureras som om 
det gällde en retrospektiv bedömning så kommer avgörandet grundas på vad 
som har hänt, och inte vad som riskerar att hända. Därtill finns viss risk för att 
den asylsökande kommer i en sämre position om en tvåstegsmodell istället för 
den holistiska används, särskilt om den sökande först ska bevisa relevanta 
fakta, och därefter visa att risken är av en särskild dignitet det vill säga att 
risken måste nå en viss höjd för att vara relevant. 
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6. Migrationsöverdomstolen – rättsfallsanalys 

6.1. Inledning  
I de föregående kapitlen har den teoretiska innebörden av officialprincipen 
och utredningsansvaret diskuterats. Den övergripande slutsatsen är att offi-
cialprincipen i indispositiva mål för med sig att åberopsbördan sätts ur spel 
och att domstolen får berika processmaterialet genom egna utredningsåtgärder 
om den finner att målet inte är tillräckligt utrett. Detta innebär bland annat att 
domstolen ställs inför det s.k. informationsproblemet vilket handlar om svå-
righeten att avgöra om den befintliga utredningen innehåller alla relevanta be-
vis eller om det finns ytterligare, okänd, bevisning.  

I kapitel 3 har beskrivits hur utredningsansvaret enligt 8 § FPL kan förstås 
och hanteras i termer av robusthet. Den materiella rätten, huvudsakligen ut-
länningslagen, har i centrala delar avhandlats i kap. 4. I kapitel 5 har frågan 
om vilka robusthetskrav som bör uppställas visavi asylmål och vilka konse-
kvenser som eventuella utredningsbrister bör leda till belysts ur ett teoretiskt 
perspektiv.  

I det här kapitlet görs en rättsfallsanalys avseende Migrationsöverdomsto-
lens praxis från och med MIG 2006:1 till och med MIG 2019:1. I fokus står 
Migrationsöverdomstolens tolkning och tillämpning av domstolens utred-
ningsansvar. Jag har kunnat konstatera att Migrationsöverdomstolen i flera 
fall berikat processmaterialet och/eller tagit ställning i fråga om domstolens 
utredningsansvar utan att uttryckligen nämna 8 § FPL. Även fall då domstolen 
vidtagit utredningsåtgärder utan hänvisning till 8 § FPL ingår därför bland de 
rättsfall som analyseras.  

Genom att lyfta fram de utredningsbrister som Migrationsöverdomstolen i 
sin praxis identifierat visas vad som enligt Migrationsöverdomstolens uppfatt-
ning krävs för att processmaterialet i en viss situation ska anses vara tillräck-
ligt omfattande och robust. Analysen är i detta avsnitt inte begränsad till enbart 
asylmål utan omfattar alla typer av migrationsmål. 

Vidare analyseras de åtgärder som Migrationsöverdomstolen vidtagit till 
följd av uppmärksammade utredningsbrister. Som nämndes i kapitel 3 har 
domstolen i princip tre handlingsmöjligheter om utredningen är bristfällig. 
Domstolen kan (1) återförvisa målet till underinstans, (2) läka bristen genom 
processledning/egna utredningsåtgärder eller (3) låta bristen gå ut över endera 
parten. Analysen synliggör därmed Migrationsöverdomstolens förståelse av 
utredningsansvarets omfattning och rättsliga implikationer.  
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De rättsfall som analyseras har namngivits för att underlätta läsningen. 
Namnen är inte allmänt vedertagna utan framtagna särskilt för det förevarande 
arbetet.  

6.2. Utredningsbrister utifrån tre perspektiv 
De utredningsbrister som Migrationsöverdomstolen uppmärksammat i sin 
praxis och som behandlas i det här kapitlet diskuteras utifrån tre perspektiv: 
bevisning, landinformation och officialfakta m.m. 

I det första delavsnittet behandlas bevisning på ett generellt plan som ex-
empelvis muntliga utsagor, läkarintyg och passhandlingar.  

I det andra delavsnittet behandlas landinformation, en specifik typ av be-
visning som är kännetecknande för många migrationsmål, i synnerhet asylmål. 
Landrapporter ger främst allmän samhällsorienterande information gällande 
ett visst land eller region.910 Därtill kan landinformation sägas vara något mer 
än bevisning på så sätt att landrapporter även fungerar som ett slags kunskaps-
bank motsvarande s.k. erfarenhetssatser eller möjligen hjälpfakta. För att dom-
stolen ska kunna bedöma riktigheten av lämnade uppgifter så måste 
uppgifterna sättas i ett sammanhang – och här kommer landrapporterna in i 
bilden. Innehållet i en asylberättelse förstås bättre om den kan tolkas i ljuset 
av den kultur, religion, historia, politik etc. som råder i det land eller den reg-
ion som den sökande kommer från.  

Det tredje delavsnittet, Officialfakta m.m., omfattar avgöranden i vilka Mi-
grationsöverdomstolen funnit att en viss omständighet ska prövas ex officio. 
Det kan röra sig om att underrätten inte beaktat officialfakta, eller bevisfakta 
till stöd för prognostiska rättsfakta. Det kan också handla om att underinstan-
sen inte prövat relevant lagrum och därmed brustit i sitt officialansvar.  

När det gäller de första två avsnitten, Bevisning och Landinformation, är 
delavsnitten utformade med stöd av robusthetsbegreppet och idén om att ut-
redningsbrister kan se olika ut.911 En brist kan utgöras av att ett eller flera kon-
kreta bevis som finns, eller har funnits inte förts in i målet. Brister kan också 
bestå i frånvaron av bevisning som typiskt sett brukar finnas. En annan typ 
brist kan vara att bevisning har blivit inaktuell till följd av förändrade förhål-
landen.  

Det tredje delavsnittet, Officialfakta m.m., är strukturerat med hänsyn till 
vad bristen gällde i sak, så som frågan om skyddsbehov, förvar, anknytning 
m.m.  

                               
910 Därmed inte sagt att landrapporter aldrig kan innehålla personanknuten information. Om 
den sökande i sitt hemland är/har varit en offentlig person kan landrapporteringen innehålla 
information som knyter an till vederbörande som person, se bl.a. MIG 2007:37 och MIG 
2011:21. 
911 Läs mer om robusthet i kapitel 2 särskilt avsnitt 2.1.8 och kapitel 3 särskilt avsnitt 3.4. 
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Avsikten med skärningen i de tre perspektiven är att på ett samlat sätt dis-
kutera och analysera ett större antal rättsfall.  

6.2.1. Brister avseende bevissituationen 
Brister med avseende på bevissituationen behandlas i underrubriker vilka har 
utarbetats utifrån tre typexempel på där bevissituationen kan sägas brista i ro-
busthet på olika vis.  

I det första scenariot ställs frågan om rättens utredningsansvar innebär att 
rätten ska föra in bevisning som de facto finns tillgänglig men som inte förts 
in i målet eller om bristen ska gå ut över part i målet. Som exempel på denna 
typ av robusthetsbrist kan nämnas avsaknad av läkarintyg (från viss inrättning) 
eller en äkthetsgranskning av inlämnat dokument.912 I en sådan situation har 
domaren en klar uppfattning om vad för slags information som saknas. Däre-
mot kan domaren inte veta i vilken riktning bevisningen skulle ha talat. En 
utredningsåtgärd stärker bevissituationens robusthet oavsett om det verkar för 
eller mot det aktuella bevistemat.  

I det andra scenariot ställs frågan om rättens utredningsansvar innebär att 
rätten ska föra in bevisning som typiskt sett finns tillgänglig men som inte förts 
in i målet eller om robusthetsbristen ska gå ut över part i målet. Vilken bevis-
ning som ska betraktas som ”typisk” är en fråga för rätten att pröva.913 Som 
exempel kan ges avsaknaden av identitetshandlingar. I en sådan situation kan 
domaren inte på förhand veta om bevisningen i realiteten är tillgänglig eller 
inte.914 Om rätten bedömer att den bevisning som typiskt sett borde finnas i 
målet endast svårligen eller kanske till och med omöjligen kan erhållas i det 
enskilda fallet, vilka konsekvenser bör den slutsatsen leda till? Sänks robust-
hetskravet i förhållande till den befintliga utredningen då, eller är det snarare 
så att bevissituationens robusthetsvärde höjs i och med slutsatsen att ytterli-
gare utredning inte står att få.915  

Det tredje och sista scenariot behandlar ett slags robusthetsbrist som sär-
skilt gäller för migrationsprocessen och gäller kravet om att bevissituationen 
måste vara uppdaterad eftersom det är omständigheterna vid tidpunkten för 
                               
912 Se bl.a. Äkthetsmålet (MIG 2006:1) och Kontrollmålet (MIG 2007:55).  
913 Normativa robusthetskrav har diskuterats i kapitel 2 och särskilt avsnitt 2.1.8.2.   
914 Ur detta perspektiv är synen på den s.k. dokumentlösheten, det vill säga avsaknaden av 
identitetshandlingar, intressant eftersom det inte sällan presenteras som en sanning att utlän-
ningar medvetet gör sig av med identitetshandlingar i syfte att försvåra och förhala beslutspro-
cessen samtidigt som det parallellt också framhålls att det mycket väl kan finnas godtagbara 
skäl till varför en asylsökande står utan identitetshandlingar, se prop. 2003/04:50 s. 17, 38-39; 
SOU 2003:25 s. 45.  
915 En snarlik situation kan uppstå i asylmål när den sökandes ”underårighet” sätts i fråga. Det 
händer att den sökande inte vill acceptera Migrationsverkets erbjudande om att genomgå en 
medicinsk åldersbedömning. Frågan är då om avsaknaden av en sådan undersökning innebär 
att bevissituationen brister i robusthet? Klart står att avsaknaden inte kan inverka negativt på 
bevisvärderingen av den övriga bevisningen eftersom det inte går att veta vad vad en medicinsk 
åldersbedömning skulle säga.  



 
 

217

prövningen (och inte ansökningstillfället) som ska ligga till grund för rättens 
prövning.916 Ett illustrativt exempel på den typen av bevisning är registerut-
drag av olika slag som inte sällan används i migrationsprocessen.917 I robust-
hetsavseendet väcks frågan om den ingivna informationen står sig eller om 
den har blivit obsolet.918  

6.2.1.1. Bevisning som klart går att skaffa fram 
Enligt svensk rätt är såväl bevisföringen som bevisprövningen fri. Det innebär 
att lagen i princip varken föreskriver vilken bevisning som får föras in eller 
vilket bevisvärde som ett visst bevismedel ska tillerkännas.919 Migrationsöver-
domstolen har emellertid i olika prejudikat uttalat sig om bevissituationens 
bristande robusthet och så framhållit behovet av ytterligare bevisning. Migrat-
ionsöverdomstolen har med andra ord genom sin praxis uppställt vissa gene-
rella krav beträffande bevisningens robusthet i vissa situationer. 

I det följande ska ges tre konkreta exempel på när Migrationsöverdomsto-
len har bedömt att viss bevisning borde ha förts in i målet. Det första gäller 
äkthetsgranskning av dokument, det andra gäller språkanalys och det tredje 
gäller läkarintyg.920  

 

MIG 2006:1 - Äkthetsmålet 
Avgörandet beskrivs ibland som ett portalavgörande beträffande innebörden 
av rättens utredningsansvar i migrationsprocessen.921 I målet uttalar sig Mi-
grationsöverdomstolen både om hur officialprövningsansvaret enligt 8 § FPL 
ska tillämpas i migrationsmålen och vilka konkreta utredningsåtgärder som 
underinstanserna borde ha vidtagit i det aktuella målet med hänsyn till utred-
ningsskyldigheten.  

Migrationsöverdomstolen finner att rättens utredningsansvar kan aktuali-
seras i migrationsprocessen trots att det är frågan om ansökningsmål.  

                               
916 Härom se MIG 2007:5 (gäller anknytning), MIG 2013:15, MIG 2013:21 (Förbättringsmålet) 
och MIG 2017:12 (Värnpliktsmålet). 
917 Se exempelvis MIG 2008:35 (Registermålet). 
918 Att den överprövande instansen måste har tillgång till samma beslutsunderlag som underin-
stansen klargjorde Migrationsöverdomstolen redan i MIG 2007:7. I det fallet hade domstolen 
avslagit en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning utan att rekvirera i dossiern 
från Migrationsverket beträffande anknytningspersonen trots att omständigheter hänförliga till 
denne var utslagsgivande för domstolens avslagsbeslut. Här syns tydligt relationen mellan 8 § 
och 30 § i FPL. Migrationsöverdomstolen kommenterar även andra utredningsbrister i målet, 
exempelvis kommunicerings brister enligt 18 § FPL.    
919 Ang. principen om fri bevisprövning respektive bevisföring se kap. 2 särskilt avsnitt 2.1.5.1 
och kap. 3 avsnitt 3.2. 
920 Ett fjärde mål skulle kunna tillföras denna kategori: MIG 2013:15. I det målet inhämtade 
Migrationsöverdomstolen ett yttrande från UNHCR ang. frågan om den asylsökande beviljats 
flyktingstatus av UNCHR.   
921 Diesen 2018, s. 294. 
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Migrationsöverdomstolen slår inledningsvis fast att den initiala bevisbör-
dan ska vara placerad på den sökande.922 Placeringen förankras i den förvalt-
ningsprocessrättsliga traditionen och dess idé om att den som ansöker om en 
förmån har att bevisa sin rätt därtill. Migrationsöverdomstolen uppmärksam-
mar sedan att just uppehållstillståndsansökningar genererar särskilda problem 
då det ligger i sakens natur att asylskäl sällan kan bevisas med hjälp av skriftlig 
eller annan bevisning. Som en lösning på avsaknaden av bevis föreslår Mi-
grationsöverdomstolen att UNHCR:s handbok och dess metod för placering 
av bevisbördan ska användas, dvs. principen om ”benefit of the doubt” (som 
på svenska översätts till ”fördelen av uppkommet tvivelsmål”).  

Migrationsöverdomstolens argumentation gällande ”benefit of the doubt” 
får dock sägas vara något oklar. Min bild är att den principen inte är en bevis-
bördefördelande mekanism utan snarare en bevislättnadsregel.923 Som jag lä-
ser Migrationsöverdomstolens domskäl i Äkthetsmålet tillämpar 
Migrationsöverdomstolen inte heller principen om benefit of the doubt i för-
hållande till bevisbördans placering även om Migrationsöverdomstolen i 
domskälen säger sig göra det. Migrationsöverdomstolen uttrycker: 

 
”Den metod för placering av bevisbördan, som fastställts i handboken (UN-

HCR:s handbok, författarens anmärkning), om att en asylsökande som lämnat 
en trovärdig berättelse ska ha ”fördel av uppkommet tvivelsmål” i de fall de 
åberopade skälen i övrigt är tillräckliga för uppehållstillstånd ska användas.” 

 
Principen om sökandens ”fördel av uppkommet tvivelsmål” förefaller här 
snarast användas som ett argument för att kunna slå fast att en trovärdig munt-
lig berättelse ska kunna räcka som bevisning angående utlänningens asylskäl. 
Om, och i så fall på vilket sätt, bevisbördans placering skulle påverkas av prin-
cipen om ”benefit of the doubt” framgår inte. 

Därefter går Migrationsöverdomstolen vidare över till frågan om domsto-
lens utredningsansvar och understryker att bevissvårigheterna också inverkar 
på domstolens officialprövningsskyldighet enligt 8 § FPL. Migrationsöver-
domstolen framhåller att rättens utredningsskyldighet påverkas ytterligare av 
de särdrag som asylmålen uppvisar.  Asylmålen sägs skilja sig från alla andra 
typer av ansökningsmål. Migrationsöverdomstolen påpekar i sammanhanget 
att besluten är oåterkalleliga, har stor betydelse för enskildas liv samt att miss-
bedömningar kan leda till allvarliga kränkningar av enskildas mänskliga rät-
tigheter.924  

                               
922 Vilken betydelse som Migrationsöverdomstolen lägger i att bevisbördan initialt är placerad 
på den sökande framgår inte. Inom processrätten används ibland begreppet äkta och falsk be-
visbörda för att illustrera hur bevisbördan ”hoppar” mellan parterna allteftersom de presenterar 
bevisning beträffande en viss fråga. Se P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 87 f. 
923 Eller möjligen en robusthetslättnadsregel. 
924 Det är inte helt klart vad som avses med att besluten är oåterkalleliga eftersom det finns två 
alternativa rättsföljder och ingen av dessa är helt oåterkalleliga i rättslig mening. Uppehållstill-
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Sammantaget innebär allt detta enligt Migrationsöverdomstolens resone-
mang att det finns skäl att placera ett utredningsansvar på domstolen trots att 
asylmålen kategoriseras som ansökningsmål och trots att migrationsprocessen 
utgör en tvåpartsprocess där den sökande oftast har ett offentligt biträde.925 

Domstolens utredningsskyldighet ställs således i relation till dels asylmå-
lens särskilda karaktär, dels förvaltningsprocessuella premisser beträffande 
bevisbördans placering, tvåpartsprocess och förekomst av ombud.  

Migrationsöverdomstolen slår fast att rättens utredningsansvar enligt 
8 § FPL borde ha föranlett underrätten att både äkthetsgranska den åberopade 
fängelsedomen och utreda den sökandes identitet vidare (endast ett utgånget 
körkort hade lämnats in till svenska myndigheter). Migrationsöverdomstolen 
drar slutsatsen att underinstansen måste anses ha brustit i sitt utredningsansvar 
eftersom migrationsdomstolen inte använde de utredningsmedel som stod till 
buds, till exempel en ambassadutredning, utan istället lät rätten den bevisbör-
debärande parten – den sökande utlänningen – stå risken. Migrationsöverdom-
stolen återförvisar målet till migrationsdomstolen.  

Enligt Migrationsöverdomstolens synsätt aktualiseras domstolarnas offici-
alansvar i asylprocessen trots att den asylsökande företräds av ett offentligt 
biträde, att processen är ordnad som ett tvåpartsförfarande och att bevisbördan 
placerats på den sökande. Rättens uppgift är således inte att inta en passiv 
ställning; som om asylrätten vore dispositiv rätt.926 Frågan om när det kan krä-
vas av rätten att den ska vidta utredningsåtgärder berörs dock inte närmare av 
Migrationsöverdomstolen, den påpekar dock att om trovärdigheten av en 
komplex berättelse sätts i fråga, kan det vara lämpligt att ex officio kalla till 
muntlig förhandling.927 

Enligt min uppfattning går följande slutsats att utläsa av de konkreta brister 
som Migrationsöverdomstolen uppmärksammar i Äkthetsmålet.  

När en asylsökande till stöd för sitt påstående om skyddsgrundande be-
handling (tidigare tortyr av myndighetsföreträdare och ett förestående fängel-
sestraff) lämnar in bevisning (kopia av fängelsedom) som visserligen inte 
bedöms räcka till för att bevisa relevanta omständigheter (risk för tortyr m.m. 
                               
ståndsbeslut kan under vissa förutsättningar återkallas. Ett avlägsnandebeslut kan omprö-
vas/upphävas. Ett verkställt avlägsnandebeslut är dock oåterkalleligt i meningen att den sö-
kande rent fysiskt har tvingats lämna Sverige och det går inte att ansöka om asyl utifrån Sverige. 
Det ligger väl närmast till hands att tro att det var verkställighetsaspekten som Migrationsöver-
domstolen åsyftade.  
925 I sammanhanget är det relevant att komma ihåg att Migrationsöverdomstolen genom Äkt-
hetsmålet (MIG 2006:1) levererade det första refererade avgörandet enligt den (då) nya UtlL. 
Fram till dess hade överklagandeprocessen inte varit en tvåpartsprocess utan en enpartsprocess 
hos Utlänningsnämnden.     
926 Ang. domarens frågerätt se ovan kap. 2 avsnitt 2.1.6.3.   
927 Frågan om lämpligheten och nödvändigheten av muntliga förhandlingar i asylprocessen har 
efter detta avgörande berörts av Migrationsöverdomstolen vid ett antal tillfällen. Spänningen 
ligger i att förvaltningsprocessen i normalfallet är en skriftlig process med få eller inga inslag 
av muntlighet, medan asylprocessen istället utgår från att muntlig handläggning ska ske om det 
inte är obehövligt.  
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om fängelsestraff verkställs) så borde den befintliga bevisningen ha föranlett 
underinstansen att vidta de utredningsåtgärder som stod till buds. I detta fall 
handlade det framförallt om att äkthetskontrollera en fängelsedom.  

Vad gäller oklarheter beträffande den sökandes identitet kan följande sägas 
utifrån Migrationsöverdomstolens domskäl. När en asylsökande till stöd för 
sin påstådda identitet lämnar in bevisning (ett utdaterat körkort) som ensamt 
inte anses bevisa identitetsfrågan (medborgarskap, hemvist, namn etc.928) så 
borde underinstansen ha vidtagit tillgängliga, men ännu inte utnyttjade, utred-
ningsåtgärder. I Äkthetsmålet nämner Migrationsöverdomstolen att domsto-
len kan uppfylla sitt ansvar genom att vidta egna utredningsåtgärder som att 
exempelvis försöka få information om domens äkthet hos berörd ambassad 
(en s.k. ambassadförfrågan) och hålla muntlig förhandling.929  

Enligt Migrationsöverdomstolens sätt att resonera sätts utredningsansvaret 
i relation till bevissituationens robusthet snarare än till parts bevisbörda. Mi-
grationsöverdomstolen tillhandahåller således ett slags robusthetkravsnivå – 
vissa specifika bevismedel borde ha förts in i det enskilda målet innan rätten 
avgjorde det slutligt. Noteras bör att Migrationsöverdomstolen inte direkt ut-
talar sig om värdet av den befintliga bevisningen, alltså domen i kopia och de 
muntliga uppgifterna, i relation till gällande beviskrav. Det går inte att utläsa 
av domskälen huruvida Migrationsöverdomstolen ansåg att sökanden genom 
sin bevisföring hade uppfyllt sin bevisbörda eller inte. Vi vet bara att Migrat-
ionsöverdomstolen ansåg att ytterligare bevisning tarvades för att bevissituat-
ionen skulle vara robust nog att ligga till grund för rättens prövning.  

Motsvarande bedömning går att skönja i Migrationsöverdomstolens avgö-
rande MIG 2012:2, fortsättningsvis kallat Tortyrmålet.930  

MIG 2012:2 - Tortyrmålet  
I Tortyrmålet anför den sökande som grund för sin asylansökan att hen i sitt 
hemland utsatts för tortyr på grund av sitt politiska engagemang och att risken 
är överhängande för att återigen utsättas för tortyr om hen tvingas återvända 
dit. Till stöd för påståendet om den redan inträffade tortyren inlämnas till mi-

                               
928 Begreppet identitet är svårt att ringa in, se Språkanalysmålet (MIG 2011:15).  
929 Med en ambassadförfrågan menas att prövningsinstansen tar kontakt med den svenska am-
bassaden eller konsulatet i ett visst land för att be om hjälp med att få uppgifter som den asyl-
sökande har lämnat verifierade. Ambassaden kan använda antingen egen personal för att 
kontrollera uppgifterna eller anlita en lokal advokat, en s.k. förtroendeadvokat. Se 9 § 
förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen. Se även SOU 2004:132 s. 
52. När det gäller användningen av förtroendeadvokater ska försiktighet iakttas av utlandsmyn-
digheten och i varje enskilt fall ska risker som den enskilde eller dennes närstående kan komma 
att utsättas för genom myndighetens handlande övervägas. Se, JO dnr 258-2011. 
930 Detta avgörande följs sedan upp i MIG 2014:21, i vilket Migrationsöverdomstolen i stort 
sett upprepar det som redan sagts i Tortyrmålet (MIG 2012:2). Prejudikatvärdet är inte uppen-
bart i MIG 2014:21, kanske ska avgörandet i första hand ses som en påminnelse riktad till främst 
Migrationsverket om att officialprincipen också träffar myndighetensverksamhet.  
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grationsdomstolen ett läkarintyg utfärdat av en allmänläkare vid en vårdcen-
tral. Av intyget framgår att sökanden har ärrbildningar på sin kropp och att 
dessa märken skulle kunna vara orsakade av tortyr. Varken Migrationsverket 
eller migrationsdomstolen tillmäter dock de anförda asylskälen någon större 
betydelse. Sökandens berättelse anses vara motstridig och läkarintyget till-
skrivs ett lågt bevisvärde eftersom det inte uppfyller formkraven som uppställs 
på läkarintyg enligt socialstyrelsens föreskrifter.931 Såväl verket som migrat-
ionsdomstolen avslår ansökan om uppehållstillstånd och beslutar om avlägs-
nande.   

Migrationsdomstolens dom överklagas i sin helhet och med ledning av 
Europadomstolens avgörande R.C. mot Sverige932 argumenterar den sökande 
för att domstolen inom ramen för sitt utredningsansvar borde ha utrett de på-
stådda tortyrskadorna innan rätten prövade målet i sak. Sökanden gör alltså 
gällande att bevissituationen brister i robusthet.   

Omständigheterna i Tortyrmålet påminner mycket om omständigheterna i 
R.C. mot Sverige, i vilket Europadomstolen slog fast att verkställighet av det 
fattade avlägsnandebeslutet gällande R.C. skulle innebära en kränkning av 
dennes rättigheter enligt artikel 3 i Europakonventionen för de mänskliga rät-
tigheterna, EKMR. Den springande punkten i målet var enligt Europadomsto-
lens mening att den införda bevisningen i målet – ett läkarintyg utfärdat av en 
allmänläkare – indikerade att den sökande kunde ha utsatts för tortyr i sitt 
hemland. Europadomstolen ansåg att även om R.C. inte hade lyckats uppfylla 
sin bevisbörda, medförde indikationerna om tortyr att den svenska staten 
borde ha vidtagit utredningsåtgärder för att försäkra sig om att R.C. inte ris-
kerade tortyr om hen utvisades till hemlandet. Enligt Europadomstolens me-
ning borde den svenska staten ha inhämtat ett expertutlåtande angående de 
påstådda tortyrskadorna istället för att lämna det införda läkarintyget utan av-
seende med hänvisning till att det inte utfärdats av en specialist.933   

Migrationsöverdomstolen framhåller i Tortyrmålet relevansen av Europa-
domstolens avgörande R.C. mot Sverige. Migrationsöverdomstolen poängte-
rar att Europadomstolens slutsatser beträffande domstolens utredningsansvar 
är i linje med det resonemang som Migrationsöverdomstolen förde i Äkthets-
målet. Migrationsöverdomstolen finner i Tortyrmålet att det läkarintyg som 
sökanden fört in ger indikationer på att tortyr har förevarit i hemlandet och att 
denna information aktualiserar domstolens utredningsansvar. Migrationsöver-
domstolen slår fast att underrätten borde ha, självständigt eller genom dele-
gation till Migrationsverket, föranstaltat om en tortyrskadeutredning innan 
den prövade målet i sak.    

                               
931 Om formkraven beträffande läkarintyg se MIG 2007:15.  
932  Europadomstolens dom av den 10 juni 2010 i målet R.C. mot Sverige appl. 41827/07.  
933 Noteras kan att Europadomstolen har uttalat sig om betydelsen av tidigare erfarenheter av 
tortyr, se Europadomstolens dom av den 11 januari 2007 i målet Salah Sheekh mot 
Nederländerna, appl. 1948/04.   
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Parallellerna mellan Tortyrmålet och Äkthetsmålet är tydliga. Domstolens 
utredningsansvar sätts inte i direkt förbindelse till parts bevisbörda utan sna-
rare till idén om den robusta bevissituationen. Om det i ett enskilt mål finns 
information (bevisning) som visserligen inte fullt ut bevisar (dvs. uppfyller 
bevisbördepunkten), men likväl ”indikerar” att ett skyddsbehov skulle kunna 
föreligga så måste domstolen inom ramen för sitt utredningsansvar reflektera 
över möjliga handlingsalternativ.934 Ska domstolen återförvisa målet till un-
derinstansen för vidare utredningsåtgärder eller försöka läka bristen genom att 
vidta egna utredningsåtgärder eller ska domstolen låta bristen drabba part i 
målet? I bägge dessa fall återförvisades målen till migrationsdomstolen, vilket 
får tolkas som att Migrationsöverdomstolen ansåg att det ålåg domstolen att 
hantera utredningsbristerna.   

Frågan om hur stark indikationen ska vara för att utredningsansvaret ska 
aktualiseras går knappast att besvara generellt.935 Migrationsöverdomstolen 
förefaller göra skillnad mellan indikera och bevisa, men vari skillnaden består 
är dock oklart.  

Ett annat intressant spörsmål som här bara på ytan kan beröras är frågan 
om hur rätten i allmänhet ska kunna veta vilka ytterligare bevis – utöver de 
som parterna redan har fört in i målet – som kan vara relevanta i ett enskilt 
mål. I den processrättsliga doktrinen sorterar denna fråga under det så kallade 
informationsproblemet.936 Inom ramen för informationsproblemet diskuteras 
bl.a. hur rätten ska förhålla sig till kunskapen om att den aldrig säkert kan veta 
vilka bevis som totalt sett existerar. Rätten kan inte veta om processmaterialet 
i ett mål innehåller tre av tio bevis, eller tio av tio bevis. Det betyder att bevis-
situationens robusthet inte kan bedömas utifrån en abstrakt idé om alla existe-
rande bevis utan måste göras utifrån en mer konkretiserad idé om kända bevis. 
Men hela tiden med informationsproblemet i åtanke, och den osäkerhet som 
hela tiden finns.  

                               
934 Här kommer vi in på frågan om växelverkan mellan robusthet och bevisvärdering vilket 
diskuterades i kapitel 2. Om Migrationsöverdomstolen funnit att själva påståendet om tortyr 
kunde tillmätas ett högre bevisvärde, hade en tortyrskadeutredning fortfarande varit nödvändig? 
Muntliga uppgifter kan i sig tillerkännas ett så pass högt bevisvärde att de når bevisvärdepunk-
ten beträffande relevanta fakta; risken för tortyr.  
935 Av det rättsliga ställningstagandet RCI 20/2012 framgår det att Migrationsverket anser ett 
läkarintyg krävs för att Migrationsverkets utredningsansvar ska triggas och en tortyrskadeut-
redning initieras. Migrationsverket menar att det inom ramen för sin serviceskyldighet ska upp-
mana den enskilda parten att inkomma med ett första läkarintyg, men att ansvaret för att ett 
sådant inkommer ligger hos den sökande. Den ordningen kan i och för sig låta rimlig, men det 
förutsätter att den sökande (och dennes biträde) uppfattar vikten av att inkomma med ett läkar-
intyg och att det är praktiskt möjligt för vederbörande att utverka ett sådant. Advokatsamfundet 
vittnar om att det i praktiken kan vara mycket svårt för den enskilde att utverka läkarintyg, se 
Sveriges Advokatsamfund 2015.   
936 Informationsproblemet och Lindells låda analyseras i avhandlingens kapitel 2 särskilt avsnitt 
2.1.7.4.   
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Det hade varit intressant om Migrationsöverdomstolen i Äkthetsmålet och 
Tortyrmålet hade laborerat med informationsproblemet eftersom Migrat-
ionsöverdomstolen verkar ha haft hade en klar uppfattning om vilken konkret 
bevisning (äkthetskontroll och tortyrskadeutredning) som underinstansen 
borde ha inhämtat i respektive mål.  

Det tredje och sista avgörandet som ska behandlas på temat ”bevisning som 
klart går att skaffa” är MIG 2011:15, fortsättningsvis kallat Språkanalysmålet. 

MIG 2011:15 - Språkanalysmålet 
I Språkanalysmålet (MIG 2011:15) är det den sökandes identitetsuppgifter 
som framförallt sätts i fråga. Eftersom det rör sig om ett asylmål blir den pri-
mära aspekten av identitetsfrågan den om vilket land den sökande kommer 
från. Migrationsöverdomstolen framhåller att när en utlänning saknar identi-
tetshandlingar och det finns anledning att betvivla det påstådda medborgar-
skapet/hemlandandet kan prövningsinstansen alltid tillgripa möjligheten att 
förordna om s.k. språkanalys. Migrationsöverdomstolen påpekar att språkana-
lyser kan, om de utförts på ett rättssäkert vis, ha ett betydande bevisvärde för 
bevistemat om den sökandes ursprung. 

Migrationsöverdomstolen anmärker på migrationsdomstolens bedömning 
beträffande sökandens identitet och anser att underrätten gjorde fel när den 
bortsåg från den befintliga språkanalysen vid identitetsprövningen. Migrat-
ionsdomstolen hade nämligen funnit att språkanalysen brast så pass i kvalitet 
att den inte skulle tillmätas något nämnvärt bevisvärde. Till skillnad från Mi-
grationsverket satte migrationsdomstolen tilltro till sökandens berättelse och 
lade den, istället för språkanalysen, till grund för identitetsbedömningen. Mi-
grationsöverdomstolen konstaterar att om en utförd språkanalys av något skäl 
är bristfällig och därför endast kan tillmätas ett lågt bevisvärde så ska rätten, 
på grund av rättens utredningsansvar enligt 8 § FPL, tillse att en ny språkana-
lys utförs eftersom språkanalyser i normalfallet utgör bra verktyg för att utreda 
en sökandes identitet.  

Migrationsöverdomstolen uttalar också att Migrationsverket borde ha 
kvalitetssäkrat den gjorda språkanalysen, särskilt som den sökande redan hos 
dem påtalat allvarliga brister i utförandet av analysen.  

Jag har två huvudsakliga invändningar mot Migrationsöverdomstolens re-
sonemang i Språkanalysmålet. För det första verkar Migrationsöverdomstolen 
ha misstolkat underrättens bedömning i det avseendet att migrationsdomsto-
len, till skillnad från verket, ansåg att den asylsökandes muntliga uppgifter var 
trovärdiga och att berättelsen därmed kunde läggas till grund för prövningen 
av sökandes identitet och hemvist. Det sagda innebär att underrätten ansåg att 
den sökande hade gjort sin identitet sannolik och därmed fanns det heller inget 
behov av språkanalys. Enligt min uppfattning följer underrättens bedömning 
den linje som Migrationsöverdomstolen sedan stakar ut i domskälen. Migrat-
ionsöverdomstolen betonar där att språkanalyser ska användas om det finns 
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anledning att betvivla den sökandes berättelse, vilket är en rimlig slutsats. I 
just det förevarande fallet betvivlade dock underrätten inte berättelsen.  

I Språkanalysmålet uttalar sig Migrationsöverdomstolen direkt om under-
rättens bedömning av asylberättelsen utan fokuserar främst på frågan om språ-
kanalysers allmänna bevisvärde och om rättens utredningsansvar enligt 
8 § FPL innebär att rätten måste inhämta en ny språkanalys för det fall den 
befintliga döms ut som bristfällig. Migrationsöverdomstolen finner att en 
språkanalys måste vara av god kvalité för att den ska kunna läggas till grund 
för ett beslut, och att det faller på beslutsinstansens ansvar tillse detta.   

Min andra invändning ska göras alldeles kort och den gäller Migrationsö-
verdomstolens uttalande om att språkanalys kan ges ett betydande bevisvärde 
(beroende på omständigheterna i målet) om den håller god kvalitet. Allmänt 
gäller att bevisprövningen är fri, det vill säga att rätten har till uppgift att efter 
eget gottfinnande bedöma värdet av den införda bevisningen. Dock har sedan 
länge, kanske ända sedan principen om fri bevisprövning infördes, olika för-
sök gjorts att styra bevisvärderingen. Exempelvis kan Ekelöfs bevisvärde-
ringskalkyler avseende indiciebevisning nämnas.937 
Migrationsöverdomstolens anvisningar är således ingen ovanlig företeelse, 
men jag finner ändå att Migrationsöverdomstolens inställning till språkana-
lyser och dess bevisvärde bör kommenteras. Inte bara i ljuset av att bevispröv-
ningen de facto är fri, utan också utifrån den allmänna kritik som har riktats 
mot språkanalyser. Sveriges radio och programmet Kaliber avslöjande år 2012 
stora brister beträffande kvaliteten och bruket av språkanalyser och gransk-
ningen initierade en intensiv samhällsdebatt. Så småningom fick Sten Hecks-
cher i uppdrag att granska språkanalysanvändningen. Heckscher påtalade bl.a. 
att bevisvärdet av en analys bör ställas i relation till det språk och den dialekt 
som det är fråga om.938 Enligt Heckschers mening bör bevisvärdet av språka-
nalyser kraftigt skilja sig åt med hänsyn till dessa faktorer, och alltså inte bara 
i förhållande till utförarens utbildning eller annan kompetens.     

Med detta sagt, utgör språkanalyser alltjämt ett relevant bevismedel beträf-
fande bevistemat om den asylsökandes hemland. Att en språkanalys kan till-
gripas när rätten finner anledning att ifrågasätta de lämnade 
identitetsuppgifterna framstår i mina ögon som en okontroversiell hållning. 
Allt under förutsättning att bevisvärderingen av analysen inte på förhand är 
”låst” eftersom språkanalyser, för att tala med Heckscher, inte utgör någon 
exakt vetenskap. En språkanalys fråntar inte rätten bevisvärderingsansvaret 
beträffande frågan om varifrån den sökande kommer.   

Sammanfattning 
I Äkthetsmålet, Tortyrmålet och möjligen också Språkanalysmålet fann Mi-
grationsöverdomstolen att rättens utredningsansvar enligt 8 § FPL aktiverats 
                               
937 P. H. Lindblom 1984, s. 786-788. 
938 S. Heckscher 2015; F. Ramel 2015.  
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eftersom tvivel beträffande sökandens identitet respektive tortyrskador förelåg 
hos migrationsdomstolen.  

Enligt Migrationsöverdomstolens bedömning borde migrationsdomstolen 
vidtagit åtgärder för att skingra den osäkerheten. Utredningsansvaret förefaller 
ha stimulerats av att den bevisbördebärande parten presenterat bevisning indi-
kerar att det finns mer att utreda. I Äkthetsmålet rörde det sig om en kopia av 
en dom och ett utdaterat körkort, och i Tortyrmålet handlade det om ett läka-
rintyg. Migrationsöverdomstolen uppfattade bevisningen bägge dessa mål 
som tillräckligt övertygande för att underrätten borde ha vidtagit utrednings-
åtgärder, och inte som skedde endast lämna bevisningen utan avseende. 
Huruvida den enskilde uppfyllt sin bevisbörda kommenteras inte.  

Språkanalysmålet skiljer sig något från de andra två genom att den sökande 
i Språkanalysmålet hos migrationsdomstolen ansågs ha uppfyllt sin bevis-
börda beträffande varifrån hen kom. Språkanalysen som förelåg i målet fästes 
inte avseende vid eftersom den ansågs vara bristfällig. Migrationsöverdom-
stolen utgick emellertid från att den sökande inte hade gjort sin identitet san-
nolik och framhöll betydelsen av språkanalyser som ett hjälpmedel för att 
utreda varifrån den asylsökande kommer och mot vilket land som den sökan-
des asylskäl ska prövas mot. Migrationsöverdomstolen påtalade att det faller 
på domstolens ansvar att se till att språkanalyser som används är av god kva-
litet och om den befintliga språkanalysen är bristfällig ska en ny inhämtas. På 
så sätt påminner Språkanalysmålet om Äkthetsmålet. Det står klart att Migrat-
ionsöverdomstolen i samtliga av dessa tre fall har varit av uppfattningen att 
det fallit på domstolens ansvar att vidta utredningsåtgärder enligt 8 § FPL och 
självständigt berika bevissituationen.  

6.2.1.2. Bevisning som typiskt sett existerar saknas  
Migrationsöverdomstolen har i sin praxis identifierat sådana situationer där 
bevissituationen i det enskilda målet inte omfattar sådan bevisning som typiskt 
sett existerar i måltypen. Detta utgör också ett slags robusthetsbrist, även om 
den skiljer sig något från de robusthetsbrister som beskrivits i det föregående 
avsnittet. Ett givet problem rör hur den ”typiska bevissituationen” ska definie-
ras.  

Följdfrågor uppstår och det framstår som både relevant och intressant att 
ställa sig frågan om vilka konsekvenser sådana robusthetsbrister bör leda till 
och om det härvidlag spelar någon roll varför den typiskt förekommande be-
visningen saknas i det enskilda målet. 

Den första frågan om vilken typ av bevis som är att anse som ”typiska” är 
svår att besvara allmänt. Inom migrationsrätten är utgångspunkten att det 
måste accepteras att asylsökande i många fall saknar möjlighet att bevisa sitt 
skyddsbehov med skriftlig bevisning. Det sägs därför ofta att muntliga upp-
gifter måste kunna godtas som den enda bevisningen i asylmål. Detta antas 
vara ett särdrag som just migrationsmålen uppvisar. Som jag tidigare har 



 
 
226 

nämnt, ställer jag mig något skeptisk till denna förenklade bild av bevissituat-
ionen eftersom det i princip alltid förekommer landinformation i asylmålen 
och det utgör skriftlig bevisning.  

Samtidigt verkar det finnas en underliggande förväntan om att ytterligare 
bevisning, utöver muntliga uppgifter och landinformation, ändå ska föras in i 
migrationsmålen. Frågan är hur ska sökanden förstå vilken slags bevisning 
som förväntas och typiskt sett brukar föras in, och hur ska rätten veta vilka 
bevis som typiskt sett finns men som inte förts in i det enskilda målet? Genom 
sin praxis har Migrationsöverdomstolen i viss mån ringat in vad för slags be-
visning som i vissa situationer kan anses som typisk. Det bör observera att 
antagandet om att en viss bevisning typiskt sett existerar, inte nödvändigtvis 
innebär att parterna i regel för in sådan bevisning.   

Ett vanligt exempel på typisk bevisning som relativt ofta saknas i migrat-
ionsmål är pass och andra identitetshandlingar.939 I bl.a. MIG 2018:4, som 
fortsättningsvis kallas DNA-målet, framhåller Migrationsöverdomstolen pass-
handlingen som det ”traditionella” beviset gällande identitetsfrågan, även om 
Migrationsöverdomstolen samtidigt påpekar att det kan finnas skäl att accep-
tera även andra handlingar.940 I normalfallet fordras dock ett hemlandspass för 
att en utlänning ska kunna styrka sin identitet.941  

Ett så högt beviskrav som styrkt gäller emellertid inte för sökande i asyl-
processen. I detta avseende har Migrationsöverdomstolen intagit den något 
dubbla hållningen att asylsökande visserligen ska göra identiteten sannolik 
men samtidigt ska rätten alltid, det vill säga alldeles oavsett om den sökande 
har gjort sin identitet sannolik eller inte, pröva grunderna för asylansökan och 
uppehållstillstånd ska beviljas om asylskäl bedöms föreligga. Att den sökande 
inte gjort sin identitet sannolik får alltså inte medföra att hens asylansökan inte 
fullt ut prövas.942 Denna tvetydiga hållning kan sägas ge uttryck för spännings-
förhållandet mellan å ena sidan rätten att söka asyl och skyddet mot refoule-
ment, och å andra sidan statens rätt att kunna kontrollera vilka människor som 
tillåts resa in och vilka människor som beviljas uppehållstillstånd.943  

I allmänhet efterfrågas ändå identitetshandlingar och den sökande förvän-
tas lämna in de handlingar hen har eller rimligen kan utverka.944 Inte sällan 
saknas dock godtagbara identitetshandlingar.945 Om rätten anser att handlingar 
borde ha kunnat lämnas in, kan avsaknaden av handlingar tas till intäkt för att 
utlänningen medvetet försöker vilseleda svenska myndigheter. Om rätten 
                               
939 E. Frennmark och L. Feijen, s. 98. 
940 Se härom MIG 2011:11.  
941 För kravet om passhandling se MIG 2016:6, för beviskravsnivån i anknytningsärenden se 
MIG 2011:11 och för asyl se Metodmålet (MIG 2007:12). 
942 Identitetsmålet (MIG 2019:1). 
943 Se SOU 2004:132 s. 54.  
944 E. Frennmark och L. Feijen, s. 98; SR 20/2019 s. 20.  
945 E. Frennmark och L. Feijen, s. 23; Prop. 1997/98:178 s. 14. Det ska framhållas att många 
asylsökande kommer från länder vars identitetshandlingar över huvud tagit inte tillmäts något 
bevisvärde.  
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istället anser att det kan finns förklarliga skäl till varför erforderliga handlingar 
saknas kan bristen ses som naturlig.  

I det följande ska fyra fallbeskrivningar ges beträffande Migrationsöver-
domstolens hantering av situationer där bevisning som typiskt sett existerar, 
inte föreligger i det enskilda målet. Eftersom passkravet i förhållande till iden-
titetsfrågan utgör ett tydligt exempel ska avsnittet inledas med den frågan.  

Migrationsöverdomstolen har gång efter annan slagit fast att det är den sö-
kande som har bevisbördan för sin identitet. För asylmålens del gäller bevis-
kravet sannolikt och för anknytningsmålen är beviskravet ställt högre och är 
formulerat som styrkt/klarlagt.946 För att den sökande ska kunna styrka sin 
identitet krävs i de flesta fall enligt Migrationsöverdomstolens praxis en giltig 
passhandling. Migrationsöverdomstolen uttrycker dock att principen om fri 
bevisprövning innebär att även andra handlingar måste kunna ges ett motsva-
rande bevisvärde. Med detta sagt finner Migrationsöverdomstolen ändå att 
hemlandspasset är den ”traditionella” bevisningen; den typiska bevisningen.947 
På detta sätt låser Migrationsöverdomstolen i princip fast bevisvärderingen 
vad gäller identitetsfrågan.948 (Jag har inte funnit något mål i vilket Migrat-
ionsöverdomstolen uttrycker att sökanden har ”styrkt” sin identitet medelst 
något annat bevismedel än en passhandling. Noteras ska dock att Migrations-
verket ger information på sin hemsida om vilka handlingar och dokument som 
det bedömer kan styrka en persons identitet.)   

Även om Migrationsöverdomstolen genom passkravet kan sägas låsa be-
visvärderingen angående identitetsfrågan utvecklar Migrationsöverdomstolen 
samtidigt en bevislättnadslära som motiveras utifrån att systemet – prövningen 
– måste kunna anpassas när det inte kan krävas (av politiska eller praktiska 
skäl) av den sökande att skaffa fram passhandlingar (eller andra godtagbara 
identitetshandlingar).  

Bevislättnadsläran har utvecklats med anknytningsmålen som exempel, 
vilket inte är så underligt med tanke på att utgångspunkten för skyddsbehö-
vande är att deras ansökningar ska prövas oavsett om deras identiteter görs 
sannolika eller inte.  

Det första steget i den utvecklingen förefaller tas i MIG 2012:1, som fort-
sättningsvis kallas Bevislättnadsmålet. 

 

MIG 2012:1 - Bevislättnadsmålet  
I Bevislättnadsmålet slår Migrationsöverdomstolen fast att för det fall det fö-
religger påtagliga svårigheter för den sökande att utverka och/eller införa pass-
handlingar, kan en bevislättnad medges i förhållande till kravet om styrkt 

                               
946 För asyl se, Metodmålet (MIG 2007:12) och för anknytningsmål se, MIG 2016:6.  
947 DNA-målet (MIG 2018:4), MIG 2007:54, 2009:7, MIG 2011:11. 
948 Jfr bl.a. Lindbloms kommentar redan på 80-talet om att den fria bevisvärderingen i praktiken 
inte är så fri. P. H. Lindblom 1984.   
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identitet.949 I sådana situationer kan det alltså räcka med att den sökande gör 
sin identitet sannolik. För att en sådan bevislättnad ska tillerkännas den sö-
kande uppställer Migrationsöverdomstolen i målet ytterligare tre krav. För det 
första måste det finnas en DNA-utredning som bevisar släktskapet mellan den 
härvarande och den utomlandsvarande familjen. För det andra måste den en-
skildes intresse av familjeåterförening väga tyngre än statens intresse av sä-
kerhet och av att upprätthålla den reglerade invandringen.950 För det tredje 
måste den härvarande anknytningspersonen och den sökande ha lämnat sam-
stämmiga uppgifter beträffande sin relation.  

Även om ”läran” är förhållandevis svårtydd står det åtminstone klart att 
beviskravsnivån inte är statisk. I vissa fall uppställs ett krav om styrkt identitet 
och i andra fall, på grund av omständigheterna i det enskilda målet, endast ett 
krav om sannolik identitet. Och liksom att beviskravsnivån inte är statisk är 
inte heller robusthetskravet statiskt, i vart fall inte när bevislättnad väl medgi-
vits.  

I Bevislättnadsmålet anser Migrationsöverdomstolen att bevissituationen 
bestående av en DNA-utredning avseende familjemedlemmarna och muntliga 
uppgifterna, utgör tillräcklig bevisning för att kunna bedöma de sökandes 
identiteter. Migrationsöverdomstolen finner att de sökandes identiteter är san-
nolika eftersom den införda DNA-utredningen visar på släktskap och de munt-
liga uppgifterna som de sökande har lämnat beträffande id-frågan bedöms som 
tillförlitliga. Uppehållstillstånd beviljas på grund av familjeanknytning. 

Genom att tillämpa denna bevislättnadsregel behöver Migrationsöverdom-
stolen inte rucka på sin uppfattning att ett pass krävs för att sökandens identitet 
ska anses vara styrkt. Genom att sänka beviskravet kan även annan bevisning 
vara tillräcklig. Migrationsöverdomstolen skulle också kunna formulera det 
som att bevisprövningen är fri och att bevissvårigheter kan leda till att robust-
hetskravet, snarare än beviskravet, beträffande identitetsfrågan ska sänkas. I 
ett efterföljande avgörande, DNA-målet (MIG 2018:4), visar Migrationsöver-
domstolen att den fortfarande951 står fast vid bevislättnadsläran. Dessutom ut-
talar sig Migrationsöverdomstolen om rättens utredningsansvar i förhållande 
till identitetsfrågan.   

 

MIG 2018:4 - DNA-målet 
I DNA-målet upprepar Migrationsöverdomstolen ståndpunkten att det i nor-
malfallet krävs ett pass för att en utlännings identitet ska kunna bevisas och 

                               
949 Som exempel gavs att den sökande kommer från ett land utan fungerande folkbokföringssy-
stem vilket enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning innebär att det också är omöjligt för 
den sökande att prestera tillförlitliga identitetshandlingar. 
950 I det efterföljande avgörandet MIG 2014:6 ansågs proportionalitetsbedömningen falla ut till 
den sökandes fördel. I MIG 2016:6 föll den dock ut till nackdel för den sökande.  
951 Det finns flera mål som avkunnats mellan Bevislättnadsmålet (MIG 2012:1) och DNA-målet 
(MIG 2018:4) vari bevislättnadsregeln tillämpats. 
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att beviskravet i anknytningsmål beträffande identitetsfrågan är ställt så högt 
som styrkt. Migrationsöverdomstolen framhåller samtidigt bevislättnadsre-
geln som utvecklades i Bevislättnadsmålet, och anför att om (1) det står klart 
att den sökande på grund av praktiska svårigheter inte kan skaffa fram en pass-
handling och (2) omständigheterna i målet är sådana att anknytningspersonens 
behov av familjeåterförening måste anses väga tyngre än statens behov av att 
reglera invandringen, så måste det vara möjligt för sökanden att med hjälp av 
annan slags bevisning klarlägga sin identitet. Migrationsöverdomstolen slår 
ånyo fast att beviskravsnivån kan lättas från styrkt till sannolikt beträffande 
identitetsfrågan i anknytningsmål under vissa givna förutsättningar.952 

Migrationsöverdomstolen tillämpar bevislättnadsregeln och eftersom att 
den sökande och/eller dennas anhöriga löper risk för repressalier från hem-
landsmyndigheterna om kontakter tas med myndigheterna i ärende om identi-
tetshandlingar. Under sådana förutsättningar är det enligt Migrations-
överdomstolens uppfattning inte rimligt att hänvisa de sökande till hemlands-
myndigheterna enbart för att tillfredsställa det svenska kravet om passhand-
lingar som bevis i anknytningsärenden om uppehållstillstånd.953 De praktiska 
svårigheterna motiverar således en bevislättnad.  

Det intressanta med DNA-målet med avseende på rättens utredningsansvar 
är inte främst Migrationsöverdomstolens slutsats att bevislättnad kan ges – det 
klargörs redan i Bevislättnadsmålet – utan rättens syn på robusthetskraven och 
vilket ansvar Migrationsöverdomstolen anser att underinstanserna har vad gäl-
ler bevisningen.     

Migrationsöverdomstolen slår nämligen fast att sökandens muntliga upp-
gifter måste kompletteras med en DNA-utredning för att släktskapet mellan 
anknytningspersonen och sökanden ska kunna utredas.954 Migrationsöverdom-
stolen anser med andra ord att den befintliga utredningen, som i princip bara 
består av muntliga uppgifter, inte är robust nog för att ligga till grund för rät-
tens prövning. Migrationsöverdomstolen delegerar till Migrationsverket att 
genomföra en DNA-utredning.955 Även om Migrationsöverdomstolen inte ut-
tryckligen hänvisar till 8 § FPL går det enligt min uppfattning inte att tolka 
rättens avgörande på annat vis än att Migrationsöverdomstolen anser att det 
faller inom ramen för rättens utredningsansvar att se till att en DNA-utredning 
tillförs utredningen i målet.956  

                               
952 Bevislättnadsregeln har också tillämpats i MIG 2014:16 och MIG 2016:6. 
953 Samma typ av resonemang för Migrationsöverdomstolen i MIG 2017:10 i ett medborgar-
skapsärende. 
954 I Bevislättnadsmålet (MIG 2012:1) slår Migrationsöverdomstolen fast att ett föräldraskap 
bevisat genom en DNA-utredning i kombination med tillförlitliga muntliga uppgifter kan göra 
en persons identitet sannolik.  
955 En DNA-utredning kan, enligt Migrationsöverdomstolens tidigare avgörande MIG 2012:1 
(Bevislättnadsmålet), MIG 2014:16,MIG 2016:13  visa på släktskap och ett släktskap kan i 
vissa fall indirekt ha betydelse för familjemedlemmars identitet.   
956 Noteras ska att Migrationsöverdomstolens avgörande innebär att verket ska gå utanför sin 
befogenhet såsom den avgränsas enligt 13 kap. 15 § UtlL.  
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En annan situation som kan uppstå i anknytningsmål där barn till en härva-
rande förälder ansöker tillstånd i Sverige är att det saknas ett medgivande från 
den utomlandsvarande föräldern som presumtivt lever med barnen i dess hem-
land vid ansökningstillfället. Ett medgivande är enligt 5 kap. 17 § UtlL en 
förutsättning för att en sådan ansökan ska kunna beviljas. I MIG 2015:8, fort-
sättningsvis kallat Medgivandemålet, anför de sökande att kravet om medgi-
vande borde bortfalla eftersom deras far inte längre är i livet.  

MIG 2015:8 - Medgivandemålet 
Medgivandemålet handlar om två bröder som ansökt om uppehållstillstånd på 
grund av anknytning till sin mor och frågan som Migrationsöverdomstolen 
framförallt ska ta ställning till gäller huruvida de sökande måste förete skriftlig 
bevisning gällande påståendet om att deras fader avlidit. Migrationsverket me-
nade att de sökande måste styrka uppgiften om faderns död för att kravet om 
medgivande enligt 5 kap. 17 § UtlL ska kunna bortses från. Migrationsöver-
domstolen håller i sin bedömning i princip med Migrationsverket om att be-
viskravet i normalfallet bör ställas högt eftersom det i många länder finns goda 
möjligheter skaffa tillförlitliga dödsbevis eller motsvarande handlingar. Det 
innebär enligt Migrationsöverdomstolens mening att ett högt beviskrav beträf-
fande påståendet att en person är avliden bör gälla.  

Samtidigt anser Migrationsöverdomstolen att en bevislättnad bör tillämpas 
för det fall avsevärda bevissvårigheter föreligger i målet (i linje med Bevislätt-
nadsmålet). Migrationsöverdomstolen konstaterar att de sökande i det aktuella 
målet kommer från ett land som till stor del saknar fungerande myndigheter 
vilket innebär att de inte kan utverka myndighetshandlingar av det slag som 
normalt behövs för att kunna styrka ett dödsfall. Med beaktande av dessa be-
vissvårigheter och rätten till familjeliv957 enligt artikel 8 i EKMR finner Mi-
grationsöverdomstolen i Medgivandemålet att det finns skäl att lätta på 
beviskravet och tillämpa det lägre beviskravet sannolikt beträffande faderns 
död. Migrationsöverdomstolen drar därmed slutsatsen att ett regelrätt döds-
fallsintyg inte behövs utan att enbart muntliga påståenden kan vara tillräckliga 
bevis. I annat fall omöjliggörs familjeåterförening och artikel 8 EKMR kränks. 
Robusthetskravet sänks alltså. Emellertid sänker Migrationsöverdomstolen 
också beviskravet av det skälet att ingen annan bevisning enligt dess mening 
kan tillerkännas ett tillräckligt högt bevisvärde så att beviskravet styrkt kan 
uppnås.  

I målet består således bevissituationen av den härvarande familjemedlem-
mens muntliga uppgifter, de utomlandsvarande familjemedlemmarnas munt-
liga uppgifter och ett skriftligt, men enkelt, dödsbevis från hemlandet. Baserat 

                               
957 Det är oklart vilken bevisning som lämnats in till stöd för släktskapet mellan anknytnings-
personen och de sökande. Av Migrationsöverdomstolens avgörande framgår bara att Migrat-
ionsverket numera var av uppfattningen att släktskapet var bevisat.  
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på detta bedömer Migrationsöverdomstolen att fadern sannolikt är avliden. 
Uppehållstillstånd beviljas.  

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras gällande Medgivandemå-
let. Normalt sett måste ett formellt dödsintyg från hemlandsmyndigheterna 
lämnas in för att ett dödsfall ska kunna bevisas.958 Det skulle kunna uttryckas 
som att bevissituationen inte är robust förrän ett sådant bevis har tillförts må-
let. Endast om bevissvårigheter bedöms föreligga i målet och det därmed är 
fastställt att det är svårt eller omöjligt att anskaffa den bevisning som typiskt 
sett ska föras kan rätten sänka robusthetskravet och alltså acceptera annan be-
visning än den typiska. Avgörande blir då frågan om vilket bevisvärde den 
införda bevisningen tillmäts i förhållande till det relevanta bevistemat. Migrat-
ionsöverdomstolen försvårar resonemanget på så sätt att kravet om ett döds-
intyg låser bevisprövningen med avseende på faderns bortgång. Paralleller kan 
dras till Migrationsöverdomstolens ”låsning” i Bevislättnadsmålet angående 
passkravet i förhållande till identitetsfrågan.  

Ett annat illustrativt exempel återfinns i MIG 2011:26, fortsättningsvis kal-
lat Ambassadmålet.  

MIG 2011:26 - Ambassadmålet 
Till skillnad från de ovan nämnda avgörandena – Bevislättnadsmålet, DNA-
målet och Medgivandemålet – handlar detta mål om verkställighetshinder en-
ligt 12 kap. 18-19 §§ UtlL. Två frågor aktualiseras i målet, en rättsfråga och 
en sakfråga. Rättsfrågan gäller huruvida ett lands motvilja/vägran att låta en 
familj som har sitt ursprung i landet återvända på grund av familjens ”grupp-
tillhörighet” utgör ett verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § UtlL. Sakfrå-
gan i målet gäller omständigheterna att en hemlandsambassad dels inte vill 
bistå en asylsökande (en presumtiv hemladsmedborgare) med att skaffa fram 
identitetshandlingar, dels inte vill lämna besked om den sökande alls kommer 
tillåtas resa in i hemlandet. Vad gäller rättsfrågan finner Migrationsöverdom-
stolen att om en person vägras återvända till sitt hemland kan det i vissa fall 
knyta an till den personens skyddsbehov och därmed utgöra ett s.k. politiskt 
verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § UtlL. När det gäller sakfrågan, 
huruvida sökanden i det förevarande målet lyckats bevisa att hemlandsambas-
saden nekat dem service, påpekar Migrationsöverdomstolen att ingen bevis-
ning till stöd för påståendet om att ambassaden vägrat dem service finns. Det 
framgår inte vilken slags bevisning Migrationsöverdomstolen tänker sig att de 
sökande borde ha presterat. Det framgår bara att rätten noterar att det inte finns 
någon annan bevisning än de sökandes muntliga uppgifter. Migrationsöver-
domstolen synes dock inte anse att det faller inom rättens utredningsansvar att 
berika bevissituationen eftersom rätten prövar målet i befintligt skick. 

                               
958 Utgångspunkten beträffande anknytningsmålen är således att en person antas vara vid liv så 
länge inte motsatsen är bevisad. Det innebär alltså att det inte behövs ett bevis för att en nära 
anhörig, en vårdnadshavare, faktiskt lever.  
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Det är intressant att sätta domstolens resonemang beträffande utrednings-
ansvar i det här avgörandet i relation till Äkthetsmålet, Tortyrmålet och Språ-
kanalysmålet i vilka Migrationsöverdomstolen bedömer att det ankommer på 
rätten att vidta utredningsåtgärder ex officio. Går det att utläsa varför rättens 
utredningsansvar inte aktualiseras i Ambassadmålet? 

En skillnad som möjligen kan vara av betydelse i sammanhanget är att de 
sökande i Äkthetsmålet och Tortyrmålet för in viss skriftlig bevisning – en 
dom respektive ett läkarintyg.959 En annan skillnad som kanske har betydelse 
i sammanhanget är att Migrationsöverdomstolen i Äkthetsmålet och Tortyr-
målet prövar grundärenden och det innebär att 4 kap. UtlL aktualiseras, till 
skillnad från Ambassadmålet som är ett s.k. verkställighetsärende vilket bety-
der att prövningen istället gäller 12 kap. UtlL. Det finns ett uttalande i Am-
bassadmålet som talar i den riktningen. Migrationsöverdomstolen säger där 
att migrationsdomstolarnas roll skiljer sig från Migrationsverkets roll i verk-
ställighetsmål på det viset att domstolarna endast har att bedöma nya omstän-
digheter som har åberopats av den sökande och först sedan de har bedömts av 
Migrationsverket. Uttalandet tyder på att åtskillnad görs mellan rättens utred-
ningsansvar beroende på om skyddsbehovsfrågan prövas inom ramen för ka-
pitel 4 UtlL eller kapitel 12 UtlL. 

Så vitt jag känner till så har Migrationsöverdomstolen inte gjort några ef-
terföljande uttalanden som bekräftar den slutsatsen.960     

Det är också intressant att ställa Ambassadmålet i relation till DNA-målet 
(MIG 2018:4) och Medgivandemålet (MIG 2015:8) vad gäller förekommande 
bevissvårigheter. Migrationsöverdomstolen diskuterar inte alls i Ambassad-
målet vilken slags bevisning som skulle kunna företes som belägg för att hem-
landsambassaden aktivt nekar sökanden hjälp. Går det att utverka ett intyg? 
Erbjuder Migrationsverkets personal praktisk hjälp? Eller polisen möjligen?961 
Den myndighet som har att tillse att avlägsnandebeslutet verkställs torde rim-
ligtvis också vara intresserad av service och kommunikation med ambassa-
dens tjänstemän. Det bör hållas i åtanke att den sökande vid tidpunkten för 
Migrationsöverdomstolens avgörande inte hade något stöd av offentligt bi-
träde. Ett biträde hade eventuellt kunnat bistå den sökande i en dylik fråga.962 

                               
959 Det går i linje med uppfattningen om att den sökande har en skyldighet att föra in den be-
visning som hen är i besittning av, något som uttrycks i Uppenbarhetsmålet (MIG 2006:7).  
960 Mot bakgrund av Europadomstolens dom av den 23 mars 2016 i målet F.G. mot Sverige, 
appl. 43611/11 som nämndes inledningsvis, kan slutsatsen dras att en sådan åtskillnad är ohåll-
bar.  
961 Jfr här de bevissvårigheter som framhålls i Utredningen om uppehållstillstånd på grund av 
praktiska verkställighetshinder, se SOU 2017:84 s. 62,  81, 187. 
962 Sedan lagändringen SFS 2016:1243 så ska en sökande enligt 18 kap. 1 a § UtlL förordnas 
ett offentligt biträde om det inte är uppenbart att ansökan inte kommer att bifallas. 
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För egen del963 ställer jag mig frågan om inte svårigheterna att införskaffa re-
levanta handlingar från ambassaden, borde ha aktualiserat utredningsansvaret 
enligt 8 § FPL även i Ambassadmålet. (Jfr DNA-målet och Medgivandemå-
let.) 964    

6.2.1.3. Bevisning bör uppdateras  
I flera fall har Migrationsöverdomstolen slagit fast att överprövande instans 
har ett delat ansvar med parterna att försäkra sig om att utredningsmaterialet 
är uppdaterat vid bedömningstillfället eftersom prövningen ska utgå från de 
rådande förhållandena vid bedömningstillfället. I många fall handlar det om 
behovet av aktuell landinformation vilket berörs i nästa avsnitt. I det följande 
behandlas dock MIG 2008:5, fortsättningsvis kallat Registermålet som hand-
lar om kravet på uppdaterade registeruppgifter.965  

MIG 2008:5 - Registermålet 
I Registermålet, som är ett medborgarskapsmål, tar Migrationsöverdomstolen 
ställning till frågan om den sökande kan förväntas komma att ha ett ”hederligt 
levnadssätt” (jfr 11 § p. 5 Medborgarskapslagen). I målet finner Migrationsö-
verdomstolen att migrationsdomstolens prövning av sökandens vandel base-
rats på utdaterade uppgifter ur misstankeregistret. Uppgifterna var 6 månader 
gamla. Migrationsöverdomstolen är av uppfattningen att migrationsdomsto-
len, i enlighet med 8 § FPL, borde ha tillsett en förnyad slagning i brotts- och 
misstankeregistret innan domstolen prövade målet i sak. Migrationsöverdom-
stolen poängterar att det är de rådande förhållandena vid prövningstillfället 
som ska bedömas.966 Migrationsdomstolens dom undanröjs och målet visas 
åter till domstolen.  

6.2.2. Brister med avseende på landinformation  
Brister gällande landinformation kan, liksom brister med avseende på bevis-
situationen, analyseras i tre undergrupper och förevarande robusthetsanalys 
följer i princip samma struktur som den föregående analysen.  

I den första delen behandlas mål där bevissituationen brister på så vis att 
tillgänglig landinformation inte förts in i målet. Robusthetsbristen är konkret 
i den meningen att vi känner till vilken information som saknas och att den 
måste föras in i målet för att bevissituationen ska kunna bli robust.  

                               
963 Slutsatsen görs också av utredarna i SOU 2017:84 s. 314. Där påtalas att det kan vara svårt, 
särskilt för papperslösa, att utverka skriftliga handlingar från hemlandsambassaden med inne-
börden att identitetshandlingar inte kommer att utfärdas.   
964 I Kvinnohandelsmålet (MIG 2010:6) sades att omständigheter som utgör verkställighetshin-
der är relativt enkla att leda i bevis.  
965 I sammanhanget kan MIG 2008:25  nämnas, vari Migrationsöverdomstolen slår fast att det 
måste finnas ett utdrag från SIS-registret innan ett uppehållstillstånd beviljas.  
966 Migrationsöverdomstolen hänvisar här till MIG 2007:27 och 2007:28. 
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I den andra delen analyseras avgöranden där bevissituationen är icke-robust 
i meningen att ytterligare landinformation möjligen finns (eftersom den in-
formationen typiskt sett brukar föreligga).967 Detta innebär att rätten måste för-
hålla sig till informationsproblemet och ställa sig frågan om det finns skäl att 
sänka robusthetskravet, eller om någon av parterna bör stå risken för den bris-
tande robustheten. Det finns flera exempel från Migrationsöverdomstolens 
praxis där rätten har kommenterat landinformationen i sådana termer som att 
den är knapphändig, otydlig och/eller bristfällig, vilket indikerar att domstolen 
beaktat utredningens robusthet.  

Den tredje delen berör landinformationens aktualitet. Samhällssituationen 
i ett land förändras över tid, och landinformationen behöver uppdateras i mot-
svarande utsträckning. Detta har Migrationsöverdomstolen vid flera tillfällen 
poängterat i sin praxis och inte sällan har domstolen också ex officio uppda-
terat den befintliga landinformationen i det enskilda målet.  

6.2.2.1. Landinformation som existerar ska föras in i målet   
Migrationsöverdomstolen har i ett antal avgöranden berikat bevissituationen 
genom att ex officio föra in landinformation. Inte sällan har utredningsåtgär-
der dock gjorts utan omnämnande av vare sig officialprincipen, utredningsan-
svaret eller 8 § FPL. Att vidtagna utredningsåtgärder inte uttryckligen 
förankras i 8 § FPL gör arbetet mödosamt för den som vill utreda hur Migrat-
ionsöverdomstolen ställer sig till frågan om domstolens utredningsansvar. Nå-
väl.   

Exempel på hur Migrationsöverdomstolen fört in landinformation ex offi-
cio utan att beröra 8 § FPL ska följande fall tas upp: MIG 2009:27, fortsätt-
ningsvis kallat Väpnadkonfliktmålet; MIG 2010:6, fortsättningsvis kallat 
Kvinnohandelsmålet; MIG 2011:6, fortsättningsvis kallat Hedersvåldsmålet, 
MIG 2013:21; fortsättningsvis kallat Förbättringsmålet; MIG 2014:20, fort-
sättningsvis kallat Hemortsmålet; MIG 2016:16 och till sist UM 10509-10 och 
UM 10483-10, fortsättningsvis kallade Hierarkimålen.  

 

MIG 2009:27 - Väpnadkonfliktmålet 
I Väpnadkonfliktmålet för Migrationsöverdomstolen självständigt in (minst) 
två landrapporter utan att nämna vare sig rättens utredningsansvar, offi-
cialprincipen eller 8 § FPL. Klart står att dessa rapporter innehåller relevant 
information visavi frågan om situationen i Somalia kan klassas som en väpnad 
konflikt enligt 4 kap. 2 § UtlL.968 Migrationsöverdomstolen påtalar att ett ”om-
fattande skriftligt material” har tillförts målet genom domstolens och parternas 
                               
967 Omfånget kan vara alltför begränsat - fler källor som behandlar samma fråga/bevistema be-
höver föras in. Det kan också vara så att landrapporterna är innehållslösa i förhållande till be-
vistemat.  
968 Beträffande den materiella prövningen av väpnad konflikt hänvisas till SR 30/2016, eftersom 
Migrationsöverdomstolens avgöranden i detta avseende måste anses helt överspelade i och med 



 
 

235

försorg. Domstolens utredningsåtgärder upplyser om att landinformationen 
inte fanns tillgänglig vid parternas skriftväxling, men motiverar inte åtgärden 
vidare.969 Därutöver tillför UNHCR och Rödakorset, som inte är parter i målet, 
inlagor beträffande frågan om väpnad konflikt och situationen i övrigt i sö-
kandens hemland. Migrationsöverdomstolen finner att landinformationen ta-
lar för att det råder väpnad konflikt i sökandens hemland och att hen därför 
ska beviljas uppehållstillstånd.  

MIG 2010:6 - Kvinnohandelsmålet 
I Kvinnohandelsmålet för Migrationsöverdomstolen dels in en uppdaterad 
version av en redan införd landrapport, dels en helt ny rapport. Landrappor-
terna belyser situationen för kvinnor i den sökandes hemland. Mot bakgrund 
av den införda landinformationen drar Migrationsöverdomstolen slutsatsen att 
den sökandes hemland är starkt patriarkaliskt och att bl.a. sexuellt våld mot 
kvinnor är vanligt förekommande. Migrationsöverdomstolen utläser också att 
kvinnor avstår från att anmäla dylika brott på grund av att de inte har förtro-
ende för rättsväsendet samt att samhället stigmatiserar våldtäktsoffer. Totalt 
sett består bevissituationen i målet av 4 landrapporter från 3 olika källor. 

MIG 2011:6 - Hedersvåldsmålet 
I Hedersvåldsmålet för Migrationsöverdomstolen in landinformation utan 
hänvisning till 8 § FPL. Landrapporterna syftar till att belysa bevistemat att 
män från en viss region saknar myndighetsskydd vid hot om hedersrelaterat 
våld. Migrationsöverdomstolen lägger den införda rapporten tillsammans med 
övrig landinformation, samt den sökandes muntliga berättelse till grund för 
flyktingsskapsbedömningen enligt 4 kap. 1 § UtlL. Migrationsöverdomstolen 
finner att den tillgängliga bevisningen talar för att mannen sannolikt inte kan 
påräkna något skydd i hemlandet och att flyktingsbestämmelsen därmed är 
uppfylld i den delen. Av domen går det att utläsa att utredningen omfattar to-
talt sju rapporter från fem olika källor. 

MIG 2013:21 - Förbättringsmålet 
Ytterligare ett avgörande, i vilket Migrationsöverdomstolen ex officio för be-
visning är Förbättringsmålet.  I det för Migrationsöverdomstolen in Migrat-
ionsverkets rättsliga ställningstagande970 och en dom från Europadomstolen i 
syfte att belysa frågan om situationen i den sökandes hemland.  

Inte heller i detta mål förankrar Migrationsöverdomstolen utredningsåtgär-
den i 8 § FPL. Förutom att det är viktigt att lyfta denna ”tysta” utredningsåt-
gärd, finns det anledning att reflektera över det faktum att 
                               
EU-domstolens dom av den 30 januari 2014 i mål C‑285/12, Aboubacar Diakité mot 
Commissaire général aux réfugiés et aux apatride.  
969 Migrationsöverdomstolen framhåller i domskälen att dessa två rapporter, Norska Temanotat 
och UN:s rapport, inte fanns tillgängliga vid tidpunkten för parternas skriftväxling. 
970 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, RCI 2012/27. 
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Migrationsöverdomstolen i syfte att sakligt utreda situationen i sökandes hem-
land använder sig av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande. Det tycker 
jag inte är idealiskt eftersom ett rättsligt ställningstagande är framtaget av Mi-
grationsverket som hos domstolen är den enskildes motpart. Enligt min upp-
fattning borde Migrationsöverdomstolen hellre ha nyttjat landinformation från 
andra mer neutrala källor, på samma sätt som då den för in Europadomstolens 
avgörande K.A.B. mot Sverige.971  

MIG 2014:20 - Hemortsmålet  
I Hemortsmålet för Migrationsöverdomstolen återigen in central landinform-
ation utan att förankra åtgärden i 8 § FPL. Den införda landinformationen syf-
tar till att belysa huruvida regimen i den sökandes hemland tillskriver personer 
härrörande från den sökandes hemort en viss politiskt uppfattning. Mot bak-
grund av landinformationen i målet drar Migrationsöverdomstolen slutsatsen 
att den sökandes hemort betraktas som ett s.k. oppositionsfäste av hemlands-
regimen och att befolkning i den staden därför utsätts för urskillningslöst våld. 
Detta leder Migrationsöverdomstolen till slutsatsen att den sökande riskerar 
förföljelse enligt utlänningslagens mening. Den landinformation som Migrat-
ionsöverdomstolen inför i målet har alltså betydelse för utgången i målet. Av 
domen framgår att Migrationsöverdomstolen inför tre rapporter från tre olika 
källor. Ingen ytterligare landinformation omnämns i målet.  

UM 10509-10 och UM 10483-10 - Hierarkimålen  
I de två icke-refererade avgörandena UM 10509-10 och UM 10483-10, som 
fortsättningsvis kallas Hierarkimålen, för Migrationsöverdomstolen in 10 
olika rapporter från 10 olika källor i syfte att utreda förekomsten och utbred-
ningen av sexuellt våld i den sökandes hemland. Därutöver kompletterar Mi-
grationsverket processmaterialet med ytterligare två rapporter från två källor. 
Totalt omfattade alltså processmaterialet 12 olika rapporter. Därtill fanns i 
målet två avgöranden från FN:s tortyrkommitté samt ett avgörande från Euro-
padomstolen.972 Migrationsöverdomstolen motiverar inte utredningsåtgärden 
och nämner inte heller i 8 § FPL.  

Sammanfattning 
I de ovan nämnda fallen har Migrationsöverdomstolen ex officio berikat pro-
cessmaterialet genom att föra in den eller de landrapporter som enligt rättens 
bedömning saknas. Eftersom Migrationsöverdomstolen inte närmare har re-
dovisat rättens överväganden beträffande landinformationen går det knappast 
att säga något mer än att Migrationsöverdomstolen i vart fall efter de vidtagna 

                               
971 Europadomstolens dom av den 5 september 2013 i målet K.A.B. mot Sverige, appl. 886/11 
§ 71. 
972 Den sökande för in det första avgörandet, men vilket processubjekt som för in det andra 
framgår inte. Vidare förs ett avgörande från Europadomstolens in. 
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åtgärderna måste ha betraktat bevissituationen som robust. Källorna varierar 
till både antal och ursprung. I exempelvis Hierarkimålet beaktar Migrationsö-
verdomstolen ett större antal källor medan den i Förbättringsmålet endast be-
aktar två dokument från två olika källor.     

Intressant nog har jag inte kunnat finna ett enda avgörande i mitt empiriska 
material i vilket Migrationsöverdomstolen med uttryckligt stöd av 8 § FPL har 
tillfört processmaterialet landinformation. Noteras ska emellertid att Migrat-
ionsöverdomstolen i Uppenbarhetsmålet (MIG 2006:7) uttalade med hänvis-
ning till 8 § FPL och rättens utredningsansvar att underrätten förfarit riktigt 
när den fört in uppdaterad landinformation i målet eftersom relevant och ak-
tuell landinformation nödvändigtvis behövs vid prövningen. 

6.2.2.2. Landinformationen brister – finns ytterligare information?    
I flera avgöranden har Migrationsöverdomstolen fäst särskild vikt vid att vissa 
omständigheter (rättsfakta) är lättare att bevisa än andra. Som ett exempel på 
typiskt svårbevisade omständigheter nämner Migrationsöverdomstolen ”situ-
ationen” i den sökandes hemland. I MIG 2010:6, Kvinnohandelsmålet, upp-
märksammar Migrationsöverdomstolen svårigheten för den sökande att bevisa 
risken för social utstötning. I MIG 2010:23, fortsättningsvis kallat Läkeme-
delsmålet, och MIG 2014:22, fortsättningsvis kallat Vårdbehovsmålet, upp-
märksammar Migrationsöverdomstolen de svårigheter som den asylsökande 
kan ha när det gäller att skaffa bevisning avseende de sjukvårdsmöjligheter 
som finns, eller inte finns, tillgängliga i hemlandet.973 I MIG 2017:12, fortsätt-
ningsvis kallat Värnpliktsmålet, framhåller Migrationsöverdomstolen svårig-
heterna med att hitta ”verifierbar” information om situationen i sökandes 
hemland.974 I Värnpliktsmålet konkretiserar Migrationsöverdomstolen svårig-
heterna och pekar dels på att internationella människorättsorganisationer inte 
beviljas tillträde till landet, dels på att det varken finns någon fri press eller 
opartiska nationella organisationer i landet. Nämnas kan också MIG 2018:7, 
fortsättningsvis kallat AK-målet, och MIG 2018:8, fortsättningsvis kallat ZA-
målet, i vilka Migrationsöverdomstolen prövar samma fråga. Är sökanden att 
betrakta som en flykting snarare än alternativt skyddsbehövande? I de båda 
målen uttalar Migrationsöverdomstolen bl.a. att den befintliga landinformat-
ionen är knapphändig angående vad som händer personer som återvänder till 
de båda sökandens gemensamma hemland. Till sist ska UM 8982-17 som fort-
sättningsvis kallas Artikel3målet behandlas. Målet rör den intressanta rättsfrå-
gan om bristen på sjukvård i hemlandet kan utgöra en asylgrundande 
omständighet för en person som är allvarligt sjuk. I målet väcks också frågan 

                               
973 Den sökandes sjukdomstillstånd brukar dock anses vara just en sådan omständighet som 
typiskt sett är enkel att bevisa, se exempelvis MIG 2011:23, Läkemedelsmålet. 
974 Liknande slutsatser drar Migrationsöverdomstolen i MIG 2011:4. Domstolen framhåller den 
allmänna svårigheten i att få tag på detaljerad och uppdaterad information om säkerhetsläget i 
sökandens hemland. 
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om bevissituationens robusthet, och det är framförallt denna aspekt som ligger 
i fokus i det följande avsnittet. 

I alla de ovan nämnda målen finner Migrationsöverdomstolen således att 
hemlandssituationen är svårbedömd eftersom tillgången till information är be-
gränsad. På ett konkret plan ställs därmed Migrationsöverdomstolen inför frå-
gan om hur robusthetsbrister ska hanteras och vilken part som ska stå risken 
för eventuellt kvarvarande brister.  

I det kommande avsnittet, som består av två delar, behandlas dessa avgö-
randen mer detaljerat. Den första delen rör robusthetsbrister inom ramen för 
prövningen av synnerligen ömmande skäl enligt 5 kap. 6 § UtlL och omfattar 
Kvinnohandelsmålet, Läkemedelsmålet och Vårdbehovsmålet. Den andra de-
len rör robusthetsbrister inom ramen för prövningen av skyddsbehov enligt 
4 kap. UtlL respektive 12 kap. UtlL och omfattar Metodmålet, Notorietetsmå-
let, Värnpliktsmålet, AK-målet och ZA-målet samt Artikel3-målet.   

 
 
Del 1 – Landinformation vid prövning av 5 kap. 6 § UtlL 

MIG 2010:6 - Kvinnohandelsmålet 
Kvinnohandelsmålet har redan nämnts i avsnitt 6.2.2.1 på grund av att Migrat-
ionsöverdomstolen förde in landinformation i målet ex officio. Målet handlar 
om en kvinna som tillsammans med sina barn söker asyl i Sverige på grund 
av att hon utsatts för grova övergrepp av sin avlidne makes bror som bl.a. 
misshandlat, våldtagit och tvingat henne till prostitution. Sökanden menar att 
hemlandsmyndigheterna inte kan skydda henne och hennes barn från framtida 
övergrepp samt att de löper en risk för social utstötning om de tvingas åter-
vända till sitt hemland.  

Migrationsöverdomstolen slår först fast att den sökande och hennes familj 
inte är att betrakta som skyddsbehövande enligt 4 kap. 1-2a §§ UtlL.975 I fokus 
står därför bestämmelsen i 5 kap. 6 § UtlL som stadgar att ett uppehållstill-
stånd får beviljas om det vid samlad bedömning av utlänningens situation fö-
religger sådana synnerligen ömmande omständigheter att hen bör tillåtas 
stanna i Sverige. Vid en sådan bedömning kan bland annat utlänningens situ-
ation i hemlandet beaktas. Migrationsöverdomstolen konstaterar att ett högt 
beviskrav ska gälla för omständigheter som den enskilde normalt sett bör 
kunna dokumentera och belägga. Som exempel ges sökandes hälsotillstånd.976 
Situationen i den sökandes hemland kan emellertid vara svårare att utreda och 
                               
975 Vilket är något förvånande eftersom Migrationsöverdomstolen inte betvivlar sökandens be-
rättelse om bl.a. tvångsprostitution och människohandel som i vissa fall kan utgöra asylskäl, se 
UNHCR 2006, § 5. Därtill handlar målet om risken för social utstötning i hemlandet och sådana 
omständigheter kan mycket väl utgöra asylskäl, se författningskommentaren till 4 kap. 1 § UtlL 
liksom Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet invändning att social utstötning sna-
rare utgör asylskäl än synnerligen ömmande skäl, prop. 2004/05:170 s. 188, 274.  
976 Migrationsöverdomstolen hänvisar till MIG 2007:35 och MIG 2007:15.  
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Migrationsöverdomstolen anser därför att ett lägre beviskrav ska ställas visavi 
exempelvis bevistemat social utstötning i hemlandet.977  

I målet för Migrationsöverdomstolen in uppdaterade versioner av landrap-
porter som åberopats hos migrationsdomstolen och som informerar om kvin-
nors utsatta situation i det samhälle varifrån den asylsökande kommer. 
Utredningsåtgärden ges ingen särskild motivering, men det framgår klart att 
Migrationsöverdomstolen för in landrapporter. Mot bakgrund av den samman-
tagna landinformationen i målet utläser Migrationsöverdomstolen att våld och 
sexuella övergrepp mot kvinnor i nära relationer är vanligt förekommande i 
den sökandes hemland och att dessa brott sällan anmäls på grund av bristande 
förtroende för rättsväsendet samt en samhällstradition som stigmatiserar våld-
täktsoffer. Migrationsöverdomstolen noterar vidare att det framgår att polisens 
arbete för att skydda kvinnor präglas av fördomar angående kvinnans ställ-
ning.  

Migrationsöverdomstolen finner ingen anledning att betvivla den sökandes 
berättelse om att hon utsatts för misshandel, våldtäkt och människohandel. 
Migrationsöverdomstolen framhåller att den sökande gjort de sexuella över-
greppen sannolika medelst enbart muntliga uppgifter. Migrationsöverdomsto-
len konstaterar emellertid att den sökande faktiskt har anmält 
misshandelsbrottet, trots att det enligt landinformationen är ovanligt att kvin-
nor anmäler brott i nära relationer. Migrationsöverdomstolen fäster också vikt 
vid att myndigheterna har åtalat och dömt förövaren till ansvar för misshan-
delsbrottet. Migrationsöverdomstolen konstaterar att den sökande inte har po-
lisanmält de övriga brotten.978 Av utredningen i målet framgår vidare att 
sökanden har fått hjälp från kvinnojour och psykolog i hemlandet. Sökanden 
har också haft stöd av såväl föräldrar som syskon, som hjälpt henne i samband 
med misshandeln och resan till Sverige. Migrationsöverdomstolen finner mot 
den bakgrunden att sökanden har tillgång till både ett socialt och ett manligt 
nätverk i sitt hemland och riskerar därför inte social utstötning. Uppehållstill-
stånd nekas och utvisningsbeslut fattas.979 

Migrationsöverdomstolen diskuterar inte utredningens robusthet utan i den 
mån utredningssvårigheter berörs ställs dessa i relation till beviskravet. Note-
ras ska dock att Migrationsöverdomstolen vidtar utredningsåtgärder då den 
tillför målet uppdaterad landinformation och håller muntlig förhandling i må-
let.    

                               
977 Migrationsöverdomstolen hänvisar till UN 391-00 och SOU 2004:74 s. 161 f.f.     
978 Det vore relevant att ta hänsyn till vilken typ av brott som den sökande har polisanmält. Det 
är inte särskilt svårt att tänka sig att sexualbrott är ur brottsoffrets perspektiv svårare att anmäla 
och ur samhällsperspektivet mer stigmatiserande än andra typer av våldsbrott. Jfr M. Bexelius 
2008, s. 45. 
979 Migrationsöverdomstolen tar även ställning till barnens specifika situation men menar att 
det inte föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att de bör beviljas uppehålls-
tillstånd i Sverige med stöd av 5 kap. 6 § UtlL. 
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MIG 2010:23 - Läkemedelsmålet 
I Läkemedelsmålet anför den sökande bl.a. att hen är allvarlig sjuk och ef-
tersom det saknas adekvat sjukvård i hemlandet så borde hen beviljas uppe-
hållstillstånd i Sverige på grund av synnerligen ömmande omständigheter 
enligt 5 kap. 6 § UtlL. I målet uttalar Migrationsöverdomstolen att vissa om-
ständigheter måste anses vara lättare bevisa än andra och understryker vikten 
av att detta förhållande tas i beaktande vid bevisprövningen i migrationsmål. 
Vidare gör Migrationsöverdomstolen bedömningen att den sökandes hälsotill-
stånd utgör en omständighet som typiskt sett är lätt leda i bevis genom skrift-
liga läkarintyg. Därmed finns det enligt domstolens mening ingen anledning 
att visavi sökandens hälsotillstånd tillämpa ett lägre beviskrav. Jag tolkar det 
som att Migrationsöverdomstolen anser att beviskravet är ställt till styrkt vad 
gäller sökandens faktiska hälsotillstånd.980 Tillgängligheten av adekvat sjuk-
vård i hemlandet utgör emellertid typiskt sett en sådan omständighet om vil-
ken det kan vara mycket svårt att skaffa tillfredställande bevisning.  

Bevissvårigheterna medför enligt Migrationsöverdomstolens mening att 
beviskravet avseende bevistemat ”tillgängligheten av adekvat sjukvård i hem-
landet” måste hållas lågt och inte ställas högre än till sannolikt.  

Bevissvårigheten innebär också enligt Migrationsöverdomstolens uppfatt-
ning att rätten får, i den mån bevisningen brister, godta den sökandes berättelse 
om situationen i hemlandet om den framstår som ”trovärdig och sannolik”.  

Migrationsöverdomstolen framhåller att frågan om tillgängligheten av ade-
kvat vård i vissa fall kan utgöra en svårbevisad fråga vilket leder till att pröv-
ningsinstansen i vissa fall behöver acceptera att bevissituationen enbart består 
av muntliga uppgifter. Härmed kan sägas att Migrationsöverdomstolen ut-
trycker ett slags robusthetskrav även om rätten inte använder sig av den ter-
minologin.  

I Läkemedelsmålet består dock den befintliga bevissituationen av fler bevis 
än enbart sökandens muntliga uppgifter. Den omfattar även ett utdrag från lä-
kemedelslagstiftningen i sökandens hemland, ett utdrag från FedEx:s hemsida 
(till styrkande av rådande importförbud i hemlandet avseende relevanta läke-
medel) samt ett intyg från en läkare i hemlandet. Under målets handläggning 
noterar Migrationsöverdomstolen att samtliga bevis härrör från den sökande. 
Migrationsverket, som är motpart, har inte fört in någon bevisning alls. Därför 
förelägger Migrationsöverdomstolen Migrationsverket att utreda frågan varpå 
verket svarar att det inte besitter den särskilda sakkunskap som rätten efterfrå-
gar. Migrationsverket hänvisar istället domstolen att ta kontakt med utlands-
beskickningen i den sökandes hemland.  

                               
980 Jfr här MIG 2007:35 och MIG 2010:6. Se även SOU 2004:74 s. 160-162. 
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Migrationsöverdomstolen noterar att Migrationsverket valt att inte hör-
samma dess begäran om utredning. Domstolen finner trots detta att målet kan 
avgöras.981   

Migrationsöverdomstolen avgör således målet på basis av en bevissituation 
som enbart består av sökandens bevisning och bedömer att sökanden dels 
styrkt sitt sjukdomstillstånd, dels gjort bristen på adekvat sjukvård i hemlandet 
sannolik.982 (Noteras kan att två skilda beviskrav tillämpades, där sökandens 
hälsotillstånd ansågs styrkt och situationen i hemlandet ansågs sannolikt.) Mi-
grationsöverdomstolen beviljar den sökande uppehållstillstånd i Sverige.  

Frågan om robusthetsbrister med avseende på landinformation i förhål-
lande till bevistemat ”tillgänglig sjukvård i hemlandet” kom ånyo upp till 
prövning i Vårdbehovsmålet.  

MIG 2014:22 - Vårdbehovsmålet 
I Vårdbehovsmålet är den huvudsakliga frågan huruvida omständigheterna 
motiverar ett förordnande om omedelbar verkställighet, dvs. om utvisnings-
beslutet ska kunna verkställas redan innan det vunnit laga kraft.983 Ett sådant 
förordnande bygger på att det står uppenbart för rätten att det i målet saknas 
grund för uppehållstillstånd. Karaktären av den materiella frågan, som i Vård-
behovsmålet framförallt gäller huruvida sökandens sjukdom kan utgöra syn-
nerliga skäl enligt 5 kap. 6 § UtlL, är därmed av central för att avgöra om ett 
förordnande om omedelbar verkställighet får fattas eller inte.   

I Vårdbehovsmålet anför sökanden att hen är svårt sjuk och bör beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige eftersom hen saknar tillgång till adekvat sjukvård 
i hemlandet. Omständigheterna i Vårdbehovsmålet påminner i detta avseende 
om omständigheterna i Läkemedelsmålet. 

Migrationsöverdomstolen hänvisar också till Läkemedelsmålet beträffande 
indelningen som i det målet görs mellan lätt- och svårbevisade omständig-
heter. Migrationsöverdomstolen håller fast vid ställningstagandet att det kan 
vara svårt att bevisa att adekvat sjukvård saknas i utlandet. Migrationsöver-
domstolen rekapitulerar vad som i Läkemedelsmålet framhölls om att lättbe-
visade omständigheter (jfr den sökandes hälsotillstånd) motiverar ett högre 
beviskrav och att svårbevisade omständigheter (jfr tillgänglig sjukvård i den 
sökandes hemland) motiverar ett lägre beviskrav. Migrationsöverdomstolen 
nämner också med hänvisning bl.a. till Äkthetsmålet att ett utredningsansvar 

                               
981 Av detta, att Migrationsöverdomstolen inte stannade vid att ge Migrationsverket en möjlig-
het att föra in bevisning utan att den till och med förelade Migrationsverket att vidta relevanta 
utredningsåtgärder – kan slutsatsen dras att Migrationsöverdomstolen sträcker ut sitt utred-
ningsansvar även angående omständigheter som är till nackdel för den enskilde. 
982 Det är svårt att läsa ut om bristen på bevisning från verkets sida utgjorde en robusthetsbrist 
i meningen att omständigheterna inte ansågs tillräckligt utredda och att den kvarvarande risken 
kom sökande till godo, eller om bevissituationen betraktades robust och sökanden medelst sin 
bevisning lyckats göra de tillståndsgrundande omständigheterna sannolika.   
983 Jfr Uppenbarhetsmålet (MIG 2006:7) som behandlas i avsnitt 6.2.2.3. 
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tillkommer rätten enligt 8 § FPL. Dock klargör Migrationsöverdomstolen inte 
vad detta ansvar innebär specifikt i det förevarande målet. Exempelvis instäl-
ler sig frågan om hur domstolens roll i överklagandeprocessen påverkas av att 
den asylsökande inte företräds av ett offentligt biträde? Domskälsvis gör Mi-
grationsöverdomstolen visserligen en hänvisning till Uppenbarhetsmålet, vari 
Migrationsöverdomstolen bl.a. uttalar sig om migrationsdomstolens utred-
ningsansvar och möjlighet att ”läka utredningsbrister” genom att hos domsto-
len tillse att sökanden förordnas ett offentligt biträde.  

Migrationsöverdomstolen kommenterar robusthetsaspekten av den befint-
liga bevissituationen i Vårdbehovsmålet och påpekar att den sökande å sin 
sida har presterat bevisning till stöd för sina påståenden, medan Migrations-
verket å sin varken fört någon motbevisning eller ifrågasatt den påstådda bris-
ten. Med beaktande av bevisbördans placering och gällande beviskrav (dvs. 
att den sökande bär bevisbördan och att beviskravet är ställt till sannolikt) och 
mot bakgrund av den befintliga utredningen i målet (som den sökande ensamt 
producerat) bedömer Migrationsöverdomstolen att det vid tidpunkten för un-
derinstansernas prövning inte kan anses ha varit uppenbart att ansökan sak-
nade grund.984 Därmed finner Migrationsöverdomstolen också att det inte finns 
fog för förordnandet om omedelbar verkställighet.  

Målet väcker flera intressanta frågor, inte minst gällande de rättsliga förut-
sättningarna för förordnande om omedelbar verkställighet. Migrationsöver-
domstolen har i tidigare praxis uttalat att rekvisitet uppenbart innebär att det 
ska vara fråga om en klar bedömning rörande rätten till uppehållstillstånd som 
kan göras utan några mer ingående överväganden. 985 Förutom att denna be-
dömning alltid ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda målet och att 
utlänningens intresse ska väga över vid tveksamhet ger Migrationsöverdom-
stolen inte närmare vägledning angående ramarna för prövningen. Migrat-
ionsöverdomstolen berör inte frågan om uppenbarhetskravet ska riktas mot 
rättsfrågeplanet (kan åberopade omständigheter subsumeras under någon till-
ståndsgrundande bestämmelse), sakfrågeplanet (är åberopade omständigheter 
bevisade), eller möjligen både och. Det framstår dock utifrån Migrationsöver-
domstolens resonemang i Vårdbehovsmålet (MIG 2014:22) som att det senare 
alternativet gäller. Migrationsöverdomstolen beaktar bevisrättsliga aspekter 
av den materiella frågan om synnerliga skäl enligt 5 kap. 6 § UtlL inom ramen 
för uppenbarhetsrekvisitet. Migrationsöverdomstolens resonemang går ut på 
att den sökande lyckats anskaffa bevisning beträffande den bristande sjukvår-
den i hemlandet (relevant för bedömningen av 5 kap. 6 § UtlL) som är så pass 
övertygande att ansökan om uppehållstillstånd inte kan anses uppenbart 
ogrundad. Det går inte att utläsa av domskälen om Migrationsöverdomstolen 

                               
984 Att det är omständigheterna vid tidpunkten för underinstansens prövning som ska ligga till 
grund överprövningen avseende ett beslut omedelbar verkställighet har diskuterats tidigare i 
avhandlingen, jfr fotnot 916. 
985 Uppenbarhetsmålet (MIG 2006:7) och MIG 2010:22. 
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ansåg att bevisningen till och med nådde upp till beviskravet sannolikt som 
gäller vid en prövning av 5 kap. 6 § UtlL.  

Vårdbehovsmålet visar tydligt vikten av att hålla isär frågan om omstän-
digheterna i målet innebär att sökanden ska beviljas ett uppehållstillstånd en-
ligt 5 kap. 6 § UtlL, från frågan om ett avlägsnandebeslut ska förenas med 
förordnande om omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 19 § UtlL. Givet att det 
var riktigheten av förordnandet om omedelbar verkställighet som överpröv-
ningen hos Migrationsöverdomstolen gällde så framstår det som något inkon-
sistent att rätten diskuterade underinstansernas utredningsansvar beträffande 
de tillståndsgrundande omständigheterna.  

Det kan konstateras att Migrationsöverdomstolen ansåg att bevissituat-
ionen i Vårdbehovsmålet som endast bestod av bevisning från den sökandes 
sida var robust nog och kunde läggas till grund för rättens prövning.  

 
 

Del 2 - Landinformation vid prövning av 4 kap. UtlL och 12 kap. UtlL 
  

Frågan om parternas respektive rättens ansvar att ta fram landinformation i 
förhållande till frågan om skyddsbehov har diskuterats av Migrationsöver-
domstolen i ett antal fall. I flera av dessa mål är det endast statusförklarings-
frågan986 som har aktualiserats eftersom den sökande redan har beviljats 
uppehållstillstånd.987 Migrationsöverdomstolen fäster inte någon särskilt vikt 
vid detta, i vart fall framgår det inte av domskälen att Migrationsöverdomsto-
len begrundat den eventuella betydelsen av att avlägsnandefrågan inte alls ak-
tualiserats i målen. Det är ägnat att förvåna, inte minst med tanke på att 
Migrationsöverdomstolen bl.a. i Äkthetsmålet påtalar att rättens utrednings-
ansvar ska sättas i relation till den aktuella måltypen och att asylmål skiljer sig 
från andra måltyper bl.a. på grund av de konsekvenser som kan följa.988 I detta 
avsnitt ska följande avgöranden diskuteras: MIG 2007:12, fortsättningsvis 
kallat Metodmålet; MIG 2012:18, fortsättningsvis kallat Notorietetsmålet; 
MIG 2017:12, fortsättningsvis kallat Värnpliktsmålet; MIG 2018:7, fortsätt-
ningsvis kallat AK-målet; MIG 2018:8, fortsättningsvis kallat ZA-målet och 
till sist UM 8982-17, fortsättningsvis kallat – Artikel3-målet. 

MIG 2007:12 - Metodmålet 
I Metodmålet gör Migrationsöverdomstolen tydligt att det faller inom ramen 
för domstolens utredningsansvar att fastställa fakta. Migrationsöverdomstolen 
påtalar att det framförallt är Migrationsverkets ansvar att berika bevissituat-
ionen med landinformation men att detta ansvar även kan falla på domstolens 

                               
986 Det vill säga om den asylsökande ska klassas som flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL, alternativt 
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 a § UtlL. 
987 MIG 2018:7; MIG 2012:18 (Notorietetsmålet); MIG 2018:8.  
988 Äkthetsmålet analyseras ovan i avsnitt 6.2.1.1. 
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lott. Migrationsöverdomstolen nämner också att prövningsinstansen i vissa 
fall måste bistå sökanden med att kontrollera autenticiteten av originalhand-
lingar genom s.k. ambassadförfrågningar eller låta den sökande besvara frågor 
vid en muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen hänvisar i samman-
hanget till både Äkthetsmålet och Uppenbarhetsmålet, till UNHCR:s Handbok 
samt till Skyddsgrundsdirektivet.      

Det går inte att utläsa av domen om Migrationsöverdomstolen faktiskt för 
in landinformation i målet, yttrandet förefaller göras i rent informativt syfte. 
Däremot håller Migrationsöverdomstolen muntlig förhandling och även om 
åtgärden inte motiveras i domskälen syftar en sådan åtgärd i de flesta fallen 
till att utreda omständigheterna i målet. Migrationsöverdomstolen gör sedan 
bedömningen att den sökande inte gjort sina asylskäl sannolika och därför av-
slås ansökan om uppehållstillstånd och ett avlägsnandebeslut fattas.    

MIG 2012:18 - Notorietetsmålet  
Notorietetsmålet är ett av de mål vari prövningen enbart gäller frågan skydds-
status, dvs. om sökanden i lagens mening är att betrakta som flykting eller som 
alternativt skyddsbehövande. Frågan om avlägsnande är således inte aktuell i 
målet.  

Hos Migrationsöverdomstolen väcks den processuella frågan om migrat-
ionsdomstolen brustit i sitt utredningsansvar enligt 8 § FPL. Den sökande gör 
gällande att migrationsdomstolen grundat sitt avgörande på ett otillräckligt 
underlag vilket, med hänvisning till 8 § FPL och rättens utredningsansvar, 
borde leda till att Migrationsöverdomstolen återförvisar målet.    

Den sökande hade hos migrationsdomstolen gjort gällande att folkgruppen 
som hen tillhörde var särskilt utsatt i hemlandet på grund av konflikterna där 
vilket, i kombination med andra omständigheter, medförde att hen stod i be-
hov av internationellt skydd. Sökanden underbyggde inte sitt påstående med 
någon särskild landinformation utan utgick från att konflikten i hemlandet ut-
gjorde ”notoriska fakta” och att den var allmän känd. Utan att vidta några sär-
skilda utredningsåtgärder med anledning av sökandens påståenden prövade 
migrationsdomstolen målet i sak. Migrationsdomstolen fann att den sökande 
saknade flyktingskäl bl.a. på grund av att sökanden inte hade gjort sannolikt 
att den folkgrupp som hen tillhörde var särskilt utsatt hemlandet.   

Prövningen hos Migrationsöverdomstolen i Notorietetmålet handlar därför 
om rättens utredningsansvar, och frågan gäller framförallt om migrationsdom-
stolen borde ha påpekat för sökanden att situationen i hemlandet enligt rättens 
mening inte utgjorde notoriska fakta varför bevisning - landinformation - till 
stöd för det påståendet därför var nödvändig.  

Migrationsöverdomstolen kommer fram till att det inte kan krävas att mi-
grationsdomstolen gör sådana påpekanden, eftersom det offentliga biträdet i 
målet självständigt borde ha dragit slutsatsen att konflikten inte var notorisk 
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känd. Migrationsöverdomstolen lyfter i det sammanhanget fram att Migrat-
ionsverket i det överklagade avslagsbeslutet redovisat som sin uppfattning att 
den folkgrupp som den sökande tillhör inte generellt kan anses vara flyktingar.  

Intressant nog kan noteras att Migrationsöverdomstolen (liksom migrat-
ionsdomstolen) inte diskuterar domstolens utredningsskyldighet visavi land-
information. Visserligen hänvisar Migrationsöverdomstolen till Äkthetsmålet 
och de allmänna uttalanden som där görs angående verkets respektive dom-
stolarnas ansvar att se till att nödvändig utredning förs in i målen. Migrat-
ionsöverdomstolen upprepar i Notorietetsmålet som sin mening att såväl 
Migrationsverket som migrationsdomstolen ska tillse utredningen i målet. Det 
saknas dock referenser till exempelvis Metodmålet, som behandlats ovan, 
trots att Migrationsöverdomstolen i det avgörandet slår fast att domstolen kan 
få ett specifikt ansvar att ex officio vidta utredningsåtgärder beträffande bl.a. 
situationen i den sökandes hemland om den sökande har svårt att skaffa fram 
sådan bevisning.  

Huruvida det fanns skäl att bistå den sökande i utredningsarbetet i detta 
avseende behandlas inte av Migrationsöverdomstolen i Notorietetsmålet. Det 
framgår inte om landinformationen bedöms vara tillräcklig eller knapphändig. 
Det förefaller rent av som om Migrationsöverdomstolen avgjorde målet helt i 
avsaknad av landinformation. Varken i domskälen eller annorstädes redovisas 
några landrapporter, vilket rimligen borde betyda att domstolen inte heller 
grundade sin prövning på något sådant material.  

Slutsatsen måste således bli att bevissituationen i Notorietetsmålet endast 
bestod av muntliga påståenden och att eventuella robusthetsbrister gick ut över 
den enskilda parten.   

MIG 2017:12 - Värnpliktsmålet 
I ett efterföljande mål, Värnpliktsmålet, också det ett statusförklaringsmål, 
närmar sig Migrationsöverdomstolen frågan om rättens utredningsansvar be-
träffande landinformation.989 Migrationsöverdomstolen gör vissa svårtolkade 
uttalande rörande bevisprövningen och påtalar att även om det är den asylsö-
kande som ska göra sitt skyddsbehov sannolikt (min kursivering) så får bevis-
kravet inte ställas för högt när det gäller påståenden om risk för förföljelse. 
Det är inte uppenbart vilket beviskrav som Migrationsöverdomstolen menar 
ska gälla; ska sökanden göra ”sannolikt” sitt skyddsbehov eller gäller ett annat 
lägre beviskrav?990 Efter dessa påpekanden om beviskravsnivån går Migrat-
ionsöverdomstolen vidare och slår fast att den sökandes berättelse får godtas 

                               
989 Materiellrättsligt gäller frågan i målet huruvida den asylsökande riskerar förföljelse i hem-
landet på grund av att regimen där ser sökanden som politisk oppositionell (s.k. tillskriven po-
litisk uppfattning). 
990 Liknande uttalanden görs i flera andra mål, se Väpnadkonfliktmålet (MIG 2009:27), MIG 
2007:33, Hedersvåldsmålet (MIG 2011:6), Internflyktsmålet (MIG 2013:2), AK- och ZA-må-
len (MIG 2018:7-8).    
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om den framstår som trovärdig och sannolik.991 Det sistnämnda, påpekar Mi-
grationsöverdomstolen, tar dock i första hand sikte på den del av berättelsen 
som gäller vad som ska ha hänt den sökande.992 Det är för mig något oklart 
vad Migrationsöverdomstolen syftar tillbaka på med det ”sistnämnda”, bevis-
kravsdiskussionen eller bevisvärderingen av den sökandes berättelse? 

Migrationsöverdomstolen sedan vidare och påpekar att det delvis förhåller 
sig annorlunda när det gäller information om situationen i sökandens hemland, 
och framhåller att den enskilde, Migrationsverket och domstolen i det avseen-
det ska på utredningsansvaret och se till att nödvändigt material tillförs målet.  

I detta sammanhang hänvisar domstolen till Notorietetsmålet och Europa-
domstolens dom J.K. mot Sverige.993 Referensen till Notorietetsmålet är enligt 
min uppfattning lite oklar eftersom hela utredningsansvaret i praktiken lades 
på den enskilda parten i det målet, men förmodligen har Migrationsöverdom-
stolen i åtanke allmänna uttalanden om delat utredningsansvar som gjordes i 
det refererade målet. Hänvisningen till Europadomstolens dom J.K. mot Sve-
rige är viktig eftersom Migrationsöverdomstolen uppmärksammar att Euro-
padomstolen har slagit fast att det åligger staten att ex officio pröva hur 
situationen ser ut i det land vartill den asylsökande riskerar att avlägsnas och 
att staten måste se till att all relevant landinformation beaktas i målet.994   

Vilken betydelse J.K. mot Sverige ges i Värnpliktsmålet är lite oklart ef-
tersom Migrationsöverdomstolen inte ”gör” någonting av Europadomstolsdo-
men. Migrationsöverdomstolen drar inga paralleller mellan uttalandena i J.K. 
mot Sverige och rättens utredningsansvar enligt 8 § FPL. Inte heller framgår 
om Migrationsöverdomstolen har agerat ex officio och tillfört processmateri-
alet relevant landinformation, vilket annars hade varit en logisk konsekvens 
av den gjorda referensen till avgörandet J.K. mot Sverige.   

Däremot gör Migrationsöverdomstolen några intressanta uttalanden beträf-
fande den befintliga landinformationens kvalitet. Migrationsöverdomstolen 
säger bl.a. att rapporteringen om situationen i den sökandes hemland är om-
fattande, men svår att verifiera. Migrationsöverdomstolen förklarar att dessa 
svårigheter beror på att det inte finns någon fri press eller opposition att tala 
om i landet och att människorättsorganisationer inte bereds möjlighet att 
komma in i där. Det påpekas att rapporteringen som kommer inifrån landet 

                               
991 Paradoxen i lokutionen ”trovärdig och sannolik” har tidigare nämnts, se analysen av Läke-
medelsmålet (MIG 2010:23).  
992 Här kan två saker särskilt noteras. För det första är det oklart vad Migrationsöverdomstolen 
syftar på med det sistnämnda, beviskravsdiskussionen eller bevisvärderingen av den sökandes 
berättelse. För det andra att Migrationsöverdomstolen tycks utgå från att sökandens berättelse 
primärt handlar om vad som har hänt snarare än vad som framgent kan hända vilket inte, som 
framgått, är korrekt. Det slutliga bevistemat tar sikte på risken för framtida förföljelse. Inte 
heller säger Migrationsöverdomstolen någonting om att tidigare förföljelse enligt praxis ska 
betraktas en ”indikation” på att det föreligger en risk för framtida förföljelse. 
993 Europadomstolens dom av den 23 augusti 2016 i målet J.K. mot Sverige, appl. 59166/12.  
994 Jfr även not 819.  
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främst utgörs av anekdotisk information från regeringsrepresentanter eller re-
presentanter från den internationella miljön där.  

Migrationsöverdomstolen menar, utan att ange tydlig motivering, att den 
information som härrör från källor som opererar utanför det aktuella landet 
inte är fullt tillförlitlig. Möjligen bygger domstolens skepsis på uppfattningen 
att sådan information utgör andrahandsinformation som inte går att stämma 
av mot opolitiska källor inifrån landet eftersom det varken finns några nation-
ella opolitiska organisationer eller någon fri press.995  

Idén om verifierbar information och att sådan är eftersträvansvärd inte 
oproblematisk. Handlar bevisvärdering om verifikation och hur skulle landin-
formation i så fall kunna verifieras? Möjligen övertolkar jag begreppsanvänd-
ningen. I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, som 
Migrationsöverdomstolen också hänvisar till, används begreppet verifikation 
och möjligen har Migrationsöverdomstolen helt enkelt bara upprepat Migrat-
ionsverkets formulering.  

Migrationsöverdomstolen lyfter också att den befintliga landinformationen 
ger en spretig bild av situationen landet vilket innebär att det blir svårt att dra 
säkra slutsatser om hur förhållandena där egentligen är.  

Det är inte helt lätt att tolka Migrationsöverdomstolens uttalanden. Ligger 
problemet, ur Migrationsöverdomstolens perspektiv, i att landinformationen 
brister i robusthet eller ligger problemet i det låga bevisvärde som landinform-
ationen har? Migrationsöverdomstolen framhåller bristen på information från 
primärkällor som ett betydande problem, vilket å ena skulle kunna tolkas som 
att Migrationsöverdomstolen är av uppfattningen att bevissituationen brister i 
robusthet. Å andra sidan antyder den kommentaren att det främst rör sig om 
ett bevisvärderingsproblem eftersom det är svårt att bedöma informationens 
bevisvärde givet dess ursprung, dvs. vilket värde som kan tillmätas s.k. andra-
handsuppgifter. Här verkar bevisningens bristande robusthet samspela med 
det låga bevisvärdet av den införda landinformationen.  

Migrationsöverdomstolen lyfter vidare att den befintliga landinformat-
ionen i målet är begränsad och otydlig.996 Även den anmärkningen skulle 
kunna förstås som en robusthetsbrist eftersom Migrationsöverdomstolen ger 
uttryck för att ytterligare information skulle kunna klargöra bilden. Otydlig-
heten kan naturligtvis också bestå i att de faktiska förhållandena är osäkra i 
meningen att det inte tydligt går att förutse vad som kommer att hända en 
person som tvingas återvända efter att ha sökt asyl utomlands. Det skulle 

                               
995 Samtidigt kan noteras att Europadomstolen i bl.a. Sufi och Elmi mot Storbritannien konsta-
terat att det ibland är nödvändigt att acceptera att det inte finns någon förstahandsinformation. 
Europadomstolens dom av den 28 Juni 2011 i målet Sufi och Elmi mot Storbritannien, appl. 
8319/07 och appl. 11449/07, § 232. 
996 Kanske kan man säga att den befintliga rapporteringen inte har något särskilt högt bevisvärde 
eftersom vi inte kan kontrollera informationen. Det innebär att vi inte kan slå fast, en gång för 
alla, att illegala utresor straffas, eller att desertörer stämplas som politiskt oppositionella. 
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kunna beskrivas både som en robusthetsanmärkning och ett bevisvärderings-
problem.  

Rent konkret består bevissituationen i målet av totalt sett sju landrapporter. 
Även om det inte framgår vilket processubjekt som faktiskt tillfört rappor-
terna, framgår det av Migrationsöverdomstolens domskäl att den anser att den 
beslutsfattande instansen har ett ansvar att ex officio föra in landinformation. 
Mindre tydligt är som sagt om Migrationsöverdomstolen ansåg att den befint-
liga utredningen i målet var robust, eller om ytterligare information egentligen 
fordrades men att robusthetbristen fick få ut över Migrationsverket. Det går 
inte att utläsa att någon specifik källa ges större tyngd än någon annan. (Jfr 
Hierarkimålen i det förra avsnittet.)             

MIG 2018:7 - AK-målet och MIG 2018:8 - ZA-målet 
Omständigheterna i AK-målet och ZA-målet är snarlika och avgörandena be-
handlas därför tillsammans.  

Eftersom underinstanserna i de båda målen redan hade beviljat uppehålls-
tillstånd begränsas prövningen hos Migrationsöverdomstolen till statusförkla-
ringsfrågan och huruvida de sökande ska beviljas flyktingstatus enligt 
4 kap. 1 § UtlL eller om Migrationsverkets beslut att bevilja status som 
skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § UtlL ska stå sig.997  

De asylsökande kommer från samma land och bägge anför att de riskerar 
förföljelse av hemlandsregimen vid ett återvändande på grund av de kommer 
att tillskrivas en viss politisk uppfattning på grund av att de sökt asyl utom-
lands samt att de kommer från oppositionskontrollerade områden.  

Målen rör flera olika frågor, och i detta sammanhang ska enbart en fråga 
beröras, nämligen domstolens resonemang beträffande konsekvensen av brist-
fällig landinformation i ett visst avseende. Frågan handlar om huruvida det 
finns risk för förföljelse vid ett återsändande till hemlandet av det skälet att 
asyl har sökts i utlandet, givet att hemlandsregimen skulle betrakta detta som 
ett politiskt ställningstagande.    

I domskälen beskriver Migrationsöverdomstolen att landinformationen av-
seende hur personer som återvänder behandlas är knapphändig, men redovisar 
samtidigt att det finns rapporter som beskriver att personer som reser hem kan 
komma att uppmärksammas vid gränsen, granskas av myndigheterna och där-
efter tillskrivas en politisk uppfattning som står i opposition till regeringen. 
Personer som fastnar i dylika säkerhetsutredningar riskerar flyktinggrundande 
behandling. Migrationsöverdomstolen bedömer dock att landinformationen 
ger vid handen att det är svårt att förutspå vem eller vilka som kommer att 

                               
997 De sökande i målet kom från ett land varifrån alla som, vid tidpunkten för Migrationsöver-
domstolens avgörande ansökte om asyl i Sverige beviljades uppehållstillstånd som alternativt 
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL. Eftersom det prima facie kunde förutspås att asylsö-
kande från det aktuella landet skulle komma att beviljas uppehållstillstånd förordnades inte nå-
got offentligt biträde. 
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fångas upp av hemlandsmyndigheterna vid ett återvändande. Vissa personka-
tegorier synes stå en större risk än andra. Migrationsöverdomstolen noterar 
också att det framgår av Migrationsverket rapport att de som sökt asyl i utlan-
det i regel inte anses ha gjort sig skyldiga till brott, men att det står klart att 
det finns en risk för en säkerhetsutredning vid återvändande vilket innebär att 
det ”finns risker och osäkerhetsfaktorer” med hänsyn till den varierande han-
teringen i sådana sammanhang.  

Mot den bakgrunden drar Migrationsöverdomstolen slutsatsen att de rap-
porter som finns om att personer som sökt asyl utomlands och återvänder 
eventuellt riskerar att betraktas som motståndare till regimen, är alltför knapp-
händig för att kunna läggas till grund för bedömningen att alla personer som 
sökt asyl utomlands riskerar flyktinggrundande förföljelse vid ett återvän-
dande. Migrationsöverdomstolen säger alltså att informationen i landrappor-
terna är för knapphändig för att kunna läggs till grund för prövningen, vilket 
enligt min tolkning är något annat än att säga att bevistemat inte har gjorts 
sannolikt.  

Migrationsöverdomstolen uppmärksammar här informationsproblemet, att 
det är svårt att nå säker kunskap om de risker som de asylsökande som åter-
sänds ställs inför. Domstolen adresserar således robusthetsbristen i detta av-
seende, men hanterar den snarare som en fråga om den befintliga bevisningens 
bevisvärde. Ett alternativt att närma sig problematiken skulle kunna vara att 
berika processmaterialet eller, vilket kanske skulle ligga närmast till hands i 
det här fallet, ställa sig frågan om robusthetsbristen är obotlig och i så fall föra 
ett resonemang om vilken part det bör gå ut över.  

 

UM 8982-17  Artikel3-målet  
Sist ut i detta avsnitt är Artikel3-målet som Migrationsöverdomstolen av-
gjorde hösten 2017. Av någon anledning har avgörandet inte publicerats som 
ett refererat mål. Målet rör, enligt min uppfattning, intressanta frågor och över-
väganden angående rättens utredningsansvar avseende eventuella verkställig-
hetshinder gällande svårt sjuka migranter. Det faktum att avgörandet finns 
tillgängligt via Migrationsverkets rättsdatabas Lifos och att domen omnämns 
i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande på temat om tillämpning av ar-
tikel 3 EKMR då sjukdom åberopas, bekräftar min hållning.998  

Den övergripande frågan i Artikel3-målet gäller huruvida sökanden vid en 
eventuell utvisning riskerar att stå utan adekvat sjukvård i hemlandet och om 
det förhållandet innebär att verkställighetshindersbestämmelsen i 12 kap. 1§ 
UtlL och principen om non-refoulement enligt artikel 3 EKMR aktualiseras. 

                               
998 SR 2019/17. 
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Att den frågan ur ett principiellt perspektiv kan besvaras jakande har Migrat-
ionsöverdomstolen fastställt i MIG 2015:9.999 Den centrala frågan i Artikel3-
målet handlar om bevissituationen med avseende på sjukvårdmöjligheten i 
den sökandes hemland är robust eller om ytterligare bevisning behövs. Sökan-
dens sjukdomstillstånd är ostridigt mellan parterna.     

Migrationsöverdomstolen slår fast att den utredning som Migrationsverket 
företagit angående vårdmöjligheterna i ursprungslandet är alltför begränsad 
med tanke på den komplexa sjukdomsbild som sökanden uppvisar. Migrat-
ionsöverdomstolen hänvisar visserligen i detta avseende till Läkemedelsmålet 
och Vårdbehovsmålet, men hänvisningen åtföljs inte av någon diskussion an-
gående bevisbördans placering, gällande beviskravsnivå eller rättens utred-
ningsansvar. Det kan tyckas märkligt eftersom Migrationsöverdomstolen i 
såväl Läkemedels- som Vårdbehovsmålet drar slutsatserna att: (1) sökanden i 
regel bör beviljas bevislättnad (genom sänkt beviskrav) avseende ”svårbevi-
sade” omständigheter för vilka de har bevisbördan,1000 (2) ”svårbevisade” om-
ständigheter aktiverar rättens utredningsansvar.  

Möjligen är Migrationsöverdomstolens tystnad avseende dessa spörsmål i 
Artikel3-målet ett uttryck för att rätten inte ser det som relevant att laborera 
med bevislättnader i mål där beviskravet redan från början är lågt ställt. I 
12 kap. 1 § UtlL är beviskravet "skälig anledning att anta".  

Tystnaden kan också bero på att Migrationsöverdomstolen inte vill eller 
inte ser det som relevant att diskutera bevisbördans placering mot bakgrund 
av att den uppfattar att ytterligare utredning behövs och att målet därmed ännu 
inte är klart för avgörande. Migrationsöverdomstolen skiljer sig nämligen från 
målet på så vis att det visas åter till Migrationsverket.  

Det står således helt klart att Migrationsöverdomstolen dels anser att den 
befintliga bevissituationen brister i robusthet, dels att det faller inom rättens 
utredningsansvar att avhjälpa denna robusthetsbrist. Noteras ska dock att Mi-
grationsöverdomstolen varken nämner 8 § FPL, officialprincipen eller rättens 
utredningsansvar.1001  

                               
999 I MIG 2015:9 uttalar Migrationsöverdomstolen att ett avlägsnande endast i exceptionella 
fall kan anses leda till en kränkning av art. 3 EKMR.  
1000 I den företagna analysen av Läkemedels- respektive Vårdbehovsmålet, se avsnitt 6.2.2.2, 
förs en diskussion om förhållandet mellan beviskrav och robusthet. Jag påpekar där att om Mi-
grationsöverdomstolens resonemang kläs i robusthetstermer kan brister med avseende på be-
vissituationens beskaffenhet (i förhållande till robusthetskravsnivån) skiljas från rättens 
bevisvärderingsmoment med avseende på bevisningens styrka (i förhållande till beviskravsni-
vån). 
1001 Inte heller diskuteras implikationerna av Europadomstolens dom av den 13 december 2016 
i mål Paposhvili mot Belgien, appl. 41738/10 som den enskilde parten grundar sin talan på, 
vilket i sammanhanget hade varit intressant.  
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Sammanfattning 
Migrationsöverdomstolen anser att omständigheter som är lättare att bevisa 
bör ställas mot ett högre beviskrav än omständigheter som är svårare att be-
visa. Vidare anser den att den allmänna situationen i hemlandet är en sådan 
situation som typiskt sett är svår att erhålla bevisning om, och att myndighet-
erna därför bör bistå den sökande i den delen. Det förefaller inte som om Mi-
grationsöverdomstolen i dessa fall har fäst någon vikt vid vilken 
tillståndsgrund som är aktuell. Inte heller uttalar sig Migrationsöverdomstolen 
om att Notorietetsmålet och AK-målet samt ZA-målet ”enbart” är fråga om 
den sökandes status eftersom de redan beviljat uppehållstillstånd i Sverige.   

6.2.2.3. Landinformation måste vara uppdaterad 
I flera av Migrationsöverdomstolens tidiga avgöranden tas frågan om rättens 
utredningsansvar upp till diskussion. Jag har redan i förbigående nämnt Up-
penbarhetsmålet. I det målet tydliggör Migrationsöverdomstolen att den asyl-
prövande instansen har ett officialansvar enligt 8 § FPL, att landinformationen 
måste vara uppdaterad och att det faller på prövningsinstansen att tillse att så 
är fallet. I Kvinnohandelsmålet förde Migrationsöverdomstolen in uppdaterad 
landinformation utan att närmare kommentera utredningsåtgärden. Dessa mål 
har redan behandlats och eftersom Migrationsöverdomstolen inte vidare kom-
menterade utredningsåtgärden lämnar jag målen tills vidare.    

MIG 2006:7 - Uppenbarhetsmålet 
Det övergripande temat i Uppenbarhetsmålet rör frågan om det fanns grund 
för Migrationsverkets respektive migrationsdomstolens förordnande om ome-
delbar verkställighet. Varken verket eller migrationsdomstolen hade ifrågasatt 
sökandes berättelse, men däremot ansåg båda instanserna att det var uppenbart 
att de anförda skälen inte utgjorde tillståndsgrundande omständigheter. Mi-
grationsöverdomstolen delar dock inte underinstansernas bedömningar och 
har såväl materiella som processuella invändningar. Kritiken består framför-
allt i att underinstanserna, enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning, ge-
nomfört bristfälliga analyser gällande situationen i den sökandes hemland 
vilket i sin tur har påverkat prövningen av de anförda asylskälen. I samman-
hanget framhåller Migrationsöverdomstolen vikten av att den landinformation 
som läggs till grund för rättens bedömning är såväl relevant som uppdaterad. 
Det är en nödvändig förutsättning för att relevanta frågor ska kunna ställas till 
den asylsökande.     

Migrationsverkets handläggning kritiseras för att gammal landinformation 
använts. Migrationsdomstolens utredningsåtgärd, som bestod i att en uppda-
terad version av en relevant landrapport fördes in i målet, framhålls i samman-
hanget som förtjänstfull och helt inom ramen för rättens utredningsansvar 
enligt 8 § FPL. Migrationsdomstolen går dock inte fullt fri från kritik i detta 
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avseende eftersom Migrationsöverdomstolen också lägger märke till att un-
derrätten underlåtit att kommunicera den införda landinformationen med må-
lets parter.   

Enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning ligger underinstansernas 
brister inte endast i de processuella missgreppen utan också i de materiella 
bedömningarna avseende sökandens asylskäl. Migrationsöverdomstolen an-
märker exempelvis på att Migrationsverket inte fäste uppmärksamhet vid för-
hållandet att sökandens specifika bakgrund, enligt landinformationen, mycket 
väl kan medföra en risk för förföljelse i hemlandet. Migrationsöverdomstolen 
menar att en asylsökande inte kan förväntas förstå hur nyanserat hen ska fram-
ställa sin asylberättelse, varför det är viktigt att rätten ställer relevanta följd-
frågor när så behövs. 

Till sist ska kort nämnas att Migrationsöverdomstolen poängterar att mi-
grationsdomstolen hade kunnat läka utredningsbristen om den, utöver kom-
munikationsåtgärden, också hade förordnat ett offentligt biträde. 
Migrationsöverdomstolen konstaterar dock att så inte skedde hos migrations-
domstolen och återförvisar därmed målet till Migrationsverket.    

Även om Migrationsöverdomstolen också i andra mål har fört in uppdate-
rade versioner av den befintliga landinformationen har rätten, mig veterligen, 
inte i något annat fall särskilt markerat i domskälen att den fört in just land-
rapporter med stöd av 8 § FPL.  

6.2.3. Brister med avseende på officialfakta m.m. 
Med beaktande domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL inställer sig frå-
gan om vilka omständigheter en domstol ska pröva ex officio för att den ska 
kunna anses ha fullgjort sitt utredningsansvar.1002  

Ett exempel på när de svenska asylprövande instanserna, dvs. Migrations-
verket och domstolarna, brustit i sitt utredningsansvar är Europadomstolens 
avgörande F.G. mot Sverige.1003 Målet gäller en asylsökande som tidigare an-
sökt om uppehållstillstånd i Sverige. Under asylutredningen hos Migrations-
verket berättade den sökande om sin konvertering från islam till kristendom. 
Av olika skäl ville hen emellertid initialt inte att myndigheterna skulle beakta 
konverteringen. Vid tiden för prövningen var det dock känt för såväl Migrat-
ionsverket som för domstolarna att konvertiter i den sökandes hemland san-
nolikt riskerade skyddsgrundande behandling. Apostasi – att lämna statens 
religion – var belagt med dödsstraff i sökandens hemland. Trots att konvertiter 
från sökandens hemland alltså i allmänhet betraktades som flyktingar, och 
trots att sökandens berättelse i den delen inte alls ifrågasattes, efterkom Mi-

                               
1002 Ibid., s. 236 ff., 244. 
1003 Europadomstolens dom av den 23 mars 2016 i målet F.G. mot Sverige, appl. 43611/11 som 
nämns av Migrationsöverdomstolen för första gången i MIG 2019:5. 
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grationsverket respektive domstolen den sökandes vilja och bortsåg från kon-
versionen vid asylprövningen. Eftersom de i övrigt åberopade omständighet-
erna inte ansågs utgöra tillräckliga skäl för asyl fann såväl Migrationsverket 
som migrationsdomstolen att sökanden skulle nekas uppehållstillstånd och ut-
visas från Sverige. I och med att Migrationsöverdomstolen inte beviljade 
prövningstillstånd vann migrationsdomstolens dom laga kraft. 

Sökanden vände sig då till Migrationsverket och ansökte om en ny pröv-
ning med stöd av 12 kap. 18-19§§ UtlL. Migrationsverket avslog ansökan. 
Inte heller migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen beviljade sö-
kanden en ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL. Prövningsinstanserna ifråga-
satte inte konversionen i sig utan grundade avslaget på att den anförda 
omständigheten inte var ny i förhållande till vad som redan varit föremål för 
prövning. Konversionen var känd för beslutsinstanserna redan vid prövningen 
av grundärendet. Då vände sig sökanden till Europadomstolen och hävdade 
att en utvisning skulle innebära en kränkning av hens rättigheter enligt artikel 
3 EKMR.  

Europadomstolen uttalade, apropå svenska myndigheters hantering, att det 
är egalt om den sökande har gjort gällande en viss omständighet eller om rät-
ten på annat sätt får kännedom om sådana omständigheter som innebär att den 
sökande står en risk att utsättas för behandling i strid med art 3 EKMR om hen 
utvisas. Europadomstolen understryker att för det fall en asylgrundande om-
ständighet kommer till rättens kännedom så måste rätten ex officio beakta och 
lägga den till grund för prövningen oavsett om omständigheten åberopats av 
parterna eller inte. Det faktum att sökanden konverterat från islam till kristen-
domen och därmed riskerar asylgrundande behandling i strid med arti-
kel 3 EKMR utgör således en omständighet som måste beaktas. Eftersom 
asylmålen grundas på en framåtsyftande prognos, bör konverteringen ses som 
ett bevisfaktum till stöd för det prognostiska rättsfaktumet, risk för illa-be-
handling vid ett återvändande. 

I det följande ska jag ta upp ett antal avgöranden i vilka Migrationsöver-
domstolen har berört frågan om rättens utredningsansvar i förhållande till of-
ficialfakta och bevisfakta till stöd för prognostiska officialfakta samt 
officialprövning av materiella regler i UtlL.  

Analysen omfattar mål i vilka Migrationsöverdomstolen har hanterat rät-
tens utredningsansvar för omständigheter inom ramen för prövning av skydds-
behov, synnerligen ömmande skäl, uteslutande, anknytning, sökandens vandel 
(dvs. brottslighet), frivillig avresa/återreseförbud, förvar, verkställighetshin-
der och dublinöverföringar.  

6.2.3.1. Skyddsbehov 

MIG 2013:2 - Internflyktsmålet 
I Internflyktsmålet behandlar Migrationsöverdomstolen frågan om rättens an-
svar för att utreda och pröva det s.k. internflyktsalternativet, det vill säga om 
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det finns en rimlig och relevant tillflyktsort för den sökande i ursprungslandet, 
inom ramen för asylprövningen.1004 Med hänvisning till tidigare praxis, påpe-
kar Migrationsöverdomstolen att internflyktsalternativet utgör en integrerad 
del i prövningen av sökandens behov av internationellt skydd – asyl – och 
därför ska internflyktsalternativet beaktas ex officio.1005 Enligt Migrationsö-
verdomstolens mening är det härvidlag ingen skillnad om prövningen gäller 
flyktingskap enligt 4 kap. 1 § UtlL eller alternativt skyddsbehövande enligt 
2 § i samma kapitel.  

Migrationsöverdomstolen betraktar alltså internflyktsfrågan som ”tving-
ande” i meningen att den ska prövas vilket leder Migrationsöverdomstolen till 
slutsatsen att rättens utredningsansvar enligt 8 § FPL omfattar frågan om in-
ternflykt. Det innebär, enligt Migrationsöverdomstolens mening, att i den mån 
informationen brister avseende vilka internflyktsmöjligheter som står till buds 
eller beträffande sökandens inställning till internflyktsfrågan så faller det på 
prövningsinstansen att använda sin processledande verksamhet för att klar-
göra den frågan. Det är väl värt att notera att Migrationsöverdomstolen inte 
anser att bevisbördans placering, som visavi internflyktsfrågan är placerad på 
Migrationsverket, på något sätt begränsar domstolen i sitt ansvar att pröva frå-
gan.  

Vad gäller de faktiska omständighet som beaktas i målet fastslår Migrat-
ionsöverdomstolen att parternas olika ståndpunkter till internflyktsfrågan går 
att utläsa från den befintliga utredningen i målet även om frågan om intern-
flykt inte har avhandlats explicit. Migrationsöverdomstolen lyfter dels fram 
att Migrationsverket har fört in information i målet som antyder att det anser 
att ett internflyktsalternativ finns, dels att det framgår av asylutredningen i 
målet att sökanden var av motsatt uppfattning.  

Migrationsöverdomstolen gör inga direkta anmärkningar med avseende på 
bevissituationens robusthet, det vill säga om ytterligare bevisning tarvas eller 

                               
1004 Den bärande tanken med internflykt är att personer som riskerar förföljelse först och främst 
ska söka skydd i sitt hemland (finns inget skydd på hemorten ska andra orter övervägas) och 
först om hemlandsmyndigheterna inte kan bringa sådant skydd ska internationellt skydd utom-
lands komma i fråga. Se J. C. Hathaway och M. Foster 2014, s. 288 ff. Internflykt regleras i 
art. 8.2 Skyddsgrundsdirektivet. Att ett internflyktsalternativ ska bedömas framgår dock inte 
explicit i vare sig FN:s flyktingkonvention eller UtlL.  
1005 Migrationsöverdomstolen hävdar att internflyktsalternativet alltid enligt svensk rätt har in-
gått i prövningen av skyddsbehov, men jag delar inte den bilden. I SOU 1994:95, Utvärdering 
av praxis i asylärenden, påtalade den särskilde utredaren Melander, då t.f. professor i folkrätt, 
att begreppet under senare tid har kommit att användas. Melander påpekade att det, i förhållande 
till asylansökningar från människor som lämnat f.d. Jugoslavien (i kölvattnet av krigen på Bal-
kan), fanns en påtaglig risk för att internflyktsalternativet användes på ett sådant sätt att det 
inskränkte asylrätten. Se SOU 1994:95 s. 31. Vid en hastig internationell utblick ser det ut som 
att principen etablerats i engelsk rätt genom praxis på 90-talet, se G. Clayton 2016, s. 467-468. 
Hathaway påpekar att principen introducerades i mitten av 80-talet och att mycket talar för att 
dess tillämpning i praktiken har kommit att innebära att färre får asyl, se J. C. Hathaway 1999, 
s. 132. Internflyktsalternativet har ur flera synvinklar diskuterats i litteraturen, se J. C. 
Hathaway och M. Foster 2014, s. 335 ff.     
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om den befintliga utredningen anses tillräcklig. Däremot anmärker Migrat-
ionsöverdomstolen på det faktum att det inte framgår av migrationsdomsto-
lens dom om, och i så fall hur domstolen bedömt frågan om internflykt. Givet 
Migrationsöverdomstolens uppfattning att internflyktsfrågan är av avgörande 
betydelse för skyddsbehovsbedömningen upphäver rätten migrationsdomsto-
lens dom och återförvisar målet för fortsatt handläggning.  

Migrationsöverdomstolens resonemang är tänkvärt ur flera aspekter. Det är 
intressant att Migrationsöverdomstolen uttryckligen uppmärksammar att 
domstolen har, med stöd av 8 § FPL, ett ansvar att ex officio tillse att utred-
ningen omfattar ett eventuellt internflyktsalternativ. Rätten har alltså en skyl-
dighet att förhöra sig om relevanta omständigheter, dvs. officialfakta, eftersom 
rätten ska pröva internflyktsfrågan och detta gäller oavsett parternas inställ-
ningar och ageranden.  

Frågan är om några slutsatser kan dras utifrån Migrationsöverdomstolens 
domskäl angående när en utredningssituation ska anses robust nog för att rät-
ten ska kunna döma i internflyktsfrågan. I det förevarande fallet framstår det 
som att Migrationsöverdomstolen ansåg att utredningen bestående av ”viss 
landinformation” och ”uttalanden från sökanden” i asylutredningen var till-
räcklig eftersom Migrationsöverdomstolens kritik riktas mot att domstolen 
inte visat om och i så fall hur frågan bedömts. Migrationsöverdomstolen säger 
ingenting som tyder på att den ansåg att ytterligare utredningsåtgärder borde 
ha vidtagits av migrationsdomstolen, (det kan här noteras att artikel 8.2 i 
Skyddsgrundsdirektivet stadgar att om/när internflyktsalternativet aktuali-
seras i den nationella asylprocessen så ankommer det på medlemsstaten att 
tillse att ”att exakt och aktuell information inhämtas från relevanta källor, som 
exempelvis FN:s flyktingkommissariat och Europeiska stödkontoret för asyl-
frågor”1006).  

Migrationsöverdomstolen uttalade sig inte heller om vilka konkreta om-
ständigheter, officialfakta, som ska utredas inom ramen för internflyktsfrågan. 
För den typen av resonemang måste tidigare praxis uppsökas. Av MIG 2009:4 
framgår det att internflyktsalternativet måste vara relevant och rimligt. Dessa 
två kriterier medför att en rad konkreta omständigheter som relaterar till den 
allmänna situationen i sökandens hemland och den sökandes personliga för-
hållanden måste utredas. I det sammanhanget tar Migrationsöverdomstolen 
upp en rad konkreta omständigheter som typiskt sett har betydelse vid bedöm-
ningen av huruvida ett internt flyktalternativ finns att tillgå. Exempelvis ska 
hemlandsmyndigheternas kapacitet att bereda sökanden skydd (i meningen att 
staten kan ombesörja ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraff-
ning) klarläggas. Även sökandens reella tillgång till detta skydd måste utredas. 

                               
1006 Regeringen uttalade i förarbetena att även andra källor också kan/ska konsulteras. Någon 
remissinstans påpekade att barnspecifik information krävs när det är fråga om ett barns asylskäl, 
vilket regeringen framhöll som en självklarhet. Se prop. 2013/14:248 s. 32. 
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Därtill nämns att sökandens kön, ålder och hälsa kan vara av betydelse vid en 
sådan prövning.  

Jag kan i detta sammanhang inte gå in på alla möjliga omständigheter som 
eventuellt ska utredas inom ramen för internflyktsprövningen utan nöjer mig 
med att hänvisa till MIG 2007:33, MIG 2008:20 och MIG 2010:10. I och med 
Migrationsöverdomstolens fasta hållning i Internflyktsmålet med avseende på 
utredningsansvaret visavi internflyktfrågan råder det inte någon tvekan om att 
internflyktsalternativet ska prövas ex officio.1007 Vilket innebär i sin tur att de 
omständigheter som Migrationsöverdomstolen i sin tidigare praxis har upp-
märksammat och beskrivit som relevanta för prövningen av internflyktsalter-
nativet ska behandlas som officialfakta.  

Å ena sidan finner jag Migrationsöverdomstolens resonemang logiskt uti-
från utgångspunkten att internflyktsfrågan utgör tvingande materiell rätt.1008 
Likväl kunde Migrationsöverdomstolen ha utvecklat hur den läser in intern-
flyktsfrågan i den materiella lagstiftningen – det finns som sagt inte något ex-
plicit internflyktsrekvisit.1009 Å andra sidan, givet de ofta förekommande 
skrivningarna om att det (i första hand) är den sökandes ansvar föra in de asyl-
grundande omständigheterna eftersom det är den sökande som har bevisbör-
dan för sitt behov av skydd, finner jag Migrationsöverdomstolens inställning 
i detta sammanhang något intuitivt.  

En annan fråga som också inställer sig, givet att internflykt ska lyftas ex 
officio av domstolen, handlar om vilket processubjekt som bär ansvaret att 
föra in relevant utredning beträffande ett eventuellt internflyktsalternativ? Be-
visbördan för att det existerar ett rimligt och relevant internflyktsalternativ 
ligger enligt Migrationsöverdomstolen i Internflyktsmålet på Migrationsver-
ket.1010 Enligt Migrationsöverdomstolen fråntar bevisbördans placering inte 
domstolens ansvar att se till att internflyktsfrågan prövas i samband med pröv-
ningen av frågan om skyddsbehovet. Enligt Migrationsöverdomstolens reso-
nemang så åligger det domstolen att lyfta frågan om internflykt och utreda 
relevanta officialfakta så snart asylskäl bedöms föreligga även om den bevis-
bördebärande parten, Migrationsverket, inte tar upp frågan.  Om Migrationsö-
verdomstolen anser att det också åligger domstolen att föra in relevant 
landinformation visavi internflyktsalternativet, eller om bevisföringsansvaret 

                               
1007 Det krävs alltså inte att utredningen i målet indikerar att det föreligger sådana omständig-
heter som kan aktualisera internflyktsalternativet, utan det är snarare konstruktionen av den 
materiellrättsliga regeln som dikterar villkoren. Regeln utgör tvingande rätt som domstolen 
måste beakta och därmed har den att utreda fakta i målet. 
1008 I doktrinen har ifrågasatts om internflykt verkligen utgör en del av asylprövningen, se G. S. 
Goodwin-Gill och J. McAdam 2007, s. p. 123-124; N. Kelley 2002. 
1009 UNHCR 2003, § I 2. 
1010 Detta slogs initialt fast av Migrationsöverdomstolen i MIG 2009:4 och bekräftades sedan i 
Internflyktsmålet (MIG 2013:2).  
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åligger Migrationsverket är svårt att utläsa av domskälen. Migrationsöver-
domstolen visar målet åter till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning 
utan tydliga direktiv i den delen.  

Att bevisbördans placering inte ska spela någon roll med avseende på ut-
redningsansvaret i migrationsmål i allmänhet (och asylmål i synnerhet) har 
redan sagts. Därför hade det varit intressant att ta del av hur Migrationsöver-
domstolen resonerar med avseende på utredningsåtgärder som är till nackdel 
för den sökande.1011 Rätten hade till exempel kunnat ta upp idén om parternas 
likställdhet i processen (jfr principen om equality of arms) och om den anser 
att någon vikt bör fästas vid att Migrationsverket är den starkare parten.1012    

Till sist ska Migrationsöverdomstolens krav om att det av domskälen ska 
kunna utläsas att internflyktsfrågan de facto har beaktats (om och hur domsto-
len bedömt internflyktsfrågan) diskuteras. Migrationsöverdomstolens inställ-
ning anknyter till den klassiska frågan om rätten alltid måste ta upp och nämna 
alla de bestämmelser (av tvingande karaktär) vars tillämplighet rätten begrun-
dat men i det enskilda målet inte funnit aktuella. Det skulle exempelvis inne-
bära att rätten i alla mål som rör barn explicit i domskälen måste redogöra för 
att och på vilket sätt ”barnets bästa” enligt 1 kap. 10 § UtlL har beaktats i 
rättens prövning, och på samma satt att och på vilket sätt barnet har hörts en-
ligt 1 kap. 11 § UtlL och detta sker inte regelmässigt.  

Det torde utgöra en självklarhet att domskälen ska innehålla rättens moti-
vering gällande grunderna för rättens beslut. Av domskälen ska det enligt 
30 § st. 2 FPL kunna utläsas hur rätten har bedömt de rätts- och sakfrågor som 
aktualiserats i det enskilda målet. Motiveringar som “med hänsyn till omstän-
digheterna i målet” eller “på grund av vad i målet förekommit” är i allmänhet 
inte tillräckligt specificerade.1013 En legitim fråga är naturligtvis hur långt 
denna motiveringsskyldighet sträcker sig, och om det härvidlag är någon skill-
nad mellan materiellt tvingande regler och materiellt dispositiva regler, eller 
mellan processlagen, allmän process och förvaltningsprocess.1014 Innebär ut-
länningslagens bestämmelse i 13 kap. 10 § något annat än 30 § st. 2 FPL an-
gående motiveringsskyldigheten? 

Hur som helst gör Migrationsöverdomstolen det tydligt i Internflyktsmålet 
att det ska framgå av domskälen om, och i så fall hur, frågan om internflykt 
har bedömts av rätten. Jag tolkar det som att Migrationsöverdomstolen menar 
att det ska framgå av domskälen dels att internflyktsfrågan har prövats, dels 
vilka officialfakta (konkreta omständigheter) som lagts till grund för den pröv-
ningen. Noteras bör emellertid att Migrationsöverdomstolen i Internflyktsmå-
let inte uttalar sig om vilken typ av omständigheter som typiskt sätt kan utgöra 
                               
1011 Migrationsöverdomstolen undanröjer och upphäver här migrationsdomstolens dom i vilken 
sökanden beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.  
1012 Ang. likställdhetsprincipen och självansvarighetsprincipen se fotnot 551 och 552. 
1013 B. Wennergren och U. von Essen 2013, s. 342. 
1014 Motiveringsskyldigheten stadgas i 32 § FL, och däri medges även vissa undantag. Se, U. 
von Essen et al. 2020, s. 196-205.  
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officialfakta. Inte heller hänvisar Migrationsöverdomstolen till sin tidigare 
praxis trots att det finns en rad intressanta uttalanden i den relevanta frågan 
(exempelvis hänvisar rätten i MIG 2009:4 till UNHCR:s riktlinjer gällande 
bedömningen av internflyktsalternativet som i sin tur innehåller en relativt de-
taljerad beskrivning av UNHCR:s hållning beträffande vilka konkreta omstän-
digheter som är relevanta för den frågan).  

Migrationsöverdomstolen utvecklar inte heller sin syn på rättens ansvar för 
bevissituationen, eller frågan om vilka robusthetskrav som går att ställa på 
utredningen, avseende officialfakta som ska utredas och prövas inom ramen 
för internflyktsprövningen.  

Migrationsöverdomstolens behandling av officialfakta i Internflyktsmålet 
kan jämföras med efterföljande mål. Ett intressant exempel är MIG 2016:22, 
fortsättningsvis kallat Uteslutandemålet.  

MIG 2016:22 - Uteslutandemålet 
I Uteslutandemålet aktualiserar Migrationsöverdomstolen frågan om migrat-
ionsdomstolen gjort fel när den beviljade sökanden flyktingstatus och perma-
nent uppehållstillstånd utan att den prövade frågan om det fanns skäl enligt 
4 kap. 2 b § UtlL att utesluta sökanden från status som flykting. 1015   Migrat-
ionsöverdomstolen hänvisar till rättens utredningsansvar enligt 8 § FPL.1016 

I domskälen understryker Migrationsöverdomstolen att frågan om uteslu-
tande utgör en del av bedömningen av om en utlänning är en flykting eller inte 
och därför måste eventuella uteslutandegrunder bli föremål för utredning och 
prövning inom ramen för asylprövningen. Parallellen till det resonemang som 
Migrationsöverdomstolen för beträffande rättens officialprövningsansvar gäl-
lande frågan om internt flyktalternativ i Internflyktsmålet är slående. Noteras 
kan dock att det saknas hänvisningar till Internflyktsmålet i Uteslutandemålet.  

Även i Uteslutandemålet uppmärksammar Migrationsöverdomstolen dels 
att Migrationsverket under processen hos domstolen inte åberopat någon ute-
slutandegrund, dels att bevisbördan för uteslutande låg på verket.1017 Liksom i 
Internflyktsmålet lyfter Migrationsöverdomstolen frågan om vilken betydelse 
dessa processuella förhållanden bör ges och landar återigen i bedömningen att 
de inte förtar rättens ansvar att ex officio utreda eventuella uteslutandegrun-
der. Liksom i Internflyktsmålet berör Migrationsöverdomstolen inte heller i 

                               
1015 I ytterligare ett mål på samma tema är MIG 2008:25 i vilket Migrationsöverdomstolen gör 
klart att en migrationsdomstol som överväger att bevilja en utlänning ett uppehållstillstånd 
måste först, med stöd av 4 kap. 21 § st. 2 UtlF, förelägga Migrationsverket att kontroller 
huruvida den sökande är registrerad på spärrlistan innan uppehållstillstånd beviljas. Att en mi-
grationsdomstol underlåtit att göra detta innebär enligt Migrationsöverdomstolens mening ett 
åsidosättande av Sveriges förpliktelser inom Schengensamarbetet och utgör en sådan brist att 
migrationsdomstolens dom ska undanröjas och målet visas åter.  
1016 Lavin anser att Migrationsöverdomstolen tolkar 8 § FPL extensivt i detta fall, R. Lavin 
2020a, s. 91.  
1017 Migrationsöverdomstolen hänvisar med avseende på bevisbördans placering till MIG 
2011:24 och MIG 2012:14.  
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detta avgörande implikationerna av att rätten ges i uppdrag att ex officio vidta 
utredningsåtgärder till nackdel för den sökande. 

Migrationsöverdomstolen förklarar att sökandens asylskäl, som framförallt 
bestod i att hen var efterlyst anklagad för att hen skjutit en minister, borde ha 
motiverat migrationsdomstolen att vidare utreda omfattningen av den sökan-
des aktiviteter i hemlandet. Migrationsöverdomstolen menar att eftersom mi-
grationsdomstolen fäst tilltro till sökandens uppgifter om att hen arbetat som 
militärpolis vid underrättelsetjänsten så borde migrationsdomstolen official-
prövat uteslutandefrågan. Av Migrationsöverdomstolens domskäl går det inte 
att utläsa varför omständigheterna i målet anses initiera rättens officialpröv-
ningsskyldighet. Migrationsöverdomstolen hänvisar inte till någon landin-
formation eller annan bevisning som ger vid handen att 
militärpolisen/underrättelsetjänsten i det aktuella landet gör sig skyldiga till 
sådana övergrepp som regelmässigt bör aktualisera frågan om uteslutande. 
Noteras kan dock att Migrationsverket för den typen av argumentation till 
grund för sitt överklagande. Slutligen ska nämnas att Migrationsöverdomsto-
lens anvisning beträffande de officialfakta som den ansåg att underrätten bort 
efterforska är relativt oprecis. Vad avses egentligen med att rätten borde ha 
klarlagt ”omfattningen och allvaret” av den sökandens aktiviteter?1018    

Enligt Migrationsöverdomstolens mening borde migrationsdomstolen ha 
uppmärksammat parterna på att omständigheterna i målet talade för att det 
eventuellt kunde finnas grund för att utesluta den sökande från status som 
flykting och med anledning av detta inhämta parternas inställning i frågan.1019  

Att uteslutandefrågan inte uppmärksammades av Migrationsverket i det 
överklagade beslutet är enligt Migrationsöverdomstolen förståeligt eftersom 
Migrationsverket inte fäste tilltro till den asylsökandes berättelse och inte hel-
ler beviljade hen uppehållstillstånd. Därför fanns det enligt Migrationsöver-
domstolens uppfattning inget skäl för Migrationsverket att i grundärendet ta 
ställning till uteslutandefrågan. Migrationsdomstolen fäste däremot tilltro till 
asylberättelsen och därmed borde den också ha förelagt parterna att yttra sig 
beträffande uteslutandefrågan.  
                               
1018 Att uteslutandefrågan inte aktualiserades hos Migrationsverket är logiskt eftersom att Mi-
grationsverket hade avslagit ansökan. I ett sådant läge saknades skäl för Migrationsverket att 
utreda ev. uteslutandegrunder; det krävs att den sökande kvalificerar som flykting för att ute-
slutandefrågan över huvud taget ska bli aktuell.    
1019 Skiljelinjen mellan att självständigt föra in information och genom processledning berika 
bevissituationen är tunn. Migrationsöverdomstolen yttrar att migrationsdomstolen borde ha fäst 
parternas uppmärksamhet vid att de uppgifter som den asylsökande lämnat eventuellt skulle 
kunna aktualisera en tillämpning av uteslutandegrunderna. Enligt Migrationsöverdomstolens 
mening åligger det migrationsdomstolen att klarlägga eventuella uteslutandegrunder i sådan 
utsträckning att den sedan kan bedöma om det finns skäl att utesluta den sökande som skydds-
behövande. Det förefaller krävas mer av prövningsinstansen än att öppet ställa frågan om Mi-
grationsverket anser att det föreligger skäl för att utesluta den sökande från att förklaras som 
flykting. Som jag läser avgörandet anser Migrationsöverdomstolen att migrationsdomstolen 
borde ha påpekat att just de omständigheter som sökande lämnat eventuellt utgör uteslutande-
grunder.    
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En möjlig invändning mot Migrationsöverdomstolens resonemang är att 
Migrationsverket, som är en kvalificerad part, väl känner till att dess beslut är 
föremål för en fullständig överprövning hos migrationsdomstolen vilket borde 
föranleda Migrationsverket att argumentera i målets alla delar.      

Vidare framhåller Migrationsöverdomstolen att migrationsdomstolen där-
till borde ha påpekat att bevisbördan beträffande uteslutandefrågorna ligger 
hos Migrationsverket. Frågan inställer sig dock vad ett sådant påpekande 
skulle tjäna för syfte, varför ska rätten upplysa om att bevisbördan är placerad 
på myndighetsparten? Kanske är det Migrationsöverdomstolens sätt att påtala 
att bevisföringsansvaret följer bevisbördan vilket innebär att det åligger Mi-
grationsverket att föra in relevant information.1020 

Att Migrationsöverdomstolen inte heller i Uteslutandemålet fäster vikt vid 
att officialprövning av uteslutandefrågan utgör en åtgärd till nackdel för den 
sökande liknar återigen Internflyktsmålet. Migrationsöverdomstolen för inget 
resonemang huruvida rättens officialprövning påverkas av att det är myndig-
hetsparten som har bevisbördan beträffande de aktuella omständigheterna. 

Även i detta fall återförvisar Migrationsöverdomstolen målet till migrat-
ionsdomstolen för vidare handläggningsåtgärder, vilket i någon mån kan sägas 
utgöra en handlingsåtgärd till nackdel för den enskilde.   

Intressant nog förankrar Migrationsöverdomstolen i såväl Internflyktsmå-
let som i Uteslutandemålet officialprövningsskyldigheten i argument om den 
materiella rättens tvingande karaktär. Migrationsöverdomstolen för fram att 
internflykt måste prövas, respektive att uteslutande ska prövas, av det skälet 
att dessa moment ingår i prövningen om skyddsbehov. Migrationsöverdom-
stolen är av uppfattningen att den materiella rätten – vad gäller internflykt och 
uteslutande – utgör obligatoriska moment för rätten att pröva. Detta mer eller 
mindre oaktat faktabasens konstitution, det vill säga att utredningen inte gav 
vid handen att det fanns skäl för ett uteslutande eller för ett internflyktsalter-
nativ men att domstolen borde ha utrett om det fanns. En intressant skillnad 
mellan de båda målen är dock att Migrationsöverdomstolen i Uteslutandemå-
let synes utgå från att det är karaktären av de anförda asylskälen som utlöser 
rättens officialprövningsansvar i förhållande till frågan om uteslutning. Mi-
grationsöverdomstolens domskäl i Uteslutandemålet är i det avseendet mer 
innehållsrika än i Internflyktsmålet.  

På temat officialfakta i asylprocessen ska ytterligare två avgöranden utfors-
kas: MIG 2011:28, som fortsättningsvis kallas Ländermålet, samt MIG 
2019:1, som fortsättningsvis kallas Identitetsmålet. Det förstnämnda målet rör 
officialfakta inom ramen för prövningen av 8 kap. 20 § UtlL och frågan om 
sökanden ska kunna utvisas till ett eller flera länder. Det andra målet handlar 

                               
1020 Möjligen kan Migrationsöverdomstolens avgörande tolkas så att den anser att prövningsin-
stansen ska ”lyfta frågan” genom sin processledande verksamhet men att det är upp till parterna 
– framförallt den bevisbördebärande parten – att föra in fakta och bevisning härom. 
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om identitet som ett officialfaktum inom ramen för asylprövningen. I det mi-
grationsrättsliga sammanhanget är identitetsfrågan en komplicerad fråga ef-
tersom det inte finns någon legaldefinition av identitet. Vad som avses med 
identitet kan således skilja sig åt beroende på om den bedöms inom ramen för 
asylmål eller medborgarskapsmål.  

MIG 2011:28 - Ländermålet 
I Ländermålet lyfter Migrationsöverdomstolen frågan om prövningsinstan-
sens möjligheter att tillämpa undantagsregeln i 8 kap. 20 § UtlL (då 
8 kap. 18 § UtlL) och ex officio fatta beslut om att avlägsnandebeslutet ska 
omfatta flera olika länder. Enligt UtlL är huvudregeln att ett avlägsnandebe-
slut endast ska omfatta ett land. Det är enbart i undantagsfall, om det finns 
särskilda skäl för att bedöma den sökandes skyddsbehov mot flera länder, som 
avlägsnandebeslutet får omfatta fler länder än ett.  

I Ländermålet framhåller Migrationsöverdomstolen att prövningsinstansen 
visserligen har en fakultativ möjlighet att undantagsvis utvidga asylpröv-
ningen att omfatta fler länder än sökandens hemland, men betonar samtidigt 
att en sådan utvidgning kräver att skälen härför noga utreds. Det räcker inte 
enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning att, som underinstanserna gjort, 
endast hänvisa till generella uttalanden i den aktuella landinformationen. I 
detta fall hade underinstanserna tagit fasta på två omständigheter. Den ena var 
att sökanden fram till år 2005 hade haft ett uppehållstillstånd i ett utomeuro-
peiskt land och att det inte kunde uteslutas att sökanden fortfarande innehade 
uppehållstillstånd där. Den andra var att landinformationen innehöll uppgifter 
om att den sökandes folkgrupp ”normalt sett” lever i flera olika länder och att 
detta ansågs motivera att sökandens skäl skulle prövas mot ytterligare länder. 
Totalt kom prövningen att omfatta fyra länder. Sökanden själv ansåg sig dock 
helt sakna anknytning till dessa länder och anförde istället anknytning till ett 
annat, femte, land.  

I domskälen understryker Migrationsöverdomstolen underinstansernas an-
svar att utreda vilka konkreta omständigheter, officialfakta, som talar för att 
den sökandes behov av skydd ska bedömas mot fler länder. Som exempel på 
officialfakta nämner Migrationsöverdomstolen bland annat att sökanden har 
dubbelt medborgarskap eller uppehållstillstånd i ett annat land. Omständig-
heter som sökandens ”modersmål” och eller ”etnicitet” kan enligt Migrat-
ionsöverdomstolens uttryckliga uppfattning aldrig ensamt ligga till grund för 
bedömningen att asylprövningen ska omfatta flera länder. 

Migrationsöverdomstolen finner också anledning att lyfta fram det anmärk-
ningsvärda i att Migrationsverket först efter att rätten beviljat prövningstill-
stånd i målet föranstaltade om en språk- och kunskapsanalys. 
Migrationsverket hade motiverat åtgärden med att analyserna behövdes för att 
verket ånyo skulle kunna ta ställning till vilka länder sökandena skulle prövas 
mot. Migrationsöverdomstolen drar slutsatsen att verket genom att företa en 
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så grundläggande utredningsåtgärd i så sent skede som i överklagandeproces-
sen hos Migrationsöverdomstolen inte har uppfyllt sitt utredningsansvar. Mi-
grationsöverdomstolen hänvisar till ett tidigare avgörande, MIG 2011:5, och 
påminner om Migrationsverkets relativt långtgående utredningsansvar i asyl-
processen.1021 Noteras kan dock att Migrationsöverdomstolen inte förankrar 
resonemanget i 8 § FPL. Inte heller uttalar sig Migrationsöverdomstolen sär-
skilt om migrationsdomstolens utredningsansvar trots att den i alla avseende 
följt Migrationsverkets linje.  

Jag kommer i avsnitt 6.3.2 återvända till Migrationsöverdomstolens reso-
nemang i Ländermålet, men då utifrån frågan om hur Migrationsöverdomsto-
len låter bevisbördan och bevisföringsansvaret samspela.    

Enligt Migrationsöverdomstolens praxis måste sökandens identitet prövas 
inom ramen för asylprocessen och bevisbördan ligger på den sökande.  Mi-
grationsöverdomstolen har i flera avgöranden beskrivit identitetsfrågan som 
ett obligatoriskt moment för underinstanserna att pröva.  

För att nämna ett exempel kan Metodmålet ges. I det avgörandet säger Mi-
grationsöverdomstolen uttryckligen att identitetsfrågan alltid ska bedömas när 
rätten har att bedöma en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. I domskälen 
förklarar Migrationsöverdomstolen att identitetsfrågan är viktig bl.a. eftersom 
rätten måste känna till varifrån den sökande kommer så att den kan ta ställning 
till vilket land den gjorda ansökan ska prövas mot (noteras kan att ”identitet” 
och ”hemland” synes flyta ihop). Vilka ytterligare skäl som gör identitetsfrå-
gan angelägen uttalar sig Migrationsöverdomstolen inte om.  

Givet att rätten, genom Migrationsöverdomstolens praxis, är förpliktigad 
att ta upp identitetsfrågan är det viktigt att reda ut innebörden av begreppet 
identitet. Det finns inte någon klar definition av identitet men i sin praxis har 
Migrationsöverdomstolen behandlat frågan. I exempelvis MIG 2011:11 och 
MIG 2014:1 slår Migrationsöverdomstolen fast att identitetsfrågan framförallt 
utgörs av den sökandes namn, ålder och - som regel - medborgarskap.1022   

På det sätt som identitetsbegreppet har kommit att tillämpas av Migrat-
ionsöverdomstolen i praktiken förefaller dock frågan om sökandens ”identi-
tet” ha reducerats till frågan om sökandes ”hemvist”.1023 I varje fall om den 
sökande är vuxen. Om den sökande uppger sig vara under 18 år ska också den 
eventuella underårigheten prövas. Det finns förvisso ett avgörande från Mi-
grationsöverdomstolen på temat, MIG 2014:1, i vilket den behandlar rättens 
utredningsansvar avseende åldersbedömnigen och frågan om medicinska ål-
dersutredningar. Jag har dock valt att inte inkludera det enskilda avgörandet i 
den föreliggande studien av flera skäl. Framförallt har det att göra med att 
                               
1021 I detta avgörande uttalar Migrationsöverdomstolen att utredningsansvaret sträcker sig långt, 
och att Migrationsverket inte presenterat tillräckligt övertygande bevisning om att sökandens 
asylskäl fler länder än två. Avgörandet innehåller dock inga resonemang om vad gäller bevis-
situationens robusthet och nämner inte 8 § FPL.  
1022 Dessa behandlas emellertid inte inom ramen för denna rättsfallsanalys. 
1023 Metodmålet (MIG 2007:12), MIG 2014:1, Identitetsmålet (MIG 2019:1). 
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bestämmelserna om åldersbedömningar i UtlL har ändrats sedan det avgöran-
det.  

Migrationsöverdomstolen har i flera fall bedömt att den sökande är skydds-
behövande och därför beviljat hen uppehållstillstånd trots att identiteten - i 
meningen namn, ålder och medborgarskapsland - inte har gjorts sannolik. Ex-
empelvis förklaras den sökande i Hemortsmålet vara flykting trots att hen end-
ast lyckats göra sin hemvist sannolik. Vad som faktiskt ska prövas inom ramen 
för identitetsfrågan är således vid första anblick inte helt givet, men utifrån 
Migrationsöverdomstolens uttalanden i praxis står det klart frågan behöver 
aktualiseras.1024  

Analysen underlättas dock om skillnad görs mellan identitet som ett bevis-
faktum med avseende på ett visst konkret asylskäl och hemvist som bevisfak-
tum avseende frågan om vilket land som den sökande ska kunna utvisas till. 
Så förstår i varje fall jag Migrationsöverdomstolens resonemang i Identitets-
målet, MIG 2019:1.  

MIG 2019:1 - Identitetsmålet 
I Identitetsmålet tar Migrationsöverdomstolen upp frågan om vilka konse-
kvenser som bör följa av att den sökande misslyckas med att bevisa sin iden-
titet. I det aktuella målet hade migrationsdomstolen avslagit asylansökan 
enbart på den grunden att sökanden inte gjort sin identitet sannolik. Migrat-
ionsdomstolen hade tagit fasta på bevisbördans placering avseende identitets-
frågan som den framställs i praxis, och funnit att sökanden genom sin 
processföring inte uppnått bevisbördepunkten vilket i förlängningen, enligt 
domstolen, även måste innebära att inte heller asylskälen kan anses vara bevi-
sade.  

Migrationsöverdomstolen menar att migrationsdomstolens bedömning är 
felaktig och framhåller att en asylsökande visst kan antas ha ett skyddsbehov 
trots att hens identitet är oklar. I domskälen förklarar Migrationsöverdomsto-
len att sökandens ”identitet” består av olika delar; namn, ålder och hemvist. 
Enligt Migrationsöverdomstolens mening kan namnet i vissa fall vara viktigt 
att fastslå men i andra fall kan namnet i sig vara närmast betydelselöst. Mi-
grationsöverdomstolen exemplifierar. Säg att den sökande påstår sig vara en 
känd regimmotståndare och av det skälet riskerar tortyr, i sådana fall är det 
lätt att förstå vikten av att sökanden bevisar sin identitet avseende namnet. 
Sökandens identitet/namn är då ett officialfaktum i förhållande till det speci-
fika asylskälet. I andra fall, exempelvis när det är den allmänna situationen i 
hemlandet som utgör grunden för sökandens behov av skydd kan namnet te 
sig mindre viktigt. Av betydelse i sådana sammanhang är snarare att sökan-
dens hemvist görs sannolik.  

                               
1024 Det finns dock en rad avgöranden från Migrationsöverdomstolen i vilka identitetsfrågan 
inte lyfts av rätten, se exempelvis MIG 2012:12.  
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Migrationsöverdomstolen konkluderar att prövningsinstansen under alla 
omständigheter dels måste avgöra vilket land den sökandes asylskäl ska prö-
vas mot, dels pröva den sökandes skyddsskäl.    

Sammanfattning 
Migrationsöverdomstolen har i de ovan nämnda målen; Internflyktsmålet, 
Uteslutandemålet, Ländermålet och Identitetsmålet slagit fast att prövningsin-
stansen har en officialprövningsskyldighet beträffande internflyktsalternati-
vet, uteslutandegrunder, samt den sökandens identitet och vilket land/länder 
den sökandes asylskäl ska prövas mot. När det gäller exempelvis internflykt-
salternativet har Migrationsöverdomstolen fastställt att det utgör en integrerad 
del av prövningen av skyddsbehovsbedömningen varför prövningsinstansen 
ska pröva internflyktsfrågan oavsett parternas åberopanden i den delen. Att 
migrationsdomstolarna i överklagandeprocessen ska officialpröva internflykt-
salternativet råder inga tvivel om. Det står också klart att Migrationsöverdom-
stolen anser att migrationsdomstolarna genom processledning ska fästa 
parternas uppmärksamhet vid att internflyktsfrågan ska prövas. Det framgår 
däremot inte med samma tydlighet om Migrationsöverdomstolen också för-
väntar sig att migrationsdomstolarna i överklagandeprocessen vidtar egna ut-
redningsåtgärder visavi internflyktsfrågan eller om det är upp till den 
bevisbördebärande parten – i detta fall Migrationsverket – att skaffa fram ut-
redning.  

Det måste enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning tydligt framgå av 
domskälen att domstolen har officialprövat huruvida ett internflyktsalternativ 
föreligger eller inte. Här står två möjligheter till buds. Antingen tas som ut-
gångspunkt att parterna ansvarar för bevissituationens robusthet vilket leder 
till att prövningsinstansen inte ska vidta egna utredningsåtgärder utan döma 
på processmaterial som parterna fört in. Eller så tjänar som utgångspunkt att 
prövningsinstansen har ett eget ansvar att tillse bevissituationen så att pröv-
ningen av officialfakta blir så riktig som möjligt. Eftersom Migrationsöver-
domstolen inte prövar målet i sak utan återförvisar målet så är det svårt att dra 
några säkra slutsatser om hur pass ingripande utredningsåtgärder som Migrat-
ionsöverdomstolen anser att migrationsdomstolarna borde ha vidtagit. I In-
ternflyktsmålet är det enligt Migrationsöverdomstolen självklart att 
internflyktsfrågan ska officialprövas. Migrationsöverdomstolen hänvisar till 
8 § FPL och säger att en migrationsdomstol måste se till att den har tillräckligt 
med utredning för att kunna ta ställning i frågan. Vidare framhåller Migrat-
ionsöverdomstolen att för det fall det saknas information om vilka intern-
flyktsmöjligheter som finns eller vilken inställning sökanden har till detta så 
måste domstolen använda sin processledning så att det klargörs. I Uteslutan-
demålet förs ett snarlikt resonemang. Migrationsöverdomstolen säger att dom-
stolen inte får underlåta att utreda och bedöma om uteslutandegrunderna kan 
aktualiseras. Migrationsdomstolen säger också att migrationsdomstolen borde 
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ha inhämtat parternas inställning i frågan innan målet avgjordes och att den 
gjorde fel när den beviljade uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring 
utan att klarlägga och bedöma om sökanden skulle uteslutas från att anses som 
flykting. I Identitetsmålet framhåller Migrationsöverdomstolen att den asylsö-
kandes identitet ska prövas först och asylskälen därefter. Hur begreppet iden-
titet ska förstås varierar enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning utifrån 
kontexten. Vilket land den sökande kommer från är alltid centralt att ta reda 
på eftersom det avgör mot vilket land sökandens asylskäl prövas mot. Däre-
mot är den sökandes namn eller ålder inte alltid lika viktigt. Enligt Migrat-
ionsöverdomstolens mening ska prövningsinstansen alltid ta ställning till 
vilket land den sökandes asylskäl ska prövas och prövningsinstansen måste 
alltid pröva den sökandes skyddsskäl.  

Om vi tänker oss asylprocessen som en framåtrörelse är det dags att fundera 
över vilka rekvisit och officialfakta som kvarstår för prövningsinstansen att 
bedöma när statusfrågan (inklusive uteslutandefrågan) har bedömts?  

Om status och uppehållstillstånd nekas en utlänning som befinner sig i Sve-
rige, så ska ett sådant avslagsbeslut förenas med ett avlägsnandebeslut enligt 
8 kap 6 § UtlL. Emellertid ska domstolen vid varje sådant beslut enligt 
8 kap. 7 § UtlL också beakta 12 kap. 1-3 §§ UtlL. I praktiken prövas dock säl-
lan de sistnämnda bestämmelserna inom ramen för ett grundärende. Detta trots 
att stadgandet i 8 kap. 7 § UtlL är formulerat som en skallregel och alltså är 
obligatorisk för domstolen.1025 Vad detta kan bero på har diskuterats tidigare i 
kap. 5 särskilt avsnitt 5.2.3. Där drogs slutsatsen att bestämmelserna i 
12 kap. 1-3 §§ UtlL framförallt beaktas som ett slags återbrytningsinstitut, 
dvs. regler som medför att en lagakraftvunnen utvisningsdom upphävs, sna-
rare än bestämmelser som tillämpas redan i grundprövningen.1026 Om skydds-
behovsbedömningen som ska ske enligt kap. 4 UtlL de facto utgjorde en 
överensstämmande bild av den prövning som ska göras enligt kap. 12 UtlL 
förefaller praktiken befogad och 8 kap. 7 § UtlL irrelevant inom ramen för 
grundprövningen. Emellertid är det min uppfattning att det föreligger betydel-
sefulla skillnader mellan 4 kap. och 12 kap. i UtlL. Bestämmelserna är i ma-
teriellt hänseende i princip överlappande, men däremot finns det olika 
processuella utgångspunkter att beakta, vilka analyserats närmare i kapitel 
5.1027  

I det följande tas istället upp två frågor med koppling till avlägsnandebe-
slut: frågan om återreseförbud och frågan om förvar.  

                               
1025 Fängelsemålet är undantaget som bekräftar regeln. 
1026 Jag kommer dock längre ner i avsnitt 6.2.3.4 beröra 8 kap. 7 §, och frågan om officialfakta 
inom ramen för verkställighetsprövningar.  
1027 Se ovan kap. 5 avsnitt 5.2.3.2. 
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6.2.3.2. Tidsfrist för avresa och återreseförbud 
Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom vilken 
utlänningen frivilligt ska lämna landet i enlighet med beslutet. Tidsfristen för 
frivillig avresa bestäms i asylmål vanligtvis till fyra veckor. ”Frivilligheten” 
ligger i att utlänningen rättar sig efter utvisningsbeslutet och lämnar Sverige 
självmant.  

Ett återreseförbud innebär att en utlänning som utvisas förbjuds att åter-
vända till Sverige under viss tid.1028 En person som drabbas av ett återreseför-
bud får inte heller resa in i något annat Schengenland.1029  

Enligt utlänningslagens struktur ska rätten vid ett utvisningsbeslut enligt 
kapitel 8 i första hand meddela en tidsfrist (21 § samma kapitel). Om rätten 
bedömer att sådan frist inte ska meddelas så ska istället ett återreseförbud (en-
ligt 23 §) utdömas. Om en utlänning försitter sin tidsfrist får beslut om återre-
seförbud fattas (enligt 22§). Rätten får (enligt 27 §) ex officio ta upp frågan 
om återreseförbud även om den inte har prövats tidigare. 

I det kommande ska jag behandla ett par intressanta avgöranden där Mi-
grationsöverdomstolen uttalar sig om rättens utredningsansvar beträffande of-
ficialfakta inom ramen för prövningen av frivillig tidsfrist respektive 
återreseförbud. Tidsfristfrågan behandlas i MIG 2015:6, fortsättningsvis kallat 
Tidsfristmålet, och återreseförbudsfrågan behandlas i MIG 2012:11, fortsätt-
ningsvis kallat Återreseförbudsmålet och MIG 2015:23, som härefter kallas 
Mottagandemålet.1030 

MIG 2015:6 - Tidsfristmålet 
Enligt Migrationsöverdomstolen ska att ett avlägsnandebeslut innehålla en 
tidsfrist för frivillig avresa. Beslut om tidsfrist för frivillig utresa anses vara 
en del av avlägsnandebeslutet.1031 Den centrala frågan som Migrationsöver-
domstolen har att ta ställning till i Tidsfristmålet handlar om hur migrations-
domstolen ska förfara när verket inte har meddelat en tidsfrist, trots att det 
borde ha gjort det. Vilken verkan bör det ha att underinstansen har förbisett en 
obligatorisk rättsregel? Flera följdfrågor infinner sig: Får Migrationsdomsto-
len som första instans ens meddela en sådan tidsfrist? Måste endera parten ha 
yrkat att en tidsfrist ska meddelas, eller får rätten självständigt pröva frågan?  

                               
1028 Återresan är kriminaliserad enligt 20 kap. 1 § UtlL när en utlänning utvisas på grund av 
brott. Återreseförbud som meddelats av Migrationsverket, migrationsdomstol eller Migrat-
ionsöverdomstolen enligt 8 kap. 23 eller 27 § UtlL omfattas inte.  
1029 Schengenländerna samt Rumänien, Bulgarien och Kroatien, Lag (2000:344) om SIS 3 § 
sista stycket och prop. 2011/12:60 s. 48.  
1030 Målen behandlas inte i kronologisk ordning utan utifrån lagrum. Tidsfristmålet rör 
8 kap. 21 § UtlL, Återreseförbudsmålet rör 23 § och 27 § i samma kapitel. Även Mottagande-
målet rör återreseförbud, men utifrån när ett sådant inte ska meddelas enl. 12 kap. 15 a § st. 
2 UtlL.  
1031 MIG 2015:16, Migrationsöverdomstolens bedömning i MIG 2012:11 att återreseförbudet 
utgör en del av avlägsnandebeslutet frångås således i MIG 2015:16. 
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Intressant nog finner Migrationsöverdomstolen att frågan om tidsfrist får 
prövas ex officio utan yrkande av part eftersom det inte kan anses vara till 
nackdel för den enskilde. Officialprövning av tidsfrist enligt 8 kap. UtlL stri-
der därmed inte mot 29 § FPL. Migrationsöverdomstolen menar att av de två 
alternativen – tidsfrist och återreseförbud – är tidsfristen det mest fördelaktiga 
ur sökandens perspektiv och eftersom ett utvisningsbeslut måste innehålla en-
dera, är det inte till nackdel för den enskilde om rätten beslutar om en tidsfrist.   

Vad gäller migrationsdomstolens möjlighet att pröva frågan som första in-
stans gör Migrationsöverdomstolen bedömningen att omständigheterna i må-
let och processekonomiska överväganden bör avgöra om migrations-
domstolen ska fatta beslut om tidsfrist ex officio eller om domstolen ska 
”överlämna” frågan om tidsfrist till verket.1032 Migrationsöverdomstolen anser 
dock inte att migrationsdomstolen bör återförvisa hela målet på grund av att 
avlägsnandebeslutet inte innehåller en tidsfrist. 

Av Tidsfristmålet framgår att tidsfristbestämmelsen måste prövas av rätten 
vid varje beslut om avlägsnande. Stadgandet i 8 kap. 21 § UtlL är tvingande. 
Beslutet om tidsfrist kräver ingen särskild bedömning utan följer av att ett ut-
visningsbeslut meddelas, förutsatt att ett beslut om en tidsfrist inte ska fattas. 
Konstruktionen av denna materiellrättsliga bestämmelse är alltså utformad 
som en slags presumtion. Den reella prövningen gäller således huruvida det 
finns skäl som talar för att en tidsfrist inte ska meddelas. 

MIG 2012:11 - Återreseförbudsmålet 
I Återreseförbudsmålet aktualiseras spörsmålet om en migrationsdomstol, 
som första instans, får utfärda återreseförbud ex officio, och om rätten får det, 
måste den då lyfta frågan med parterna innan den fattar beslut i frågan?  

Bakgrunden till Återreseförbudsmålet var att migrationsdomstolen ex offi-
cio hade meddelat ett återreseförbud utan att dessförinnan inhämta parternas 
inställning eller på annat sätt kommunicera frågan med parterna.1033 Hos Mi-
grationsöverdomstolen kom målet att handla om framförallt två frågor. Den 
ena gällde om domstolen får meddela återreseförbud trots att frågan inte prö-
vats tidigare eller lyfts av någon av parterna i målet. Den andra rörde rättens 
utredningsansvar enligt 8 § FPL och frågan om domstolen borde ha utrett må-
let ytterligare och berett sökanden möjligheten att yttra sig över återreseför-
budsfrågan.  

Det ska noteras att utlänningslagens bestämmelser avseende återreseförbud 
har skärpts sedan Migrationsöverdomstolens avgörande i Återreseförbudsmå-

                               
1032 Om skillnaden mellan att överlämna och återförvisa, se U. von Essen et al. 2020, s. 205.  
1033 I det avgörandet uttalar Migrationsöverdomstolen att återreseförbudet utgör en del av av-
lägsnandeförbudet, vilket Migrationsöverdomstolen i senare praxis har reviderat. I MIG 
2013:24 sägs istället att återreseförbudet utgör ett från avlägsnandebeslutet separat beslut. Det 
tycks dock fortsatt gälla att domstolen ex officio bör besluta om återreseförbud om rätten finner 
det riktigt (jfr Mottagandemålet, MIG 2015:23). 



 
 
268 

let. Bestämmelserna är idag inte längre fakultativa utan tvingande; ett utvis-
ningsbeslut ska innehålla ett återreseförbud om det saknas förutsättningar för 
att besluta om en frivillig tidsfrist, liksom att återreseförbud ska beslutas för 
det fall tidsfristen försitts.1034 Lagändringarna torde dock inte ha inneburit nå-
gon egentlig förändring beträffande rättens möjligheter att ex officio pröva 
återreseförbudsfrågan.1035 Min bedömning är att Återreseförbudsmålet alltjämt 
utgör ett relevant prejudikat.1036 

I Återreseförbudsmålet konstaterar Migrationsöverdomstolen att en mi-
grationsdomstol visserligen får fatta beslut om återreseförbud ex officio, men 
att frågan ska lyftas med den enskilde innan beslut fattas.1037 Migrationsöver-
domstolen anser dock inte att kommuniceringsbristen ska anses utgöra ett så 
allvarlig fel att migrationsdomstolens dom bör upphävas och målet återförvi-
sas. Denna slutsats grundar Migrationsöverdomstolen på följande två argu-
ment. Dels menar Migrationsöverdomstolen att frågan om återreseförbud inte 
omfattas av EKMR:s regler om en rättvis rättegång eftersom mål om uppe-
hållstillstånd inte anses röra en civil rättighet. Dels hänvisar Migrationsöver-
domstolen till den allmänna processrätten och HD:s avgöranden NJA 1989 s. 
614 och NJA 1999 s. 629 av vilka det enligt Migrationsöverdomstolen fram-
går att det inte är ett rättegångsfel enligt RB:s regler att tillämpa en onämnd 
rättsgrund. Noteras bör dock att dessa avgöranden är inaktuella och att det 
numera anses utgöra ett rättegångsfel om rätten tillämpar en rättsregel som 
parterna inte fått yttra sig om.1038 Det är min uppfattning att det finns skäl att 
ta intryck av artikel 6 EKMR och idén om rättvis rättegång. Även om Euro-
padomstolen upprepade gånger sagt att denna artikel inte är direkt tillämplig i 
asylmålen.1039  

Migrationsöverdomstolen kopplar på ett inte helt tydligt sätt samman frå-
gan om domstolen borde ha informerat den sökande om att den avsåg att till-
lämpa återreseförbudsbestämmelsen med frågan om vilka utredningskrav som 
kan härledas ur 8 § FPL. Migrationsöverdomstolen menar att migrationsdom-
stolen visserligen borde ha kommunicerat återreseförbudsfrågan med sökan-
den men att handläggningsfelet ändå inte är av sådan allvarlig art att den utgör 

                               
1034 Ändring genom SFS 2012:129 som springer ur Återvändandedirektivets art. 11.1 vilka snar-
ast utgör en tvingande regel om att ett återreseförbud ska meddelas i sådana situationer. Jfr G. 
Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 497; Prop. 2011/12:60 s. 48. 
1035 I flera avseenden har praxis och förarbeten säkert förlorat sin relevans med hänsyn till 
lagändringarna som införandet av återförandedirektivet i svensk rätt innebar, rättens official-
prövningsmöjlighet verkar dock vara densamma, se G. Wikrén och H. Sandesjö 2014, s. 470, 
477-478. 
1036 Se Lavin om MIG 2012:11, i R. Lavin 2020a, s. 96. 
1037 Den dåvarande bestämmelsen i 8 kap. 21 § st. 2 UtlL, återfinns idag i 8 kap. 27 § st. UtlL. 
1038 B. Lindell 2017, s. 360 ff. 
1039 Det faktum att frågan om uppehållstillstånd (eller frågan om kvarstannande/avlägsnande) 
inte betraktas som en civilrättighet medför att art. 6 EKMR inte anses vara tillämplig i asylmål, 
Europadomstolens dom av den 5 oktober 2000 i målet Maaouia mot Frankrike appl. 39652/98  
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grund för återförvisning.1040 Migrationsöverdomstolen prövar sedan målet i 
sak och utdömer ett återreseförbud om två år. Detta faktum, att Migrationsö-
verdomstolen prövar i sak, leder till slutsatsen att Migrationsöverdomstolen 
betraktar relevanta officialfakta tillräckligt utredda och målet klart för avgö-
rande. Såvitt det går att utläsa av domskälen vidtar Migrationsöverdomstolen 
inga egna utredningsåtgärder utan processmaterialet är detsamma som vid mi-
grationsdomstolens prövning två år tidigare. Av migrationsdomstolens doms-
käl framgår att den grundade återreseförbudet på att sökanden hade vistats i 
Sverige under fyra års tid – mellan 2004 och 2008 – utan tillstånd och att sö-
kanden försökt vilseleda svenska myndigheter om att hen lämnat Sverige.  

Två saker kan noteras. Dels att Migrationsöverdomstolen inte nämner be-
stämmelsen 1 kap. 15 § UtlL. Detta trots att paragrafen uttömmande reglerar 
vilka omständigheter som får beaktas vid prövningen av återreseförbud när ett 
sådant grundas på risken för avvikande. Dels att Migrationsöverdomstolen 
håller domskälen sparsmakade beträffande officialfakta i målet. Domskälen 
består av en kortfattad upprepning av migrationsdomstolens motivering. Me-
toden är typiskt sett riktig när en överrätt fastställer en underrätts dom och 
därmed lämnar den orubbad.1041  

Min uppfattning är dock att Migrationsöverdomstolen borde ha lyft fram 
och diskuterat frågan om vilka omständigheter i målet som den ansåg motivera 
återreseförbudet, särskilt i ljuset av att rätten riktar kritik mot migrationsdom-
stolens handläggning och dess underlåtenhet att låta sökanden yttra sig i frå-
gan. Det hade varit intressant om Migrationsöverdomstolen klargjort hur den 
läkte bristerna som migrationsdomstolens handläggning uppenbarligen gav 
upphov till, särskilt som Migrationsöverdomstolen avslog sökandens yrkande 
om muntlig förhandling. Givet den relativt långa fördröjningen – två år mellan 
migrationsdomstolens dom och Migrationsöverdomstolens dom – kan man 
tänka sig att förhållandena kanske förändrats. Fanns det något som talade mot 
återreseförbud? Det framgick exempelvis att sökanden hade flera barn i Sve-
rige.   

I Mottagandemålet är dock Migrationsöverdomstolen något mer utförlig i 
sina domskäl. 

MIG 2015:23 - Mottagandemålet 
Utlänningslagen förändrades 2014 och enligt 12 kap. 15 a § UtlL som då in-
fördes ska ett återreseförbud meddelas om en tidsfrist för frivillig avresa som 
meddelats enligt 8 kap. 21 § UtlL försitts, om inte särskilda skäl talar emot ett 
återreseförbud. Den materiella rätten är således utformad som en presumtions-
regel; om försutten tidsfrist så återreseförbud, och den är obligatorisk för dom-
stolen att tillämpa.   

                               
1040 Detta ligger i linje med RÅ 2003 ref. 78 vari HFD slog fast att en kommunikationsbrist 
under vissa förutsättningar kan läkas i högre rätt. Härom se också M. Ribbing 2018, s. 389.  
1041 L. Welamson och J. Munck 2016, s. 111. 
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I Mottagandemålet hade Migrationsverket meddelat ett återreseförbud be-
träffande den minderåriga asylsökanden på grund av hen hade försuttit sin 
(förlängda) tidsfrist för frivillig utresa från Sverige.1042 Migrationsverket hade 
beslutat om förlängd tidsfrist så att hen skulle kunna lokalisera sina föräldrar 
vilka Migrationsverket utgick från befann sig i sökandens hemland. När tids-
fristen löpt ut fattade Migrationsverket ett återreseförbud enligt 
12 kap. 15 a § UtlL.1043  

Det asylsökande barnet överklagade återreseförbudet, och menade att hen 
inte bar skulden för avsaknaden av ordnat mottagande i hemlandet. Migrat-
ionsdomstolen avslog överklagandet. Även det avgörandet överklagas och 
Migrationsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd. Frågan som Migrat-
ionsöverdomstolen ställer sig är snarast av materiellrättslig karaktär och rör 
huruvida omständigheterna i målet innebär att det inte har varit möjligt för den 
sökande att lämna landet och om detta medfört att det finns särskilda skäl mot 
att meddela återreseförbud enligt 12 kap. 15 a § UtlL. I och med att den asyl-
sökande är ett barn ställer sig Migrationsöverdomstolen vidare frågan om det 
kan förväntas av ett barn att vidta ytterligare utredningsåtgärder eller om det 
ansvaret faller på staten, det vill säga Migrationsverket i detta fall.  

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det framgår av förarbetena att 
”barnets bästa” enligt 1 kap. 10 § UtlL måste beaktas inom ramen för bedöm-
ningen huruvida ett återreseförbud ska meddelas eller inte. Vidare framhåller 
Migrationsöverdomstolen att stadgandet i 12 kap. 3 a § UtlL också måste be-
aktas eftersom ett utvisningsbeslut avseende ett ensamkommande barn inte får 
verkställas förrän den verkställande myndigheten, i detta fall Migrationsver-
ket, har försäkrat sig om att barnet får ett ordnat mottagande. Enligt den be-
stämmelsen ska barnet i hemlandet tas emot av en familjemedlem, en utsedd 
förmyndare eller en mottagningsenhet. Barnets bästa och ordnat mottagande 
ska alltså officialprövas. Migrationsöverdomstolen framhåller att det klart och 
tydligt framgår av förarbetena att 10 kap. 1 § UtlL ska beaktas vid bedöm-
ningen av om ett återreseförbud ska meddelas och att 12 kap. 3 a § UtlL också 
ska beaktas. Migrationsöverdomstolen utvecklar inte på vilket sätt den anser 
att bestämmelserna hänger samman. En förklaring skulle kunna vara att ett 

                               
1042 Kritik har riktats mot Migrationsverkets metod att förlänga tidsfristen för den frivilliga ut-
resan visavi ensamkommande barn som meddelas avlägsnandebeslut så att mottagandeförhål-
landena i hemlandet ska kunna ordnas, istället för att utreda och pröva om avsaknaden av ordnat 
mottagande i hemlandet utgör ett asylskäl inom ramen för själva asylbeslutet. Följden blir att 
avlägsnandebeslut meddelas, trots att det inte går att verkställa. Se bl.a. E. Hillert 2019. En 
annan typ av beslut, som leder till ungefär samma resultat är att enbart bevilja tillfälliga uppe-
hållstillstånd med hänvisning till det praktiska verkställighetshindret – avsaknad av ordnat mot-
tagande – fram till den sökandes 18-årsdag eftersom hen därmed är vuxen och det inte längre 
finns något krav om ordnat mottagande. Jfr Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, SR 
10/2020. Se även Lundberg och Jansson-Keshavarz kritik mot Migrationsverkets hantering, A. 
Lundberg et al. 2019.  
1043 Notera, här gäller det återreseförbud med stöd av 12 kap. 15 a § UtlL och inte enligt de 
ordinära återresförbudsreglerna i 8 kap.   
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återreseförbud innebär att själva avlägsnandebeslutet ska verkställas omgå-
ende – beslutet saknar tidsfrist för frivillig avresa – och därmed kan ett sådant 
beslut i praktiken krocka med 12 kap. 3 a § UtlL som stadgar ett förbud mot 
att verkställa avlägsnandebeslut rörande asylsökande barn om ett ordnat mot-
tagande i hemlandet saknas. Enligt 12 kap. 3 a § UtlL ska barnet tas emot av 
en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl läm-
pad för att ta hand om barn. Migrationsöverdomstolen sammanflätar bedöm-
ningen av dessa paragrafer, 12 kap. 15 a § UtlL och 3 a § samma kapitel, och 
uppmärksammar Migrationsverkets utredningsansvar inom ramen för en så-
dan prövning.    

Migrationsöverdomstolen konstaterar vidare att sökanden, med beaktande 
av att hen är ett barn, har vidtagit de utredningsåtgärder som rimligen kan för-
väntas. Av utredningen framgår det att hen har medverkat vid samtliga åter-
vändandesamtal varvid hen beskrivit sina ansträngningar att lokalisera sin 
familj i hemlandet. Sökanden har också lämnat in skriftlig bevisning från Röda 
korset till stöd för de muntliga uppgifterna. Migrationsöverdomstolen fram-
håller att sökanden är 15 år, kommer från ett konfliktdrabbat land vars sam-
hällsstruktur är bristfällig och där svensk utlandsbeskickning saknas. 

Migrationsöverdomstolen betonar att Migrationsverket har ett särskilt stort 
utredningsansvar i ärenden som rör ensamkommande barn och inte minst när 
det gäller frågan om återvändande och mottagandet av barnet i hemlandet. 
Huvudansvaret för att utreda verkställighetshinder ska enligt Migrationsöver-
domstolens uppfattning alltså inte läggas på barnet eller dess gode man, utan 
på Migrationsverket. Som jag tolkar domskälen verkar Migrationsöverdom-
stolen vara av uppfattningen att bevisbördan ligger på Migrationsverket, som 
har att visa att ett ordnat mottagande finns för den ensamkommande, även om 
barnet i viss mån (bl.a. beroende på dess ålder) kan förväntas delta i utred-
ningsarbetet. Det stämmer också överens med hur 12 kap. 3 a § UtlL är kon-
struerad i och med att paragrafen innebär att ett avlägsnandebeslut inte får 
verkställas förrän den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att bar-
net kommer att tas emot under ordnade former.1044 Migrationsverket synes 
emellertid anse att det åligger det ensamkommande barnet att visa att ett så-
dant verkställighetshinder är för handen.    

Oavsett hur bevisbördan är placerad framgår det av Omfångsmålet, som 
behandlas längre fram, att Migrationsöverdomstolen ser verkställighetshinder 
enligt 12 kap. 3 a § UtlL som officialfakta som ska prövas inom ramen för en 
prövning av återreseförbud enligt 12 kap. 15 a § UtlL. I domskälen konstate-
rar Migrationsöverdomstolen att Migrationsverket, bortsett från några åter-
vändandesamtal, inte har vidtagit några egentliga utredningsåtgärder i syfte 
                               
1044 Bestämmelsen infördes i UtlL genom prop. 2011/12:60 och införlivar art. 10.2 Återvändan-
dedirektivet som stadgar att: ”[i]nnan myndigheterna i en medlemsstat avlägsnar ett ensam-
kommande barn från medlemsstatens territorium, ska de försäkra sig om att barnet kommer att 
överlämnas till en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en lämplig mottagningsenhet i 
mottagarlandet”.  
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att försäkra sig om att det ensamkommande barnet får ett ordnat mottagande i 
hemlandet. Barnet däremot, anser Migrationsöverdomstolen, har gjort vad 
som kan förväntas av ett barn i hens ålder och därmed föreligger särskilda skäl 
enligt 12 kap. 15 a § st. 2 UtlL som innebär att ett återreseförbud inte får med-
delas trots att fristen för den frivilliga utresan försuttits.    

Migrationsöverdomstolens resonemang är inte helt lätt att följa eftersom 
bryggan mellan återreseförbud och verkställighetshinder inte utvecklas i 
domskälen. Kanske anser Migrationsöverdomstolen att bestämmelserna kny-
ter an till varandra på så sätt ett återreseförbud innebär att avlägsnandebeslutet 
ska verkställas snarast möjligt (se 12 kap. 15 § UtlL), vilket inte är möjligt om 
det samtidigt föreligger verkställighetshinder enligt 12 kap. 3 a § UtlL.  

Det är lätt att instämma i Migrationsöverdomstolens bedömning att beslut 
om återreseförbud inte bör meddelas om tidsfristen för frivillig avresa har för-
suttits på grund av att det föreligger hinder mot verkställighet 12 kap. UtlL. 
Här är det relevant att beakta konsekvenserna för den som drabbas av ett åter-
reseförbud, som är relativt långtgående.  

Däremot är det relevant att ställa frågan om det överhuvudtaget är möjligt 
att fatta ett beslut om avlägsnande visavi ett asylsökande ensamkommande 
barn utan att först försäkra sig om att barnet har ett ordnat mottagande i hem-
landet. Jag ska emellertid inte här fördjupa mig i frågan om praktiska verk-
ställighetshinder och dess betydelse i grundärendet.1045  

I och med att Migrationsöverdomstolen officialprövar 12 kap. 3 a § UtlL i 
ett mål som rör frågan om återreseförbud uppstår följdfrågan: vad är saken i 
målet? Frågan är mer komplicerad än den först verkar. Handlar målet enbart 
om återreseförbudsfrågan eller är processramen vidare? Migrationsöverdom-
stolen har i sin tidigare praxis slagit fast att frågan om återreseförbud är skild 
från avlägsnandebeslutet och att det därför är möjligt att överklaga återrese-
förbudet särskilt.1046 I det aktuella målet framställs det som att sökanden enbart 
har överklagat själva återreseförbudet (även om Migrationsverket prövat och 
nekat ny prövning enligt 12 kap. 18-19 §§ UtlL). Om saken i målet ska av-
gränsas till frågan om återreseförbud uppstår frågan om Migrationsöverdom-
stolen alls kan pröva andra frågor såsom verkställighetshinder enligt 12 kap. 
1-3a §§ UtlL. Enligt lagens konstruktion är det enbart Migrationsverket som 
kan lyfta frågan om återbrytning på grund av verkställighetshinder ex officio, 
jfr 12 kap. 18 § UtlL eller ompröva sina beslut, jfr 13 kap. 13 § UtlL. För att 
en domstol ska kunna pröva frågan om verkställighetshinder efter ett la-
gakraftvunnet beslut krävs det enligt 12 kap. 19 § UtlL att utlänningen ansöker 
om ny prövning enligt lagrummet.  

Emellertid gäller 29 § FPL i migrationsprocessen och i den allmänna för-
valtningsrättens grundsats att ett beslut som är till fördel för den enskilda par-
ten får fattas även utan uttryckligt yrkande härom. I UtlL kommer den till 
                               
1045 Se vidare SOU 2017:18.  
1046 Jfr MIG 2013:24. 
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uttryck i till exempel 5 kap. 21 § UtlL respektive 8 kap. 27 § UtlL som stadgar 
att den instans som prövar frågan om avlägsnande också får pröva frågan om 
uppehållstillstånd, även om den inte tagits upp av utlänningen. Det torde be-
tyda att det inte finns något formellt hinder mot att ta upp frågan om uppe-
hållstillstånd även om den sökande enbart överklagat själva återreseförbudet. 
Principen om non-refoulement ska iakttas och avlägsnandeförbud får inte 
verkställas om den asylsökande därmed riskerar asylgrundande behandling. 

Sammanfattning 
I Tidsfristmålet slår Migrationsöverdomstolen fast att ett avlägsnandebeslut 
ska innehålla en tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § UtlL såvida det 
inte finns skäl för att istället fatta beslut om återreseförbud. Enligt Migrat-
ionsöverdomstolen utgör en sådan tidsfrist en del av själva avlägsnandebeslu-
tet och därför måste domstolen fatta ett sådant beslut ex officio för det fall 
underinstansen av förbiseende inte har fastställt en tidsfrist för frivilligt åter-
vändande (och inte heller något återreseförbud). Migrationsöverdomstolen 
menar att en sådan officialprövning inte strider mot 29 § FPL eftersom ett tids-
fristbeslut inte är till nackdel för den sökande.  

Även i Återreseförbudsmålet uppkommer frågan om en migrationsdomstol 
som första instans får fatta ett beslut om återreseförbud enligt 8 kap. 23 § UtlL 
och om den får fatta sådant beslut ex officio. Migrationsöverdomstolen finner 
att migrationsdomstolen, utan hinder av 29 § FPL, får fatta beslut ex officio 
om återreseförbud även om den borde ha gett utlänningen en möjlighet att 
yttra sig över frågan om återreseförbud innan målet avgjordes slutligt. Även i 
detta fall drar emellertid Migrationsöverdomstolen slutsatsen att handlägg-
ningsbristen inte är så pass allvarlig att det finns skäl att återförvisa målet till 
migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen prövar istället målet i sak och 
finner att skäl för återreseförbudet föreligger.   

Mottagandemålet berör två frågor som enligt Migrationsöverdomstolens 
sätt att resonera går in i varandra. Den ena handlar om undantagsregeln i 
12 kap. 15 a § st. 2 UtlL och när det ska anses föreligga sådana omständig-
heter att ett återreseförbud inte får meddelas trots att tidsfristen för den frivil-
liga resan försuttits. Frågeställningen är materiellrättslig i den meningen att 
den rör hur undantaget i 12 kap. 15 a § st. 2 UtlL ska tolkas. Den andra frågan 
har däremot en mer processrättslig karaktär eftersom den handlar om pröv-
ningsinstansens ansvar att officialpröva 12 kap. 3 a § UtlL som stadgar att av-
lägsnandebeslut som avser asylsökande barn inte får verkställas innan 
Migrationsverket tillsett att ett ordnat mottagande finns i hemlandet. Migrat-
ionsöverdomstolen flätar samman dessa två frågor genom påpekandet att det 
är Migrationsverket och inte barnet självt som ska utreda mottagningsförhål-
landena i barnets hemland. Att ett ordnat mottagande saknas utgör enligt Mi-
grationsöverdomstolen en sådan omständighet som det asylsökande barnet 
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inte själv kan råda över och därför är det motiverat att inte meddela ett återre-
seförbud trots att den frivilliga tidsfristen försuttits. Migrationsöverdomstolen 
påpekar att den asylsökande har medverkat i den utsträckning som kan krävas 
och att det trots allt är Migrationsverket som ska visa att ett ordnat mottagande 
enligt 12 kap. 3 a § UtlL finns. Migrationsöverdomstolen prövar målet i sak 
och upphäver det fattade återreseförbudet. Klart står att Migrationsöverdom-
stolen officialprövar verkställighetshinder enligt 12 kap. 3 a § UtlL och där-
med väcker målet den principiellt intressanta frågan om det finns några hinder 
för domstolen att officialpröva verkställighetshinder. Enligt 12 kap. 18 § UtlL 
framgår det att Migrationsverket har den befogenheten, men frågan uppstår 
hur det är med migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.     

6.2.3.3. Förvar 
Det finns flera olika grunder till varför en utlänning kan tas i förvar, men san-
nolikhets- och verkställighetsförvar enligt (10 kap. 1 § st. 2 2-3 UtlL) torde 
vara de vanligast förekommande.1047  

I det följande avsnittet får MIG 2016:14, fortsättningsvis kallat Förvars-
målet, ensamt illustrera officialfakta som enligt Migrationsöverdomstolen ska 
prövas inom ramen för ett s.k. sannolikhetsförvar.1048  

MIG 2016:14 - Förvarsmålet 
Bakgrunden till Förvarsmålet var att migrationsdomstolen hade fattat beslut 
om förvar ex officio som första instans utan att först resa frågan med par-
terna.1049 Migrationsöverdomstolen konstaterar att en migrationsdomstol en-
ligt 10 kap. 12 § UtlL får, som första instans, ex officio besluta om förvar om 
den samtidigt har att pröva frågan om uppehållstillstånd. Migrationsöverdom-
stolen berör dock inte frågan om rätten får besluta om förvar utan att först lyfta 
frågan med parterna.  

Istället uppehåller sig Migrationsöverdomstolen vid 8 § FPL och rättens ut-
redningsansvar och formulerar två frågor: Hade migrationsdomstolen vid tid-
punkten för sin prövning tillräckligt underlag för att fatta ett förvarsbeslut och, 
i så fall, finns det alltjämt förutsättningar för förvar? Besvarande av den andra 
frågan synes således bero av svaret på den första. 

Beträffande den första frågan fäster Migrationsöverdomstolen vikt vid att 
migrationsdomstolen underlåtit att utreda den sökandes inställning trots att 
den anses vara av stor betydelse för bedömningen av huruvida ett förvarstag-
ande är berättigat. Enligt 10 kap. 1 § tredje stycket UtlL får förvar endast ske 
om det är motiverat med hänsyn till att det annars föreligger en risk för att den 
sökande förhindrar verkställigheten av avlägsnandebeslutet genom att hålla 
                               
1047G. Wikrén och H. Sandesjö 2017, s. 563-565.  
1048 Sannolikhetsförvar enligt 10 kap. 1 § p. 2 UtlL används enligt praxis fram till dess att det 
finns ett avlägsnandebeslut som är verkställbart. Verkställighetsförvar enligt p. 3 samma para-
graf används när det finns ett verkställbart avlägsnandebeslut. Se MIG 2007:23. 
1049 Målet uppvisar likheter med MIG 2012:11 om återreseförbud.  
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sig undan. Den sökandens inställning utgör alltså ett officialfaktum i förhål-
lande till förvarsfrågan. Migrationsöverdomstolen förbiser bestämmelsen i 
1 kap. 15 § UtlL som specificerar vilka omständigheter som får beaktas vid 
prövningen om det föreligger flyktfara.1050  

Migrationsöverdomstolen framhåller att i denna bedömning kan, utöver sö-
kandens inställning, även andra omständigheter vara relevanta, exempelvis 
om utlänningen har familj i Sverige, hur den sökandes boende är ordnat, om 
sökanden har arbete här etc. Dylika omständigheter måste därför enligt Mi-
grationsöverdomstolens mening utredas. Migrationsöverdomstolen hänvisar i 
detta avseende till tidigare praxis och framhåller att en sådan utredning görs 
bäst medelst muntlig förhandling vid migrationsdomstolen.1051 Noteras bör att 
Migrationsöverdomstolen höll muntlig förhandling i målet angående förvars-
frågan. 

Migrationsöverdomstolen understryker att rätten dessutom har att pröva 
huruvida ett uppsiktsbeslut enligt 10 kap. 6 § UtlL istället för förvar skulle 
kunna utgöra en tillräcklig åtgärd.  

Med detta sagt går Migrationsöverdomstolen – förvånande nog – vidare 
och analyserar huruvida utredningen vid tidpunkten för migrationsdomstolens 
avgörande ändå kan sägas ha varit tillräckligt omfattande för att motivera dess 
beslut om förvar. Migrationsöverdomstolen fäster vid den bedömningen sär-
skild vikt vid två förhållanden. För det första att sökanden har uppgivit vilse-
ledande uppgifter under asylprocessen. Hen har dels undanhållit sitt 
hemlandspass och uppgivit till Migrationsverket att andra identitetshandlingar 
än det inlämnade födelsebeviset aldrig funnits, dels rest tillbaka till sitt hem-
land. För det andra att sökanden under Migrationsverkets utredning uttalat sig 
i negativa ordalag om att återvända till sitt hemland.   

Uppgifterna om att sökanden på olika vis har försökt vilseleda svenska 
myndigheter hanteras av Migrationsöverdomstolen som om de utgör ostridiga 
officialfakta i målet. Domstolen bemöter inte sökandens invändningar, utan 
slår bara fast att dessa omständigheter kan ha betydelse för bedömningen av 
sökandens inställning till verkställighet. Samtidigt framhåller dock Migrat-
ionsöverdomstolen att ”det ligger i sakens natur” att en asylsökande inte vill 
återvända till det land mot vilket hen åberopar skyddsskäl, varför sådana utta-
landen under asylprocessen inte utan vidare ska tas till intäkt för att sökanden 
inte kommer att samarbeta vid verkställighetsarbetet av ett avlägsnandebeslut. 
Migrationsöverdomstolen menar att det finns anledning att låta utlänningen 
uttryckligen yttra sig över verkställighetsfrågan innan ett beslut om förvar fatt-
tas. Sökandens inställning utgör alltså också ett relevant officialfaktum i relat-
ion till förvarsgrunden ”risk för avvikande”. Migrationsöverdomstolen 

                               
1050 Att 1 kap. 15 § UtlL ska bedömas framgår av prop. 2011/12:60 s. 88. Se också G. Wikrén 
och H. Sandesjö 2017, s. 565.  
1051 Om kravet på muntlighet se MIG 2006:9. 
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konstaterar att migrationsdomstolen har underlåtit att utreda detta officialfak-
tum, men finner ändå – trots officialprövningsbristen – att migrationsdomsto-
len hade grund för förvarstagandet.   

För egen del ställer jag mig något avvaktande inför Migrationsöverdomsto-
lens resonemang. Migrationsöverdomstolen påpekar att utlänningens inställ-
ning till frågan om verkställighet har stor betydelse, varför detta måste utredas 
av domstolen om den överväger att ta honom eller henne i förvar. Därefter 
konstaterar Migrationsöverdomstolen att det inte har gjorts någon sådan ut-
redning hos migrationsdomstolen. Trots det drar Migrationsöverdomstolen 
slutsatsen att det finns tillräckligt underlag för att ta utlänningen i förvar. Do-
men tyder på att Migrationsöverdomstolen i och för sig betraktar sökandens 
inställning som en viktig omständighet att ta hänsyn till. Samtidigt kan det i 
det enskilda fallet finnas skäl för förvar som är så pass starka att sökandens 
uttalade inställning tillmäts mindre betydelse. I det aktuella målet hade utlän-
ningen registrerats som avviken redan i samband med att polisen försökte 
verkställa migrationsdomstolens förvarsbeslut.  

Det är här centralt att känna till den något säregna processuella ordning som 
råder när ett förvarsbeslut fattats av migrationsdomstolen som första instans 
enligt 10 kap. 12 § UtlL. Ett sådant förvarsbeslut får överklagas särskilt till 
Migrationsöverdomstolen (16 kap. 9 § UtlL) och hos Migrationsöverdomsto-
len krävs inte prövningstillstånd (16 kap. 11 § andra stycket UtlL). Så länge 
Migrationsöverdomstolen inte också beviljar prövningstillstånd i uppehålls-
tillstånds- och avlägsnandefrågan betraktas Migrationsöverdomstolen inte 
heller som handläggande myndighet vid en prövning enligt 16 kap. 9 § UtlL. 
I en sådan situation ska Migrationsöverdomstolen först pröva om migrations-
domstolen vid tidpunkten för sin prövning hade fog för sitt beslut om förvar. 
Om Migrationsöverdomstolen vid en sådan prövning finner att förutsättningar 
saknades för migrationsdomstolens förvarsbeslut ska beslutet omedelbart upp-
hävas (10 kap. 9 § tredje stycket UtlL). Om Migrationsöverdomstolen istället 
kommer till slutsatsen att migrationsdomstolens avgörande var riktigt, ska Mi-
grationsöverdomstolen innan de avslår överklagandet pröva om förutsätt-
ningar för fortsatt förvar alltjämt föreligger. 

Till sist ska bara kort kommenteras det faktum att migrationsdomstolen fat-
tade beslut om förvar utan att den dessförinnan lät parterna yttra sig i frågan. 
Är en sådan praxis godtagbar? Den frågeställningen behandlades i Förvarsut-
redningens betänkande varvid det framhölls att muntlig handläggning enligt 
13 kap. 12 § UtlL i normalfallet borde ske innan Migrationsverket fattar be-
slut om förvar, men att det samtidigt måste vara möjligt att frångå den ord-
ningen om prövningsinstansen bedömer att den typen av 
kommunikationsåtgärder får till följd att utlänningen kommer att hålla sig un-
dan verkställighet.1052 Annars riskerar förvarsbeslutet att bli ett slag i luften. 

                               
1052 SOU 2011:17 s. 141 ff.  
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Sannolikhet- och verkställighetsförvar är att betrakta som ett slags säkerhets-
åtgärd i förhållande till verkställighet av avlägsnandebeslut, och ur det per-
spektivet är det rimligt att ett förvarsbeslut fattas ex parte.1053 Samtidigt 
innebär förvarstagande enligt UtlL att utlänningen frihetsberövas och sådana 
beslut måste vara fattade i en rättssäker ordning, och i detta avseende måste 
bl.a. artikel 5 EKMR beaktas.1054 Om förutsättningarna måste vara sådana att 
myndigheten ”överraskar” den enskilde med beslut om förvarstagande för att 
de ska kunna genomdrivas torde det ställa mycket hårda krav på beslutsfatta-
ren, inte minst ur utredningssynpunkt. Rimligtvis borde den förvarstagne dess-
utom höras så snart förvarsbeslutet verkställts så att prövningsinstansen kan 
skaffa fram ett mer robust utredningsmaterial. Enligt vad som framkommer i 
Förvarsbetänkandet sker sådana ”efteråtgärder” mycket sällan. I praktiken för-
håller det sig så, erfar utredaren, att det är först om/när den förvarstagna över-
klagar förvarsbeslutet som hen hörs.1055 Det hade varit mycket intressant om 
Migrationsöverdomstolen i Förvarsmålet utvecklat resonemangen i denna 
del.1056 

6.2.3.4. Verkställighetshinder  
I det följande avsnittet ska jag behandla tre avgöranden i vilka migrationsdom-
stolen har haft att pröva sökandens yrkande om ny prövning enligt 
12 kap. 19 § UtlL: MIG 2014:24, fortsättningsvis kallat Fängelsemålet; 
MIG 2007:55, fortsättningsvis kallat Kontrollmålet och till sist MIG 2008:20, 
fortsättningsvis kallat Omfångsmålet. 

MIG 2014:24 - Fängelsemålet 
Fängelsemålet tas här upp på grund av Migrationsöverdomstolens tydliga ut-
talande om att verkställighetshinder 12 kap. 1-3 §§ UtlL ska beaktas redan i 
grundprövningen och inte enbart inom ramen för den efterföljande verkstäl-
lighetsprocessen. Fängelsemålet behandlas först av de tre mål som detta av-
snitt omfattar med syftet att vederlägga den eventuella föreställningen att 
kapitel 12 UtlL endast är tillämplig efter en lagakraftvunnen dom.  

I Fängelsemålet framhåller Migrationsöverdomstolen 8 kap. 7 § UtlL som 
stadgar att eventuella verkställighetshinder måste beaktas inför ett beslut om 
avlägsnande vilket alltså innebär att rätten ska pröva förekomsten av eventu-
ella verkställighetshinder enligt 12 kap. 1-3 §§ UtlL innan ett beslut om utvis-
ning enligt 8 kap. 6 § UtlL fattas. Migrationsöverdomstolen betonar att det 
följer av Europadomstolens fasta praxis att artikel 3 EKMR alltid måste beak-

                               
1053 Ibid., s. 146, 192 ff. 
1054 S. Andersson 2020/21, s. 368-369. 
1055 SOU 2011:17 s. 143. 
1056 Jfr kravet på underställning i b.la. omedelbar tvångsvård enligt 7 § LVU. Se R. Lavin 
2020b, s. 59. 
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tas vid ett beslut om avlägsnande. Enligt Migrationsöverdomstolens uppfatt-
ning är de nämnda bestämmelserna obligatoriska för rätten att beakta i asyl-
processen så snart rättsföljden ”avlägsnande” aktualiseras.  

Fängelsemålet aktualiserar även frågan om hur ett skyddsbehov ska viktas 
mot ett eventuellt uteslutande. Migrationsöverdomstolen gör bedömningen att 
den sökande visserligen är att betrakta som alternativt skyddsbehövande enligt 
4 kap. 2 § UtlL i och med att hen utdömts ett oproportionerligt fängelsestraff 
i sitt hemland. Emellertid anser Migrationsöverdomstolen att karaktären av de 
brottsliga handlingar som den sökande gjort sig skyldig till motiverar att hen 
utesluts från skyddsstatus enligt 4 kap. 2 c § UtlL. Därmed drar Migrationsö-
verdomstolen slutsatsen att hen inte kan beviljas uppehållstillstånd som alter-
nativt skyddsbehövande i Sverige.  

Frågan är då om fängelseförhållandena i den asylsökandes hemland är så 
pass undermåliga att det skulle stå i strid med såväl artikel 3 EKMR som 
12 kap. 1 § UtlL att avlägsna den asylsökande till sitt hemland där hen skulle 
komma att avtjäna ett 20 år långt fängelsestraff. Migrationsöverdomstolen fin-
ner att så är fallet och att det därmed föreligger hinder mot avlägsnande och 
sökanden ska beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 11 § UtlL.     

Att artikel 3 EKMR måste beaktas inom ramen för prövningen återkommer 
som tema i flera av Migrationsöverdomstolens avgöranden där frågan i målet 
i övrigt kan handla om allt från asylskäl enligt 4 kap. till verkställighet enligt 
kap. 12 UtlL och överföring enligt Dublinförordningen.  

MIG 2007:55 - Kontrollmålet 
Kontrollmålet skulle kunna beskrivas som ett portalavgörande vad gäller rät-
tens utredningsansvar i mål om verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § UtlL. 
I Kontrollmålet hade den sökande till stöd för sin ansökan om verkställighets-
hinder enligt 12 kap. UtlL anfört att hen riskerade dödsstraff i sitt hemland. 
Som bevis lämnade sökanden in en kopia av en dödsdom till Migrationsver-
ket. Migrationsverket lät visserligen översätta handlingen men avfärdade se-
dan domen som falsk och fäste därmed ingen vikt vid handlingen. 

Migrationsverket ansåg att den omständighet som den sökande anförde – 
risken för dödsstraff – i och för sig var att betrakta som en ny omständighet i 
förhållande till vad som förekommit i grundärendet. Men i och med att Mi-
grationsverket bedömde att domen inte var äkta ansåg det inte att sökanden 
hade lyckats göra det anförda verkställighetshindret ”antagligt”. Migrations-
verket drog därför slutsatsen att det saknades förutsättningar för att bevilja en 
ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL.  

Beslutet överklagades till migrationsdomstolen som vid sin prövning fann 
att Migrationsverket genom den vidtagna utredningsåtgärden – översättningen 
– rent faktiskt hade inlett en ny prövning av sökandens skyddsbehov. Enligt 
domstolens mening borde detta ha föranlett Migrationsverket att förordna sö-
kanden ett offentligt biträde och pröva sökandens skyddsbehov och ev. rätt till 
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uppehållstillstånd. Mot den bakgrunden återförvisade migrationsdomstolen 
målet till Migrationsverket.  

Migrationsdomstolens dom överklagas och Migrationsöverdomstolen fin-
ner att Migrationsverket inte kan sägas ha inlett en ny prövning enligt 
12 kap. 19 § UtlL enbart genom att ha vidtagit vissa utredningsåtgärder för att 
utreda domens äkthet. Enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning har Mi-
grationsverket inom ramen för en prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL en relativt 
stor frihet att vidta utredningsåtgärder innan den kan anses ha övergått till att 
ånyo pröva skyddsskälen.  

Migrationsöverdomstolen menar att det måste avgöras från fall till fall vilka 
utredningsåtgärder som är nödvändiga, men att översättning och kontroller av 
ingivna dokument utan tvekan faller inom ramen för de utredningsåtgärder 
som Migrationsverket får vidta inom ramen för en prövning av 
12 kap. 19 § UtlL.  

Migrationsöverdomstolen slår sedan fast att dödsdomen (rimligen uppgif-
ten att den sökande riskerar att straffas med döden i sitt hemland om den la-
gakraftvunna avlägsnandedomen verkställs) i princip konstituerar en sådan 
”ny omständighet” som bestämmelsen i 12 kap. 19 § UtlL tar sikte på. Frågan 
kvarstår då om sökandens uppgifter i den delen och inte minst om domen i 
kopia utgör tillräckligt övertygande bevisning för att beviskravet ”antagligt” 
ska anses uppfyllt. Migrationsöverdomstolen är enligt min uppfattning inte 
helt tydlig i detta avseende. Migrationsöverdomstolen slår fast dels att den 
åberopade omständigheten inte borde ha lämnats utan avseende, dels att den 
åberopade domen inte borde ha avfärdats som falsk utan att Migrationsverket 
istället skulle ha vidtagit ytterligare utredningsåtgärder.   

Migrationsöverdomstolen tycks mena att rättens utredningsansvar (visser-
ligen utan att nämna 8 § FPL) gäller i s.k. verkställighetsärenden. Intressant 
nog förhåller sig Migrationsöverdomstolen inte till frågan om utredningsan-
svarets varierande karaktär och om det föreligger några skillnader mellan den 
ordinarie processen och den extraordinära processen som verkställighetshin-
dersprövningen enligt 12 kap. 19 § UtlL öppnar för. Detta trots att både Äkt-
hetsmålet och Uppenbarhetsmålet, som Migrationsöverdomstolen 
domskälsvis hänvisar till, endast gäller den ordinarie processen (asyl respek-
tive asyl i kombination med omedelbar verkställighet). Frågan är om det be-
tyder att Migrationsöverdomstolen anser att utredningsansvaret inte primärt 
påverkas av att prövningen gäller ett grundärende eller ett verkställighetsä-
rende? Domskälen ger inget uttryckligt svar.  

Däremot står det klart att Migrationsöverdomstolen, till skillnad från mi-
grationsdomstolen, inte anser att Migrationsverket genom de vidtagna utred-
ningsåtgärderna ska anses ha påbörjat en ny prövning. Migrations-
överdomstolen anser till och med att Migrationsverket borde ha vidtagit ytter-
ligare utredningsåtgärder inom ramen för bedömningen om en ny prövning 
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eller inte skulle beviljas den sökande. Enligt Migrationsöverdomstolens upp-
fattning skulle Migrationsverket ha kontrollerat dödsdomens äkthet (en slut-
sats som ligger i linje med bl.a. Äkthetsmålet) innan den avfärdade domen 
som falsk. Av det skälet finner Migrationsöverdomstolen att Migrationsverket 
brustit i sitt utredningsansvar.   

Slutligen konkluderar Migrationsöverdomstolen att den åberopade nya om-
ständigheten – risken för dödsstraff – i vart fall utgör en sådan omständighet 
som kan antas utgöra ett bestående hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 1-
3 §§ UtlL.1057  

Som jag läser Migrationsöverdomstolens domskäl kan de förstås på två 
skilda vis. Antingen menar Migrationsöverdomstolen, till skillnad från Mi-
grationsverket, att den befintliga bevissituationen är tillräckligt övertygande 
för att det tillämpliga beviskravet ”kan antas” är uppfyllt. Eller så anser Mi-
grationsöverdomstolen att ytterligare bevisning i själva verket hade behövts 
men att (robusthets-)bristen ska läggas Migrationsverket till last eftersom det 
underlåtit att äkthetsgranska dödsdomen och alltså brustit i sitt utredningsan-
svar (bevisföringsansvar). Det senare scenariot innebär, vilket enligt min upp-
fattning ligger närmast till hands, att Migrationsöverdomstolen låter sökanden 
”tillgodoräkna sig” den kvarstående osäkerheten (ett slags benefit-of-the-
doubt-resonemang) som robusthetsbristen medförde.  

Oavsett vilket står det klart att Migrationsöverdomstolen ansåg att omstän-
digheten att sökanden riskerade att straffas med döden i sitt hemland borde ha 
utretts vidare. Ur det perspektivet kan den konkreta omständigheten ”risk för 
dödsstraff” betraktas som ett officialfaktum. I förhållande till själva bevissitu-
ationen utgjorde bristen på bevisning (den icke-existerande äkthetsgransk-
ningen) en robusthetsbrist.  

Det finns ytterligare ett intresseväckande avgörande, Omfångsmålet, som 
ska nämnas i detta sammanhang eftersom Migrationsöverdomstolen i det yt-
terligare klargör frågan om utredningsansvarets omfattning i relation till offi-
cialfakta genom att ställa sig frågan om internflyktsalternativet ska bedömas 
inom ramen för en prövning av 12 kap. 18-19 § UtlL.   

MIG 2008:20 - Omfångsmålet 
I Omfångsmålet behandlas frågan om internflykt ska bedömas inom ramen för 
en prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL eller om det ska göras inom ramen för 
en beviljad ny prövning.  

Vid första anblick kan det vara svårt att se kopplingen mellan bestämmel-
serna om verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § UtlL och internflyktsfrå-
gan. Migrationsöverdomstolen förklarar förhållandet på följande sätt. För att 
en ny prövning av ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut ska beviljas med stöd 
av 12 kap. 19 § UtlL så ska ett sådant hinder som räknas upp i 1-3 §§ i samma 
                               
1057 Om beviskravet kan antas inom ramen för ny prövning, se även prop. 2009/10:31 s. 119; 
SOU 2017:18 s. 179 ff; SR 10/2020 s. 10. 
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kapitel anses vara för handen.1058 Endast skäl som relaterar till den sökandes 
skyddsbehov är således relevanta och ett sådant behov kan, enligt Migrat-
ionsöverdomstolens uppfattning, endast existera i frånvaro av ett internt flyk-
talternativ. Det ter sig, enligt domstolen, ”naturligt att det inte kan antas 
föreligga verkställighetshinder om det är rimligt att hänvisa utlänningen till 
ett internt flyktalternativ”.  

Migrationsöverdomstolen understryker rättens vida befogenheter att utreda 
faktaomständigheterna vid en prövning av 12 kap. 19 § UtlL, och hänvisar i 
det sammanhanget till Kontrollmålet och uttalandet som däri görs beträffande 
rättens utredningsansvar inom ramen för 12 kap. 19 § UtlL. Migrationsöver-
domstolen gör tydligt att rättens handlingsmån att berika processmaterialet 
även i ett återbrytningsmål är relativt omfattande utan att dessa åtgärder ska 
anses medföra att rätten har initierat en ny prövning.  

Internflyktsfrågan ska alltså utredas och prövas inom ramen för tillämp-
ningen av 12 kap. 19 § UtlL. Internflyktsalternativet utgör med andra ord ett 
officialfaktum relevant för bedömningen av verkställighetshinder enligt 
12 kap. 1-3§§ UtlL. Det förefaller alltså som att den sökande åläggs bevisbör-
dan för att ett verkställighetshinder existerar samtidigt som det är Migrations-
verket som har bevisbördan för att ett internflyktsalternativ faktiskt föreligger. 
Hur ska dessa motstridigheter falla ut i praktiken? 

I Omfångsmålet finner Migrationsöverdomstolen, rent konkret, att den be-
fintliga utredningen ger stöd åt slutsatsen att det föreligger ett relevant och 
rimligt internflyktsalternativ. Av detta följer att de åberopade omständighet-
erna, som i och för sig är nya, inte kan antas utgöra något hinder mot att det 
lagakraftvunna avlägsnandebeslutet genomdrivs eftersom den sökande kan 
bosätta sig i en annan del av hemlandet och på så vis undkomma förföljelse i 
sitt hemland.  

Enligt min uppfattning låter Migrationsöverdomstolen omfattningen av den 
materiella prövning som sker under 12 kap. 19 § UtlL vara allt för vidsträckt. 
Stadgandet i 12 kap. 19 § UtlL är tänkt att fungera som en säkerhetsventil vid 
situationer där det visar sig att det finns en risk för att utlänningen kommer att 
utsättas för tortyr, omänsklig och förnedrande behandling etc. om det rätts-
kraftigt avgjorda avlägsnandebeslutet verkställs.1059  

Följden av en prövning enligt 12 kap. 19 § kan bara bli att en ny prövning 
ska beviljas eller inte beviljas. Om rätten finner att ansökan om verkställig-
hetshinder är ogrundad står den lagakraftvunna domen orubbad.  Om domsto-
len bedömer att det finns fog för ansökan om ny prövning så ska domstolen 
inte pröva målet i sak utan visa det åter till Migrationsverket som ånyo ska 
utreda och pröva sökandens skyddsbehov.  

                               
1058 Hänvisning görs här till MIG 2007:33 II. 
1059 Se ovan fotnot 800. 
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En sådan ny prövning innebär dock inte att frågan om uppehållstillstånd 
har avgjorts prima facie. Migrationsverket är fri att bedöma i endera rikt-
ningen. Emellertid slår en rad rättighetsgarantier till; sökanden ska förordnas 
ett biträde om det inte redan gjorts och en muntlig utredning hos Migrations-
verket ska företas. Själva beviljandet av en ny prövning innebär alltså inte ett 
ställningstagande i uppehållstillståndsfrågan.1060  

Det är svårt att se hur frågan om internflykt, som enligt praxis aktualiseras 
först efter att asylskäl har konstaterats (se MIG 2007:9), ska kunna utredas och 
bedömas på ett godtagbart sätt inom ramen för en verkställighetshinderspröv-
ning enligt 12 kap. 19 § UtlL. Syftet med återbrytningsförfarandet är att dom-
stolen ska kunna pröva om omständigheterna i målet på/under 
verkställighetsstadiet har förändrats (i förhållande till grundärendet) i så måtto 
att det finns skäl att anta att sökanden är i behov av skydd. Tanken är dock 
inte, som jag tolkar lagstiftningen, att de nya omständigheterna och målet i sin 
helhet ska bedömas inom ramen för tillämpningen av 12 kap. 19 § UtlL.   

Stadgandet i 12 kap. 19 § UtlL är svårtolkat men torde betyda att den sö-
kande ska göra antagligt att det finns nya omständigheter som – i ljuset av 
vad som förevarit – innebär att det föreligger ett hinder mot att det redan fat-
tade avlägsnandebeslutet faktiskt genomdrivs.1061 Prövningsinstansen måste ta 
ställning till två frågor: (1) är de nya omständigheterna av skyddsgrundande 
karaktär, och (2) är de nya omständigheterna bevisade? Tonvikten borde fram-
förallt ligga på den första av dessa två frågor eftersom beviskravet kan antas 
är så lågt att det lätt kan uppnås. Därmed inte sagt att blotta påståendet om att 
en viss omständighet föreligger ska godtas, men den huvudsakliga prövningen 
inom ramarna för 12 kap. 19 § UtlL torde gälla om de nya omständigheterna 
kan konstituera ett skyddsbehov.  

Processramens omfattning beror således på om det är migrationsdomstolen 
som efter överklagande har att ta ställning till huruvida ny prövning enligt 
12 kap. 19 § UtlL ska beviljas eller om det är Migrationsverket som har att 
avgöra målet i sin helhet efter att ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL har 
beviljats. Denna skillnad skulle kunna förklara varför det lägre beviskravet 
kan antas gäller för 12 kap. 19 § UtlL när det tillämpliga beviskravet i andra 
fall, det vill säga i den ordinarie asylprocessen, är sannolikt.1062 Klart står dock 
att Migrationsverkets ståndpunkt är att beviskravet kan antas i 
12 kap. 19 § UtlL egentligen ska förstås som sannolikt. Möjligen är det också 
                               
1060 Jfr MIG 2011:29 och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, SR 23/2018. Migrat-
ionsöverdomstolen har i MIG 2013:12 slagit fast att en migrationsdomstol som anser att det 
finns skäl att bevilja ny prövning inom ramen för 12 kap. 19 § UtlL bör överlämna målet till 
Migrationsverket för en prövning i första instans. Noteras kan att migrationsdomstolen i det 
aktuella målet hade beviljat sökanden permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbe-
hövande enligt 4 kap. 2 § UtlL.   
1061 Låt oss fokusera på beviskravet och undvika distinktionen mellan tillfälliga/bestående verk-
ställighetshinder genom att hänvisa till den särskilda utredaren Anna Lundbergs utredning SOU 
2017:84.  
1062 Jfr prop. 2009/10:31 s. 119.  
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Migrationsöverdomstolens uppfattning. Det är besvärligt att uttyda av 
praxis.1063  

När det gäller officialprövningsansvarets omfattning är den springande 
punkten inte om, utan hur långt prövningsinstansen ska gå i sina utrednings-
åtgärder för att ta reda på om hinder mot verkställighet föreligger. Migrat-
ionsöverdomstolen påtalade i Ambassadmålet att en migrationsdomstol har en 
mer begränsat roll än Migrationsverket i den prövning som kan förekomma 
på verkställighetsstadiet. Migrationsöverdomstolen framhöll att Migrations-
verket självmant och kontinuerligt beakta de nya omständigheter som kommer 
fram. Eftersom internflyktsfrågan aktualiseras först efter det att asylskäl har 
konstaterats anser jag det dock vara väl långtgående att möjligheten till intern-
flykt ska beaktas vid bedömning av om ny prövning ska beviljas.  

 

Sammanfattning 
I Fängelsemålet slår Migrationsöverdomstolen fast att stadgandet i 8 kap. 7 § 
UtlL innebär att verkställighetshinder enligt 12 kap. 1-3 §§ ska prövas ex of-
ficio inom ramen för den ordinära asylprocessen. I Kontrollmålet framhåller 
Migrationsöverdomstolen att underinstanserna har ett utredningsansvar även 
i mål som rör ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL. Det innebär att official-
fakta ska utredas och prövas. I Kontrollmålet handlar det konkret om risken 
för att den sökande ska komma att straffas med döden i sitt hemland. Migrat-
ionsöverdomstolen anför att den av sökande åberopade omständigheten skulle 
ha prövats och att den inlämnade domstolskopian borde ha äkthetsgranskats 
vidare av Migrationsverket. Detta skulle Migrationsverket ha gjort redan inom 
ramen för en prövning av 12 kap. 19 § UtlL. Migrationsöverdomstolen finner 
emellertid att denna omständighet, givet den bevisning som finns i målet, kan 
antas utgöra bestående verkställighetshinder och därmed ska ny prövning be-
viljas. Paralleller dras av Migrationsöverdomstolen till Äkthetsmålet och Up-
penbarhetsmålet utan att domstolen kommenterar att de hänvisade målen rör 
den ordinarie processen. I Omfångsmålet slår Migrationsöverdomstolen fast 
att det är möjligt att beakta internflyktsfrågan inom ramen för en bedömning 
av om en ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL ska beviljas. Argumentet är i 
korthet att i och med att internflyktsalternativet utgör en integrerad del av asyl-
bedömningen så ingår det i prövningen av 12 kap. 19 § UtlL. Internflyktsal-
ternativet ska alltså inte enbart officialprövas inom ramen för den ordinarie 
asylprocessen, jfr Internflyktsmålet, utan också inom ramen för en prövning 
enligt 12 kap. 19 § UtlL.  

6.2.3.5. Anknytning 
Anknytning till Sverige är tillståndsgrundande enligt 5 kap. 3-3a §§ UtlL. En-
ligt huvudregeln i 5 kap. 18 § UtlL ska ansökningar som görs inifrån landet 
                               
1063 Jfr prop. 1996/97:25, s. 102, 294 och MIG 2010:11, MIG 2015:2, MIG 2019:4.  
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inte beviljas, utan tillstånd på grund av anknytning ska ha ansökts om och 
beviljats innan inresan till Sverige. Det finns dock enligt 5 kap. 18 § UtlL ett 
antal undantag som gör det möjligt för utlänningar att trots allt ansöka om 
tillstånd på grund av anknytning inifrån landet. I Sakendomen, som redan ti-
digare har behandlats i avsnitt 5.2.2, slår Migrationsdomstolen fast att de olika 
tillståndsgrunderna asyl och anknytning kan prövas inom ramen för ett och 
samma mål. I det följande ska MIG 2007:31, Sakendomen; MIG 2016:8, fort-
sättningsvis kallat Förlängningsmålet, och MIG 2018:15 fortsättningsvis kal-
lat Vandelsmålet analyseras med avseende på domstolens 
officialprövningsansvar.  

MIG 2007:31 - Sakendomen 
I Sakendomen, som har analyserats närmare i kapitel 5, slår Migrationsöver-
domstolen fast att när en asylsökande hos migrationsdomstolen anför ytterli-
gare en tillståndsgrund – i detta fall anknytning till sin svenska hustru – ska 
denna tillståndsgrund prövas inom ramen för samma mål. ”Saken”, det vill 
säga frågan i målet, är frågan om uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen 
yttrar att ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning inte ska avvi-
sas, vilket migrationsdomstolen hade gjort, utan prövas i samma mål som asy-
lansökan. Den yrkade rättsföljden är uppehållstillstånd alldeles oaktat 
tillståndsgrund, enligt Migrationsöverdomstolen. Som redan påtalats i avsnitt 
5.2.2.1 kan Migrationsöverdomstolens avgränsning av saken sägas vara både 
för vid och för snäv. Den är för vid eftersom den inte gör skillnad mellan olika 
typer av tillstånd, de kan vara både tillfälliga och permanenta. Den är för snäv 
eftersom den inte inkluderar frågan om avlägsnande och principen om non-
refoulement.  

En slutsats som utifrån Sakendomen kan dras om officialprövning är att 
alla tillståndsgrunder ska prövas inom ramen för ett och samma mål. Migrat-
ionsverket och migrationsdomstolarna borde inte begränsa prövningen till att 
enbart gälla utlänningens uttryckliga yrkanden och åberopanden utan den bör 
omfatta alla tillståndsgrundande omständigheter som är relevanta i förhål-
lande till UtlL. Detta kan tyckas vara en stor börda för prövningsinstansen, 
men är en logisk följd av sakens avgränsning som den kommer till uttryck i 
Sakendomen. Det sagda följer också av 29 § FPL och principen om reformatio 
in melius som innebär att domstolen får fatta beslut till fördel för den enskilde 
om det kan ske utan men för motparten eller en eventuell tredjepart. Skillna-
den blir emellertid att prövningsinstansen inte bara får utan ska officialpröva 
alla tillståndsgrunder när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd.     
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MIG 2016:8 - Förlängningsmålet  
I Förlängningsmålet uttalar sig Migrationsöverdomstolen om processramen 
och bekräftar den linje som slogs fast i Sakendomen, det vill säga att alla till-
ståndsgrunder ska prövas inom ramen för ett och samma mål. Förlängnings-
målet handlar om en utlänning som sedan ett antal år befinner sig i Sverige 
och har ett tillfälligt uppehållstillstånd grundat på arbete. Hen ansökte hos Mi-
grationsverket om förlängning av tillståndet. Migrationsverket fann dock att 
sökanden inte längre uppfyllde försörjningskravet och därför avslogs till-
ståndsansökan och ett beslut om avlägsnande fattades istället.  

Avlägsnandebeslutet överklagades och till stöd för sin talan anförde sökan-
den att hen utöver sitt arbete också har anknytning till Sverige genom sin fa-
milj; adoptivföräldrar och biologiska syskon. Migrationsdomstolen vidgade 
prövningsramen i förhållande till det överklagade beslutet och prövade famil-
jeanknytningen enligt 5 kap. 3 a § st. 3 UtlL. Migrationsdomstolen fann dock 
att det inte förelåg grund för uppehållstillstånd, vare sig enligt 5 kap. 3 a § st. 
3 UtlL eller 6 § samma kapitel.  

Migrationsöverdomstolen invänder inte mot att migrationsdomstolen vid-
gat prövningsramen i förhållande till det överklagade beslutet.1064 Däremot rik-
tar den kritik mot migrationsdomstolen för att den i sin tur inte 
uppmärksammat den bristande handläggningen som förevarit hos Migrations-
verket. Migrationsöverdomstolen påpekar att det första tillståndsbeslutet, som 
den sökande i den nu aktuella processen önskar få förlängt, beslutades i en 
bristfällig ordning. Migrationsöverdomstolen anser att Migrationsverket redan 
vid den initiala processen skulle ha utrett och prövat om ytterligare tillstånds-
grunder förelåg eftersom det fanns starka indikationer på att så var fallet. Den 
sökande hade nämligen parallellt med den initiala arbetstillståndsansökan an-
sökt om uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning. Den ansökan drogs 
emellertid tillbaka av sökanden eftersom hen uppfattat Migrationsverkets in-
struktioner som att hen var tvungen att välja mellan de två grunderna arbete 
respektive familjeanknytning. Att sökanden uppfattat situationen på detta sätt 
framgår enligt Migrationsöverdomstolen av återkallelseskriften.  

Med hänvisning till Sakendomen påtalar Migrationsöverdomstolen att Mi-
grationsverket redan vid det första ansökningstillfället borde ha officialprövat 
familjeanknytningen och att det härvidlag inte spelar någon roll att sökanden 
återtog den delen av sin tillståndsansökan. Migrationsöverdomstolen säger vi-
dare att Migrationsverket inte bara borde ha officialprövat den aktuella till-
ståndsgrunden, utan att den dessutom borde ha prövats först. Eftersom den 
grunden är mest fördelaktig utifrån den enskildes perspektiv då den motiverar 
ett permanent uppehållstillstånd. Att istället bevilja ett tillfälligt tillstånd grun-

                               
1064 Mot detta kan invändningen göras att den tillståndsgrundande anknytningen bör prövas i en 
flerinstansordning och inte av migrationsdomstolen som första, och i praktiken sista, instans. 
Jfr analysen av Sakendomen i kap. 5 avsnitt 5.2.2.  
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dat på arbete utgör enligt Migrationsöverdomstolen ett allvarligt handlägg-
ningsfel. Migrationsöverdomstolen undanröjer därför underinstansernas av-
göranden och visar målet åter till Migrationsverket.  

Avgörandet är intressant, och det står helt klart att Migrationsverket ska 
officialpröva anknytningsskäl om det finns indikationer på att sådana existerar 
inom ramen för en ansökan som grundats på en annan tillståndsgrund. Migrat-
ionsöverdomstolen uttalar sig emellertid inte om även asylskäl ska official-
prövas inom ramen för tillståndsbeslut som grundas på andra skäl. Enligt min 
uppfattning finns det mycket som talar för att Migrationsverket borde föra frå-
gan på tal i tillståndsmål i vilka den sökande befinner sig på plats i Sverige. 
Av 5 kap. 21 § UtlL, 6 kap. 6 § UtlL och 8 kap. 27 § UtlL följer att den instans 
som prövar överklagande om beslut om avlägsnande även får pröva och fatta 
beslut i fråga om uppehålls- och arbetstillstånd.    

MIG 2018:15 - Vandelsmålet  
I Vandelsmålet hade migrationsdomstolen ändrat Migrationsverkets avlägs-
nandebeslut och istället meddelat permanent uppehållstillstånd grundat på ar-
bete enligt 5 kap. 5 § UtlL.  

Efter överklagande av Migrationsverket finner Migrationsöverdomstolen 
att migrationsdomstolen med beaktade av 8 § FPL självmant skulle ha utrett 
och prövat om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet 
i förening med annan misskötsamhet enligt 5 kap. 17 § st. 1 UtlL innan den 
avgjorde målet. 

En sådan prövning kräver ett utdrag från brotts- och misstankeregistret och 
av handlingarna i målet kan inte utläsas att sådant tillförts handlingarna. Mi-
grationsöverdomstolen påpekar att det inte heller går att utläsa av domskälen 
att migrationsdomstolen prövat 5 kap. 17 § st. 1 UtlL. Migrationsverket häv-
dar att ansvaret att ta fram registerutdrag inte kan placeras hos Migrationsver-
ket eftersom dess inställning hela tiden har varit att överklagandet ska avslås 
och då har det inte funnits skäl att inhämta registeruppgifter. I och med att 
målet har avslutats anser sig Migrationsverket inte behörigt att göra registers-
lagningar. 

Migrationsöverdomstolen finner att avsaknaden av information och offi-
cialprövning är en sådan brist att den överklagade domen ska undanröjas och 
målet visas åter till migrationsdomstolen.  

Målet påminner en hel del om Registermålet även om referenser till det 
målet saknas i det här aktuella Vandelsmålet.1065 Även i Registermålet ansåg 
sig Migrationsverket sakna skäl för att självständigt föra in ett uppdaterat re-
gisterutdrag i målet. Migrationsöverdomstolen fann även i det målet att mi-
grationsdomstolen borde ha förelagt Migrationsverket att komma in med ett 
aktuellt registerutdrag innan domstolen avgjorde målet.  

                               
1065 Registermålet (2008:5) behandlas i avsnitt 6.2.3.5.  
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man dra följande slutsatser. Inom ramen för ett asyl-
mål som prövas enligt 4 kap. UtlL ska även tillståndsgrunden anknytning en-
ligt 5 kap. 3 § UtlL prövas. Inom ramen för ett arbetstillståndsmål ska även 
tillståndsgrunden anknytning 5 kap. 3 § UtlL prövas. Inom ramen för vissa 
tillståndsmål ska enligt 5 kap. 17 st. 1 § UtlL sökandens vandel utredas och 
prövas, i andra tillståndsmål får sökandens vandel utredas. Om den sökande 
gjort sig skyldig till brottslighet kan detta hindra att ett uppehållstillstånd be-
viljas.1066 Genom Registermålet (och MIG 2008:25) slås fast att ett utdrag från 
såväl misstanke- som brottsregistret samt SIS-registret ska föras in i målet in-
nan det avgörs eftersom prövningsinstansen måste officialpröva sökandens ev. 
vandel och bedöma om hinder mot att bevilja uppehållstillstånd finns.1067  

Migrationsöverdomstolen kommenterar vid flera tillfällen, i Förlängnings-
målet, Vandelsmålet, Registermålet och Internflyktsmålet att det inte framgår 
av domskälen om migrationsdomstolen har beaktat en viss bestämmelse som 
Migrationsöverdomstolen anser vara materiellt tvingande och obligatorisk för 
prövningsinstansen att beakta.  

6.2.3.6. Dublinöverföringar 
I EU och Sverige gäller principen att ansvaret för att pröva tredjelandsmed-
borgares asylansökan endast tillkommer en av EU:s medlemsstater – det s.k. 
första asyllandet. Principen bygger på idén om att asylsökande inte ska kunna 
”shoppa” runt i EU och välja asylland efter eget gottfinnande, utan att kon-
trollen över migrationsflödet istället ska ligga hos EU:s medlemsstater. Ge-
nom Dublinförordningen har EU:s medlemsländer därför fastlagt att ansvaret 
för asylprövningen tillkommer det EU-land som den asylsökande först anlän-
der till. Om en asylsökande lämnar en medlemsstat, reser till en annan med-
lemsstat och där lämnar in ytterligare en asylansökan ska sökanden med stöd 
av Dublinförordningen föras tillbaka till det första asyllandet. Den överfö-
rande staten ska inte pröva om den asylsökanden är skyddsbehövande om ett 
beslut om överföring fattats. 

Det finns en rad intressanta Dublinmål som väcker frågan om domstolens 
officialprövningsansvar med avseende på officialfakta relevanta för Europa-
konventionens artikel 3 (rätten till non-refoulement) och artikel 8 (rätten till 
privat- och familjeliv) respektive spegelbestämmelserna i utlänningslagen 
kap. 12, Skyddsgrundsdirektivet artikel 21 och EU-stadgan artikel 4, samt 
principen om barnets bästa i 10 kap. 1 § UtlL.  

                               
1066 När det gäller våld i nära relationer och det finns en risk för att den sökande (och/eller hens 
barn) kommer att bli utsatt för övergrepp av anknytningspersonen finns det möjlighet att neka 
uppehållstillstånd i syfte att förhindra att den sökande far illa i Sverige. Detta gäller emellertid 
inte om sökanden och anknytningspersoner är gifta. Jfr MIG 2012:13; MIG 2008:41. 
1067 Prop. 2004/05:170 s. 202, 284. 
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Migrationsöverdomstolen har flera gånger uttalat att Sverige även har att 
beakta sina förpliktelser enligt EKMR och Skyddsgrundsdirektivet och det in-
nebär att rätten är förhindrad att besluta om en Dublinöverföring om ett sådant 
beslut skulle innebära att den asylsökande utsätts för behandling i strid med 
konventionen.1068 I praxis har frågan ställts med anledning av att kritik riktats 
mot det första asyllandets asylprövningsprocess och/eller mottagandeförhål-
landena. Om bristerna är så pass bristfälliga att en överföring dit inte kan anses 
vara förenlig med principen om non-refoulement ska ett överföringsbeslut inte 
fattas. Rättigheterna som tillkommer den asylsökande enligt EKMR etc. går 
så att säga före Dublinförordningens bestämmelser.  

Presumtionen är dock att alla EU:s medlemsstater har tillförlitliga asylpro-
cesser och acceptabla mottagningsförhållanden – samtliga är s.k. säkra länder 
– vilket innebär att Dublinöverföringar prima facie ses som konventionsen-
liga.1069 Detta kan förstås ifrågasättas, och i den mån presumtionen vederläggs 
i förhållande till ett visst land är överföringar dit förhindrade.1070  

Det är just i denna skärningspunkt mellan presumtionen om säkra länder 
och principerna om de mänskliga rättigheterna (non-refoulement och rätten 
till privat- och familjeliv) som Migrationsöverdomstolen i sin praxis har när-
mat sig frågan om rättens utredningsansvar.1071 Frågan har framförallt ställts i 
relation till rättssäkerhetsbrister avseende asylprövningsprocessen och mot-
tagningsvillkoren, det vill säga levnadsvillkoren under själva asylproces-
sen.1072    

Fem prejudikat ska här behandlas; MIG 2008:42 fortsättningsvis kallat 
Grekland I-målet, MIG 2010:21 fortsättningsvis kallat Grekland II-målet, 
MIG 2013:23 fortsättningsvis kallat Italienmålet, MIG 2015:17 fortsättnings-
vis kallat Garantimålet och MIG 2016:16 fortsättningsvis kallat Ungernmålet. 

MIG 2008:42 - Grekland I-målet 
I Grekland I-målet väcks både frågan om rätten har uppfyllt sitt utredningsan-
svar visavi asylprövningsförhållandena i Grekland och om förhållandena i 
mottagarlandet Grekland är så bristfälliga att landet inte bör räknas som ett 
säkert mottagarland. 

                               
1068 Grekland I-målet (MIG 2008:42), Grekland II-målet (MIG 2010:21), Italienmålet 
(MIG 2013:23) och MIG 2019:5.  
1069 Se ovan fotnot 748 samt MIG 2013:18. 
1070 Se F. Cherubini 2015, s. 172-174. Se även EU-domstolens dom av den 21 december 2011 
i de förenade målen C-411/10 och C-493/10, N. S. m.fl; Europadomstolens dom av den 21 
januari 2011 i målet M.S.S. mot Belgien och Grekland, appl. 30696/09.  
1071 Noteras kan att prop. 2020/21:71 innebär att Migrationsverket framöver ska kunna upprätta 
en lista på s.k. säkra tredje länder. Dessa listor antas vara normerande för Migrationsverket, 
men de kan inte rimligen vara bindande för domstolen. I propositionen framhålls att om ett land 
finns med på verket förteckning så ska det inte automatiskt innebäara att asylsökande som kom-
mer därifrån ska få avslag på sin asylansökan. En individuell prövning måste alltid göras, både 
av Migrationsverket och av besvärsinstansen. Ibid., s. 17. 
1072 S. Peers 2014.  
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Redan inledningsvis slår Migrationsöverdomstolen fast att Sveriges för-
pliktelser enligt Europakonventionen utgör ett hinder mot att verkställa beslut 
om överföring enligt Dublinförordningen om utlänningen i mottagarlandet lö-
per risk att utsättas för behandling i strid mot artikel 3 i Europakonventionen. 
Därefter uttalar Migrationsöverdomstolen att det främst åligger EU:s institut-
ioner att följa upp och kontrollera att medlemsstaterna uppfyller sina förplik-
telser. Detta förhållande fråntar dock inte, enligt Migrationsöverdomstolens 
uppfattning, Migrationsverket och domstolarna ansvaret att försäkra sig om 
att ett förestående beslut om en överföring inte strider mot den nyss nämnda 
bestämmelsen.  

I detta sammanhang nämner Migrationsöverdomstolen dock inte 8 § FPL 
specifikt, och inte heller framkommer det att Migrationsöverdomstolen har 
vidtagit utredningsåtgärder ex officio.    

I domskälen anför Migrationsöverdomstolen att det omfattande utrednings-
materialet i målet visar att den grekiska asylprocessen är mycket ansträngd 
och att asylprövningen i flera avseenden är bristfällig. Migrationsöverdomsto-
len nämner bl.a. att kommissionen har väckt talan mot Grekland vid EU-dom-
stolen eftersom kommissionen anser att grekiska myndigheter inte alltid 
prövar asylansökningar i sak efter att ha återtagit asylsökande enligt Dublin-
reglerna. Kommissionen anklagar med andra ord Grekland för att avlägsna 
asylsökande till sina hemländer utan att grekiska myndigheter dessförinnan 
sakprövat frågan om asyl. Under sådana förhållanden är risken överhängande 
att Dublinöverföringar till Grekland innebär att asylsökande vidaresänds till 
tortyr etc.  

Migrationsöverdomstolen noterar dock att det också finns uppgifter som 
talar för att Grekland bör betraktas som ett ”säkert land”. Migrationsöverdom-
stolen fäster vikt vid en rapport från Migrationsverket samt ett dekret från den 
grekiska staten i vilket man försäkrar dels att alla asylsökande som överförs 
till Grekland med stöd av Dublinförordningen kommer att få sin asylansökan 
prövad i sak, dels att UNHCR kommer få en större roll i asylprocessen.  

Utifrån domskälen är det svårt att utläsa hur Migrationsöverdomstolen vik-
tar den skilda informationen i målet, men tydligt är att Migrationsöverdom-
stolen landar i slutsatsen att det grekiska systemet inte uppvisar så stora briser 
att överföringar till Grekland skulle strida mot principen om non-refoulement 
enligt artikel 3 EKMR.  

Ett par år senare, i Grekland II-målet (MIG 2010:21), ställs samma fråga i 
förhållande till samma land; Är förhållandena i Grekland sådana att en Dub-
linöverföring dit utgör en konventionskränkning?  
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MIG 2010:21 - Grekland II-målet 
Efter att Migrationsöverdomstolen avgjort Grekland I-målet cirkulerade upp-
gifter från olika aktörer såsom UNHCR och ProAsyl att den grekiska asylpro-
cessen de facto havererat.1073 

Migrationsdomstolarna kom att tolka landinformationen på olika sätt vilket 
ledde till att prövningen hos domstolarna spretade i fråga om Dublinöverfö-
ringar till Grekland. Domstolarna i Malmö och Göteborg menade att Dublin-
överföringar till Grekland inte får ske med hänvisning till bl.a. principen om 
non-refoulement, medan domstolen i Stockholm var av motsatt uppfattning. 
Behovet av vägledning var stort.       

I slutet av 2010 kom Migrationsöverdomstolen genom Grekland II-målet 
med besked.  

Migrationsöverdomstolen finner i avgörandet att överföringar till Grekland 
inte får ske med tanke på de allvarliga brister som den grekiska processen 
numera uppvisar. Migrationsöverdomstolen framhåller att det visserligen är 
EU:s institutioner som i första hand ska kontrollera att medlemsstaterna följer 
det gemensamma regelverket, i detta avseende står Migrationsöverdomstolen 
fast vid sina uttalanden som gjordes i Grekland I-målet. Men samtidigt under-
stryker Migrationsöverdomstolen att denna rollfördelning inte får innebära att 
Sverige genom sin rättstillämpning sviker sina förpliktelser enligt Europakon-
ventionen eller utlänningslagen.  

Migrationsöverdomstolen konstaterar att informationen som lagts fram i 
målet till stor del är samstämmig och gör klart att bristerna i det grekiska asyl-
systemet är omfattande. Migrationsöverdomstolen noterar härvidlag att såväl 
processen som mottagningsförhållandena är undermåliga. Migrationsöver-
domstolen tar fasta på att det grekiska förfarandet inte upprätthåller grundläg-
gande processuella garantier och nämner bl.a. att det råder brist på tolkar och 
rättsliga biträden samt att det över huvud taget är svårt att ens registrera en 
asylansökan. Risken för non-refoulement anses vara påtaglig. Angående mot-
tagningsförhållandena nämner Migrationsöverdomstolen bl.a. att personer 
som överförs enligt Dublinförordningen initialt förvarstas i undermåliga loka-
ler och när de släpps lever de, liksom alla andra asylsökande, i stor utsatthet 
med hemlöshet och fattigdom.  

Migrationsöverdomstolen uttalar sig dock inte specifikt om rättens utred-
ningsansvar i detta avseende. Av domskälen framgår det att ytterligare land-
information förts in hos Migrationsöverdomstolen bland annat genom 
Migrationsverkets försorg. Om skrivningen ” bland annat” implicerar att även 
Migrationsöverdomstolen, vid sidan av Migrationsverket, har fört in bevis-
ning (landinformation) går inte att säkert veta utan tillgång till akten. Frågan 
är emellertid viktig eftersom den sätter fingret på vilka utredningsinsatser som 

                               
1073 UNHCR 2008; K. Kopp 2008; TT Nyhetsbyrån 2008.  



 
 

291

kan förväntas av rätten att vidta i ett Dublinmål med avseende på prövnings- 
och mottagandeförhållandena i ett visst land.  

Hur som helst framstår Migrationsöverdomstolens åsikt i Grekland II-må-
let angående rättens utredningsansvar vara fullt förenligt med rättens hållning 
i Grekland I-målet. Ytterligare några år senare kommer MIG 2012:20 vari Mi-
grationsöverdomstolen återigen bekräftar hållningen att rätten ska försäkra sig 
om att en Dublinöverföring inte strider mot Sveriges förpliktelser enligt 
EKMR.1074 

2013 kommer det intressanta Italienmålet i vilket Migrationsöverdomsto-
len dels uttalar sig om utredningsansvarets omfattning i Dublinmål avseende 
artikel 3 EKMR och förefaller helt ändra uppfattning i jämförelse med tidigare 
praxis, dels behandlar artikel 8 EKMR och rätten till privat- och familjeliv för 
första gången inom ramen för ett Dublinmål.  

MIG 2013:23 - Italienmålet 
I Italienmålet ställer Migrationsöverdomstolen rättens utredningsansvar i fo-
kus genom frågan huruvida myndigheterna, inför ett beslut om en överföring 
enligt Dublinförordningen, måste försäkra sig om att mottagandestaten (Ita-
lien) inte kommer att vidaresända den asylsökande till hemlandet (Syrien).  

I det överklagade avgörandet hade migrationsdomstolen återförvisat målet 
till Migrationsverket med motiveringen att det krävdes ytterligare utredning i 
målet för att säkert kunna veta att en överföring till Italien inte strider mot 
Sveriges förpliktelser enligt Europakonventionen eller principen om non-re-
foulement. Enligt Migrationsdomstolen gick det inte att utläsa av verkets ut-
redning eller beslut huruvida verket hade försäkrat sig om att den asylsökande 
inte skulle sändas vidare från Italien till Syrien. Rätten menade att det inte 
kunde anses tillräckligt att Italien genom internationella konventioner uppgi-
vit att de iakttar principen om non-refoulement, utan att ytterligare utredning 
krävs för att vara säker på sökanden de facto är skyddad mot vidaresändning 
till hemlandet.  

Det framkommer inte av Migrationsöverdomstolens referat, men en central 
nyckel för att förstå migrationsdomstolens resonemang är vetskapen om att 
alla asylsökande syrier på plats i Sverige vid den tidpunkten hade rätt till up-
pehållstillstånd enligt 4 kap. 2 § UtlL. Migrationsverkets bedömning var då 
att förhållandena i Syrien var så allvarliga att varje tvångsmässig utvisning dit 
innebar att principen om non-refoulement och artikel 3 EKMR kränktes.1075  

Genom den kunskapen framträder kopplingen mellan kravet på ytterligare 
utredning och det materiellrättsliga ställningstagandet att asylsökande syrier 
ansågs vara skyddsbehövande. Kravet på ytterligare utredning relaterade inte 
primärt till frågan om processuella brister i Italien som till den materiellrätts-
liga bedömningen att syrier var skyddsbehövande.  
                               
1074 Jfr C. Costello 2012, s. 85.  
1075 RCI 14/2012.  
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Ståndpunkten att syrier prima facie var skyddsbehövande enligt utlännings-
lagens bestämmelser innebar i förlängningen att så snart en Dublinöverföring 
aktualiserades var det relevant för domstolen att utreda huruvida italienska 
myndigheter delade Sveriges inställning eller inte. Om Italien tvångsvis av-
lägsnade syriska medborgare tillbaka till Syrien skulle en Dublinöverföring 
från Sverige till Italien innebära att svenska myndigheters agerande indirekt 
innebar en kränkning av principen om non-refoulement.   

Migrationsöverdomstolens problemformulering förenklar frågan i målet. 
Migrationsöverdomstolen frågar sig om Migrationsverket, inför ett beslut om 
överföring enligt Dublinförordningen, måste försäkra sig om att de asylsö-
kande inte riskerar vidaresändning till hemlandet från den stat som är ansvarig 
för asylprövningen enligt förordningen. Migrationsöverdomstolen knyter inte 
an till de svenska myndigheternas allmänna inställning att ett tvångsmässigt 
avlägsnande till Syrien strider mot principen om non-refoulement.  

Migrationsöverdomstolen drar slutsatsen att det inte kan krävas av Migrat-
ionsverket att utreda huruvida Italien regelmässigt vidaresänder syrier tillbaka 
till Syrien. Det faktum att verket har befogenheten att utreda frågan innebär 
enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning inte att verket också har skyldig-
heten att göra så. Tvärtom, resonerar Migrationsöverdomstolen, ett alltför 
stort utredningsansvar med avseende på presumtionen om säkra länder skulle 
fördröja handläggningen hos myndigheterna och på det hela taget förfela syf-
tet med Dublinförordningen. Sammanfattningsvis anser Migrationsöverdom-
stolen alltså att migrationsdomstolens krav är för högt ställda vad gäller 
utredning och prövning av officialfakta i Dublinmålen.  

Vid första anblick förefaller Migrationsöverdomstolen revidera sin tidigare 
inställning, som den kom till uttryck i Grekland I-målet, att såväl Migrations-
verket som migrationsdomstolarna måste ”försäkra sig om att en överföring 
enligt Dublinförordningen inte strider mot Sveriges förpliktelser enligt Euro-
pakonventionen”. Varför åläggs inte Migrationsverket att försäkra sig om att 
Italien inte vidaresänder syrier till Syrien? Intar Migrationsöverdomstolen en 
förnyad hållning, eller går rättens resonemang att förstå på något annat vis? 

Ett svar är att Migrationsöverdomstolen visst anser att risken för vidare-
sändning och non-refoulement utgör officialfakta, men att det krävs att rätten 
”sätts på spåret” för att utredningsåtgärder ska krävas. Det framstår av refera-
tet som om migrationsdomstolen ex officio tog upp frågan om non-refoule-
ment utan att det förelåg konkret information som talade för att Italien, till 
skillnad från Sverige, inte betraktade syrier som skyddsbehövande. Möjligen 
ringar detta in Migrationsöverdomstolens syn på rättens utredningsansvar, det 
vill säga att rätten endast kan åläggas en skyldighet att utreda en eventuell 
vidaresändning om det finns konkret information i målet som talar för att mot-
tagarlandet inte respekterar principen om non-refoulement.  
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Genom Migrationsverkets överklagande hamnar hur som helst frågan om 
det finns hinder mot en Dublinöverföring till Italien på Migrationsöverdom-
stolens bord. Migrationsverket för in både landrapporter och Europadomstols-
avgörande till stöd för sitt påstående om Italien är ett säkert land och menar 
att det inte finns några hinder mot att överföra asylsökande dit. 1076 Migrat-
ionsöverdomstolen är av samma uppfattning och anser att utredningen i målet 
visar att presumtionen om att Italien är ett ”säkert land” alltjämt ska gälla och 
att ett överföringsbeslut varken strider mot EKMR eller 12 kap. 1-
2 §§ UtlL.1077  

Intressant nog innehåller Migrationsöverdomstolens avgörande, i förhål-
lande till Migrationsverkets och migrationsdomstolens avgöranden, ytterli-
gare en dimension genom att Migrationsöverdomstolen också diskuterar 
rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 EKMR och huruvida en Dub-
linöverföring i det aktuella fallet eventuellt kränker den rättigheten.  

Strax efter att Migrationsverket fattat sitt beslut om överföring enligt Dub-
linförordningen i det aktuella fallet ansökte en ytterligare familjemedlem om 
asyl i Sverige. Dublinförordningen var inte tillämplig beträffande den famil-
jemedlemmen och därmed uppkom frågan hos Migrationsöverdomstolen 
huruvida en överföring som får till följd att en härvarande familj splittras står 
i strid artikel 8 EMKR.  

Migrationsöverdomstolen drar slutsatsen att ett beslut om överföring som 
endast omfattar delar av en familj utgör en konventionskränkning. Därmed 
finner Migrationsöverdomstolen att det inte får ske någon Dublinöverföring i 
det aktuella målet utan att hela familjens asylansökningar ska prövas i Sverige. 
Migrationsöverdomstolen uttalar sig inte om rättens utredningsansvar gäl-
lande sådana konkreta omständigheter som kan vara relevanta inom ramen för 
artikel 8 EKMR. Exempelvis identitet och släktskap 1078  

Ett näst sista Dublinmål, Garantimålet, ska behandlas innan avsnittet om 
officialfakta avslutas. 

MIG 2015:17 - Garantimålet 
Garantimålet tar sin utgångspunkt i Europadomstolens avgörande Tarakhel 
mot Schweiz vari domstolen hade att ta ställning till frågan om en överföring 

                               
1076 Europadomstolens dom av den 2 april 2013 i målet Mohammed Hussein m.fl. mot 
Nederländerna och Italien, appl. 27725/10.  
1077 Det finns en hel del praxis, från såväl EU-domstolen som Europadomstolen, inom detta 
område och frågan om medlemsstaternas positiva skyldigheter att säkerställa non-refoulment 
som Migrationsöverdomstolen mycket väl kunde ha förhållit sig till. Bara för att nämna ett: 
Europadomstolens dom av den 21 januari 2011 i målet M.S.S. mot Belgien och Grekland, appl. 
30696/09.   
1078 Se dock MIG 2010:18 om förutsättningarna för kunna överföra en familjemedlem till en 
annan medlemsstat enligt Dublin med bibehållen respekt för art. 8 EKMR, se L. Dane 2019, s. 
293. 
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till Italien, med tanke på landets bristande asylmottagande, stod i strid med 
artikel 3 EKMR och principen om non-refoulement.1079  

Europadomstolen kom fram till att det italienska asylmottagandet inte var 
så pass undermåligt att ett generellt överföringsstopp till Italien var påkallat. 
Däremot ansåg domstolen att mottagandeförhållandena för vissa särskilt ut-
satta grupper – såsom barnfamiljer – var så dåliga att specifika, individuella, 
garantier krävdes avseende mottagningsvillkoren för att en överföring till Ita-
lien skulle anses vara konventionsenlig. För just barnfamiljer skulle en sådan 
garanti innehålla individuell information som säkerställde att samtliga famil-
jemedlemmar gemensamt skulle placeras på en lämplig mottagningsanlägg-
ning, med hänsyn tagen till familjens sammansättning och barnens åldrar.  

För Migrationsöverdomstolen var den huvudsakliga frågan i Italienmålet 
när sådana individuella garantier om mottagandeförhållandena ska inhämtas; 
ska det ske i samband med själva beslutet om Dublinöverföring eller under 
verkställighetsskedet av ett sådant beslut? Migrationsverket anförde att garan-
tier ska inhämtas i nära anslutning den faktiska överföringen eftersom sådana 
praktiska frågor bäst löses i det skedet.  

Migrationsöverdomstolen noterar att Migrationsverket i det överklagade 
beslutet har angett att myndigheten ska inhämta nödvändiga garantier i verk-
ställighetsskedet, dvs. efter att överföringsbeslutet vunnit laga kraft. Eftersom 
Migrationsöverdomstolen inte finner något skäl att ifrågasätta verkets utfäs-
telse drar rätten slutsatsen att det måste anses vara tillräckligt om mottagnings-
förhållandena utreds först i samband med den faktiska verkställigheten av en 
överföring.  

Av Migrationsöverdomstolens beslut följer således att individuella garan-
tier ska inhämtas beträffande mottagningsförhållandena – garantier utgör 
alltså officialfakta – men de ska utredas och prövas först i verkställighetsske-
det.  

Frågan är vad detta betyder för prövningsramen hos migrationsdomstolen 
vid en överprövning av ett Dublinöverföringsbeslut. Mottagningsförhållan-
dena för barnfamiljer utgör å ena sidan uppenbara officialfakta, samtidigt som 
de å andra sidan inte ska prövas förrän efter det att överföringsbeslutet vunnit 
laga kraft. Officialfakta kommer då att tjäna som ett slags återkallelseförbe-
håll.  

Om utlänningen vill klandra beslutet har hen, med beaktande av 
1 kap. 9 § UtlL, möjlighet att åberopa 12 kap. 18-19 §§ UtlL under verkstäl-
lighetsstadiet och därigenom ansöka om att verket respektive rätten inom ra-
men för överföringen prövar frågan om verkställighetshinder.  

                               
1079 Europadomstolens dom av den 4 november 2014 i målet Tarakhel mot Schweiz, appl. 
29217/12.  
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Även om Migrationsöverdomstolen inte har återkommit till frågan statens 
ansvar att införskaffa individuella garantier har Migrationsverket vidareut-
vecklat rättsläget genom sin praxis.1080 Migrationsverkets uppfattning är att 
Europadomstolen inte längre kräver individuella garantier och att situationen 
i Italien har förändrats sedan Italienmålet varför det numera nöjer sig med ge-
nerella garantier från den italienska staten.   

Till sist ska Ungernmålet mycket kort behandlas. Målet skiljer sig från de 
ovan behandlade Dublinmålen eftersom Migrationsöverdomstolen med stöd 
av principen om barnets bästa, och inte med hänsyn till principen om non-
refoulement, finner att en överföring inte får ske.   

MIG 2016:16 - Ungernmålet 
I målet aktualiseras frågan om det finns skäl mot att överföra den asylsökande 
småbarnsfamiljen till Ungern med stöd av Dublinförordningen. I den överkla-
gade domen hade migrationsdomstolen funnit att Ungerns asylförfarande och 
mottagningsvillkor för asylsökande var behäftade med sådana brister att asyl-
sökande som överfördes till dit riskerade omänsklig eller förnedrande behand-
ling. Ett beslut om överföringar från Sverige till Ungern ansågs med andra ord 
stå i strid med principen om non-refoulement vilket medförde att rätten be-
dömde att en överföring var förhindrad med stöd artikel 3.2 i Dublinförord-
ningen.  

Migrationsöverdomstolen delar dock inte underrättens bedömning utan 
kommer istället fram till att varken asylprocessen eller mottagningsförhållan-
dena i Ungern är så bristfälliga att en Dublinöverföring dit skulle innebära 
kränkning av artikel 3 EKMR och principen om non-refoulement. 

Däremot finner Migrationsöverdomstolen med stöd av principen om bar-
nets bästa att den förestående Dublinöverföring trots allt ska underlåtas. Enligt 
den s.k. suveränitetsklausulen i förordningens artikel 17.1 tillkommer den 
möjligheten alltid en medlemsstat. I det sammanhanget hänvisar rätten bl.a. 
till artikel 3.3 i EU-fördraget, 24 i EU-stadgan och tar fasta på att medlems-
staterna särskilt ska främja hänsynen till barnets bästa. Migrationsöverdom-
stolen lyfter också fram att punkt 13 i ingressen till Dublinförordningen 
stadgar att hänsynen till barnets bästa i enlighet med 1989 års FN-konvention 
om barnets rättigheter ska komma i främsta rummet vid tillämpningen av Dub-
linförordningen.  

Migrationsöverdomstolen anser att det finns en påtaglig risk att den asyl-
sökande familjen om de överförs till Ungern, därefter kommer att vidaresän-
das till Serbien. Migrationsöverdomstolen framhåller att UNHCR har avrått 
från överföringar till Serbien. UNHCR rapporterar att Serbien endast tar emot 
ett fåtal personer per vecka vilket leder till att väntetiderna för de som ska 
överföras blir mycket långa. I väntan på att överföringen ska verkställas pla-
ceras många i förvar ofta långvarigt.  
                               
1080 SR 008/2019. 
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Enligt Migrationsöverdomstolen framstår det därmed som osäkert var och 
när familjen kan få sina skyddsskäl prövade. Dessutom riskerar familjen att 
under lång tid placeras i förvar – en miljö som inte är en lämplig för små barn. 
Mot den bakgrunden anser Migrationsöverdomstolen att en överföring av fa-
miljen till Ungern inte är förenlig med principen om barnets bästa.  

Migrationsöverdomstolen refererar till principen som en internationell för-
pliktelse genom att fråga sig om det finns andra förpliktelser, förutom EKMR 
och principen om non-refoulement, som medför att familjen inte bör överföras 
till Ungern. Frågan är vilket officialansvar Migrationsöverdomstolen ålägger 
rätten beträffande sådana omständigheter som är relevanta för bedömningen 
av barnets bästa.  

Å ena sidan anför Migrationsöverdomstolen att Dublinförordningen ska 
tillämpas så långt som det är möjligt och hänvisar till Italienmålet. Å andra 
sidan påtalar Migrationsöverdomstolen, med hänvisning till Grekland I-målet, 
MIG 2010:18 och Grekland II-målet att Sveriges förpliktelser enligt EKMR i 
vissa fall för med sig att Sverige måste avstå från att verkställa överföringsbe-
slut om den asylsökande i mottagarlandet riskerar att utsättas för behandling i 
strid med EKMR. Enligt Migrationsöverdomstolen kan även andra omstän-
digheter ligga till grund för att avstå en överföring och hänvisar i det samman-
hanget till MIG 2013:18, där det framgår att om den sökande befinns ha 
uppehållsrätt i Sverige så bör Dublinöverföring underlåtas. 

I Ungernmålet uttalar sig Migrationsöverdomstolen inte i direkta ordalag 
om rättens utredningsansvar beträffande omständigheter som kan vara rele-
vanta för bedömningen av barnets bästa. Konstateras kan dock att den landin-
formation som lägger till grund för sin bedömning att förhållandena i Ungern 
respektive Serbien utgjorde skäl mot överföringen fördes in i målet genom 
Migrationsöverdomstolens försorg. Fem landrapporter förs in i målet. Varken 
8 § FPL eller rättens utredningsansvar uppmärksammas särskilt. Frågan är vi-
dare om Migrationsöverdomstolen ex officio prövat principen om barnets 
bästa i målet när varken av referatet eller av själva domen framgår att den 
principen över huvud taget varit föremål för parternas argumentation eller pro-
cessföring. 

Sammanfattning 
Målen rör överföringar enligt Dublinförordningen och eventuella hinder mot 
överföring på grund av brister i det första asyllandets mottagningsförhållanden 
och/eller asylprövningsprocess. I de två Greklandsmålen ger Migrationsöver-
domstolen uttryck för uppfattningen Migrationsverket och domstolarna inte 
helt får förlita sig på EU:s institutioner för att kontrollera att mottagarlandet 
är ett s.k. säkert land. I Grekland II-målet tillförs, bl.a. genom Migrationsver-
kets försorg, ytterligare landinformation. 

Italienmålet rör en överföring till Italien av en asylsökande från Syrien och 
frågan gäller om domstolen är skyldig att försäkra sig om att den asylsökande 
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inte vidaresänds till hemlandet Syrien (vilket vid tidpunkten varit uteslutet för 
syriska asylsökande på plats i Sverige). Migrationsöverdomstolen framhåller 
att ett stort utredningsansvar med avseende på presumtionen om s.k. säkra 
länder, fördröjer handläggningen hos myndigheterna och förfelar syftet med 
Dublinförordningen. Migrationsöverdomstolens hållning tycks vara att rätten 
endast kan åläggas en skyldighet att utreda om det, i målet, finns konkret in-
formation som talar för att mottagningslandet inte respekterar principen om 
non-refoulment. 

Garantimålet rör individuella garantier beträffande mottagningsförhållan-
dena i det första asyllandet och frågan om när dessa ska inhämtas. Migrat-
ionsöverdomstolen menar att mottagningsförhållandena ifråga ska utredas och 
prövas i verkställighetsskedet, efter att överföringsbeslutet vunnit laga kraft. 

I Ungernmålet prövas om det finns skäl mot att överföra en asylsökande 
barnfamilj till Ungern respektive Serbien. Migrationsöverdomstolen finner att 
en överföring strider mot principen om non-refoulment och EKMR. Till grund 
för bedömningen av förhållandena i Ungern/Serbien läggs en omfattande 
landinformation, som förs in i målet ex officio. 

6.3. Konsekvenser av utredningsbrister  
I det föregående avsnittet undersöktes olika typer av utredningsbrister som 
uppmärksammats i Migrationsöverdomstolens praxis. Frågan som nu ska be-
lysas handlar om de olika konsekvenser som kan följa av robusthetsbrister och 
fokus riktas mot relationen mellan bevisbördans och bevisföringsansvarets 
placering. Sammanfaller bevisföringsansvarets placering med bevisbördans 
placering, det vill säga har den bevisbördebärande parten också ansvaret att 
föra in den relevanta bevisningen eller ser Migrationsöverdomstolen ibland 
anledning att dela upp ansvaret? Tanken är alltså att undersöka om Migrat-
ionsöverdomstolen i praktiken tillämpar den skrivning som förekommer i Mi-
grationsöverdomstolens praxis som säger att utredningsansvaret i vissa fall 
delas mellan den enskilda parten, Migrationsverket och domstolen. 

Noteras bör att det är en avgörande skillnad mellan att processleda och be-
rika processmaterialet självständigt. Processledning innebär att domstolen ge-
nom frågor och påpekanden vill försäkra sig om att parterna tillför målet alla 
de omständigheter och den all den bevisning de uppfattar som relevant. Dom-
stolen kan således genom processledning fästa parternas uppmärksamhet vid 
omständigheter som den finner vara av intresse och som den anser att parterna 
mer eller mindre förbisett. Som redan nämnts flera gånger i detta arbete är den 
processledande verksamheten inte reserverad för indispositiva mål utan kan 
användas i alla typer av mål.1081 Att ex officio vidta utredningsåtgärder är där-
emot bara möjligt i indispositiva mål/moment. I och med att det inte finns 
                               
1081 Se vidare resonemangen som förs i avsnitt 2.1.6.3. 
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någon åberopsbörda i förvaltningsprocessen räcker det med att en viss om-
ständighet har tillförts målet för att den ska anses utgöra processmaterial. På 
ett praktiskt plan är det inom förvaltningsprocessen inte lika viktigt som det 
är inom civilprocessen att upprätthålla skillnaden mellan domstolens befogen-
het att processleda parterna och domstolens befogenhet att officialpröva.   

Utifrån mitt perspektiv är det likväl intressant att uppmärksamma de till-
fällen då Migrationsöverdomstolen genom processledning har försökt förmå 
parterna att berika processmaterialet eftersom det indikerar att Migrationsö-
verdomstolen gjort bedömningen att utredningen i målet brustit och inte varit 
robust. Om parterna i dessa situationer egenhändigt har läkt robusthetsbris-
terna är det bra, men för det fall bristerna kvarstår trots domstolens processle-
dande åtgärder är det intressant att studera om och i så fall hur 
Migrationsöverdomstolen har tagit frågan vidare.  

Med tanke på den bedömningsmån som 8 § FPL öppnar upp för så är av-
sikten med den kommande analysen att utforska Migrationsöverdomstolens 
hantering snarare än att slå fast rätt eller fel. Genom att studera hur bevisbör-
dan och bevisföringsansvaret har fördelats mellan processubjekten kan vi få 
en bild av vilka konsekvenser som robusthetsbrister ger. Är det alltid så att 
den som har bevisbördan för en viss omständighet också ska föra in bevis-
ningen?  

Följande avsnitt (6.3.1- 6.3.6) grundas på samma empiriska material som 
tidigare men kommer inte att innehålla detaljerade analyser av samtliga mål. 
Istället struktureras framställningen utifrån relationen mellan bevisbörda och 
bevisföringsansvar och genom att lyfta fram ett mindre antal mål exemplifie-
ras olika kombinationer som härvidlag återfinns i praxis. Följande kombinat-
ioner identifieras och bildar rubriker i nästkommande avsnitt: 

 
1. Bevisbördan och bevisföringsansvaret på den enskilde  
2. Bevisbördan och bevisföringsansvaret på Migrationsverket 
3. Bevisbördan på den enskilde och bevisföringsansvaret på Migrations-

verket 
4. Bevisbördan på den enskilde och bevisföringsansvaret på domstolen 
5. Bevisbördan på Migrationsverket och bevisföringsansvaret på domsto-

len 

6.3.1. Bevisbördan och bevisföringsansvaret på den enskilde  
I ett antal avgöranden i vilka Migrationsöverdomstolen har identifierat robust-
hetsbrister har den placerat både bevisbördan och bevisföringsansvaret på den 
enskilde.1082   

                               
1082 Ambassadmålet, Notorietetsmålet, DNA-målet, AK-målet, ZA-målet, Medgivandemålet 
och Hierarkimålen.  
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I vissa fall har robusthetsbristen läkts hos Migrationsöverdomstolen genom 
att den utövat processledning och den enskilda parten förmåtts läka robust-
hetsbristen. När så skett har Migrationsöverdomstolens kunnat bedöma målet 
utan hänsyn till kvarstående robusthetsbrister. Ett sådant exempel utgörs av 
AK-målet.1083  

I andra fall har bristen inte läkts och Migrationsöverdomstolen har beslutat 
att den föreliggande bristen ska läggas den enskilda parten till last. Bevissitu-
ationen har då bedömts vara för svag i förhållande till det uppställda beviskra-
vet och det aktuella rättsfaktumet har inte ansetts vara bevisat. Två sådana 
exempel utgörs av Ambassadmålet och Notorietetsmålet.1084 

AK-målet  
I AK-målet placeras såväl bevisföringsansvaret som bevisbördan på sökanden 
beträffande frågan om hen var att betrakta som en flykting på grund av till-
skriven politisk uppfattning eller inte. Den sökande i målet kom från ett land 
varifrån alla som, vid tidpunkten för Migrationsöverdomstolens avgörande an-
sökte om asyl i Sverige beviljades uppehållstillstånd som alternativt skydds-
behövande enligt 4 kap. 2 § UtlL.1085 Eftersom det prima facie kunde förutspås 
att asylsökande från det aktuella landet skulle komma att beviljas uppehålls-
tillstånd förordnades inte något offentligt biträde. I det aktuella målet bevilja-
des den sökande ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt 
skyddsbehövande. Den enskilda parten överklagade dock Migrationsverkets 
beslut och yrkade bl.a. att hen skulle förklaras vara flykting. Migrationsdom-
stolen avslog överklagandet, varpå den sökande överklagade domstolens 
dom.1086     

Migrationsöverdomstolen tog upp målet till prövning och framhöll vikten 
av goda utredningar och påtalade komplexiteten i att pröva asylskäl i förhål-
lande till det specifika land som sökanden kom ifrån. Migrationsöverdomsto-
len framhöll att även om det hade varit önskvärt att en ännu omsorgsfullare 
utredning av AK:s skyddsskäl hade företagits anser Migrationsöverdomstolen 
inte att en ny utredning behöver genomföras. Enligt Migrationsöverdomsto-
lens mening kunde utredningsbristerna avhjälpas genom att den sökande fick 
ett offentligt biträde och att sökanden gavs möjlighet att komplettera utred-
ningen. Vad ska läsas in i att en grundligare utredning var ”önskvärd”? För 
egen del finner jag Migrationsöverdomstolens formulering otillfredsställande 

                               
1083 Utredningsbristerna i AK-målet har behandlats ovan i avsnitt 6.2.2.2.  
1084 Utredningsbristerna i Ambassadmålet har behandlats i avsnitt 6.2.1.2 och Notorietetsmålet 
i avsnitt 6.2.2.2.  
1085 Framgår av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, RCI 14/2013. 
1086 Det är möjligt att överklaga en statusförklaring, jfr 14 kap. 16 § UtlL. Eftersom positiv 
rättskraft knyter an till statusfrågan är det av betydelse för sökanden att beviljas den mest för-
delaktiga statusen.  
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i och med att den först riktar kritik mot Migrationsverket, och den resursbe-
sparande åtgärden att inte förordna biträden, och sedan låter upplägget pas-
sera.1087  

Vidare kan noteras att Migrationsöverdomstolen inte höll muntlig förhand-
ling i målet vilket får förmodas bero på att domstolen inte ifrågasatte utlän-
ningens asylberättelse.1088 Detta ligger i linje med Migrationsöverdomstolens 
praxis som ger uttryck för att det är möjligt att pröva ett mål på handlingarna 
när den asylsökandes berättelse inte sätts i fråga.1089 Domstolen är i alla hän-
delser fri att bedöma den rättsliga relevansen av de anförda asylskälen, det 
följer av iura novit curia. 

Under alla förhållanden ansåg Migrationsöverdomstolen i det här aktuella 
målet att den läkt de föreliggande utredningsbristerna genom förordandet av 
det offentliga biträdet samt att detta ombud givits möjligheten att utveckla den 
sökandes talan. Domstolen drog vidare slutsatsen att den sökande genom sin 
berättelse och den införda landinformationen gjort sannolikt att hen riskerar 
flyktinggrundande förföljelse och beslutade därför att bevilja hen flyktingsta-
tus.  

På det stora hela förefaller Migrationsöverdomstolens handläggning ha va-
rit väl avvägd. Varför återförvisa ett mål till Migrationsverket på grund av 
eventuella utredningsbrister om det står klart att målet kan avgöras till fördel 
för den enskilda parten och att dennes yrkande om flyktingstatus kan bifallas. 
Hade Migrationsöverdomstolen däremot kommit till slutsatsen att ansökan om 
flyktingförklaring inte hade fog för sig så borde nog Migrationsöverdomsto-
len, enligt min uppfattning, ha återförvisat målet ändå för vidare utrednings-
åtgärder.1090 Om inte annat så för att skicka en tydlig signal till 
underinstanserna att den förevarande handläggningen varit bristfällig.1091  

                               
1087 Noteras kan att Migrationsöverdomstolen i MIG 2017:15 prövat när migrationsdomstolen 
får neka en sökande som överklagat Migrationsverkets beslut om statusförklaring ett offentligt 
biträde. Enligt 18 kap. 1 a § UtlL ska ett biträde förordnas om det inte är uppenbart att ansökan 
är ogrundad. Uppenbarhetsrekvisitet innebär, enligt Migrationsöverdomstolens mening, att det 
ska vara fråga om en klar bedömning som kan göras utan några mer ingående överväganden. 
Migrationsöverdomstolen uttalar vidare att när en mer individuell bedömning av skälen måste 
göras för att avgöra frågan om skyddsstatus kan det inte anses uppenbart att överklagandet 
kommer att avslås. Detsamma gäller när en bedömning av situationen i hemlandet i förhållande 
till de åberopade skälen behöver göras.  
1088 Det går inte att utläsa av domen huruvida frågan om muntlig förhandling aktualiserats. Jag 
sluter mig därför till att muntlig förhandling inte har yrkats av part.   
1089 Se MIG 2017:9.  
1090 Jfr dock ZA-målet som behandlats under avsnitt 6.2.2.1. Om det är en klok metod att åter-
förvisa mål i syfte att enbart kritisera underinstansens avgörande kan diskuteras, men en möj-
lighet som står tillbuds, se R. Lavin 2020b, s. 114. 
1091 Undanröjande och återförvisning kan tillgripas av den högsta instansen även om det inte 
föreligger ett rättegångsfel om det krävs för att målet ska bli utrett på tillfredställande sätt, jfr 
HFD 2000 ref 50 och NJA 1989 s. 646.  
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Ambassadmålet  
Ambassadmålet handlade i sak om ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL 
skulle beviljas eller inte. Migrationsöverdomstolen påtalade att domstolar har 
en mer begränsad roll i verkställighetshindersprövningar enligt 
12 kap. 19 § UtlL än vad Migrationsverket har när den ska pröva hinder enligt 
12 kap. 18 § UtlL. Enligt 12 kap. 18 § UtlL ska Migrationsverket ex officio 
beakta eventuella nya omständigheter. Inom ramen för en 12:19-prövning har 
domstolen, enligt Migrationsöverdomstolens mening, bara att beakta sådana 
omständigheter som sökanden åberopat till stöd för sitt yrkande om ny pröv-
ning.1092  

I Ambassadmålet hade migrationsdomstolen funnit att de omständigheter 
som de sökande åberopat – att de uppsökt hemlandsambassaden men förväg-
rats service beträffande resedokument m.m. – utgjorde sådana omständigheter 
att en ny prövning av deras skyddsbehov skulle beviljas enligt 12 kap. 19 § 
UtlL så att omständigheterna i målet kunde utredas ytterligare.  

Migrationsöverdomstolen fann emellertid att även om de åberopade om-
ständigheterna var av den karaktären att de skulle kunna utgöra ”nya omstän-
digheter” relevanta att betrakta under 12 kap. 19 § UtlL, så förelåg inget stöd 
i målet, utöver de muntliga berättelserna, för att de sökande uppsökt ambassa-
den och nekats service. Jag tolkar det som att Migrationsöverdomstolen inte 
gjorde någon värdering av den muntliga berättelsen, utan förväntade sig att de 
sökande skulle ha lagt fram ytterligare bevisning till stöd för påståendet om 
att de vänt sig till ambassaden. Vad för slags bevis Migrationsöverdomstolen 
såg framför sig framgår inte av domskälen, men bevissituationen verkar alltså 
ha brustit i robusthet, snarare än att bevisvärdet av de muntliga uppgifterna 
inte uppnådde den uppställda bevisvärdepunkten.1093  

Migrationsöverdomstolen vidtog inga utredningsåtgärder utan lät den en-
skilde stå risken för den ”svaga” bevisningen. Av domskälen kan inte utläsas 
om Migrationsöverdomstolen genom processledning försökt guida de sökande 
beträffande vad för typ av handlingar som skulle kunna föras in och bevisa att 
hemlandsambassaden nekat dem service. Det skulle ha varit intressant om Mi-
grationsöverdomstolen hade fört en diskussion om möjligheten att bevisa sö-
kandens påstående. Vad för slags skriftlig bevisning skulle sökanden ha 
kunnat prestera? Skulle personal från Migrationsverket, givet att sökanden 
inte förordnats ett offentligt biträde, kunnat bistå vid ambassadbesöket?1094 Jag 
föreställer mig att ambassaden, för det fall sökandens påstående faktiskt skulle 

                               
1092 Migrationsöverdomstolen har haft anledning att fundera över, inte minst med tanke på Euro-
padomstolens avgörande Europadomstolens dom av den 23 mars 2016 i målet F.G. mot Sverige, 
appl. 43611/11. Se vidare ovan fotnot 960. 
1093 Migrationsöverdomstolen anser därför att de åberopade omständigheterna inte är ”nya om-
ständigheter” utan enbart ”modifikationer” i förhållande till vad som redan prövats inom ramen 
för den ordinarie asylprocessen.  
1094 Skulle den asylsökande ha tagits i förvar enligt 10 kap. UtlL antar jag att personal från 
förvaret skulle ha ledsagat den sökande till ambassaden. 
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stämma, saknar skäl att lämna skriftlig bevisning beträffande omständigheten 
att de sökande tidigare har nekats service. Med tanke på att Migrationsöver-
domstolens syn skiljer sig från migrationsdomstolens synsätt i detta avseende 
(migrationsdomstolen ansåg att en ny prövning skulle beviljas så att omstän-
digheterna skulle kunna utredas ytterligare) så hade det varit intressant att få 
ta del av Migrationsöverdomstolens uppfattning. Migrationsöverdomstolen 
ändrade migrationsdomstolens dom och fastställde istället Migrationsverket 
avslagsbeslut.   
 
Notorietetsmålet  
I Notorietetsmålet väcktes frågan om migrationsdomstolen gjort fel som inte 
påpekade för den enskilda parten att domstolen inte delade dennes uppfattning 
om att det kunde anses vara allmänt känt att den folkgrupp som hen tillhörde 
var särskilt utsatt, utan att det fordrade bevisning. S.k. notoriska fakta får an-
nars läggas till grund för rättens prövning utan bevisning.1095  

Migrationsöverdomstolen gjorde bedömningen att det inte kunde ha krävts 
av migrationsdomstolen att den skulle ha förklarat för den enskilda parten att 
en viss omständighet inte utgjorde notoriska fakta. Den slutsatsen borde det 
offentliga biträdet självständigt ha dragit i och med att Migrationsverket i det 
överklagade avslagsbeslutet hade redovisat som sin uppfattning att den folk-
grupp som den sökande tillhörde inte generellt kunde anses vara flyktingar. 
Detta innebar enligt Migrationsöverdomstolens mening att den enskilda par-
ten, med hjälp av sitt biträde, borde ha tillfört målet den bevisning som hen 
ansåg var relevant med avseende på påståendet situationen i sökandens hem-
land.   

Intressant nog kan noteras att Migrationsöverdomstolen (liksom migrat-
ionsdomstolen) inte tog upp frågan om domstolens utredningsskyldighet be-
träffande landinformation. Visserligen hänvisade Migrationsöverdomstolen 
till Äkthetsmålet och de allmänna uttalanden som där gjordes angående Mi-
grationsverkets respektive migrationsdomstolarnas ansvar att se till att nöd-
vändig utredning förs in i målen. Faktum är dock att det utöver de tre rapporter 
som sökanden tillförde målet när det låg hos Migrationsöverdomstolen, inte 
går att utläsa av domen om det överhuvudtaget förkom någon landinformation 
i målet innan dess. Det borde betyda att såväl Migrationsverket som migrat-
ionsdomstolen prövade ärendet/målet helt i avsaknad av landinformation. Om 
detta stämmer är det anmärkningsvärt, inte minst med tanke på talet om det 
delade utredningsansvaret. 

I detta mål sammanföll bevisbördan och bevisföringsansvaret helt klart på 
den enskilda parten. Migrationsöverdomstolen uttalade sig inte om den befint-
liga landinformationen eller bevissituationen i övrigt, men i den mån domsto-
len bedömde att robusthetsbrister alltjämt förelåg måste dessa ha gått ut över 
den enskilda parten eftersom Migrationsöverdomstolen avslog överklagandet.  
                               
1095 P. O. Ekelöf et al. 2009, s. 58 ff. 
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Det faktum att målet enbart rörde statusfrågan och inte själva avlägsnande-
frågan kan möjligen ha påverkat Migrationsöverdomstolens resonemang be-
träffande domstolens utredningsansvar, men det är inget som går att utläsa av 
domskälen.    
 
Sammanfattning 
I de ovan nämnda målen var såväl bevisbördan som bevisföringsansvaret pla-
cerad på den enskilda parten. 

I AK-målet läktes robusthetsbristerna i målet genom Migrationsöverdom-
stolens utredningsåtgärder. I såväl Ambassadmålet som Notorietetsmålet var 
förhållandet det omvända.   

6.3.2. Bevisbördan och bevisföringsansvaret på 
Migrationsverket 

I detta avsnitt tas fyra mål upp vari Migrationsöverdomstolen har konstaterat 
att den befintliga utredningen brustit visavi en relevant omständighet och att 
såväl bevisbördan som bevisföringsansvaret åligger Migrationsverket. Det 
första exemplet, Uppenbarhetsmålet, handlar om Migrationsverket skäl för 
beslutet att förordna om omedelbar verkställighet. Det andra fallet, Länder-
målet, gäller om Migrationsverket hade rätt att pröva den sökandes asylskäl 
mot fler länder än hemlandet.1096 Det tredje fallet, Mottagandemålet, handlar 
om Migrationsverkets ansvar att tillse att ett asylsökande barn som har nekats 
uppehållstillstånd i Sverige och ska avlägsnas har ett ordnat mottagande i 
hemlandet.  

Uppenbarhetsmålet  
I ett av de allra första avgörandena från Migrationsöverdomstolen, Uppenbar-
hetsmålet, uttalade sig Migrationsöverdomstolen om dels utredningsansvaret 
som tillkommer Migrationsverket respektive domstolen, dels om hur uppen-
barhetsrekvisitet i bestämmelsen om omedelbar verkställighet enligt 
8 kap. 19 § UtlL (dåvarande 8 kap. 6 § UtlL) ska tolkas och tillämpas.  

Migrationsöverdomstolen påpekade att det måste anses åligga Migrations-
verket respektive migrationsdomstolen att förvissa sig om att det finns förut-
sättningar för ett beslut om omedelbar verkställighet i ett enskilt mål. Enligt 
Migrationsöverdomstolens mening saknades rättsliga förutsättningar för ett 
sådant förordnade i det aktuella målet. Enligt Migrationsöverdomstolens me-
ning kunde det inte anses vara uppenbart att den sökande saknade asylskäl. 
Dels ansåg Migrationsöverdomstolen att de omständigheter som sökande an-

                               
1096 MIG 2012:20, MIG 2011:5, MIG 2011:28 (Ländermålet), MIG 2014:22 (Vårdbehovsmå-
let), MIG 2015:23 (Mottagandemålet), MIG 2014:20 (Hemortsmålet), MIG 2015:1 (Garanti-
målet). 
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fört utan tvekan hade den rättsliga karaktären av asylskäl. Dels ansåg Migrat-
ionsöverdomstolen att den befintliga utredningen beträffande de anförda om-
ständigheterna var bristfällig i såväl omfattning som i kvalitet. 
Migrationsöverdomstolen framhöll särskilt tre brister.  

För det första hade Migrationsverket grundat sitt beslut på gammal landin-
formation. 

För det andra hade Migrationsverket under utredningen av sökandens asyl-
skäl misslyckats med att ställa relevanta följdfrågor med hänsyn till den land-
information som förelåg i målet. Migrationsöverdomstolen gav konkreta 
förslag på följdfrågor som den ansåg borde ha ställts. I det sammanhanget på-
pekade Migrationsöverdomstolen särskilt att Migrationsverket borde ha beak-
tat att målet gällde frågan om skyddsbehov och att sökanden saknade 
offentligt biträde.  

För det tredje borde Migrationsverket ha upplyst den sökande om vikten av 
att hen lämnade en fullständig asylberättelse eftersom det inte var säkert att 
hen skulle få fler tillfällen att yttra sig därom. Efter att ha fäst uppmärksamhet 
vid dessa brister prövade Migrationsöverdomstolen om bristerna hade, eller 
kunde ha, läkts av migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen noterade 
att migrationsdomstolen visserligen förfarit riktigt när den tillförde målet yt-
terligare landinformation eftersom sådan uppdaterad information behövdes 
för att kunna avgöra frågan om skyddsbehov. Däremot befanns migrations-
domstolens handläggning ändå vara bristfällig i och med att den hade dömt i 
målet utan att låta kommunicera landrapporterna med parterna i målet.  

Som jag tolkar Migrationsöverdomstolens domskäl menade den att Migrat-
ionsverkets utredningsbrister hade kunnat läkas av migrationsdomstolen om 
den hade förordnat den asylsökande ett offentligt biträde och om den kommu-
nicerat den uppdaterade landinformationen med parterna. Det kan noteras att 
Migrationsöverdomstolen ansåg att migrationsdomstolen borde ha official-
prövat sökandens asylskäl och ställt följdfrågor som den av domstolen inhäm-
tade landinformationen gav upphov till. Givet att bristen förelegat redan hos 
Migrationsverket och att migrationsdomstolen inte läkt utredningsbristerna 
(även om de tillfört målet relevant landinformation) återförvisades målet till 
Migrationsverket för förnyad utredning.  

När det gäller beslut om omedelbar verkställighet ligger således bevisbör-
dan på den beslutsfattande instansen, i första hand Migrationsverket. Det ålig-
ger även den beslutsfattande instansen att försäkra sig om att alla relevanta 
fakta och all relevant bevisning har förts in och prövats i målet eftersom för-
ordnandet om omedelbar verkställighet förutsätter att det är uppenbart att den 
sökande saknar behov av skydd och att ingen annan tillståndsgrund heller fö-
religger. 

Att bevisbördan för den materiella frågan om skyddsbehov antas ligga hos 
den sökande fråntar inte prövningsinstansens utredningsansvar beträffande sö-
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kandens asylskäl och om det finns grund för att förordna om omedelbar verk-
ställighet gällande avlägsnandebeslut. I och med att huvudregeln är att ett av-
lägsnandebeslut ska verkställas först när det har vunnit laga kraft är 
bevisbördans placering mer eller mindre självskriven när det gäller frågan om 
omedelbar verkställighet. Svårare är det dock att säga vilken beviskravsnivå 
som gäller för att en asylansökan ska anses vara uppenbart ogrundad och där-
med motivera ett förordnande om omedelbarverkställighet. Enligt förarbets-
uttalanden måste det ”vara helt klart att utlänningen inte genom att avlägsnas 
från Sverige kan komma att bli utsatt för förföljelse” för att ett förordande om 
omedelbar verkställighet ska komma i fråga”. 

Migrationsöverdomstolen har hänvisat till Uppenbarhetsmålet i ett antal ef-
terföljande prejudikat med avseende på Migrationsverkets och migrations-
domstolens generella utredningsansvar.1097  

Ländermålet  
I Ländermålet, behandlade Migrationsöverdomstolen frågan om Migrations-
verket respektive migrationsdomstolen haft fog för beslutet att pröva asylsö-
kandes behov av skydd gentemot flera länder. Den allmänna utgångspunkten 
är att endast ett land, det vill säga det land varifrån sökanden ursprungligen 
kommer, ska omfattas av prövningen. 1098 I undantagsfall kan det dock enligt 
8 kap. 20 st. 2 § UtlL finnas skäl att pröva om den asylsökande kan utvisas till 
ytterligare något land utöver sitt ursprungsland. Enligt Migrationsöverdom-
stolens bedömning åligger det Migrationsverket att visa att det är motiverat att 
pröva sökandens asylskäl mot flera olika länder.    

I det aktuella målet hade Migrationsverket med stöd av nämnda undantags-
regel kommit fram till att de sökandes asylskäl skulle prövas mot fyra olika 
länder. Bevissituationen var skral och bestod enbart av Migrationsverkets nå-
got svepande påstående om att ”det är allmänt känt att” personer med det et-
niska ursprung som sökandena har oftast kommer från något av de länder som 
omfattas av avlägsnandebeslutet. Migrationsverkets beslut överklagades och 
de asylsökande hävdade att de saknade anknytning till de länder som Migrat-
ionsverket utpekat och åberopade istället anknytning ett annat, femte, land. 
Migrationsdomstolen gjorde samma bedömning som Migrationsverket. Do-
men kom därefter att överklagas till Migrationsöverdomstolen som meddelade 
PT. Först då, alltså efter att överdomstolen fattat beslut om att ta upp målet 
tillprövning, beslutade Migrationsverket att föranstalta om språkanalyser i 
syfte att utreda och ånyo ta ställning till vilka länder som prövningen borde 
omfatta.  
                               
1097 Noteras ska dock att UtlL nuvarande regler ang. omedelbar verkställighet på grund av up-
penbart ogrundade ansökningar kommer att ändras fr.o.m. 1 maj 2021, se prop. 2020/21:71.   
1098 I strikt mening stadgar 8 kap. 20 § st. 2 UtlL att det undantagsvis är möjligt för beslutsin-
stansen att anvisa flera länder vartill verkställighet kan ske. Typexemplet är personer med dub-
belt medborgarskap. Om flera länder antas utgöra möjliga verkställighetsländer måste 
naturligtvis eventuella asylskäl prövas mot samtliga dessa länder. Se prop. 2003/04:50 s. 30.  
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Migrationsöverdomstolen uppmärksammade det anmärkningsvärda i att 
Migrationsverket först hos Migrationsöverdomstolen förordnande om språka-
nalys. Enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning måste Migrationsverket 
rimligen ha ansett att ärendena ”varit tillfredsställande utredda och klara för 
avgörande” redan då det fattade sitt beslut. Vidare anmärkte Migrationsöver-
domstolen på att Migrationsverket inte heller hade vidtagit någon ytterligare 
utredningsåtgärd under den tid som målen legat hos migrationsdomstolen. 
Därmed måste Migrationsverket anses ha haft ett utredningsansvar både som 
beslutsinstans och som motpart i överklagandeprocessen.  

Migrationsöverdomstolen gjorde bedömningen att det med hänsyn till in-
stansordningens princip inte vore lämpligt att den som första och enda instans 
prövar den nya bevisningen som Migrationsverket fört in i målet. Målet åter-
förvisades till Migrationsverket för förnyad prövning.1099 Om det hade varit 
möjligt att läka bristen hos/av migrationsdomstolen är dock oklart utifrån pre-
judikatet. 

Av det ovan sagda är det rimligt att dra slutsatsen att bevisbördan åligger 
Migrationsverket ifråga om omständigheter som motiverar att ett beslut ska 
omfatta flera länder. Samt att det faller inom ramen för Migrationsverkets ut-
redningsansvar att föra in relevant bevisning i detta avseende.  

Mottagandemålet  
Mottagandemålet gällde frågan om det varit riktigt att meddela ett återreseför-
bud enligt 12 kap. 15 a § UtlL på grund av att sökanden, som var ett ensam-
kommande barn, hade försuttit sin tidsfrist för frivilliga avresa.1100 
Migrationsöverdomstolen framhöll i domskälen att det framgår av utlännings-
lagens ett sådant förbud regelmässigt ska falla ut så snart en sådan frist försut-
tits men att bestämmelsen medger vissa undantag, exempelvis när tidsfristen 
försuttits av skäl utom utlänningens kontroll. Migrationsöverdomstolen ansåg 
att det undantaget var tillämpligt och lyfte fram den omständigheten att sökan-
den var ett barn och att staten – Migrationsverket främst - visavi ensamkom-
mande barn har ett särskilt ansvar och att barnets bästa enligt 1 kap. 10 § UtlL 

                               
1099 MIG 2011:5 uppvisar stora likheter med Ländermålet. I MIG 2011:5 finner Migrationsö-
verdomstolen att sökandenas modersmål i sig inte utgör tillräckliga bevis för att kunna säga att 
sökandena är hemmahörande i ett visst land eftersom det talas i flera olika länder. Migrationsö-
verdomstolen noterar att Migrationsverket inte vidtagit några ytterligare utredningsåtgärder i 
syfte att utreda sökandens eventuella anknytning till det aktuella landet. Det framgår inte direkt 
av domskälen vilka utredningsåtgärder Migrationsöverdomstolen syftar på, men det framkom-
mer av avgörandets recit att Migrationsverket anser att de anser att sökanden skulle kunna er-
hålla medborgarskap i det aktuella landet. Möjligen är det denna omständighet som 
Migrationsöverdomstolen har i åtanke. I vilket fall så anser Migrationsöverdomstolen att un-
derinstanserna inte haft fog för sitt beslut att låta avlägsnandebeslutet omfatta det aktuella lan-
det.  
1100 Återreseförbud innebär det att en härvarande utlänning förbjuds att återvända till Sverige 
under en viss tid, se ovan fotnot 626. 
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alltid måste beaktas. Migrationsöverdomstolen pekade därvid särskilt på be-
stämmelserna i 12 kap. 3 a § UtlL som stadgar att ett avlägsnandebeslut inte 
får verkställas utan att den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att 
barnet kommer få ett ordnat mottagande.1101 Migrationsöverdomstolen offi-
cialprövade alltså 12 kap. 3 a § UtlL och framhöll då att det åligger Migrat-
ionsverket att försäkra sig om att barnet har ett ordnat mottagande i hemlandet, 
i annat fall får avlägsnandebeslutet inte realiseras. Som jag tolkar avgörandet 
placerar Migrationsöverdomstolen bevisbördan på Migrationsverket att visa 
att det finns ett ordnat mottagande för barnet i hemlandet. När det gäller be-
visföringsansvaret yttrade Migrationsöverdomstolen att det asylsökande bar-
net visserligen, beroende på dess ålder och mognad, till viss del kan förväntas 
medverka i utredningen men att huvudansvaret för utredningen alltid är Mi-
grationsverkets.  

Mottagandemålet gällde inte initialt frågan om verkställighetshinder utan 
målet handlade om huruvida återreseförbud enligt huvudregeln i 
12 kap. 15 a § UtlL ska meddelas eller om undantag enligt bestämmelsens 
andra stycke är motiverat med hänsyn till att verkställighetshinder enligt 
12 kap. 3 a § UtlL föreligger. Går det att utläsa av domen vilket processubjekt 
som enligt överdomstolens mening ska visa att omständigheterna i målet talar 
för att ett undantag ska göras? Frågan är inte helt lätt att besvara i och med att 
Migrationsöverdomstolen menade att migrationsdomstolen inom ramen för 
prövningen av återreseförbudsfrågan har att officialpröva 1 kap. 10 § UtlL och 
ex officio beakta principen om barnet bästa. Vidare framhöll Migrationsöver-
domstolen att anledningen till att den sökande försuttit sin tidsfrist var att hen 
inte kunde lämna Sverige eftersom det inte fanns något ordnat mottagande i 
hemlandet. Det förefaller alltså som att bevisbördan vad gäller undantagsre-
geln låg på den sökande samtidigt som bevisbördan vad gäller ordnat motta-
gande placerades på Migrationsverket. I och med att utredningen brast vad 
gällde frågan om mottagandeförhållande i sökandens hemland så ansåg Mi-
grationsöverdomstolen att omständigheterna i målet var sådana att sökanden 
försuttit sin tidsfrist utan egen förskyllan och att det därmed inte var motiverat 
att meddela ett återreseförbud. Därför upphävdes underinstansernas beslut om 
återreseförbud.  

 
Sammanfattningsvis 
I ovan nämnda mål har Migrationsöverdomstolen dels funnit att utrednings-
bristerna i målet förelåg redan hos Migrationsverket, dels att dessa ankom på 
Migrationsverket att åtgärda. I något fall påtalade Migrationsöverdomstolen 
att migrationsdomstolen hade kunnat läka bristen, men att underinstansen inte 
vidtagit sådana åtgärder.  

                               
1101 Med ett ordnat mottagande avses enligt förarbetsuttalanden i prop. 2011/12:60 s. 95 exem-
pelvis en familjemedlem, en utsedd förmyndare, en mottagningsenhet väl lämpad för att ta hand 
om barn (såsom en social myndighet, barnhem eller annan lämplig institution).  
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6.3.3. Bevisbördan på den enskilde och bevisföringsansvaret 
på Migrationsverket 

Det har förekommit att Migrationsöverdomstolen gjort bedömningen att be-
visbördan för en viss omständighet ligger på den enskilde, men att det ändå är 
Migrationsverket som ska föra in den relevanta bevisningen. Som exempel på 
detta kan nämnas Läkemedelsmålet, Artikel3-målet och DNA-målet.  

Läkemedelsmålet  
Läkemedelsmålet gällde frågan om uppehållstillstånd på grund av sökandens 
hälsotillstånd skulle beviljas.1102 I målet var det ostridigt att den sökande led 
av en allvarlig sjukdom, men däremot var det omtvistat huruvida adekvat sjuk-
vård i hemlandet fanns att tillgå.  Migrationsöverdomstolen klargjorde redan 
inledningsvis att bevisbördan beträffande vårdmöjligheterna var placerad på 
den sökande och att beviskravet var ställt till sannolikt.1103 Sökanden hade hos 
Migrationsöverdomstolen fört in ett antal bevis till stöd för sitt påstående om 
avsaknaden av adekvat sjukvård i hemlandet. Domstolen ansåg dock att un-
derlaget var otillräckligt och förelade Migrationsverket att vidta ytterligare ut-
redningsåtgärder beträffande sjukvårdsmöjligheterna i den sökandes hemland. 
Migrationsöverdomstolen nämnde i det sammanhanget att det i allmänhet är 
svårt för enskilda personer att utreda vårdmöjligheterna utomlands vilket in-
nebär att utredningsansvaret regelmässigt aktualiseras i sådana sammanhang. 
Migrationsverket efterkom emellertid inte föreläggandet utan svarade att det 
inte besatt den sakkunskap som efterfrågades och hänvisade Migrationsöver-
domstolen att ta kontakt med utlandsbeskickningen i sökandens hemland eller 
grannland för vidare utredning. 

Migrationsöverdomstolen uttalade sig inte om den förutvarande handlägg-
ningen hos Migrationsverket och migrationsdomstolen, utan enbart process-
föringen hos Migrationsöverdomstolen berördes. Förmodligen hade det att 
göra med att den sökande förde in ytterligare bevisning hos Migrationsöver-
domstolen och på så sätt lyckades förändra bevissituationen i så måtto att Mi-
grationsöverdomstolen ansåg att den indikerade att den vård som den sökande 
var i behov av de facto saknades i dennes hemland.1104  

Det som möjligen grumlar denna tolkning är Migrationsöverdomstolens ut-
talande apropå det faktum att Migrationsverket inte hörsammade Migrationsö-
verdomstolens föreläggande om att inkomma med ytterligare utredning. 
                               
1102 Skälet till varför Vårdbehovsmålet (MIG 2014:22) behandlas under kategori 2 och inte i 
samband med Läkemedelsmålet (MIG 2010:23) har att göra med att Vårdbehovsmålet främst 
handlar om förutsättningarna för förordnande om omedelbar verkställighet enligt 
8 kap. 19 § UtlL.  
1103 Som argument för att beviskravet skulle ställas så lågt som sannolika anförde Migrationsö-
verdomstolen att det typiskt sett är svårt för den enskilde att föra bevisning beträffande sjuk-
vårdsmöjligheterna i hemlandet. 
1104 Jfr med MIG 2015:9 där Migrationsöverdomstolen anser att sökanden snarast spekulerar 
beträffande vårdmöjligheterna i hemlandet.  
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Migrationsöverdomstolen påtalade att den ”inte endast har berett Migrations-
verket tillfälle att motbevisa A:s och B:s påståenden […] utan gett verket i 
uppdrag att utreda frågan närmare”. Detta kan tolkas som att den givit Migrat-
ionsverket i uppdrag att inkomma med motbevisning i förhållande till den be-
visning som sökandena redan infört i målet, som om bevisvärdet av den 
befintliga bevissituationen sammanföll eller översteg bevisbördepunkten. Att 
vidta utredningsåtgärder (genom föreläggande) i syfte att motbevisa sökan-
dens påstående är enligt min mening något helt annat än att vidta utrednings-
åtgärder i syfte att berika en icke robust bevissituation.  

Det är förstås svårt att säkert veta vilka motiv som låg bakom Migrationsö-
verdomstolens utredningsåtgärd, men ur mitt perspektiv ligger det nära till 
hands att tolka Läkemedelsmålet så att det faller inom Migrationsverkets ut-
redningsansvar att bistå den enskilda parten med bevisning som rör förhållan-
dena i hemlandet eftersom det många gånger är svårt för den enskilde att leda 
sådana omständigheter i bevis. I Läkemedelsmålet rörde det sig specifikt om 
information gällande vårdmöjligheterna i hemlandet. Utredningsbristerna som 
alltjämt förelåg i det aktuella målet lades således Migrationsverket till last i 
och med att Migrationsöverdomstolen beviljade den sökande uppehållstill-
stånd i Sverige.  

Artikel3-målet  
I Artikel3-målet hade Migrationsöverdomstolen att bedöma en situation som 
delvis liknande den i det ovan nämnda Läkemedelsmålet även om Artikel3-
målet i sak handlade om ett uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 16 b § UtlL 
skulle beviljas en person som dömts till utvisning på grund av brott.1105 Sökan-
den i målet hävdade att hen skulle stå utan adekvat tillgänglig sjukvård i hem-
landet vilket med tanke på hens allvarliga sjukdomstillstånd skulle innebära 
att hens rättigheter enligt artikel 3 EKMR skulle kränkas om hen avlägsnades 
till hemlandet. Sökanden menade därför att det förelåg hinder mot verkställig-
het enligt 12 kap. 1 § UtlL. Migrationsöverdomstolen uttalade sig inte särskilt 
om bevisbördans placering beträffande sjukvårdsmöjligheterna i sökandens 
hemland men påpekade, med hänvisning till bl.a. Läkemedelsmålet (MIG 
2010:23) att ”[d]en utredning som Migrationsverket har företagit angående 
tillgången till vård […] måste anses vara alltför begränsad i förhållande till de 
mycket komplexa omständigheterna i målet”. Av det skälet visade Migrat-
ionsöverdomstolen målet åter till Migrationsverket för förnyad handläggning 
där. Avgörandet är intressant ur flera synvinklar. Sökanden argumenterade för 
att Migrationsverket borde axla en del av bevisbördan beträffande sjukvårds-
möjligheterna i sökandens hemland och hänvisade i det sammanhanget till 
                               
1105 Bestämmelsen i 12 kap. 16 b § UtlL gäller utlänningar som av allmän domstol utvisats på 
grund av brott men som ändå inte kan utvisas på grund av att det föreligger hinder mot verk-
ställighet och därför trots allt ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Enligt bestämmelsen kan 
hindret t.ex. utgöras av att den sökande riskerar illabehandling i strid med 12 kap. 1 § UtlL om 
hen tvingas återvända till sitt hemland.  



 
 
310 

Europadomstolens dom Paposhvili mot Belgien.1106 Migrationsöverdomstolen 
bemötte inte detta argument och uttalade sig i Artikel3-målet varken om be-
visbördans placering eller om rättens syn på innebörden av Europadomstols-
domens dom i Paposhvili.1107 Däremot står det helt klart att 
Migrationsöverdomstolen placerade ett utredningsansvar, en bevisförings-
börda, på Migrationsverket beträffande sjukvårdsmöjligheterna i den sökan-
des hemland. Till skillnad från Läkemedelsmålet var den sökande i Artikel3-
målet multisjuk och Migrationsöverdomstolen tog fasta på att underinstan-
serna borde ha utrett vårdmöjligheterna i hemlandet beträffande samtliga kon-
staterade sjukdomarna. Det sagda indikerar att vissa faktiska omständigheter 
inte utretts alls. Migrationsöverdomstolen uttalade sig inte om migrations-
domstolens möjligheter att läka utredningsbristerna vilket jag tolkar som att 
Migrationsöverdomstolen framförallt placerade bevisföringsansvaret på Mi-
grationsverket. Den tolkningen vinner stöd av att Migrationsöverdomstolen 
återförvisade målet till Migrationsverket för vidare utredning.    

DNA-målet  
Ett intressant mål i sammanhanget vari fokus var riktat mot identitetsfrågan är 
DNA-målet som bl.a. handlade om vilket bevis- och robusthetskrav som ska 
gälla beträffande den tillståndssökandes identitet. I och med att det var ett an-
knytningsmål och sökandena inte ännu rest till Sverige aktualiserades inte av-
lägsnandefrågan i målet. Migrationsöverdomstolen yttrade att det enligt fast 
praxis är den sökande som ska bevisa sin identitet och att beviskravet är 
styrkt.1108 Migrationsöverdomstolen har, som redan konstaterats i avsnitt 
6.2.1.2, genom sin praxis (jfr Bevislättnadsmålet) mer eller mindre ”låst” be-
visvärderingen med avseende på identitetsfrågan då den i princip har krävt ett 
giltigt pass för att en utlänning ska kunna anses ha styrkt sin identitet.  

I DNA-målet förklarade Migrationsöverdomstolen att även andra bevis 
skulle kunna utgöra tillräckliga bevis, och att bedömningen måste göras från 
fall till fall. I DNA-målet gjorde Migrationsöverdomstolen bedömningen att 
det inte var rimligt att kräva av de sökande, vilka befann sig utanför sitt hem-

                               
1106 Europadomstolens dom Europadomstolens dom av den 13 december 2016 i målet 
Paposhvili mot Belgien, appl. 41738/10.  
1107 Den kommenteras dock i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, RS/008/2020, var-
vid det framgår att Migrationsverket inställning är Paposhvili inte innebär någon större föränd-
ring av svensk praxis. Migrationsverket menar att bevisbördan alltjämt ligger på den sökande, 
att ett högt beviskrav gäller visavi sökandes sjukdomstillstånd och att Migrationsverket har ett 
utredningsansvar beträffande sjukvårdsmöjligheterna i hemlandet. Migrationsverket noterar 
dock att om det råder osäkerhet beträffande vårdmöjligheterna i den sökandes hemland måste 
Migrationsverket erhålla individuella och tillräckliga garantier från den mottagande staten om 
att lämplig behandling kommer att vara tillgänglig för personen ifråga. I annat fall får ett av-
lägsnande inte ske. Enligt Migrationsverkets uppfattning bör dylika garantier inhämtas först i 
verkställighetsstadiet och inte inom ramen för tillståndsansökan. På samma sätt resonerar Mi-
grationsöverdomstolen i Mottagandemålet.  
1108 Se MIG 2016:6. 
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land och var registrerade som UNHCR-flyktingar, att de skulle uppsöka hem-
landsmyndigheterna för att där ansöka om hemlandspass i syfte att för svenska 
myndigheter bevisa sin identitet. Dessutom påtalade Migrationsöverdomsto-
len att, i och med att anknytningspersonen i Sverige förklarats vara flykting, 
bör försiktighet iakttas med att hänvisa flyktingars familjemedlemmar att upp-
söka hemlandsmyndigheterna för att skaffa identitetshandlingar. Detta föran-
ledde Migrationsöverdomstolen att dra slutsatsen att beviskravet beträffande 
id-frågan i det aktuella målet borde sänkas, från styrkt till sannolikt, med följ-
den att passkravet kunde frångås.1109  

Vidare gjorde Migrationsöverdomstolen bedömningen att den befintliga 
bevissituationen inte var tillräcklig och slog fast att en DNA-utredning behöv-
des. Enligt Migrationsöverdomstolen föll detta inom ramen för Migrations-
verkets utredningsskyldighet varför målet återförvisades dit med instruktionen 
att en DNA-utredning behövdes.1110 Bevisbördan med avseende på id-frågan 
placerades således alltjämt på den enskilda parten men i och med att det fanns 
skäl att medge en bevislättnad – och därmed frångå passkravet – ålåg det Mi-
grationsverket inom ramen utredningsansvaret att ombesörja en DNA-utred-
ning.1111 Noteras kan att domstolarna enligt utlänningslagen inte får föranstalta 
om DNA-utredning utan domstolarna måste, om sådan utredning bedöms vara 
nödvändig, upphäva det överklagade beslutet och visa målet åter till Migrat-
ionsverket för fortsatt handläggning. 
 
Sammanfattning 
I Läkemedelsmålet och Artikel3-målet placerades bevisbördan beträffade 
sjukvårdsmöjligheterna i hemlandet visserligen på den enskilda parten men 
samtidigt ålåg det Migrationsverket att tillse bevissituationens robusthet. Ar-
gumentet här var främst att denna typ av faktiska omständigheter är svåra för 
den enskilda parten att skaffa fram. I Läkemedelsmålet hörsammande Migrat-
ionsverkets inte föreläggandet om att komma in med ytterligare utredning. I 
och med att Migrationsöverdomstolen avgjorde målet slutligt och beviljade 
den sökande uppehållstillstånd i Sverige, kan slutsatsen dras att eventuella ro-

                               
1109 Migrationsöverdomstolen beslutade således om ett slags bevislättnad med hänsyn till be-
vissvårigheterna i målet. Migrationsöverdomstolens lösning skulle också kunna förklaras i ro-
busthetstermer.  Argumentationen tar också då avstamp i de föreliggande bevissvårigheterna 
(med att införskaffa passhandlingar) men konsekvensbeskrivningen skulle se annorlunda ut. 
Istället för ett sänkt beviskrav skulle vi tala om ett sänkt robusthetskrav. På så sätt kan bevis-
kravet fortsatt stipuleras till styrkt, samtidigt som rätten blir fri i sin bevisvärdering. Då kan 
rätten utifrån de bevis som faktiskt finns i målet bedöma om sökandena bevisat sina identiteter. 
Poängen med att använda robusthetsbegreppet blir således att utgångspunkten i migrationsrät-
ten alltjämt kan vara att en passhandling krävs för att utlänning ska kunna bevisa sin identitet 
utan att den fria bevisvärderingen sätts på undantag. 
1110 Om prövningen hos underinstans efter återförvisning och om överinstansen kan ge bindande 
instruktioner se, L. Welamson och J. Munck 2016, s. 124. 
1111 Även Migrationsverket förefaller tolka Migrationsöverdomstolens avgörande på detta vis, 
se SR 20/2019. Knäckfrågan är dock alltjämt när en bevislättnad ska tillerkännas sökanden.  
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busthetsbrister gick ut över Migrationsverket. I Artikel3-målet gjorde Migrat-
ionsöverdomstolen istället bedömningen att målet skulle återförvisas till Mi-
grationsverket i syfte att verket skulle vidta erforderliga utredningsåtgärder 
och läka de befintliga robusthetsbristerna. 

Hur Migrationsöverdomstolen ställer sig till inhämtandet av garantier när 
det råder osäkerhet beträffande sjukvårdsmöjligheterna i hemlandet går inte 
att utläsa av Artikel3-målet. Sedan Artikel3-målet har Migrationsverket i rätts-
ligt ställningstagande gjort bedömningen att inhämtande av garantier kan gö-
ras i verkställighetsstadiet.1112 I Mottagandemålet konstaterar Migrationsöver-
domstolen att det är möjligt att inhämta garantier beträffande mottagandeför-
hållandena vid en Dublinöverföring på verkställighetsstadiet, alltså efter att 
själva överföringsbeslutet fattats.1113  

6.3.4. Bevisbördan på den enskilde och bevisföringsansvaret 
på domstolen 

Bevisbördan för att tillståndsgrundande omständigheter existerar åligger den 
enskilda parten. Emellertid har Migrationsöverdomstolen i flera avgöranden 
påtalat att Migrationsverket och migrationsdomstolarna har ett ansvar att se 
till målet att blir tillräckligt utrett trots att det rör sig om tillståndsmål.  

Migrationsöverdomstolen har särskilt uppmärksammat domstolens utred-
ningsansvar beträffande landinformation, autenticiteten av inlämnade doku-
ment, identitetsfrågor samt tortyrskador.  

När det gäller just ansvaret för landinformation har Migrationsöverdomsto-
len i flera avgöranden uttalat att såväl Migrationsverket som migrationsdom-
stolarna har ett ansvar att föra in relevant och aktuell landinformation. I 
exempelvis Uppenbarhetsmålet framhöll Migrationsöverdomstolen att mi-
grationsdomstolen hade förfarit riktigt när den infört uppdaterad landinform-
ationen i målet, även om migrationsdomstolen enligt Migrations-
överdomstolens mening också borde ha kommunicerat den nya landinformat-
ionen med parterna i målet innan domstolen prövade målet i sak. Migrations-
domstolens utredningsansvar med avseende på landinformation bekräftas 
senare av Värnpliktsmålet.  

 Som tidigare nämnts har jag inte funnit något avgörande i vilket Migrat-
ionsöverdomstolen har fört in landinformation och då explicit hänvisat till 

                               
1112 SR 008/2020 s. 6. 
1113 Mot bakgrund av Mottagandemålet vari Migrationsöverdomstolen gör bedömningen att ga-
rantier beträffande ett ordnat mottagande ska inhämtas på verkställighetsstadiet ligger det möj-
ligen i korten att även garantier beträffande sjukvårdsmöjligheter kan inhämtas i 
verkställighetsstadiet. Problemet med en sådan ordning, som jag ser det och som jag också 
nämnde vid analysen av Mottagandemålet är att en annan bedömning krävs vid verkställighets-
hindersfrågan än vid tillståndsprövningen, och dessutom förutsätter detta att Migrationsverket 
ex officio verkligen beaktar det ev. hindret vid verkställighet. Att tillståndsprövningen och verk-
ställighetsbedömningen inte blir kongruenta är viktigt att uppmärksamma.     
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8 § FPL. Däremot har jag funnit att Migrationsöverdomstolen i ett antal mål 
har fört in landinformation. 1114 I några av dessa fall hänvisas till domstolens 
utredningsansvar, i andra fall görs utredningsåtgärden utan sådan hänvisning. 
I det följande ska jag ge ett exempel på när Migrationsöverdomstolen konsta-
terat att landinformationen i målet inte är tillräcklig och ex officio fört in yt-
terligare landrapporter, Väpnadkonfliktmålet. 

Förutom dessa mål som rör domstolens ansvar att utreda landinformation 
ska Äkthetsmålet som rör domstolens ansvar att bistå den sökande med att 
utreda autenticiteten av officiella dokument, och Tortyrskademålet som hand-
lar om domstolens ansvar att tillse utredningen av tortyrskador behandlas. I 
såväl Äkthetsmålet som Tortyrmålet tar Migrationsöverdomstolen sin ut-
gångspunkt i 8 § FPL.  
 

Väpnadkonfliktmålet  
I Väpnadkonfliktmålet förde Migrationsöverdomstolen in ett antal landrap-
porter beträffande situationen i den asylsökandes hemland. Det framgår av 
domen att Migrationsöverdomstolen förde in landinformation ex officio, men 
utredningsåtgärden inte explicit förankrades i 8 § FPL. Inte heller förklarade 
domstolen att utredningsåtgärden skedde inom ramen för dess utredningsan-
svar. Slutsatsen kan likväl dras att Migrationsöverdomstolen ansåg att den 
borde föra in landinformation när/om sådan behövs för att utredningen ska bli 
robust.  

Till viss del står detta mål i kontrast till andra avgöranden, och kanske fram-
förallt Notorietetsmålet i vilket Migrationsöverdomstolen fann att det inte låg 
på migrationsdomstolen (eller Migrationsverket) att föra in landinformation. 
 

Äkthetsmålet  
Äkthetsmålet utgör Migrationsöverdomstolens första prejudikat och är intres-
sant av flera skäl, kanske framförallt eftersom den ger vid handen att Migrat-
ionsöverdomstolen förefaller ha dragit slutsatsen att migrationsdomstolens 
utredningsansvar är mer långtgående än Migrationsverkets. I sak handlade 
målet om huruvida den asylsökande skulle beviljas skydd och uppehållstill-
stånd i Sverige på grund av att hen riskerade dödsstraff i sitt hemland. Sökan-
den hade lämnat in kopia av en dödsdom.1115 Migrationsöverdomstolen fann 

                               
1114 Hierarkimålen (UM 10509-10 och UM 10483-10) samt Hemortsmålet (MIG 2014:20) läks 
bristerna, målet prövas i sak och uppehållstillstånd beviljas, i Förbättringsmålet läks bristerna 
(till del), målet återförvisas till Migrationsverket för en förnyad prövning med hänsyn till in-
stansordningsprincipen, Hedersvåldsmålet (MIG 2011:6) bristerna läks, målet prövas i sak och 
uppehållstillstånd beviljas, Väpnadkonfliktmålet (MIG 2009:27) bristerna läks, målet prövas i 
sak och uppehållstillstånd beviljas, Kvinnohandelsmålet (MIG 2010:6) bristerna läks, målet 
prövas i sak men tillstånd beviljas inte. 
1115 Motsvarande bedömning gjordes i Kontrollmålet (MIG 2007:55) visavi Migrationsverket.  



 
 
314 

att Migrationsverket hade vidtagit tillräckliga utredningsåtgärder i och med att 
myndigheten bl.a. haft två muntliga genomgångar och tagit kontakt med am-
bassaden med anledning av domen. Däremot ansåg Migrationsöverdomstolen 
att migrationsdomstolen i besvärsprocessen inte fullföljt sitt utredningsansvar 
enligt 8 § FPL eftersom den enbart dömt på grundval av det utrednings-
material som legat till grund för Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen 
menade att migrationsdomstolen har ett eget utredningsansvar enligt 8 § FPL, 
som den inte axlat. Migrationsdomstolen hade exempelvis inte genomfört nå-
gon muntlig förhandling eller tagit kontakt med ambassaden för att kontrollera 
domens äkthet. Migrationsöverdomstolen underströk att migrationsdomstolen 
inte nödvändigtvis måste genomföra utredningsåtgärder egenhändigt utan att 
den kan ge anvisningar till parterna angående vilken utredning som behövs, 
men att målet kommer att avgöras i befintligt skick om part inte följer uppma-
ningen. Enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning skulle migrationsdom-
stolen alltså ordnat med muntlig förhandling för att kunna bedöma sökandens 
trovärdighet samt vidtagit ytterligare kontakter med utlandsbeskickningen för 
att utreda dödsdomens äkthet och sökandens identitet. Målet återförvisades till 
migrationsdomstolen. 

Utredningen som fanns hos migrationsdomstolen var densamma som Mi-
grationsverket lagt till grund för sitt beslut, men trots det ansåg Migrationsö-
verdomstolen inte att den var robust nog för migrationsdomstolen att döma på. 
Att en migrationsdomstol ska hålla muntlig förhandling i ett mål där den sö-
kandes berättelse sätts i fråga har Migrationsöverdomstolen slagit fast i senare 
praxis och detta är förstås en viktig slutsats att dra av domen. Men därutöver 
gjorde Migrationsöverdomstolen bedömningen att migrationsdomstolen 
borde ha vidtagit ytterligare utredningsåtgärder beträffande bl.a. domens äkt-
het. Enligt Migrationsöverdomstolens mening kan således en migrationsdom-
stol inte utan vidare utgå från Migrationsverkets utredning utan den måste 
alltid med hänsyn till 8 § FPL självständigt se till att utredningen i målet är 
tillräckligt robust och tydligt motivera sina egna ställningstaganden i domskä-
len.  

Tortyrmålet  
Tortyrmålet handlade om migrationsdomstolens utredningsansvar beträffande 
påstådda asylskäl; risken för tortyr. I Tortyrmålet hade den enskilda parten 
anfört att hen riskerade att utsättas för tortyr vid ett eventuellt återvändande 
till hemlandet. Hen påstod att hen i hemlandet innan flykten utsatts för tortyr 
och som bevis härför hade hen till migrationsdomstolen lämnat in läkarintyg 
från en vårdcentral. Intygen fanns alltså inte hos Migrationsverket i den initi-
ala prövningen. Migrationsdomstolen fann emellertid att det införda intyget 
inte bevisade den åberopade tortyren och avslog asylansökan. Målet överkla-
gades till Migrationsöverdomstolen som med hänvisning till Europadomsto-
lens dom RC mot Sverige slog fast att det införda läkarintyget aktualiserade 
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migrationsdomstolens utredningsansvar av det skälet att intyget indikerade att 
tortyr kunde ha förekommit. Noteras ska att Migrationsöverdomstolen inte 
menade att den sökande med hjälp av intyget hade lyckats uppfylla sin bevis-
börda utan endast att det ”indikerade” att tortyr kunde ha inträffat varför det 
borde ha föranlett migrationsdomstolen att vidta ytterligare utredningsåtgär-
der. Det förefaller således finnas en referenspunkt som infaller innan bevis-
bördepunkten är uppfylld som aktiverar utredningsansvaret. Ett sätt att förstå 
den här situationen är att klä den i robusthetstermer och ställa den i relation 
till officialprincipen.1116 Prövningsinstansen, i detta fall migrationsdomstolen, 
har ett ansvar för utredningens robusthet och när sökanden har indikerat att 
tortyrskador eventuellt föreligger så är det domstolens ansvar att se till att ut-
redningen beträffande den omständigheten blir robust. Migrationsöverdom-
stolen menade att den inte borde vida sådana utredningsåtgärder som sista 
instans och hänvisade till instansordningens princip och MIG 2007:31. Att 
målet återförvisades till migrationsdomstolen och inte till Migrationsverket 
får antas bero på att intyget lämnades in till domstolen i besvärsprocessen.1117  
 
Sammanfattning 
Vad gäller frågan om domstolens utredningsansvar beträffande landinformat-
ion framgår det av allmänna uttalanden som Migrationsöverdomstolen har 
gjort i bl.a. Uppenbarhetsmålet och Metodmålet att den anser att det faller 
inom ramen för domstolens ansvar att se till att relevant och uppdaterad land-
information tillförs målet. I bl.a. Väpnadkonfliktmålet tillförde Migrationsö-
verdomstolen ex officio landinformation beträffande förhållandena i den 
sökandes hemland. Även om domstolen inte förankrade åtgärden i 8 § FPL 
måste utredningsåtgärden anses vara grundad i den bestämmelsen. Till viss 
del står dessa mål i kontrast till andra avgöranden, och kanske framförallt No-
torietetsmålet i vilket Migrationsöverdomstolen fann att det inte låg på migrat-
ionsdomstolen (eller Migrationsverket) att föra in landinformation. 

När det gäller Äkthetsmålet kan konstateras att Migrationsöverdomstolen 
ställer två olika krav på migrationsdomstolen som båda relaterar till domsto-
lens utredningsansvar. Dels att migrationsdomstolen ska hålla muntlig för-
handling som en utredningsåtgärd och för att kunna göra en självständig 
värdering av den sökandes asylberättelse. Dels att migrationsdomstolen ska 

                               
1116 Indikationen relaterar inte bara till bevisbördans uppfyllande utan också till kvaliteten och 
omfattningen av den befintliga utredningen. Hade intyget producerats av en expert vid Kris och 
traumacenter och inte en allmänläkare vid vårdcentral hade intyget sannolikt givits ett högre 
bevisvärde (och kanske till och med uppfyllt bevisbördepunkten). Genom att kräva av migrat-
ionsdomstolen att den ska ombesörja en utredning företagen av en person med specialistkom-
petens försäkrar sig Migrationsöverdomstolen om att domstolen tar ansvar för utrednings 
robusthet. Vi vet inte om en tortyrskadeutredning kommer tala för eller mot det inlämnade lä-
karintyget, men vi vet att utredningen är mer solid än innan. Jfr resonemangen i kap. 2 särskilt 
avsnitt 2.1.8. 
1117 Jfr MIG 2014:21 i vilket Migrationsöverdomstolen slår fast att Migrationsverkets utred-
ningsansvar aktualiseras när ett läkarintyg beträffande tortyrskador lämnas in till den instansen.  
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bistå den asylsökande med att granska autenticiteten av den införda dödsdo-
men genom att exempelvis kontakta en utlandsbeskickning. 

Även i Tortyrmålet slås fast att det faller inom ramen för en migrations-
domstols utredningsansvar att bistå en asylsökande i att ta fram ytterligare be-
visning beträffande tortyrskador som den sökande påstår sig ha när den 
bevisning som den sökande själv har tillfört målet ger indikationer om att tor-
tyr kan ha förekommit. I Tortyrmålet rådde ingen egentlig tvekan om att mi-
grationsdomstolen inte ansåg att läkarintyg från en vårdcentral dög som 
bevisning utan att en s.k. tortyrskadeutredning enligt Istanbulprotokollet er-
fordrades för att bevissituationen skulle bli robust. Enligt Migrationsöverdom-
stolens mening föll det inom ramen för migrationsdomstolens 
utredningsansvar att tillse att den asylsökande erbjöds att genomgå en sådan 
specifik undersökning. Prejudikatet lämnar öppet för när den införda bevis-
ningen ska anses ”indikera” att den sökande har utsatts för tortyr i sitt hemland 
och därmed, om domstolen inte anser sig kunna fästa tilltro till uppgifterna, 
aktualisera en skyldighet för domstolen att vidta utredningsåtgärder.  
 

6.3.5. Bevisbördan på Migrationsverket och 
bevisföringsansvaret på domstolen  

 
Det är i vissa fall svårt att skilja mellan Migrationsverkets och domstolens 
utredningsansvar. Detta gäller särskilt när migrationsdomstolen officialprövar 
en viss omständighet eller lagrum. I och med att domstolen i strikt mening 
aldrig kan vara part i målet kan inte heller bevisbördan placeras på domstolen. 
Samtidigt åligger det domstolen enligt 8 § FPL att ytterst ansvara för utred-
ningens robusthet. Domstolen har således ett bevisföringsansvar även om den 
inte kan sägas ha en bevisbörda.  

I det följande kommer jag att ge några exempel på domar då bevisbördan 
har placerats hos Migrationsverket och bevisföringsansvaret hos migrations-
domstolen. Jag har inte kunnat se, utifrån Migrationsöverdomstolens domskäl, 
att någon principiell skillnad gjorts mellan Migrationsverkets och domstolar-
nas ansvar för bevisföringen. I de fall då Migrationsöverdomstolen har lastat 
migrationsdomstolen beror det på att migrationsdomstolen har eller borde ha 
prövat en viss fråga ex officio.  

En allmän reflektion är att Migrationsöverdomstolen i flera av dessa mål 
betonar den materiella rättens tvingande karaktär. Att internflykt ska prövas, 
att vandel ska prövas, att uteslutande ska prövas.1118 Det borde betyda att Mi-
grationsöverdomstolen anser att prövningsinstansen ska efterforska om de 

                               
1118 Det är Migrationsverket som har bevisbördan för omständigheter relevanta för internflykt 
enligt MIG 2009:4, uteslutande enligt Fängelsemålet (MIG 2014:24), vandel enligt Vandels-
målet (2018:5) och återreseförbud enligt Återreseförbudsmålet (MIG 2012:11).  
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faktiska omständigheterna i målet ger vid handen att grund för exempelvis 
uteslutande finns. I vad mån en migrationsdomstol i dylika fall ska vidta yt-
terligare utredningsåtgärder utöver processledning för det Migrationsverket 
inte på egen hand läker bristen/bristerna är svårt säga utifrån Migrationsöver-
domstolens praxis. Nedan behandlas Internflyktsmålet och Uteslutandemålet. 

Internflyktsmålet 
I Internflyktsmålet slog Migrationsöverdomstolen fast att internflyktsalterna-
tivet utgör en integrerad del av asylprövningen och därför måste den instans 
som prövar en asylansökan, och finner att den sökande är att betrakta som 
skyddsbehövande, ex officio ta upp frågan om det föreligger ett internflykt-
salternativ, det vill säga om den skyddsbehövande kan få skydd av hemlands-
myndigheterna i någon annan del av hemlandet.   

Migrationsöverdomstolen betraktar alltså internflyktsfrågan som ”tving-
ande” i meningen att den ska prövas. Bevisbördan ligger i detta avseende på 
Migrationsverket och inte på den asylsökande. När en migrationsdomstol, som 
i det aktuella fallet, gör en annan bedömning än Migrationsverket och anser 
att den sökande är att betrakta som skyddsbehövande måste migrationsdom-
stolen självständigt pröva frågan om internflykt. Det innebär, enligt Migrat-
ionsöverdomstolen, att i den mån informationen i målet brister vad gäller 
eventuella internflyktsmöjligheter så ska migrationsdomstolen använda sin 
processledande verksamhet för att klargöra frågan. Vad detta i praktiken inne-
bär är oklart. Förväntas migrationsdomstolen föra in relevanta omständigheter 
och aktuell landinformation på egen hand, eller ska en migrationsdomstol of-
ficialförelägga Migrationsverket att utveckla sin talan i det avseende? Migrat-
ionsöverdomstolens avgörande ger inga raka besked. Enligt min uppfattning 
finns det ingenting som hindrar en migrationsdomstol från att föra in bevis-
ning, men frågan är om en migrationsdomstol också har en skyldighet att of-
ficialpröva omständigheter till nackdel för den enskilde.   

Migrationsöverdomstolen gjorde det tydligt i Internflyktsmålet att oaktat 
bevisbördans placering ska det framgå av domskälen om, och i så fall hur, 
frågan om internflykt har bedömts av domstolen. Jag ser inga skäl att invända 
mot den ståndpunkten; underlåten officialprövning bör ses som ett rättegångs-
fel. Däremot är det värt att reflektera över det faktum att Migrationsöverdom-
stolen upphävde migrationsdomstolens beslut att bevilja den asylsökande 
uppehållstillstånd av det skälet att migrationsdomstolen inte officialprövat en 
fråga som Migrationsverket har att bevisa. Med tanke på det ojämna styrke-
förhållandet mellan Migrationsverket och den asylsökande är det enligt min 
mening inte helt givet att en migrationsdomstol ex officio ska pröva huruvida 
det föreligger ett internflyktsalternativ eftersom det är en sak för Migrations-
verket att bevisa.  
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Uteslutandemålet  
Uteslutandemålet handlar om en asylsökande som i och för sig har asylskäl 
men ändå nekas status som skyddsbehövande på grund av att hen har gjort sig 
skyldig till grov brottslighet. Migrationsöverdomstolen fann att när en migrat-
ionsdomstol som överväger att bevilja en asylsökande uppehållstillstånd i 
Sverige så måste den pröva om det finns skäl enligt UtlL att utesluta den sö-
kande från status som skyddsbehövande. Bevisbördan för att en asylsökande 
bör uteslutas ligger visserligen på Migrationsverket, men det fråntar inte mi-
grationsdomstolens ansvar att ex officio ta upp frågan till prövning. Migrat-
ionsöverdomstolen konstaterade att det inte framgått av migrationsdomstolens 
dom om och hur den prövat uteslutandefrågan och eftersom uteslutandefrågan 
är att anse som en del av skyddsbehovsbedömningen återförvisades målet till 
migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen ansåg således att migrations-
domstolen vid sin prövning ex officio skulle ha lyft frågan om uteslutande 
eftersom domstolen enligt 8 § FPL har ett utredningsansvar.  

Resonemanget känns igen från Internflyktsmålet. En intressant aspekt av 
Uteslutandemålet är Migrationsöverdomstolens argument att utrednings-
materialet gav indikationer om att den sökande gjort sig skyldig till grov 
brottslighet och att migrationsdomstolen borde ha fäst uppmärksamhet vid 
detta. Enligt Migrationsöverdomstolens mening borde allvaret och omfatt-
ningen av sökandens aktiviteter i hemlandet ha utretts genom migrationsdom-
stolens försorg och domstolen borde ha förelagt parterna att yttra sig i den 
delen. Längre än så går Migrationsöverdomstolen inte i sitt resonemang om 
utredningsansvaret. Möjligen indikerar detta att Migrationsöverdomstolens 
hållning är att en migrationsdomstol bör processleda parterna och på så sätt 
förmå dem att föra in relevant bevisning, men att en domstol inte ska gå längre 
än så och alltså inte självständigt inhämta bevisning. Enligt min tolkning av 
8 § FPL och officialprincipen så finns det i och för sig ingenting som lägger 
hinder i vägen för en migrationsdomstol att vidta självständiga utredningsåt-
gärder om bevissituationen inte är robust, men det är alltid mindre betänkligt 
att vidta åtgärder till den enskilda partens förmån än nackdel.   

6.3.6. Sammanfattning och konklusion 
Genom att analysera mål i vilka Migrationsöverdomstolen funnit utrednings-
brister och strukturera en analys utifrån bevisbördan och bevisföringsansva-
rets placering har jag kunnat visa att det inte entydigt är så att den part som 
har bevisbördan i något visst avseende också har bevisföringsansvaret. Det 
innebär att den asylsökande ibland, men inte alltid, ensamt svarar för att föra 
in bevisning med avseende på en omständighet som hen har bevisbördan för. 
Detsamma gäller för Migrationsverket, även om det är något oklart huruvida 
Migrationsöverdomstolen anser att migrationsdomstolen bör gå längre än att 
påpeka för Migrationsverket att ytterligare utredning behövs.  
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Som exempel på när bevisbördan och bevisföringsansvaret har sammanfal-
lit på den enskilda parten kan Notorietetsmålet nämnas. I det målet, vari enbart 
statusförklaringsfrågan var föremål för prövning, ansåg Migrationsöverdom-
stolen att bevisbördan för situationen i sökandens hemland i ett specifikt av-
seende låg på den enskilda parten och att denne också hade bevis-
föringsansvaret. Den enskilda parten hade hävdat att situationen i hemlandet 
var notoriskt känd och hade därför utgått från att någon särskild landinform-
ation inte behövdes. Migrationsdomstolen avgjorde målet utan att påpeka för 
den enskilda parten att den inte delade bedömningen att situationen utgjorde 
notoriska fakta och utan att ex officio berika bevissituationen. Migrationsö-
verdomstolen ansåg att migrationsdomstolen hade gjort rätt och att det inom 
ramen för 8 § FPL inte kunde krävas att den förde in landinformation eftersom 
den enskilda parten företräddes av ett ombud som självständigt borde ha för-
stått att situationen inte var notoriskt känd i och med Migrationsverkets av-
slagsbeslut. Detta avgörande går stick i stäv med exempelvis 
Väpnadkonfliktmålet där Migrationsöverdomstolen ex officio för in landin-
formation, eller med Läkemedelsmålet vari i Migrationsöverdomstolen före-
lade Migrationsverket att inkomma med bevisning rörande 
hemlandsförhållandena i ett specifikt avseende eftersom det inte sällan kan 
vara svårt för den enskilda parten att få fram bevisning gällande situationen i 
hemlandet. Kanske ska Notorietetsmålet framförallt förstås som ett avgörande 
som riktar kritik det offentliga biträdet som inte förde in erforderlig landin-
formation trots att denne enligt domstolens bedömning borde ha förstått att 
landinformation behövdes. Kanske resonerade domstolen på det viset, men 
officialprincipen blir inte mindre giltig för att den enskilda parten represente-
ras av ett offentligt biträde. Ett annan möjlig tolkning är att Migrationsöver-
domstolen ansåg att ett lägre robusthetskrav kunde ställas eftersom målet inte 
rörde frågan om uppehållstillstånd/avlägsnande utan enbart statusförklarings-
frågan.       

I flera av de mål som tjänat som exempel i den föreliggande analysen så 
har bevisbördan legat på den enskilda parten samtidigt som Migrationsöver-
domstolen gjort bedömningen att det ålegat prövningsinstansen att föra in be-
visning och läka eventuella robusthetsbrister. Det nyss nämnda 
Läkemedelsmålet är ett sådant men också Arikel3-målet, DNA-målet, Kon-
fliktmålet, Äkthetsmålet och Tortyrmålet.  

 I Tortyrmålet slog Migrationsöverdomstolen fast att migrationsdomstolen 
borde ha tillsett att den sökandes eventuella tortyrskador ytterligare utreddes 
givet att den enskilda parten lämnat in bevisning i form av läkarintyg/journa-
lanteckningar som indikerade tortyrskador. Vilket i sin tur indikerade att hens 
asylberättelse förtjänade tilltro. Bevisbördan låg alltjämt på den asylsökande, 
men bevisföringsansvaret placerades således på prövningsinstansen. Migrat-
ionsöverdomstolen återförvisade målet till migrationsdomstolen för förnyad 
prövning där.  



 
 
320 

I några av de mål som tagits upp i detta avsnitt har såväl bevisbördan som 
bevisföringsansvaret placerats på Migrationsverket. Ett sådant exempel utgörs 
av Ländermålet vari Migrationsöverdomstolen gör bedömningen att det un-
dantagsvis är möjligt att pröva en asylansökan mot flera olika länder men att 
det i så fall är upp till Migrationsverket att visa att det verkligen föreligger 
skäl för detta. Migrationsöverdomstolen bedömde att Migrationsverket, som 
var den bevisbördebärande parten, hade fattat sitt beslut utifrån ett alltför tunt 
underlag. Migrationsöverdomstolen vidtog ingen utredningsåtgärd för att 
eventuellt läka bristen utan dömde målet i sak. Läkemedelsmålet är ett exem-
pel på samma tema. 

I ett antal av de mål som berörts i avsnittet har Migrationsöverdomstolen 
ansett att domstolens utredningsansvar har omfattat även sådana omständig-
heter som Migrationsverket haft att bevisa. Som exempel härpå kan Intern-
flyktsmålet nämnas. I det målet hade migrationsdomstolen av domskälen att 
döma inte beaktat frågan om den enskilda parten, som bedömdes vara skydds-
behövande, hade något s.k. internflyktsalternativ att tillgå. Enligt Migrat-
ionsöverdomstolens mening utgjorde den frågan en integrerad del av 
skyddsbehovsbedömningen och även om bevisbördan ålåg Migrationsverket 
borde migrationsdomstolen ha lyft frågan ex officio. Detta särskilt som Mi-
grationsverket i det överklagade beslutet hade gjort bedömningen att den asyl-
sökande saknade skyddsbehov och därför skulle avlägsnas från Sverige.  

Inledningsvis i avhandlingen ställdes frågan om hur Migrationsöverdom-
stolens syn på 8 § FPL tagit sig uttryck i prejudikatbildningen. I flera fall har 
Migrationsöverdomstolen uttalat att Migrationsverket liksom domstolarna har 
ett ansvar att bistå den enskilda parten att utreda relevanta omständigheter och 
föra in relevant bevisning. Särskilt tydligt är detta när det kommer till landin-
formation, även om Migrationsöverdomstolen inte explicit i någon av de do-
mar som omfattas av det föreliggande arbetet har fört in landinformation med 
stöd av 8 § FPL. Det råder emellertid ingen tvekan om att det enligt Migrat-
ionsöverdomstolens mening åligger inte bara Migrationsverket utan även 
domstolarna att tillse att aktuell landinformationen tillförs målen, i alla fall 
asylmålen. Tydliga exempel på detta står att finna i Äkthetsmålet och Läke-
medelsmålet. Därutöver har Migrationsöverdomstolen i flera fall fört in land-
information i det tysta, det vill säga utan att närmare kommentera åtgärden. 
Väpnadkonfliktmålet utgör ett sådant exempel, men det finns som sagt flera.  

I flera fall har Migrationsöverdomstolen kommenterat att migrationsdom-
stolen förbisett att pröva ett visst rekvisit eller en viss omständighet som enligt 
Migrationsöverdomstolens mening borde ha prövats ex officio. Internflykts-
målet är ett sådant exempel. I det fallet återförvisade Migrationsöverdomsto-
len målet till migrationsdomstolen eftersom det enligt överdomstolens mening 
inte kunde utläsas av domskälen om och i så fall hur det så kallade internflykt-
salternativet hade bedömts. Enligt Migrationsöverdomstolens mening måste 



 
 

321

det interna flyktalternativet bedömas inom ramen för en skyddsbehovsbedöm-
ning eftersom internflyktsalternativet utgör en integrerad del av skyddsbe-
hovsfrågan. Eftersom migrationsdomstolen hade, till skillnad från 
Migrationsverket, bedömt att den asylsökande var att betrakta som skyddsbe-
hövande ansåg Migrationsöverdomstolen att det ålåg migrationsdomstolen att 
ta upp internflyktsalternativet ex officio även om bevisbördan i det avseende 
ligger på Migrationsverket.  

Att nå materiellt riktiga avgöranden förefaller således vara centralt för Mi-
grationsöverdomstolen i dess dömande verksamhet. Det är således inte alls 
självklart att den part som bär bevisbördan också alltså bär bevisföringsans-
varet. Migrationsöverdomstolen har vid några tillfället sagt att ”bevisbördan 
är delad” eller att ”ansvaret är delat” vilket rimligen ska förstås som att den 
bevisbördebärande parten inte ensam ska bära hela bevisföringsansvaret. I 
detta avseende synes Migrationsöverdomstolen gripa in till gagn för såväl den 
enskilda parten som Migrationsverket. Det innebär att Migrationsöverdomsto-
len ibland ex officio berikar bevissituationen och ibland återförvisar målet till 
Migrationsverket eller migrationsdomstolen för att läka robusthetsbristen och 
ånyo pröva målet.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med avhandlingen är att belysa vad officialprincipen innebär för dom-
stolens roll och utredningsansvar enligt 8 § FPL vid prövningen av migrat-
ionsmål och särskilt asylmål. Två huvudfrågor behandlas. Den första rör 
frågan om hur domstolens utredningsansvar i migrationsprocessen kan förstås 
utifrån en analys av rättskällorna, framförallt doktrin och förarbeten. Med ut-
gångspunkt i den allmänna processrättens begreppsbildning beskrivs domsto-
lens roll och relation till parterna i målet. I den andra frågan utreds 
Migrationsöverdomstolen syn på domstolens utredningsansvar så som den 
kommer till uttryck i dess prejudikatbildning. Ett 40-tal avgöranden analyse-
ras för att besvara den frågan.  
 
Officialprincipen, indispositiva mål och domstolens utredningsansvar 
När officialprincipen präglar ett visst processuellt moment får domstolen 
agera självständigt, ex officio. I indispositiva mål ligger officialprincipen till 
grund för roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna och domstolen får be-
akta omständigheter, rättsfakta, som den finner vara relevanta även om dessa 
inte åberopats av part. Dessutom kan domstolen i ett indispositivt mål föra in 
bevisning om den finner det nödvändigt.  

Det är alltså inte parterna utan domstolen som ytterst bestämmer vilka rätts-
fakta som ska ingå i processmaterialet och som får beaktas vid den rättsliga 
prövningen. Det sagda innebär inte att parterna i ett indispositivt mål skulle 
sakna betydelse eller vara avskurna från inflytande över processmaterialets 
innehåll. Tvärtom förväntas parterna i de flesta fall till och med vara aktiva 
och föra in de omständigheter och den bevisning som de vill att domstolen ska 
beakta vid sitt avgörande. Ordningen – att det primärt är de processande par-
terna som ska föra in relevant utredning i målet och att domstolarnas inbland-
ning ska vara komplementär – är logisk ur ett processekonomiskt perspektiv, 
men också utifrån premissen att parterna själva känner sakförhållandena bäst.  

Att domstolen ges inflytande över processmaterialet i indispositiva mål 
grundas framförallt i att domstolen ska värna de samhällsintressen som målet 
rör. Målsättningen är att domstolen ska fatta materiellt riktiga avgöranden och 
det förutsätter att domstolen har en robust utredning, som inbegriper relevanta 
rättsfakta och relevant bevisning, att grunda sitt beslut på.  
Frågan som domstolen har att ta ställning till vid prövningen av ett indisposi-
tivt mål är därmed om målet är så pass utrett att det är klart för avgörande. Om 
inte, så måste domstolen vidta åtgärder för att stärka utredningen. Detta kan 
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ske genom processledning, officialföreläggande eller att domstolen agerar ex 
officio och självständigt berikar processmaterialet.   
Hur väl utrett ett mål måste vara för att anses vara klart för avgörande betraktas 
inom processrätten som en fråga om utredningens robusthet och behandlas 
inom ramen för det s.k. informationsproblemet.  
 
Robusthet – att ställa upp ett normativt utredningskrav  
Robusthet kan definieras på olika sätt. Jag uppfattar robusthet som ett mått på 
hur gediget utredd en viss omständighet är. Säg att två av totalt 15 vittnen har 
hörts, är det då en rimlig bedömning att bevissitutionen robust? Inom process-
rätten diskuteras vidare hur domstolen ska förhålla sig till kunskapen att den 
aldrig säkert kan veta hur många bevis som totalt sett existerar. Även om det 
finns olika sätt att förhålla sig till de ontologiska och epistemologiska dimens-
ionerna av denna frågeställning, kan vi säkert ändå enas om att det är svårt att 
veta om de 15 vittnen som vi känner till utgör alla vittnen, eller om det finns 
ytterligare vittnen som också skulle kunna vara relevanta att höra.   

Som utgångspunkt tas att vissa måltyper kräver en mer solid bevissituation 
än andra för att kunna anses robust. I doktrinen föreslås att robusthet kan dif-
ferentieras och uttryckas såsom knapp, normal eller fullständig. Robusthets-
kravet sätts med beaktande av det enskilda målets karaktär. Ett högre 
robusthetskrav kan vara motiverat om målet rör ett grovt brottmål eller någon 
annan allvarlig rättsföljd. Ett lägre robusthetskrav kan vara motiverat om må-
let rör en fråga som kräver ett snabbt avgörande, eller en framtidsprognos. 
Framtidens öppenhet gör det svårt att säkert veta vilka omständigheter och 
vilken bevisning som är relevant att ta ställning till. En bevissituation som rör 
händelser i det förflutna har a priori bättre förutsättningar att nå robusthet än 
en bevissituation som avser händelser i framtiden.  

Om domstolen gör bedömningen att robusthetsvärdet av den befintliga be-
visningen i målet sammanfaller med eller överträffar det uppställda robust-
hetskravet (knapp, normal eller fullständig) så är bevissituationen robust och 
målet klart för avgörande. Robusthetsbegreppet utgör således ett användbart 
analysverktyg för domstolen när den ska ta ställning till om ett indispositivt 
mål är så utrett som dess beskaffenhet kräver. Understrykas ska att varken 
robusthetskravet eller robusthetsvärdet går att positivt fastslå utan det rör sig 
om bedömningsfrågor.  
 
Domstolens utredningsansvar i förvaltningsprocessen  
Av 8 § FPL framgår att domstolen har ett utredningsansvar och att förvalt-
ningsprocessen ska präglas av officialprincipen. Utifrån stadgandet i 8 § FPL 
kan konstateras att den relevanta frågeställningen inom förvaltningsprocessen 
inte är om domstolen har ett ansvar, utan när utredningsåtgärder är nödvän-
diga. Min infallsvinkel skiljer sig från det gängse förvaltningsrättsliga sättet 
att angripa frågan om domstolens utredningsansvar där utgångspunkten synes 
vara att domstolens ansvar är relativt, som om förvaltningsmålen vore semi-
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dispositiva. Domstolens utredningsansvar enligt 8 § FPL beskrivs ofta som att 
det är beroende av parametrar såsom målets beskaffenhet, partsförhållandena 
och förekomsten av offentligt biträde snarare än den befintliga utredningens 
robusthet. Ur mitt perspektiv kan vissa av dessa parametrar möjligen vara re-
levanta vid en diskussion om vilket robusthetskrav som bör gälla, men utred-
ningsansvarets allokering är konstant och ligger hos domstolen.  
Innan ett förvaltningsmål är klart för avgörande måste domstolen alltså ställa 
sig frågan om den anser att alla relevanta omständigheter är utredda och att 
den befintliga bevissituationen är robust. Om utredningen inte anses vara ro-
bust faller det på domstolens lott att ta ställning till vilka utredningsåtgärder 
som bör vidtas i målet. 
 
Robusthetskrav i förvaltningsprocessen 
Att målets beskaffenhet, det vill säga karaktären av de frågor som målet rör, 
bör tillmätas betydelse för robusthetskravet framstår som självklart även om 
det många gånger kan vara svårt att definiera vilka faktorer som i det avseen-
det ska anses relevanta och hur dessa sinsemellan ska viktas. Vissa intressen 
framträder som starkare än andra, men det är svårt att formulera en oveder-
säglig prioriteringslista.   

Partsförhållandet, i bemärkelsen styrkeförhållandet mellan den enskilda 
parten och myndighetsparten, är relevant med hänsyn till parternas likställdhet 
i processen (equality of arms). Det torde framförallt gälla att ge understöd till 
den enskilda parten som ofta är den klart svagare parten. I vad mån domstolen 
i strävan efter att nå materiellt riktiga beslut ska hjälpa myndighetsparten på 
den enskilda partens bekostnad kan diskuteras. Det är möjligt att argumentera 
för att officialprincipen i vissa fall bör ge vika för idén om likställdhet, men 
det går också att argumentera för motsatsen.  

Om den enskilda parten företräds av ett offentligt biträde har det ur ett prak-
tiskt perspektiv med all säkerhet betydelse för hur parternas processföring be-
drivs, men jag menar att det saknar principiell betydelse. Att det skulle bli 
mindre viktigt att utredningen blir robust och utgången i målet materiellt riktig 
på grund av att den enskilda parten företräds av ett offentligt biträde är olo-
giskt. Offentliga biträden förordnas enbart i vissa typer av mål därför att de 
anses röra särskilt viktiga och ingripande beslut. Även andra aspekter, som till 
exempel att processen är summarisk, att avgörandet vinner rättskraft, att pröv-
ningen ska grundas på en framtidsprognos och/eller att andra särskilda utred-
ningssvårigheter råder, påverkar vilket robusthetskrav som bör uppställas.  

Många förvaltningsmål uppvisar den egenheten att de inte vinner rättskraft 
vilket innebär att res judicata inte råder som allmän princip. Det betyder att 
förvaltningsbeslut inte alltid är orubbliga utan att samma sak kan komma att 
prövas flera gånger. Detta drag skiljer förvaltningsprocessen markant från ci-
vil- och straffprocessrätten där res judicata utgör en grundsten. Förvaltnings-
rätten är emellertid inte utan undantag. Beslut som innebär att enskilda 
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personer som av myndigheterna meddelats positiva besked av gynnande ka-
raktär, vinner i regel rättskraft. Det är full rimligt att argumentera för att rätts-
kraftsaspekten ska ges betydelse visavi utredningens robusthet och att 
förekomsten av rättskraft bör tala för ett högre robusthetskrav. 

Prognostiska bedömningar är också vanligt förekommande i förvaltnings-
processen och det påverkar robusthetskravet i sänkande riktning eftersom 
dessa kräver ställningstagande till framtida scenarion för vilka beslutsunderla-
get aldrig kan bli heltäckande. 
Inom ett och samma mål kan vissa av de nämnda faktorerna leda i riktning 
mot ett högt robusthetskrav, samtidigt som andra faktorer leder i motsatt rikt-
ning.   
 
Konsekvenser av robusthetsbrister 
Om domstolen gör bedömningen att utredningen i målet inte är tillräckligt ro-
bust är det, enligt 8 § FPL, domstolens ansvar att tillse bristerna.  
Frågan är hur domstolen då bör förfara. Domstolen kan undanröja det över-
klagade avgörandet och visa målet åter för vidare utredningsåtgärder i under-
instansen. Instansordningsprincipen, som handlar om att den enskilda parten 
ska tillförsäkras en flerinstansprövning, talar för detta alternativ. Domstolen 
kan också välja att läka bristen ex officio. Antingen genom att processleda 
parterna, officialförelägga parterna eller vidta annan utredningsåtgärd som lig-
ger nära till hands för domstolen. Hur denna avvägning ska göras råder delade 
meningar om. Vad talar för att målet med ledning av instansordningens prin-
cip ska återförvisas och vad talar för att domstolen ska läka bristen med hän-
syn till processekonomiska skäl? Dessutom är det relevant att ställa sig frågan 
om, och i så fall när återförvisning ska tillgripas av andra skäl än att korrigera 
rättegångsfel, till exempel för att kritisera underinstansens prövning i övrigt.      

Det är också möjligt att robusthetsbristen bedöms vara obotlig, och i en 
sådan situation måste bristen rimligen drabba endera parten; den enskilda par-
ten eller myndighetsparten. Det är inte givet vilken part som bör drabbas av 
bestående robusthetsbrister. Bevisbördans placering pekar inte nödvändigtvis 
ut vilken part som har bevisföringsansvaret. Det medför att robusthetsbrister 
kan gå ut över den icke-bevisbördebärande parten på så sätt att det rättsfaktum 
som den bevisbördebärande parten har åberopat betraktas som bevisad i brist 
på bevisning. Någon egentlig bevisvärdering sker då alltså inte.  

När det gäller förvaltningsmål anser jag att dess indispositiva karaktär i 
kombination med att den enskilda parten står mot en myndighetspart, som 
många gånger är den klart starkare parten, kan motivera att robusthetsbrister 
går ut över myndighetsparten även om bevisbördan är placerad på den en-
skilde.  
 
Migrationsprocessrätt 
Mål som ska prövas med utgångspunkt i Utlänningslagen, UtlL, betecknas 
migrationsmål. I och med att UtlL reglerar en mängd olika situationer kan 
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flera olika underkategorier urskiljas. En skiljelinje brukar dras mellan asylmål 
och andra migrationsmål eftersom asylmål aktualiserar principen om non-re-
foulement och rätten till internationellt skydd mot förföljelse. Enligt svensk 
rätt måste den asylsökande vara på plats i Sverige för att kunna ansöka om 
asyl hos Migrationsverket. Det är således inte möjligt att ansöka om uppe-
hållstillstånd på grund av skyddsbehov på en svensk ambassad eller dylikt. 
Ansökan om asyl måste göras efter inresa till Sverige. För den som vill ansöka 
om uppehållstillstånd i Sverige av något annat skäl såsom studier eller famil-
jeanknytning, råder det motsatta förhållandet. I dessa fall måste uppehållstill-
stånd ha sökts och beviljats innan inresan till Sverige. Asylmålen skiljer sig 
således från andra mål som gäller uppehållstillstånd eftersom den tillstånds-
sökande utlänningen befinner sig i Sverige under tillståndsprocessen. Detta 
för med sig att två alternativa rättsföljder aktualiseras vid prövningen av asyl-
mål; uppehållstillstånd eller avlägsnande. Om utlänningen inte beviljas uppe-
hållstillstånd har hen, enligt UtlL, ingen laglig rätt att vistas i Sverige. Jämte 
avslagsbeslutet meddelas därför ett avlägsnandebeslut, vilket innebär att ut-
länningen inom en viss tid måste lämna landet. 
 
Asylprocessen – bevilja uppehållstillstånd eller meddela beslut om utvisning 
Asylmålen och specifikt flyktingskapsfrågan ägnas särskild uppmärksamhet i 
avhandlingen och tjänar som exempel i den fördjupade analys som görs av 
domstolens utredningsansvar i migrationsprocessen. 
Eftersom målets beskaffenhet påverkar hur pass högt robusthetskrav som bör 
ställas på utredningen i målet måste asylmålens karaktär analyseras. En lämp-
lig utgångspunkt för analysen av domstolens utredningsansvar i asylmål är 
den s.k. Sakendomen, MIG 2007:31. I det prejudikatet definierade Migrat-
ionsöverdomstolen att saken i målet var frågan om uppehållstillstånd. Att må-
let var ett asylmål och därmed inte bara rörde frågan om uppehållstillstånd 
utan också frågan om avlägsnande berördes inte. När tillståndsfrågan betonas 
och utvisningsfrågan görs mindre central blir asylmålens utmärkande karak-
tärsdrag svårare att urskilja.  

Asylprocessen inrymmer två sidor. Dels frågan om uppehållstillstånd, dels 
statens åtagande att upprätthålla principen om non-refoulement. Principen om 
non-refoulement innebär ett förbud, som riktar sig mot staten, att utvisa utlän-
ningar till ett land där det finns risk för att hen utsätts för bl.a. dödsstraff, tortyr 
eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning. Mot bakgrund 
av att domstolens utredningsansvar – utredningens robusthet – ställs i relation 
till målets beskaffenhet enligt 8 § FPL är det viktigt att saken i asylmål defi-
nieras som uppehållstillstånd eller avlägsnande vilket alltså är en vidare defi-
nition av saken än den som Migrationsöverdomstolen ger i MIG 2007:31.  
En vidare definition för med sig att asylmålen inte lika lätt låter sig kategori-
seras. Å ena sidan kan de betecknas som tillståndsmål där enskild vill utverka 
förmåner från det allmänna. Å andra sidan, i och med att målen också handlar 
om huruvida den asylsökande ska utvisas till sitt hemland, kan asylmålen 
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också beskrivas som en måltyp som aktualiserar ingripande beslut visavi en-
skilda.  

Genom att betona att asylmålen rör två alternativa rättsföljder som både är 
av gynnande och betungande karaktär så skapas en mer nyanserad bild av 
asylmålens karaktär vilket är viktigt vid bedömningen av vilket robusthetskrav 
som bör uppställas. Särskilt vid beaktande av avlägsnandeaspekten så framstår 
det som en självklarhet att besluten måste vila på en mycket solid utredning. 
Konsekvensen av ett felaktigt avlägsnandebeslut drabbar den enskilda parten 
på ett sätt som är svårt att rättfärdiga. Samtidigt visar asylmålen upp andra 
kännetecken, framförallt att de rör framtidsprognoser, som verkar i sänkande 
riktning på robusthetskravet. De omständigheter som utgör rättsfakta och där-
med ska bevisas ligger i framtiden, och information som rör framtida förhål-
landen är till sin karaktär alltid mer eller mindre osäkra.    

Asylmålen fordrar att domstolen gör en framtidsprognos beträffande risken 
för att den asylsökande kommer att utsättas för förföljelse i sitt hemland om 
hen utvisas dit. Eftersom asylprövningen förutsätter en prognostisk, och inte 
retrospektiv, bedömning, måste domstolen vara uppmärksam på hur den struk-
turerar bevisprövningen. Det är framtida händelser, dvs. den framtida risken 
för asylgrundande behandling, som utgör rättsfakta och ska bevisas. Tidigare 
erfarenheter eller rådande omständigheter utgör bevisning i förhållande till 
den framtida risken för förföljelse. Det är viktigt att bevisprövningen struktu-
reras med hänsyn till att omständigheter som utgör rättsfakta vid en retrospek-
tiv bedömning, i regel ses som bevisfakta vid en framåtsyftande prognostisk 
bedömning. Asylbedömning ska sedan göras genom en samlad – holistisk – 
bedömning av hela processmaterialet där all information om tidigare och nu-
varande omständigheter ska tas i beaktande och värderas. Utifrån utredningen 
i målet ska domstolen fastställa om det föreligger en risk för att den asylsö-
kande kommer att utsättas för behandling i strid med principen om non-refou-
lement om hen utvisas. Bevissituationen kan bestå av en mängd olika 
informationskällor, men basen utgörs alltid av den asylsökandes berättelse och 
landinformation.  

Beslutsinstansen måste ha kunskap om vilka omständigheter som enligt ut-
länningslagens bestämmelser och rekvisit är av rättslig relevans, för att kunna 
ta ställning till huruvida ett asylmål är tillräckligt utrett. I syfte att illustrera 
detta samband har flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § UtlL analyserats och ställts 
i relation till verkställighetshindersbestämmelsen i 12 kap. 2 § utlänningsla-
gen. 4 kap. 1 § UtlL definierar vem ska ses som flykting och som enligt 
5 kap. 1 § UtlL har rätt till uppehållstillstånd. 12 kap. 1 utlänningslagen regle-
rar när en utlänning inte får utvisas. Enligt utlänningslagen ska båda dessa 
bestämmelser beaktas inom ramen för den ordinarie processen. Bestämmel-
serna är överlappande och det för med sig frågan om varför domstolen, i 
samma process, ska pröva både om den asylsökande är en flykting och om det 
föreligger hinder mot att avlägsna den asylsökande. Perspektivet vill jag hävda 
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är poängen. Enligt det gängse synsättet åligger det den asylsökande att bevisa 
sitt skyddsbehov enligt 4 kap. 1 § UtlL. När det gäller bevisbördans placering 
vid prövningen av 12 kap. 2 § UtlL är det emellertid möjligt att tolka den så 
att 12 kap. 2 § UtlL medför att det är staten, och inte den asylsökande, som 
har att bevisa att ett avlägsnandebeslut är konventionsenligt och alltså inte står 
i strid med principen om non-refoulement. Skillnaden ligger på det process-
rättsliga planet och inte på det materiellrättsliga. 
 
Rättsfallsanalysen – Migrationsöverdomstolen och utredningsansvaret 
Avhandlingens rättsfallsanalys omfattar ett 40-tal avgöranden som Migrat-
ionsöverdomstolen avkunnat mellan 2006-2018. Genomgången visar att Mi-
grationsöverdomstolen vidtar utredningsåtgärder och för in såväl rättsfakta 
som bevisning ex officio. Prejudikatbildningen blir dock svår att överblicka 
eftersom Migrationsöverdomstolen inte alltid uttryckligen hänvisar till 8 § 
FPL när utredningsåtgärder vidtas. Klart står dock att Migrationsöverdomsto-
len i de prejudikat som omfattas av avhandlingen har fäst avseende vid utred-
ningsansvaret, och att utredningsåtgärder vidtagits i syfte att berika 
utredningen. I vissa fall har domstolen genom processledning försökt förmån 
parterna att läka bristen, men det har också hänt att domstolen ex officio för 
in utredning. I flera fall har domstolen upphävt det överklagade beslutet och 
visat målet åter till underinstansen för vidare handläggningsåtgärder. Jag har 
funnit att Migrationsöverdomstolen sällan diskuterar sina överväganden om 
varför en viss åtgärd vidtas. Vid återförvisningsbeslut hänvisar domstolen ofta 
till instansordningens princip.  

Migrationsöverdomstolen har i sin praxis identifierat en rad olika typer av 
robusthetsbrister. Inte sällan har det handlat om att utredningen brustit i ro-
busthet med avseende på rådande förhållanden i den asylsökandes hemland, 
med andra ord har landinformation antingen saknats eller varit icke-uppdate-
rad. Migrationsöverdomstolen har i flera asylmål fört in landinformation ex 
officio, liksom den i flera fall har påtalat underinstansernas ansvar se till att 
aktuell landinformationen finns tillgänglig i målet.1119 Emellertid kan noteras 
att Migrationsöverdomstolens också har uttalat, då i ett mål avseende enbart 
statusförklaringsfrågan, att det ska åligga den enskilda parten att föra in rele-
vant landinformation.1120 Denna, till synes motsägelsefulla, hållning kan möj-
ligen förklaras av att domstolen implicit gör skillnad mellan asylmål och andra 
typer av mål. Det vill säga att Migrationsöverdomstolen syn på när domstolen 
ska vidta utredningsåtgärder skiljer sig mellan asylmål och andra typer av mi-
grationsmål som inte rör avlägsnande och därmed inte heller statens skyldig-
het att respektera principen om non-refoulement.  

Migrationsöverdomstolen har vidare uttalat sig om utredningsbrister be-
träffande den sökandes identitet. Migrationsöverdomstolen har slagit fast att 

                               
1119 Väpnadkonfliktmålet (MIG 2009:27). 
1120 Notorietetsmålet (MIG 2012:18). 
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om den asylsökande genom sin berättelse inte kan anses ha bevisat sin identi-
tet eller varifrån hen kommer, kan språkanalyser användas för att utreda den 
asylsökandes ursprung. Migrationsöverdomstolen har särskilt betonat att en-
bart språkanalyser som håller god kvalitet får läggas till grund för den rättsliga 
prövningen.  

Till sist ska också nämnas att Migrationsöverdomstolen uppmärksammat 
att migrationsdomstolen brustit i sin officialprövning av bl.a. internflyktsal-
ternativet och frågan om uteslutande från statusförklaring.1121 Migrationsöver-
domstolen har slagit fast att migrationsdomstolen, för det fall de bedömer att 
Migrationsverkets avslagsbeslut ska ändras och ett uppehållstillstånd istället 
ska beviljas, har ett ansvar för att alla relevanta omständigheter prövas oavsett 
om de åberopats av parterna eller inte. I flera mål har Migrationsöverdomsto-
len slagit fast att eftersom det inte går att utläsa om och i så fall hur en viss 
bestämmelse har bedömts så ska det återförvisas. Intressant nog rör det sig i 
flera av dessa fall om omständigheter för vilka Migrationsverket har bevisbör-
dan, såsom internflyktsalternativ och uteslutandegrunder. Det innebär att Mi-
grationsöverdomstolen har vidtagit utredningsåtgärder i syfte att nå materiellt 
riktiga avgöranden trots att åtgärden varit till nackdel för den enskilda parten. 
Det finns också, vilket ska noteras, avgöranden i vilka Migrationsöverdom-
stolen har uttalat att det faller inom prövningsinstansens utredningsansvar att 
föra in relevanta omständigheter som relaterar till den sökandes skyddsbehov 
för vilka den sökande har bevisbördan. Migrationsöverdomstolen har poäng-
terat att det inte går att begära av en enskild part att hen ska känna rätten och 
vet vilka skäl som är relevanta och inte utan det faller på prövningsinstansens 
lott.1122  

Viss kritik kan också riktas mot Migrationsöverdomstolen för att den inte 
alltid tydligt uppmärksammar betydelsen av att asylmål alltid aktualiserar två 
rättsföljder; uppehållstillstånd och utvisning. Det medför att uppehållstillstånd 
snarare än utvisning betonas, vilket placerar statens ansvar att respektera prin-
cipen om non-refoulement i bakgrunden snarare än i förgrunden.    
  

                               
1121 Internflyktsmålet (MIG 2012:2) och Uteslutandemålet (MIG 2016:22). 
1122 Uppenbarhetsmålet (MIG 2006:7). 
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8. Summary 

The purpose of this dissertation is to shed light on what the principle of the ex 
officio competence of the court means for the court’s role and duty to investi-
gate under Section 8 of the Administrative Court Procedure Act when adjudi-
cating migration cases, in particular asylum cases. Two main issues have been 
addressed. The first concerns the issue of how the court’s duty to investigate 
in the migration process can be understood based on an analysis of law 
sources. The role of the court and its relationship to the parties in the case have 
been described based on the conceptualisation of general procedural law. The 
other issue relates to how the Migration Court of Appeal's view of the court's 
duty to investigate has been expressed in its precedent setting. Some 40 rulings 
were analysed to answer this question.  

 
The principle of the ex officio competence of the court, non-dispositive cases 
and the court’s duty to investigate 
When the principle of the ex officio competence of the court characterises a 
certain procedural element, the court may act independently, ex officio. In 
non-dispositive cases, the principle of the ex officio competence of the court 
forms the basis for the division of roles and responsibilities between the par-
ties, and the court may take into account circumstances and legal facts that it 
deems relevant, even if these have not been invoked by a party. In addition, 
the court may adduce evidence in a non-dispositive case if it deems this nec-
essary.  

Thus, it is the court, not the parties, that ultimately decides which legal facts 
are to be included in the procedural material and which may be taken into 
account in the judicial review. This does not mean that the parties in a non-
dispositive case would be irrelevant or have no influence over the content of 
the procedural material. On the contrary, in most cases the parties are even 
expected to be active and provide the circumstances and evidence which they 
want the court to take into account when making its decision. The set-up – that 
it is primarily the litigating parties who are responsible for bringing the rele-
vant investigation into the case while the courts play a complementary role – 
is logical not only from a procedural-economic perspective but also based on 
the premise that the parties themselves know the facts best.  

The influence given to the court over the procedural material in non-dis-
positive cases is primarily based on the court’s duty to safeguard the public 
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interests to which the case relates. The aim is for the court to make materially 
correct rulings, and this presupposes that the court has a robust investigation, 
which incorporates relevant legal facts and relevant evidence on which to base 
its decision.  

A relevant question for the court to rule on when considering a non-dispos-
itive case is thus whether the case has been investigated sufficiently enough 
that it is ready for a ruling. If not, the court must take steps to strengthen the 
investigation. This can take place through substantive procedural guidance, 
official injunctions or the court acting ex officio and independently enriching 
the procedural material.   

In procedural law, how well a case must be investigated in order to be con-
sidered ready for a ruling is deemed to be determined by the robustness of the 
investigation and is dealt with within the framework of the so-called infor-
mation problem.  

 
Robustness – a normative investigation requirement  
Robustness can be defined in different ways. I perceive robustness as a nor-
matively set requirement that states how thoroughly investigated a certain cir-
cumstance must be, i.e. how solid an investigation must be, in order for the 
evidentiary situation to be satisfactory. Please note the distinction between the 
robustness of the evidence and the probative value of the evidence. Robustness 
relates to how well investigated a legal fact is, while probative value relates to 
how convincing the evidence is in relation to a specific legal fact. The doctrine 
suggests that robustness can be differentiated and expressed as scant, normal 
or complete. The robustness requirement is set taking the nature of the indi-
vidual case into consideration. A higher robustness requirement may be justi-
fied in relation to a serious criminal case or a case with some other serious 
consequence. A lower robustness requirement may be justified if the case re-
lates to a matter that requires a quick ruling or a future forecast. The openness 
of the future makes it difficult to know which circumstances and which evi-
dence are relevant to form an opinion on. An evidentiary situation involving 
events in the past has a priori a higher degree of robustness than an evidentiary 
situation regarding events in the future.  

If the court finds that the robustness value of the existing evidence in the 
case meets or exceeds the set robustness requirement (scant, normal or com-
plete), then the evidentiary situation is robust and the case is ready for ruling. 
The concept of robustness thus constitutes a useful analytical tool for the court 
when it has to decide whether a non-dispositive case has been investigated to 
the degree its nature requires. It should be underscored that neither the robust-
ness requirement nor the robustness value can be positively determined. These 
instead serve as assessment questions.  
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The court’s duty to investigate in the administrative court procedure  
Section 8 of the Administrative Court Procedure Act states that the court has 
a duty to investigate and that the administrative court procedure shall be char-
acterised by the principle of the ex officio competence of the court. Based on 
the provision in Section 8 of the Administrative Court Procedure Act, it can 
be stated that the relevant question within the administrative court procedure 
is not if the court has a duty, but rather when investigative measures are nec-
essary. My approach differs from the administrative law standard of focusing 
on the issue of the court’s duty to investigate, where the starting point seems 
to be that the court’s duty is relative, as if the administrative cases were semi-
dispositive. According to Section 8 of the Administrative Court Procedure 
Act, the court’s duty to investigate is often described as being dependent on 
parameters such as the nature of the case, the relationship between the parties, 
and the presence of public counsel rather than the robustness of the existing 
investigation. From my perspective, some of these parameters may possibly 
be relevant in a discussion about which robustness requirement should apply, 
but the allocation of the duty to investigate is constant and lies with the court.  

Before an administrative case is ready for a ruling, the court must ask itself 
whether it finds that all relevant circumstances have been investigated and that 
the existing evidentiary situation is robust. If the investigation is not consid-
ered robust, it is up to the court to decide which investigative measures should 
be taken in the case. 

 
Robustness requirements in the administrative court procedure 
The fact that the nature of the case, i.e. the nature of the issues to which the 
case relates, should be given importance seems obvious, although it can be 
difficult to define which factors should be considered relevant in this respect 
and how these should be weighed against each other. Some interests appear to 
be stronger than others, but it is difficult to formulate an indisputable list of 
priorities.   

The relationship between the parties, in particular the power relationship 
between the individual party and the government party, is relative with regard 
to the principle of equality of arms. Above all, it should be a matter of provid-
ing support to the individual party, which is often the clearly weaker party. To 
what extent the court, in its striving to reach materially correct decisions, 
should “help” the government party at the expense of the individual party is a 
topic for discussion. One could argue that the principle of the ex officio com-
petence of the court should in some cases give way to the equity of arms prin-
ciple, but it is also possible to argue the opposite.  

If the individual party is represented by a public counsel, this, from a prac-
tical perspective, has with all certainty significance for how the parties’ litiga-
tion is conducted, but I believe that it is of no fundamental significance. It 
would be illogical to think that the individual party being represented by a 
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public counsel would make it less important for the investigation to be robust 
and the outcome in the case materially correct. Public counsels are only ap-
pointed in certain types of cases because they are considered to concern par-
ticularly important and intrusive decisions. Which robustness requirement 
should be set is also affected by other aspects, such as the fact that the proce-
dure is summary, that the ruling gains legal force, that the examination must 
be based on a future forecast and/or that other special investigative difficulties 
prevail.  

Many administrative cases have the peculiarity that they do not gain legal 
force, which means that res judicata does not prevail as a general principle. 
This means that administrative rulings are not always unshakable, but that the 
same matter can be adjudicated several times. This feature markedly differen-
tiates the administrative court procedure from civil and criminal procedural 
law, where res judicata is a cornerstone. However, administrative law is not 
without exceptions. Decisions in which individuals have been given positive 
information of a favourable nature by authorities usually gain legal force. It is 
entirely reasonable to argue that the aspect of res judicata should be given 
significance in view of the investigation's robustness and that the existence of 
res judicata should speak in favour of a higher robustness requirement. 

Forecast assessments are also common in the administrative court proce-
dure, which affects the robustness requirement in a downward direction since 
these require a decision on future scenarios for which the basis for decision-
making can never be comprehensive. 

Within a single case, some of the aforementioned factors can lead in the 
direction of a high robustness requirement, while other factors lead in the op-
posite direction.   

 
Consequences of robustness deficiencies 
If the court finds that the investigation in the case is not sufficiently robust, 
Section 8 of the Administrative Court Procedure Act states that it is the court’s 
responsibility to remedy the deficiencies.  

The question is how the court should then proceed. The court can set aside 
the appealed ruling and remand the case to the lower court for further investi-
gative measures. The principle of court hierarchy, which relates to the indi-
vidual party being assured of a multi-court review, speaks in favour of this 
alternative. The court can also choose to remedy the deficiency ex officio. 
This is done by providing substantive procedural guidance to the parties, issu-
ing an official injunction to the parties, or taking other investigative action that 
is close at hand for the court. The opinions on how these should be weighed 
against each other is divided. What is the deciding factor for remanding the 
case to the lower court based on the principle of court hierarchy, and what is 
the deciding factor for the court to decide to remedy the deficiency for proce-
dural-economic reasons? In addition, it is relevant to ask if, and if so when, 
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remanding to the lower court should be applied for reasons other than correct-
ing procedural errors, for example to otherwise criticise the lower court’s re-
view of the case.      

It is also possible that the robustness deficiency is judged to be incurable, 
whereby it is reasonable to assume that the deficiency will affect one of the 
parties – the individual party or the government party. Which party should 
suffer from permanent robustness deficiencies in not a given. The placement 
of the burden of proof does not necessarily indicate which party has the duty 
to produce evidence. This means that robustness deficiencies can affect the 
party that does not bear the burden of proof in such a way that the legal fact 
invoked by the party with the burden of proof is regarded as proven in the 
absence of evidence. No actual evaluation of evidence then takes place.  

With regard to administrative cases, I believe that the non-dispositive na-
ture coupled with the individual party facing a government party, which is 
usually the clearly stronger party, can justify robustness deficiencies impact-
ing the government party, even if the burden of proof is placed on the individ-
ual. The consequence will then be that a circumstance for which the individual 
has a burden of proof will be regarded as proven in the absence of evidence.  

 
Migration procedural law 
Cases that are to be adjudicated based on the Aliens Act are referred to as 
migration cases. As the Aliens Act regulates a number of different situations, 
several different subcategories can be defined. A dividing line is usually 
drawn between asylum cases and other migration cases, as asylum cases call 
on the principle of non-refoulement and the right to international protection 
against persecution. Under Swedish law, the asylum seeker must be in Sweden 
to be able to apply for asylum from the Swedish Migration Agency. Thus, it 
is not possible to apply for a residence permit based on a need for protection 
via a Swedish embassy or the like. The application for asylum must be made 
after entering Sweden. The situation is opposite for a person who wants to 
apply for a residence permit in Sweden for some other reason, such as studies 
or a family connection. In such cases, the person must apply for and be granted 
the residence permit before entering Sweden. Thus, asylum cases differ from 
other residence permit cases since the foreigner applying for the permit is in 
Sweden during the permit process. This means that two alternative legal con-
sequences exist when adjudicating asylum cases – residence permit or re-
moval. According to the Aliens Act, a foreigner who is not granted a residence 
permit has no legal right to stay in Sweden. For this reason, the rejection de-
cision is always accompanied by a removal decision, which means that the 
foreigner must leave the country within a set period of time.  
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The asylum process – grant a residence permit or issue a decision on depor-
tation 
The asylum case and, specifically, the refugee issue have been given special 
attention in this dissertation and serve as an example in the in-depth analysis 
of the court’s duty to investigate in the migration process. 

Since the nature of the case affects how high the robustness requirements 
should be set for the investigation in the case, the nature of the asylum case 
must be analysed. A suitable starting point for analysing the court’s duty to 
investigate in asylum cases is MIG 2007:31. In that precedent, the Migration 
Court of Appeal defined the subject matter of the case as the issue of residence 
permit. The fact that it was an asylum case and thus concerned with not only 
a residence permit but also the issue of removal was not touched upon. When 
the permit issue is emphasised and the removal issue is made less central, the 
distinctive characteristics of asylum cases become more difficult to distin-
guish.  

The asylum process has two sides. It is both an issue of residence permit 
and an issue of the state’s undertaking to maintain the principle of non-re-
foulement. The principle of non-refoulement means that there is a ban, di-
rected at the state, on the deportation of foreigners to a country where there is 
a certain risk that they will be subjected to e.g. capital punishment, torture or 
other forms of inhuman or degrading treatment. Given that the court’s duty to 
investigate – the robustness of the investigation – is weighed in relation to the 
nature of the case according to Section 8 of the Administrative Court Proce-
dure Act, it is important that the subject matter of the asylum case is defined 
as residence permit or removal, which is a broader definition of the subject 
matter than given by the Migration Court of Appeal in MIG 2007:31.  

A broader definition means that the asylum cases cannot be categorised as 
easily. On the one hand, they can be described as permit cases, where the in-
dividual wants to obtain benefits from the public sector. On the other hand, as 
the cases also concern whether the asylum seeker should be deported to their 
country of origin, the asylum cases can be described as a type of case that 
gives rise to intervention decisions vis-à-vis individuals.  

By emphasising that the asylum cases concern two alternative legal conse-
quences that are both beneficial and detrimental by nature, a more nuanced 
picture of the nature of asylum cases is created, which is important in assessing 
which robustness requirements should be set. Especially when considering the 
removal aspect, it seems obvious that the decisions must be based on a very 
solid investigation. The consequence of an erroneous removal decision affects 
the individual party in a way that is difficult to justify. At the same time, asy-
lum cases have other characteristics, in particular that they concern future 
forecasts, which affect the robustness requirement in a downward direction. 
The circumstances that constitute legal facts and thus must be proven lie in 
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the future, and information concerning future circumstances is, by nature, al-
ways more or less certain.    

The asylum cases require the court to make a future forecast based on the 
risk that the asylum seeker will be subjected to persecution in their country of 
origin if deported there. Since the adjudication of asylum cases requires a 
prognostic rather than retrospective assessment, attention must be paid to how 
consideration of the evidence is structured. It is future events, i.e. the future 
risk of being subjected to treatment that serves as grounds for asylum, that 
constitute the legal facts and must be proven. Past experiences or prevailing 
circumstances constitute evidence in relation to the future risk of persecution. 
It is important that the consideration of the evidence is structured with regard 
to the fact that circumstances that constitute legal facts, such as in a retrospec-
tive assessment, are generally considered evidentiary facts in a prognostic as-
sessment. Asylum assessment must then be made through an overall – holistic 
– assessment of the entire procedural material, where all information about 
past and current circumstances must be taken into account and evaluated. 
Based on the investigation in the case, the court must determine whether there 
is a risk of the asylum seeker being subjected to treatment in violation of the 
principle of non-refoulement if they are deported. The evidence situation can 
consist of a number of different sources of information, but the base must al-
ways be the asylum seeker's testimony and the country of origin information.  

The decision-making body must have knowledge of the circumstances that 
the provisions and prerequisites of the Aliens Act define as being of legal rel-
evance in order to be able to make a decision as to whether an asylum case 
has been sufficiently investigated. In order to illustrate this connection, the 
refugee definition in Chapter 4, Section 1 of the Aliens Act has been analysed 
and set in relation to the impediments to enforcement provision in Chapter 12, 
Section 2 of the Aliens Act. Chapter 4, Section 1 of the Aliens Act defines 
who is to be regarded as a refugee, while Chapter 5, Section 1 of the Aliens 
Act defines who has the right to a residence permit. Chapter 12, Section 1 of 
the Aliens Act regulates when a foreigner may not be deported. According to 
the Aliens Act, both of these provisions must be taken into account within the 
framework of the ordinary process. The provisions overlap in relation to the 
issue of why the court, in the same process, should adjudicate both whether 
the asylum seeker is a refugee and whether there is any impediment to remov-
ing the asylum seeker. I would argue that the perspective is the point. Accord-
ing to the prevalent view, it is the asylum seeker's responsibility to prove their 
need for protection in accordance with Chapter 4, Section 1 of the Aliens Act. 
With regard to the placement of the burden of proof when reviewing Chapter 
12, Section 2 of the Aliens Act, it is possible to interpret this section of the 
Aliens Act to mean that it is the state, not the asylum seeker, who has the 
burden of proving that a removal decision is in accordance with the convention 
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and thus does not contravene the principle of non-refoulement. The difference 
lies on the procedural law plane, and not on the substantive law plane. 
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Case analysis – the Migration Court of Appeal and the duty to investigate 
The dissertation’s case analysis includes some 40 rulings handed down by the 
Migration Court of Appeal between 2006 and 2018. The review shows that 
the Migration Court of Appeal takes investigative measures and adduces both 
legal facts and evidence ex officio. It is difficult to get an overview of prece-
dent setting since the Migration Court of Appeal does not always explicitly 
refer to Section 8 of the Administrative Court Procedure Act when taking in-
vestigative measures. However, in the precedents covered by this dissertation, 
it is clear that the Migration Court of Appeal has attached importance to the 
duty to investigate, and that investigative measures have been taken in order 
to enrich the investigation. In some cases, the court has tried to persuade the 
parties to remedy the deficiency through substantive procedural guidance, but 
there are also cases where the court conducted an investigation ex officio. In 
several cases, the court set aside the appealed decision and remanded the case 
back to the lower court for further proceedings.  

In its case law, the Migration Court of Appeal has identified a number of 
different types of robustness deficiencies. It has often been the case that the 
investigation was not sufficiently robust in relation to the prevailing condi-
tions in the asylum seeker’s country of origin. In other words, the country of 
origin information was missing or not up to date. However, there have also 
been cases where the applicant's identity was not investigated to a sufficient 
extent, or where the internal flight alternative or exclusion clauses were not 
explicitly examined by the lower court. The Migration Court of Appeal does 
not seem to make any distinction between investigative measures that seem to 
be to the benefit or detriment of the individual party. The appropriateness of 
the court taking investigative measures to the detriment of the individual can 
be discussed in view of the fact that the Swedish Migration Agency stands as 
the opposing party in the court.  

Some criticism can also be levelled at the Migration Court of Appeal for 
not always clearly drawing attention to the importance of asylum cases always 
giving rise to two legal consequences – residence permit and deportation. This 
results in residence permits being emphasised rather than deportation, which 
places the state's responsibility to respect the principle of non-refoulement in 
the background rather than the foreground. The importance of always clearly 
underscoring that asylum cases always give rise to a decision on residence 
permit or a decision on deportation cannot be emphasised enough.    
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