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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion 
År 2005 reformerades utlänningslagen (UtlL) vilket framförallt resulterade i en ny in-

stans- och processordning. Ett av de främsta syftena med reformen var att muntliga in-

slaget i asylprocessen skulle öka vilket bland annat innebar att det oftare skulle hållas 

muntliga förhandlingar. Den främsta anledningen till detta var att det ansågs att förtro-

endet och tilliten till dåvarande system var litet då det inte var en tvåpartsprocess, det 

muntliga inslaget var för litet och det var dålig insyn i processen.1  
 

Enligt den äldre utlänningslagen (ÄUtlL) var Utlänningsnämnden (UN) den enda över-

klagandeinstansen vilket inte ansågs tillfredställande. I enlighet med den nya instans- 

och processordningen infördes en tvåpartsprocess och UN lades ned till förmån för mig-

rationsdomstolar. Det framgår av § 6 förordningen (1977:937) om allmänna förvalt-

ningsdomstolars behörighet m.m. att migrationsdomstolarna i nuläget består av förvalt-

ningsdomstolarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Avgöranden från dessa 

kan enligt kap. 16 §§ 1 och 9 UtlL överklagas till Kammarrätten i Stockholm, Migrat-

ionsöverdomstolen (MiÖD).  

 

I dag, drygt 11 år efter reformen, är det av intresse att studera om lagstiftarens inten-

tioner fick det eftersträvade genomslaget. I media har målats upp en bild av att det 

muntliga inslaget inte har ökat och att andelen migrationsmål i vilka muntlig förhand-

ling hålls är vitt skilda mellan de olika migrationsdomstolarna.2 Detta skulle kunna vara 

problematiskt om migrationsdomstolarna tolkat lagstiftningen på olika sätt. Har dom-

stolarna tolkat lagstiftningen på att annat sätt än lagstiftaren hade föreställt sig och till-

lämpar de lagstiftningen på ett annat sätt än lagstiftaren hade eftersträvat? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda när muntlig förhandling ska hållas i 

asylmål och om andelen asylmål i vilka muntlig förhandling hålls är i linje med lagstift-

																																																								
1 Prop. 2004/05:170 s. 105.  
2 Blomquist, Få asylsökanden hörs i rätten, Sveriges Radio och Silberstein, Stockholm tuffare mot asylsö-
kanden, Jusektidningen 2/2013, s. 5. 
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arens intentioner. Vidare är syftet att utreda om det finns regionala skillnader i frekven-

sen muntliga förhandlingar som hålls och i så fall utreda varför dessa skillnader exister-

ar.  

 

För att syftet med uppsatsen ska uppnås har följande frågor använts. 

 

1.  När ska muntlig förhandling hållas i asylmål? 

2.  När hade lagstiftaren tänkt sig att muntliga förhandlingar skulle hållas?  

3.  Hur tillämpar migrationsdomstolarna lagstiftningen? 

4.  Finns det regionala skillnader?  

5. Vad finns det för tänkbara förklaringar till de eventuella regionala skillnaderna? 

 

1.3 Avgränsningar 
För att jämförelsematerialet ska bli så ”rent” som möjligt har jag valt att endast studera 

en måltyp vilken är asylmål. Detta då ett av de främsta syftena med införandet av den 

nya instans- och processordningen var att asylprocessen skulle ändras,3 varför det blir 

av intresse att studera just asylmålen. Måltypen angående underåriga sökanden har valts 

bort på grund av de speciella hänsyn som görs gällande i dessa fall, exempelvis att hän-

syn ska tas till barnets bästa. 

 

Domstolars utredningsskyldighet kommer endast kortfattat att beröras i de fall då det är 

av omedelbar betydelse för förhandlingsfrekvensen i asylmål. Detta motiveras främst av 

utrymmesskäl. Att studien fokuseras på migrationsdomstolarna beror på att Migrations-

verket (MIV) enligt kap. 13 § 1 UtlL inte får besluta om avvisning eller utvisning av 

sökanden som har ansökt om asyl i Sverige utan att en muntlig handläggning har företa-

gits och att MiÖD enligt kap. 16 § 12 UtlL främst är en prejudikatinstans med ett speci-

ellt regelverk för när muntliga förhandlingar ska hållas. En studie avseende förekomsten 

av muntliga förhandlingar i asylmål blir därför främst av intresse i migrationsdomstol-

arna.  

 

																																																								
3 Prop. 2004/05:170 s. 105. 
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Då muntlig förhandling enligt kap. 16 § 5 st. 4 UtlL ska ske gällande medborgare inom 

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS-området)4 när det handlar om mål 

som rör avvisning, utvisning eller vägran att förnya eller utge uppehållstillstånd (med 

vissa här inte relevanta undantag) har jag valt att helt bortse från denna grupp av sökan-

den.  

 

Vidare finns det statistik på hur många mål som ändras i migrationsdomstolarna, men 

statistiken visar inte i vilken omfattning som målen har ändrats. Det kan vara fråga om 

marginella ändringar eller totala ändringar. För att få reda på vilken ändring som har 

gjorts måste varje enskilt mål närmare undersökas. Då detta inte har varit möjligt har jag 

valt att inte göra jämförelser mellan mål där muntlig förhandling har företagits och mål 

där migrationsdomstolen har gjort en ändring. Det är inte heller uppsatsens syfte att dra 

paralleller mellan förhandlingsfrekvens och bifallsfrekvens.  

 

Uppsatsen syftar inte heller till att vara en studie avseende lämpligheten i termerna tro-

värdighet och tillförlitlighet samt lämpligheten i uppdelningen mellan trovärdighetsmål 

och tillräcklighetsmål. Det går att kritisera dessa uppdelningar för att vara alltför kate-

goriska och att termerna ofta går i varandra, men då uppdelningen har gjorts i förar-

betena och av domstolarna har jag valt att ändå använda mig av dessa termer.  

 

Slutligen kommer jag inte att beskriva alla de skäl som låg till grund för UtlL och den 

nya instans- och processordningen. De skäl som behandlas i uppsatsen är de som har en 

direkt koppling till det muntliga inslaget i migrationsärenden. 

 

1.4 Terminologi  
Fortsättningsvis kommer termen sökanden konsekvent att användas i de fall då termerna 

asylsökanden, sökanden, klaganden eller utlänningen mer riktigt borde användas. Ter-

merna kommer att ändras i de fall det är möjligt att göra utan att betydelsen ändras. 

Ändringarna har gjorts för att uppsatsen ska bli enkel att följa och då den korrekta ter-

men i sammanhanget är av underordnad betydelse. Även om terminologin formellt änd-

ras under processens gång är det fortfarande fråga om en person som söker uppehålls-

tillstånd.  

																																																								
4 Länder inom Europeiska Unionen (EU) samt Norge, Island och Liechtenstein. 
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Med asylmål åsyftas i uppsatsen måltyp 6001, vilket är mål utan beslut om förvar eller 

uppsikt där asylskäl eller andra skyddsskäl har åberopats av vuxna eller familjer.5 Ter-

men tredjelandsmedborgare innebär medborgare i ett land utanför ESS-området. Vidare 

innebär förhandlingsfrekvens andelen mål i vilka muntlig förhandling har hållits. 

 

Trovärdighetsmål är mål där beslutet om sökanden ska få uppehållstillstånd är avhäng-

igt om domstolen tror på det den sökande berättar. Tillräcklighetsmål är mål som hand-

lar om sökanden har tillräckliga skyddsskäl för att få uppehållstillstånd. Det sistnämnda 

innebär att även om domstolen tror på den bärande delen av det den sökande berättar 

kommer den ändå inte att få uppehållstillstånd då tillräckliga skyddsskäl saknas. Det 

kan exempelvis handla om att myndighetsskyddet i hemlandet är tillräckligt starkt var-

för man inte uppfyller kraven för internationellt skydd.6   

 

1.5 Metod och material 
Metoden som används i avsnitt två är rättsdogmatiskt. Den används för att besvara frå-

gorna om när muntliga förhandlingar ska hållas och i vilka situationer lagstiftaren hade 

tänkt sig att muntliga situationer skulle hållas. Det råder delade meningar om vad som 

ska läsas in i begreppet rättsdogmatisk och om begreppet är det lämpligaste att använda 

sig av.7 Sandgren menar dock att även om det är oklart vad som avses med begreppet 

tycks flera delvis överlappande uppfattningar finnas. Det tycks vidare råda viss enighet 

om begreppets innebörd och viss konsensus inom rättsvetenskapen om att begreppet ska 

användas,8 varför jag har valt att använda mig av detta begrepp.   

 

I den här uppsatsen innebär den rättsdogmatiska metoden att relevanta rättskällor be-

döms och analyseras med beaktande av rättskälleläran för att på så sätt fastställa vid 

vilka tillfällen muntlig förhandling ska hållas i asylmål samt i vilken omfattning lagstif-

taren hade tänkt sig att muntlig förhandling skulle hållas. För att fastslå detta har jag 

främst använt mig av UtlL, förvaltningslagen (FL), förvaltningsprocesslagen (FPL), 

förarbetena till dessa, relevant doktrin och avgöranden från MiÖD. Vidare har jag an-

vänt mig av internationella regelverk och internationell praxis för att studera om dessa 

																																																								
5 Domstolsverkets migrationskoder. 
6 Se exempelvis rekvisiteten i kap. 4 § 1 UtlL. 
7 Sandgren, Rättsdogmatiken, s. 648–656 och Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 22–24. 
8 Sandgren, Rättsdogmatiken, s. 649, Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, s. 727 not 1 och Kleine-
man, Rättsdogmatisk metod, s. 21–45.  
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påverkar svensk rättstillämpning för när muntliga förhandlingar ska hållas. För en kort-

are historisk återblick har jag studerat ÄUtlL och dess förarbeten. Detta för att få en bild 

av hur reglerna angående muntlighet i asylärenden tidigare var utformade och skillna-

den gentemot nuvarande ordning.  

 

Den paragraf som främst reglerar muntlighet i asylmål är kap. 16 § 5 UtlL. För tydlig-

hetens skull borde denna paragraf analyseras rekvisit för rekvisit. Dock har dess rekvisit 

i förarbeten och praxis ofta behandlats som om de vore oskiljaktiga. Av den anledning-

en kommer alla paragrafens rekvisit att redovisas för och analyseras som en bestäm-

melse och inte delas upp rekvisit för rekvisit. Avgörandena från MiÖD har jag fått till-

gång till genom sökningar på Infotorgs rättsbank, Karnov och Zeteo. Dessa avgöranden 

visar hur MiÖD har resonerat angående när muntliga förhandlingar ska hållas i asylmål 

och består av såväl refererade rättsfall som av återförvisningar. Jag har valt att använda 

mig av återförvisningar då även dessa ger en bild av MiÖD:s resonemang i frågan om 

när muntlig förhandling ska hållas i asylmål.  

 

Uppsatsens övriga avsnitt är empiriskt komparativa och har, för att använda Sandgrens 

terminologi, formen av en juridisk effektanalys.9 Med detta menas exempelvis att man 

studerar effekten av en viss lagregel i praktiken. I den här uppsatsen innebär den juri-

diska effektanalysen att studera genomslaget som reformen avseende instans- och pro-

cessordningen (med fokus på det muntliga inslaget) har haft i praktiken. Ett komparativt 

tillvägagångssätt har använts för att besvara frågorna om hur migrationsdomstolarna 

tillämpar lagstiftningen, om det finns regionala skillnader och vad det kan finnas för 

tänkbara skillnader till de eventuella skillnaderna. Denna del av uppsatsen är därför en 

studie av tillämpad rätt med syftet att utreda hur migrationsdomstolar de facto tillämpar 

reglerna om muntlig förhandling i asylmål.  

 

För att undersöka detta har jag till att börja med inhämtat statistik från Domstolsverket 

angående förhandlingsfrekvensen i asylmål samt studerat en utvärderande rapport av 

UtlL som skrevs av dåvarande länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2007. I 

denna analyserades bland annat asylmål från perioden oktober till december år 2006. 

Jag har även tagit del av Utvärderingsutredningen som år 2009 utkom med en gransk-

																																																								
9 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, s. 743. 
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ning av UtlL avseende åren 2007–2008. Rapporten och utredningen redovisas då dessa 

visar hur migrationsdomstolarna historiskt sett har behandlat frågan om muntliga för-

handlingar i asylmål vilket är av intresse för frågan om hur domstolarna ser på muntliga 

förhandlingar i dag. Att resultatet i rapporten och utredningen redovisas har till syfte att 

visa hur domstolarna resonerade vid UtlL tillkomst och om det skett en attitydföränd-

ring sedan dess.  

 

Vid jämförelser mellan statistiken i utredningen, rapporten och den här uppsatsen ska 

uppmärksammas att de avser olika måltyper. I denna uppsats analyseras måltyp 6001. I 

2007 års rapport analyserades måltyp 6001, 6003 (barn utan medföljande vårdnadsha-

vare), 6020 (omedelbar verkställighet), 6021 (omedelbar verkställighet, Dublinförord-

ningen), 6022 (omedelbar verkställighet och förvar), 6023 (omedelbar verkställighet 

och förvar, Dublinförordningen), 6025 (Dublinkonventionen) och 6201 (prövning enligt 

12 kap. 19 § UtlL).10 I Översynsutredningen analyserades måltyp 6001 och 6003–6026 

(mål gällande avvisning eller utvisning där asylskäl eller andra skyddsskäl hade åbero-

pats i första hand).11 

 

En felkälla i statistiken är att mål inte alltid registreras i rätt måltyp och att statistiken 

inte väger in de specifika omständigheterna i enskilda mål som ligger till grund för be-

räkningen.12 Det är inte heller möjligt att avgöra i vilken utsträckning målen har prövats 

i sak eller i vilken utsträckning som parterna har yrkat på muntlig förhandling. Viss för-

siktighet ska därför prägla slutsatserna som dras baserat på statistiken, men då statisti-

ken trots allt avser en så pass omfattande tidsperiod anser jag att den starkt indikerar hur 

det faktiska läget ser ut.  

 

Vidare innehåller uppsatsen två empiriskt kvalitativa fallstudier. Den första i form av 

samtalsintervjuer med en chefsrådman, tre rådmän och en föredragande jurist vid mig-

rationsdomstolarna och den andra i form av domar samt beslut från respektive migra-

tionsdomstol. Jag har valt dessa tillvägagångssätt då jag har velat få en tydligare bild av 

när muntlig förhandling beviljas, om det är olika typer av mål vid respektive migra-

																																																								
10 Länsrätten i Göteborg m.fl., Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, s. 
7 f. 
11 SOU 2009:56 s. 91. 
12 Länsrätten i Göteborg m.fl., Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, s. 
8 och 12. 



	 13 

tionsdomstol och eventuella skillnader i resonemangen mellan anställda vid migrations-

domstolarna. Detta är nödvändigt för att nå förståelse för om lagstiftarens intentioner 

har fått det eftersträvade genomslaget och för frågan om hur migrationsdomstolarna har 

tolkat lagstiftningen.  

 

Av de tre rådmännen och chefsrådmannen som har intervjuats arbetar en vid Migra-

tionsdomstolen (MD) i Stockholm, en vid MD i Göteborg, en vid MD i Malmö och en 

vid MD i Luleå. Det finns således en från alla Sveriges migrationsdomstolar represent-

erade i studien. Jag har även intervjuat en föredragande jurist vid MD i Göteborg. De 

som har intervjuats är slumpmässigt utvalda såtillvida att jag kom i kontakt med dem 

genom att maila registrator på Sveriges fyra migrationsdomstolar med en intervjuförfrå-

gan. De som har intervjuats är de som visade intresse att medverka. Även om urvalet är 

slumpmässigt är det inte kontrollerat slumpmässigt vilket här betyder att en snedfördel-

ning kan finnas bland de som visade intresse och att de inte är representativa för dom-

stolarna. Det är heller inte ett tillräckligt stort underlag för att några generella slutsatser 

ska kunna dras. Jag anser dock att intervjuerna har ett värde då det är fråga om en in-

formantundersökning där ”svarspersonerna … skall bidra med information om hur verk-

ligheten är beskaffad i ett visst avseende”.13 Då intervjuerna används som en källa i 

uppsatsen ska källkritiska regler användas vilket jag utvecklar under avsnitt 4.2.1 och 

4.2.2 där det även redovisas för hur intervjuerna gick till. Att detta redovisas först se-

nare i uppsatsen handlar om att läsaren ska ha det färskt i minnet när resultatet från in-

tervjuerna redovisas. 

 

Studien av domar och beslut syftar till att undersöka i vilka mål det hålls muntlig för-

handling och om det finns någon skillnad på de asylmål där muntlig förhandling har 

hållits respektive inte har hållits mellan de olika migrationsdomstolarna. Detta som ett 

led i att svara på frågan om hur domstolarna har tolkat lagstiftningen och vad eventuella 

skillnader i förhandlingsfrekvens beror på. Studien har även till syfte att undersöka hur 

avslagsbeslut angående yrkanden om muntlig förhandling motiveras då även detta kan 

vara vägledande för frågan om hur domstolarna har tolkat lagstiftningen. Syftet med 

studien har inte varit att få fram någon statistik på förhandlingsfrekvensen eller i vilken 

																																																								
13 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, s. 227.  
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omfattning det yrkas på muntlig förhandling vid respektive domstol utan endast att stu-

dera resonemangen i domarna respektive i besluten.  

 

Domarna och besluten fick jag tillgång till genom att maila registratorn vid de fyra mig-

rationsdomstolarna. I mailet begärde jag ut fem domar i måltyp 6001 där muntlig för-

handling hade hållits och fem domar i måltyp 6001 där muntlig förhandling inte hade 

hållits. För det fallet att domstolen inte hade systemet för att få fram domar på dessa 

kriterier begärde jag i andra hand ut 15 domar i måltyp 6001 i vilka jag sedan själv fick 

undersöka om muntlig förhandling hade hållits eller inte. Migrationsdomstolarna i 

Stockholm, Göteborg och Malmö skickade domar enligt förstahandsbegäran medan MD 

i Luleå skickade domar enligt andrahandsbegäran. Av de femton var det tolv i vilka 

muntlig förhandling inte hade hållits och tre i vilka muntlig förhandling hade hållits. Av 

de tolv domarna har jag undersökt de fem senaste. När jag hade fått alla domar från mi-

grationsdomstolarna begärde jag även upp eventuella avslagsbeslut som hade fattats i 

målen gällande yrkande om muntlig förhandling. Jag fick genom den senare begäran 

tillgång till sex beslut från MD i Luleå, fem beslut från MD i Göteborg, fem beslut från 

MD i Malmö och fyra beslut från MD i Stockholm.  

 

En svårighet med analysen är att den omfattar flera frågor (gällande rätt, lagstiftarens 

avsikter, domstolarnas tillämpning, de regionala skillnaderna och deras förklaring) ef-

tersom de olika frågorna kräver vitt skilda metoder. Då uppsatsens uppläggning är sådan 

att delfrågorna behandlas skilda och i en ordning där analysen av en fråga ger upphov 

till behovet av att gå vidare till nästa hoppas jag att uppsatsens komplexa ansats ska 

möjliggöra en klarare och utförligare bild av frågan om förekomsten av muntlighet i 

asylmålen. 

  

1.5 Disposition 
Efter det inledande avsnittet kommer det i avsnitt två att redovisas i vilka situationer 

som muntlig förhandling ska hållas och utredas i vilka situationer lagstiftaren hade tänkt 

sig att muntlig förhandling skulle hållas. I detta avsnitt kommer det att redovisas rele-

vanta lagregler, dess förarbeten, praxis och internationella regelverk samt internationell 

praxis. Därefter kommer statistik från Domstolsverket gällande förhandlingsfrekvens 

och regionala skillnader att redovisas i avsnitt tre. Efter dessa avsnitt kommer empirin 
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att redovisas under avsnitten fyra och fem. I det sista avsnittet kommer en avslutande 

kommentar. Den främsta analysen kommer att ske löpande och redovisas i slutet av 

varje avsnitt. I det fortsatta kommer varje avsnitt att inledas med en kortare kommentar 

om innehållet i avsnittet.  
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2 Gällande rätt 
 

I detta avsnitt kommer att redovisas när muntlig förhandling ska hållas i asylmål. Detta 

kommer att visas genom att först studera relevant lagstiftning för att sedan redogöra för 

när MiÖD anser att muntlig förhandling ska hållas. Rättsfallen kommer att redovisas i 

kronologisk ordning utan en uppdelning mellan refererade rättsfall och återförvisningar. 

Detta då båda dessa måltyper visar hur MiÖD resonerar i frågan om när muntlig för-

handling ska hållas i asylmål. Slutligen kommer det att göras en internationell utblick 

för att se om och i så fall hur internationella regelverk och internationell praxis påverkar 

svensk rätt. Fokus för den internationella utblicken kommer att ligga på samspelet mel-

lan EKMR och EU. En sammanfattning av lagstiftning, förarbeten, praxis och den in-

ternationella utblicken kommer att redovisas under avsnitt 2.4. 

 

2.1 Nationell lagstiftning 
2.1.1 Förvaltningslagen 

FL tillämpas på förvaltningsmyndigheters, inklusive förvaltningsdomstolars, handlägg-

ning av förvaltningsrättsliga ärenden vilket framgår av § 1 FL. Av § 3 st. 1 FL framgår 

att FL är subsidiär till annan lagstiftning. Det finns, vilket kommer att visas nedan, lex 

specialis för processen i förvaltningsdomstolarna och migrationsrätten, men FL lägger 

grunden till dessa regleringar varför det är av intresse att redovisa för FL:s innehåll.  

 

Av § 14 FL framgår att en enskild ska få lämna uppgifter muntligt i ett ärende om denne 

vill och det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Enligt stycke två ska be-

rörda myndighet i annat fall besluta om handläggningen ska var muntlig eller inte. I så-

dant fall ska myndigheten särskilt beakta att muntlig handläggning kan underlätta för 

den enskilde att ha med myndigheten att göra. Det framgår inte uttryckligen av lagtext-

en, men förfarandet i förvaltningsmål är som huvudregel skriftligt.14 Det framgår även 

av förarbetena att muntlig handläggning inte enbart tar sikte på muntliga förhandlingar, 

utan främst på informella kontakter, som telefonkontakter samt sammanträden mellan 

föredragande jurist och den enskilde.15  

  

																																																								
14 Prop. 1985/86/80 s. 25 och Bohlin, Förvaltningsrättens grunder, s. 100. 
15 Prop. 1985/86:80 s. 25. 
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Även om det inte explicit kommer till uttryck i lagtexten har förvaltningsmyndigheter 

vidare en utredningsskyldighet vilket framgår genom officialprincipen. Som kommer att 

visas nedan innebär denna princip att domstolen i vissa mål måste handlägga ärenden 

muntligt om det är till fördel för utredningen. Att en sådan utredningsskyldighet finns 

anses vara en allmän rättsgrundsats innebärande att förvaltningsmyndigheter ska se till 

så att ärenden blir så pass utredda som deras beskaffenhet kräver.16 Officialprincipen får 

visst stöd i lag av §§ 4 och 7 FL. I § 4 FL föreskrivs att myndigheter har en serviceskyl-

dighet gentemot enskilda, vilket innebär att upplysningar, vägledning, råd och annan 

hjälp i enskilda frågor rörande myndighetens verksamhetsområde ska lämnas. Vidare 

föreskrivs i § 7 FL att varje ärende där enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt 

och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Myndigheten ska beakta sin egen 

möjlighet att inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter. 

 

2.1.2 Förvaltningsprocesslagen 

I § 1 FPL föreskrivs att FPL ska tillämpas på rättskipning i förvaltningsdomstol, kam-

marrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Det framgår av § 9 st. 1 FPL att handlägg-

ningen i ovan nämna domstolar ska vara skriftlig. Enligt stycke två får muntlig förhand-

ling ingå i handläggningen beträffande viss fråga om det kan antas vara till fördel för 

utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Vidare föreskrivs i stycke tre att 

muntlig förhandling ska hållas i förvaltningsrätt och kammarrätt om enskild som för 

talan i målet begär det, förhandlingen inte är obehövlig (obehövlighetsrekvisitet) och 

särskilda skäl inte talar emot. Det framgår av § 2 FPL att lagen är subsidiär till annan 

lagstiftning. 

 

Som framgår av § 9 st. 2, och som förtydligades i propositionen till UtlL,17 är det munt-

liga inslaget i förvaltningsprocessen av kompletterande karaktär och inte ett alternativ 

till den skriftliga handläggningen. Det är inte nödvändigt eller ens eftersträvansvärt att 

allt beslutsunderlag framkommer vid den muntliga förhandlingen.18 Jämför § 30 st. 1 

FPL där det föreskrivs att rättens avgörande ska grundas på vad handlingarna innehåller 

samt vad som i övrigt har framkommit i målet. Det finns således ingen omedelbarhets-

princip inom förvaltningsprocessrätten.  

																																																								
16 JO 1977/78 s. 311 och Petrén, Om förvaltningsdomstols utredningsplikt, s. 162. 
17 Prop. 1971:30 del 2 s. 535. 
18 Prop. 1971:30 del 2 s. 535 f. och SOU 1999:16 s. 261. 
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I propositionen till UtlL föreskrevs vidare att huvudregeln i förvaltningsrättsliga ären-

den är att förfarandet ska vara skriftligt. Detta då kraven på förvaltningsprocessen är att 

den ska vara snabb, billig och förhållandevis enkel att förstå.19 Det uttalades vidare att 

stor hänsyn ska tas till om enskild begär muntlig förhandling men att denne inte ska an-

ses ha ett avgörande inflytande på frågan. Vid obehövlighetsprövningen ska hänsyn 

främst tas till den bakomliggande utredningen i målet men andra faktorer kan vägas in. 

Dessa kan exempelvis vara om målet är av stor vikt för den sökande och om denna ge-

nom den muntliga förhandlingen kan få en bättre förståelse för innebörden av utgången 

i målet. Skäl mot att hålla en muntlig förhandling kan vara om målet är bagatellartat 

eller om kostnaderna för förhandlingen är stora sett till tvistemålsföremålet.20 Då-

varande Regeringsrätten (RegR) har tolkat detta uttalande som att en parts önskemål 

endast bör frångås i det fallet ”rätten är övertygad om att den föreliggande utredningen i 

målet gör förhandlingen obehövlig eller att särskilda omständigheter talar emot en för-

handling.”21 

 

Wennergren har angående § 9 FPL skrivit att: 

  

 ”I vissa typer av mål har det blivit vanligt att den enskilda parten rent ru-

tinmässigt begär muntlig förhandling och en länsrätt lika rutinmässigt 

förordnar om muntlig förhandling. … Härifrån är steget inte långt till en 

föreställning om att muntlig förhandling är obligatorisk i sådana mål. 

Detta leder i sin tur lätt till en tanke om att handläggningen inte är skrift-

lig utan bara muntlig. … Man har då kommit långt från grundtanken att 

förvaltningsprocessen skall vara ett skriftligt förfarande kompletterat med 

en muntlig förhandling gällande några av de frågor som ska prövas.”22 

 

Det är således viktigt att hålla i minnet att även om det finns en relativt vidsträckt möj-

lighet till muntlig förhandling i förvaltningsprocessuella mål ska huvudregeln enligt § 9 

st. 1 FPL inte glömmas bort, nämligen att i förvaltningsrättsliga mål är domstolsproces-

sen skriftlig. 

																																																								
19 Prop. 1971:30 del 2 s. 535. 
20 Prop. 1971:30 del 2 s. 537. 
21 RÅ 1997 ref. 62. 
22 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., s. 174. 
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 Slutligen finns officialprincipen inskriven i § 8 FPL. Där föreskrivs att rätten ska se till 

att målen blir så utredda som deras beskaffenhet kräver. Detta ska förstås som att rätten 

har det yttersta ansvaret för utredningen i målet. Det ansvaret sträcker sig olika långt i 

olika sorters förvaltningsrättsliga mål.23 

 

2.1.3 Den tidigare utlänningslagen 

I kap. 11 § 1 st. 2 ÄUtlL föreskrevs att muntlig handläggning skulle ingå i asylärenden 

hos UN om detta kunde antas vara till fördel för utredningen eller på annat sätt bidra till 

ett snabbt avgörande. Vidare föreskrevs att muntlig handläggning även annars skulle 

företas på begäran av sökanden om det inte stod klart att en sådan handläggning vore 

obehövlig i asylärendet. Enligt propositionen till nämnda paragraf skulle en avvägning 

göras mellan rättssäkerhetsaspekter (muntlighet) och effektivitetsaspekter (skyndsam-

het) när omfattningen av muntliga förhandlingar övervägdes. Vidare skulle regeln 

kunna fungera i tider av såväl låg som hög inströmning av sökanden.24  

 

I förarbetena var det tydligt att muntlig förhandling inte skulle hållas i de fall då det 

endast var fråga om en tillräcklighetsbedömning. Inte heller skulle en muntlig förhand-

ling företas i alla de fall då frågan om uppehållstillstånd var beroende av att en tilltros-

bedömning (trovärdighetsbedömning) gjordes. Detta då UN i många fall skulle kunna 

använda sig av de åberopade uppgifterna för att avgöra om de stämde överens med 

verkligheten eller inte. Muntlig handläggning skulle hållas i de fall då tilltrosbedöm-

ningen av rimliga uppgifter kunde sägas ha direkt betydelse för frågan om uppehållstill-

stånd.25 

 

2.1.4 Utlänningslagen 

Den migrationsrättsliga processen regleras främst i UtlL. Av kap. 16 § 5 UtlL st. 1 

framgår att förfarandet i migrationsdomstolarna är skriftligt. Enligt stycke två får dock 

muntlig förhandling ingå i handläggningen av en viss fråga om det kan antas vara till 

fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Vidare föreskrivs i 

stycke tre att muntlig förhandling ska hållas på begäran av den sökande om det inte är 

obehövligt (obehövlighetsrekvisitet) och det inte finns särskilda skäl som talar emot att 

																																																								
23 Prop. 1971:30 del 2 s. 529.  
24 Prop. 1996/97:25 s. 192. 
25 Prop. 1996/97:25 s. 197. 
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hålla en muntlig förhandling. Dessa stycken är i allt väsentligt detsamma som § 9 

FPL.26 Vidare framgår av kap. 16 § 1 st. 2 UtlL att förfarandet i migrationsdomstolarna 

följer det som är allmänt föreskrivet om rättskipningen i förvaltningsrätt om inte annat 

följer av UtlL.   

 

I den utredning som låg till grund för det förslag som lades fram i propositionen gäl-

lande omfattningen av muntlig förhandling konstaterades att behovet av muntlig för-

handling aktualiseras när det är fråga om att bedöma en sökandes trovärdighet och för 

att reda ut eventuella missförstånd. En muntlig förhandling får vidare sökanden att 

känna att den har fått komma till tals vilket medför att den lättare kan acceptera negativa 

beslut.27 I utredningen ansågs det dock inte att sökanden borde ges en ovillkorlig rätt till 

muntlig förhandling. Det framhölls, av skäl som utvecklas nedan, att föreskriften i § 9 

FPL skulle innebära en avsevärd förbättring gentemot då rådande förhållanden.28 Det 

förklarades inte närmare vari denna förbättring låg. I en senare utredning, som inte lig-

ger till grund för kap. 16 § 5 UtlL, föreslogs att muntlig förhandling skulle vara obliga-

toriskt i ärenden om avvisning eller utvisning om sökanden begärde en sådan och och 

det inte var uppenbart att uppehållstillstånd skulle beviljas.29  

 

Det framhölls i vidare propositionen till UtlL att det var viktigt att lagen innehöll ett 

större muntligt inslag än enligt dåvarande ordning. Det föreskrevs även att en ökad möj-

lighet till muntlig förhandling skulle ge domstolen bättre möjligheter att bedöma sökan-

dens trovärdighet i mål som är av stor betydelse för denna. Sökanden skulle även på ett 

mer direkt sätt uppleva att den hade fått komma till tals och missförstånd skulle kunna 

redas ut. Detta genom att den skulle få komma till tals muntligt istället för skriftligt. Det 

föreskrevs vidare att behovet av muntlig förhandling är olika stort i olika sorters ären-

den beroende på vad som ska prövas och förhållandena i det enskilda fallet. Det ökade 

muntliga inslaget var tillsammans med införandet av en tvåpartsprocess ett steg i att 

asylprocessen skulle bli mer öppen.30  

 

																																																								
26 Prop. 2004/05:170 s. 105 och 128–131 och MIG 2009:30. 
27 SOU 1999:16 s. 207. 
28 SOU 1999:16 s. 207 och 263. 
29 Ds 2000:45 s. 112. 
30 Prop. 2004/05:170 s. 105 och 130. 
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I propositionen framhölls även att det finns starka skäl att ha korta väntetider i asylären-

den. Detta då långa väntetider innebär såväl psykiskt lidande för den sökande som stora 

kostnader för samhället. Den nya instans- och processordningen var därför även 

tvungen att uppfylla kravet på en skyndsam handläggning, vilket exempelvis kommer 

till uttryck genom att det enbart finns två överklagandeinstanser, varav den ena i princip 

enbart är en prejudikatinstans.31 Det finns även föreskrivet i kap. 16 § 4 UtlL att mål om 

avvisning, utvisning och förvar ska handläggas skyndsamt av domstolarna.  

 

Behovet av en ökad möjlighet till muntlig förhandling skulle därför enligt förarbetet 

vägas mot kravet på en skyndsam handläggning. När de två vägdes mot varandra skulle 

det beaktas att skriftlig handläggning som regel är mindre resurskrävande än muntlig 

dito. Det skulle även vägas in att den typen av mål som migrationsdomstolarna kommer 

att hantera ställer högre krav på skyndsamhet än övriga förvaltningsrättsliga mål. Slutli-

gen skulle det vägas in att målen är av särskild karaktär vilket innebär att de påverkas av 

omständigheter som varken stat eller enskild kan påverka. Bestämmelsen var därför 

tvungen att kunna fungera i tider av såväl hög som låg tillströmning av sökanden.32 Det 

ansågs att utformningen av § 9 FPL skulle leda till att tillämpningen i tillräcklig grad 

uppfyllde kraven på ökad omfattning av muntliga förhandlingar, snabb handläggning 

och att regeln skulle kunna fungera i tider av såväl låg som hög tillströmning.33 

 

Som framgår av kap. 16 § 5 st. 2 UtlL och § 9 st. 2 FPL är muntlig förhandling fortfa-

rande att se som ett komplement till det skriftliga förfarandet och inte ett alternativ.34 

Det ska även konstateras att tyngdpunkten i prövningen av en sökandes asylskäl ligger i 

första instans, alltså hos MIV.35 

 

Gällande rekvisitet till fördel för utredningen konstaterades i propositionen att rätten 

inte behöver hålla en muntlig förhandling så snart det kan antas vara till fördel för ut-

redningen. Fördelen måste stå i proportion till den extra insats som skulle krävas av rät-

ten och parterna.36  

 
																																																								
31 Prop. 2004/05:170 s. 106, 109 f. och 129 f. 
32 Prop. 2004/05:170 s. 130.  
33 Prop. 2004/05:170 s. 130. 
34 Prop. 2004/05:170 s. 127. 
35 Prop. 2004/05:170 s. 153.  
36 Prop. 2004/05:170 s. 127. 
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För frågan om sambandet mellan migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet och 

muntlig förhandling hänvisas till avsnitt 2.2.  

 

2.2 Avgöranden från Migrationsöverdomstolen  
2.2.1 MIG 2006:1 

Sökandens ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov avslogs av MIV 

och sökandens överklagan avslogs av MD. Båda instanserna konstaterade i motivering-

en till sina avgöranden att sökanden inte var trovärdig. Enligt MiÖD hade två muntliga 

utredningar skett hos MIV och de hade lämnat en fyllig motivering till sitt avslagsbe-

slut. MD hade däremot endast förklarat sig dela MIV:s bedömning utan att en muntlig 

förhandling hade hållits. MiÖD konstaterade att MD inte hade företagit någon egen ut-

redningsåtgärd eller anmodat MIV att genomföra en. Det konstaterades vidare att MD 

inte hade fullgjort sin utredningsplikt då sökanden kom från ett land känt för att kränka 

mänskliga rättigheter, berättade att den hade torterats samt att dennes berättelse fick 

visst stöd av inlämnade dokument. Ett sätt att fullgöra denna utredningsplikt hade enligt 

MiÖD varit att ex officio kalla till muntlig förhandling, vilket domstolen kan göra när 

det handlar om att fastställa trovärdigheten i en komplex berättelse. MiÖD undanröjde 

MD:s beslut om avvisning och återförvisade målet till MD för ny handläggning.  

 

2.2.2 Beslut av den 9 november 2006 i UM 575-06  

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov avslogs av MIV och sökan-

dens överklagan avslogs av MD. Båda instanserna konstaterade att sökanden inte var 

trovärdig. MIV hade haft flera muntliga utredningar med sökanden medan MD inte 

hade hållit någon muntlig förhandling. Muntlig förhandling hade inte heller yrkats av 

den sökande. MiÖD fann att sökandens trovärdighet var av avgörande betydelse för 

dennes rätt till uppehållstillstånd. Det låg därför inom ramen för MD:s utredningsskyl-

dighet enligt § 8 FPL att besluta om muntlig förhandling för att självständigt kunna göra 

en bedömning av sökandens trovärdighet. MiÖD undanröjde MD:s dom i fråga om up-

pehållstillstånd och återförvisade målet. 

 

2.2.3 Beslut av den 27 mars 2007 i UM 1258-06 

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov avslogs av MIV och efter 

muntlig förhandling avslogs sökandens överklagan av MD. Vid den muntliga förhand-
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lingen var sökanden inte närvarande. Denne hade inte heller delgivits kallelse till för-

handlingen. MD ansåg att det inte var meningsfullt att försöka delge sökanden då vistel-

seorten var okänd och sökandens beteende kunde tolkas som att denne inte längre be-

gärde muntlig förhandling. MD fann att det inte förelåg hinder för att hålla den muntliga 

förhandlingen utan att sökanden närvarade och avslog överklagan. MiÖD fann att MD 

hade baserat sitt avgörande på att sökanden, enligt domstolen, hade lämnat en berättelse 

som var vag och motsägelsefull varför sökanden inte kunde anses ha gjort sina skydds-

skäl sannolika. Då sökandens närvaro vid förhandlingen kunde ha påverkat utgången 

undanröjde MiÖD MD:s beslut och återförvisade målet till MD för fortsatt handlägg-

ning.  

 

2.2.4 MIG 2008:19  

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov avslogs av MIV. MD avslog 

sökandens yrkande om muntlig förhandling och avslog sedan dennes överklagan. Moti-

veringen var att sökanden inte hade gjort sannolikt att denne hade en välgrundad fruktan 

för förföljelse. MiÖD konstaterade att en muntlig förhandling inte kan anses ha varit 

obehövlig om överklagan avslagits för att sökanden inte har gjort sannolikt att han hade 

en välgrundad fruktan för förföljelse. Sökanden yrkade inte på muntlig förhandling i 

MiÖD och ledamöterna ansåg inte att de ex officio behövde hålla en muntlig förhand-

ling. De hade ett tillräckligt underlag för att avkunna dom och sökandens överklagan 

avslogs i här relevanta delar.  

 

MiÖD har bekräftat i flertalet senare mål att muntlig förhandling ska hållas i mål rö-

rande uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov där överklagan avslagit med hänsyn 

till att sökanden inte har gjort sina skyddsbehov sannolika.37 I beslut av den 2 februari i 

UM 8363-09 avslog MD sökandens yrkande om att muntlig förhandling skulle hållas. 

MiÖD återförvisade målet vilket tycks ha berott på att MIV i sitt avslagsbeslut ifråga-

satte sökandens allmänna trovärdighet.  

 

2.2.5 MIG 2009:30 

Sökandens ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov avslogs av MIV. 

MD avslog sökandens yrkande om muntlig förhandling och avslog sedan dennes över-
																																																								
37 Beslut av den 2 februari 2010 i UM 8363-09, beslut av den 15 april 2011 i UM 366-11 och beslut av 
den 4 januari 2012 i UM 5488-11. 
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klagan. Överklagan avslogs med motiveringen att sökanden inte hade lämnat en trovär-

dig berättelse och att denne därmed inte hade gjort sannolikt att den riskerade att utsät-

tas för någon skyddsgrundande behandling. MiÖD konstaterade att den muntliga hand-

läggningsformen är ett komplement till det skriftliga och inte ett alternativ. Vidare 

måste en helhetsbedömning av omständigheterna i målet göras för att kunna bedöma om 

en muntlig förhandling ska hållas eller inte. Det konstaterades sedan att behovet av en 

muntlig förhandling är som störst i mål som rör avvisning eller utvisning av en sökande 

som söker uppehållstillstånd på grund av asylskäl och där frågan om sökandens trovär-

dighet är av omedelbar betydelse för frågan om uppehållstillstånd. I dessa fall är ut-

rymmet för att inte bevilja ett yrkande om muntlig förhandling mycket begränsat. En 

muntlig förhandling behöver däremot inte hållas när det framstår som klart att de åbero-

pade uppgifterna inte stämmer överens med verkligheten. Detta var fallet i förekom-

mande mål varför MiÖD avslog överklagan. MiÖD har i senare fall bekräftat att munt-

liga förhandlar ska hållas när trovärdighetsfrågan är av omedelbart intresse för frågan 

om uppehållstillstånd.38 

 

2.2.6 Beslut av den 25 maj 2011 i UM 1590-11 

MD avslog de sökandes yrkande om muntlig förhandling samt avslog deras överklagan. 

Skälen för avslaget var att domstolen skulle bedöma om sökandena hade tillräckliga 

skyddsskäl varför en muntlig förhandling var obehövlig. MD konstaterade sedan att 

skyddsskälen var otillräckliga. MiÖD konstaterade dock att MD hade nått den slutsatsen 

efter att de hade gjort en trovärdighetsbedömning avseende en specifik del i sökandens 

utsaga varpå de fann att denna var behäftad med trovärdighetsbrister. Det var således 

fråga om en trovärdighetsbedömning varför muntlig förhandling inte var obehövlig. 

MiÖD undanröjde MD:s dom och återförvisade målet till MD för fortsatt handläggning.  

 

MiÖD har i ett senare mål poängterat att migrationsdomstolarna måste vara noggranna 

med att inte avslå ett yrkande om muntlig förhandling på grunden av att det är fråga om 

en tillräcklighetsbedömning när det i själva verket är en trovärdighetsbedömning som 

ligger till grund för konstaterandet att skyddsskälen inte är tillräckliga.39   

 

 
																																																								
38 Beslut av den 16 juni 2011 i UM 1839-11. 
39 Beslut av den 4 mars 2013 i UM 11445-12. 
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2.2.7 MIG 2011:9 

MD avslog i målet sökandens yrkande om att muntlig förhandling skulle hållas i målet. 

Det motiverades med att en förhandling var obehövlig med hänsyn till sakfrågans be-

skaffenhet samt vad som i övrigt hade framkommit i målet. Enligt MiÖD fann MD att 

sökanden saknade rätt till uppehållstillstånd eftersom det denne anfört inte var tillräck-

ligt för att hon skulle anses ha gjort sannolikt att hon riskerade förföljelse vid ett åter-

vändande till hemlandet. Enligt MiÖD ifrågasatte inte MD trovärdigheten i sökandens 

uppgifter. Mot bland annat den bakgrunden har en muntlig förhandling i MD varit obe-

hövlig. MiÖD avslog sökandens överklagande. 

 

2.2.8 Beslut av den 31 januari 2012 i UM 9525-11 

Efter MIV:s avslagsbeslut avslog MD sökandens yrkande om muntlig förhandling samt 

deras överklagan. I domskälen konstaterades att det fanns oklarheter i berättelsen och att 

sökanden inte hade redogjort för vissa omständigheter som var av betydelse i målet. 

MiÖD ansåg att dessa omständigheter hade haft direkt betydelse för bedömningen av 

ansökan om uppehållstillstånd. MiÖD konstaterade att MD skulle ha tagit upp målet till 

muntlig förhandling för att på så sätt fullgöra sin utredningsskyldighet. MiÖD upphävde 

MD:s dom samt återförvisade målet för fortsatt handläggning.  

 

2.2.9 MIG 2014:1  

Sökandens ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl avslogs av MIV och 

sökandens överklagan till MD avslogs. Sökanden hade gjort gällande att han var un-

derårig men varken MIV eller MD ansåg att sökanden hade gjort detta sannolikt varför 

sökanden registrerades som vuxen. MD avslogs sökandens yrkande om att muntlig för-

handling skulle hållas då omständigheterna i målet var sådana att sökanden inte kunde 

göra sin ålder sannolik med hjälp av muntliga uppgifter. MiÖD konstaterade att sökan-

den normalt inte kan göra sin ålder sannolik med hjälp av muntliga uppgifter och det är 

inte möjligt att avgöra åldern genom en bedöma sökandens utseende. I normala fall är 

det således inte en meningsfullt att utreda en sökandes ålder genom att hålla en muntlig 

förhandling. Om muntlig bevisning, såsom förhör med en sakkunnig läkare, åberopas 

kan en muntlig förhandling däremot vara ett bra komplement. I detta fall saknades en-

ligt MiÖD skäl att hålla en muntlig förhandling och sökanden ansågs inte ha tillräckliga 

skyddsskäl varför dennes överklagan avslogs.   
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2.3 Internationella förpliktelser 
2.3.1 Europakonventionen  

I den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna (EKMR) stadgas i art. 6 att var och en vid prövningen av dennes 

civila rättigheter och skyldigheter ska vara berättigad till en rättvis och offentlig för-

handling inom skälig tid och att detta ska ske inför en oavhängig och opartisk domstol. I 

art. 6 finns enligt Danelius ett krav på en muntlig förhandling. Det anser han framgår av 

att art. 6 på originalspråket engelska innehåller ord som public hearing och entendue 

samt att det framgår av praxis från domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europa-

domstolen).40  

 

I rättsfallet Döry mot Sverige uttalade Europadomstolen att rätten till en offentlig för-

handling medför en rätt till en muntlig förhandling. Rätten till en muntlig förhandling är 

dock inte en absolut rättighet varför en sådan inte behöver hållas om det inte yrkas och 

det inte finns något allmänintresse i att hålla en. Vidare behöver muntliga förhandlingar 

inte hållas även om det yrkas om det finns exceptionella omständigheter. Sådana om-

ständigheter kan exempelvis vara om målet inte innehåller några rättsliga frågor eller 

faktafrågor (questions of fact or law) och att dessa inte kan utredas adekvat genom ett 

helt skriftligt förfarande.41 Det är oklart vad domstolen menar finns kvar om man tar 

bort rättsliga frågor och faktafrågor. Angående mål där exceptionella omständigheter 

finns har domstolen uttalat att det kan handla om mål där domstolens bedömning byg-

ger på skriftliga intyg från flera läkare som lämnar samstämmiga vittnesmål.42 Det kan 

även handla om mål där parts trovärdighet inte spelar in, mål där det inte finns ifråga-

satta fakta (contested facts) som gör en muntlig förhandling nödvändig och mål där 

domstolen inte på ett rättvist och skäligt sätt kan avgöra målet på det skriftliga under-

laget.43 Domstolen får även väga in effektivitetsskäl och ekonomiska skäl vid bedöm-

ningen om muntlig förhandling får hållas eller inte.44 Angående rekvisitet exceptionella 

omständigheter har Europadomstolen vidare slagit fast att vid bedömningen om det fö-

religger exceptionella omständigheter ska hänsyn tas till frågans natur, inte hur frekvent 

den kan antas komma upp. Kravet på exceptionella omständigheter innebär inte att yr-

																																																								
40 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 237.  
41 Döry mot Sverige, ansökan nr 28394/95, dom av den 12 november 2002, p. 37. 
42 Döry mot Sverige, ansökan nr 28394/95, dom av den 12 november 2002, p. 42. 
43 Jussila mot Finland, ansökan nr 73053/01, dom av den 23 november 2006, p. 41. 
44 Döry mot Sverige, ansökan nr 28394/95, dom av den 12 november 2002, p. 41. 
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kanden om muntliga förhandlingar bara får avslås sällan. Det uttalades även att kravet 

på exceptionella omständigheter är mindre strikt om en muntlig förhandling har före-

kommit i första domstolsinstans.45 

   

Även om art. 6 således i regel innehåller ett krav på muntlig förhandling är artikeln 

normalt inte tillämplig på ärenden om visering, uppehållstillstånd eller andra utlännings-

rättsliga frågor, då dessa inte anses röra prövningen av enskildes civila rättigheter och 

skyldigheter.46 Detta gäller även i de fall då beslut i utlänningsärenden påverkar enskil-

das privat- och familjeliv enligt EKMR art. 8.47  Som kommer visas under avsnitt 3.3.2 

nedan finns det dock en möjlighet att EKMR ändå blir indirekt tillämplig i utlännings-

mål varför det ovan diskuterade blir relevant.  

 

I art. 1 i protokoll nr 7 till EKMR stadgas vidare att en utlänning som lagligen är bosatt 

på en stats territorium inte får utvisas därifrån utom efter ett i laga ordning fattat beslut. 

Utlänningen ska tillåtas att framlägga skäl som talar mot utvisningen, få sin sak omprö-

vad och företrädas genom ombud inför vederbörande myndighet eller inför en eller flera 

av denna myndighet utsedda personer. Svensk rätt kan dock inte anses strida mot detta 

då rätten till omprövning är uppfylld redan när instansen som fattade det ursprungliga 

beslutet omprövar sitt beslut. Det behöver inte heller röra sig om en muntlig förhandling 

för att kriterierna ska anses uppfyllda.48 

 

2.3.2 EU-rättsliga regleringar 

Det finns EU-direktiv som stadgar att sökanden har rätt till ett effektivt rättsmedel vid 

en överklagan.49 I dessa specificeras det inte att förfarandet måste vara muntligt. I Euro-

peiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna50 (EU-stadgan) art. 47 st. 2 

stadgas vidare att var och en har rätt att få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rätte-

gång. Vidare föreskrivs i art. 52 p. 3 att om rättigheter i EU-stadgan även återfinns i 

																																																								
45 Miller mot Sverige, ansökan nr 55853/00, dom av den 8 februari 2005, p. 29 och 30. 
46 Prop. 1987/88:69 s. 21 f., SOU 1999:16 s. 142, prop. 2004/05:170 s. 127 och MIG 2009:30. 
47 Maaouia mot Frankrike, ansökan nr 39652/98, dom av den 5 oktober 2000 och prop. 2004/05:170 s. 
127.  
48 SOU 1999:16 s. 143 och Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 638. 
49 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaran-
den för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) art. 46 och Rådets direktiv 
2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande 
eller återkallande av flyktingstatus art. 39.	 
50 2010/C 83/02. 
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EKMR ska de ha samma innebörd och räckvidd som i EKMR. Skyddet i EU-stadgan 

kan enligt samma artikel vara mera långtgående än i EKMR. Enligt de officiella förkla-

ringarna till EU-stadgan, som inte har rättslig status men är ett tolkningsverktyg, ska de 

rättsliga garantier som erbjuds enligt EKMR erbjudas på ett likartat sätt inom EU. Skill-

naden är att EU-stadgan har ett vidare tillämpningsområde då den inte enbart tar sikte 

på att skydda civila rättigheter och skyldigheter.51 Angående art. 52 i EU-stadgan före-

skrivs i förklaringarna att EU-stadgan även i fråga om tillåtna undantag ska ha samma 

räckvidd som tillerkänns enligt EKMR. Det föreskrivs även att räckvidden bestäms av 

såväl konventionen och protokollen som av Europadomstolens praxis.52 Det innebär 

alltså att rättigheterna i EU-stadgan ska tolkas i ljuset av rättigheterna i EKMR, med 

skillnaden att skyddet i EU-stadgan kan vara mera långtgående och att EU-stadgan inte 

endast skyddar civila rättigheter. 

 

Som visats ovan under avsnitt 2.3.1 är möjligheten att avslå yrkanden om muntlig för-

handling begränsat i mål som omfattas av EKMR, men att EKMR i regel inte är tillämp-

lig på migrationsrättsliga mål. Då EU-stadgan ska tolkas i enlighet med EKMR, och 

stadgan inte endast skyddar civila rättigheter, skulle det kunna innebära att domstolar-

nas möjlighet att avslå yrkanden om muntlig förhandling är begränsat även i migrations-

rättsliga mål. Att termen offentliga rättegångar i EU-stadgan innefattar ett muntlighets-

krav får vidare stöd av att termen i den engelska versionen är public hearing. Euro-

peiska unionens domstol (EU-domstolen) hade år 2014 inte prövat frågan om hur ter-

men offentliga rättegångar ska tolkas i EU-stadgan,53 och har mig veterligen ännu inte 

gjort det. Möjligen kommer EU-domstolen nå slutsatsen att art. 47 st. 2 i stadgan inne-

håller ett krav på muntlig förhandling och att det kravet i så fall även skulle gälla i mig-

rationsrättsliga mål.  

 

Frågan blir dock hur det kommer att påverka svensk rättstillämpning? Den stora skill-

naden är att svensk rätt har skriftlighet som huvudregel, medan EKMR utgår från ett 

muntligt förfarande. Enligt Europadomstolen ska muntlig förhandling hållas i princip 

alla trovärdighetsmål, medan muntlig förhandling inte behöver hållas i alla trovärdig-

hetsmål enligt nationell rätt (Se framförallt MIG 2009:30 och MIG 2014:1 ovan).  
																																																								
51 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/ C 303/02) art. 47 st. 2. 
52 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna (2007/ C 303/02) art. 52 p. 3. 
53 Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 388 och European Council on Refugees and Exi-
les, The application of the EU Charter of Fundamental Righs to asylum procedural law, s. 84. 
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Vidare finns det enligt Europadomstolen inget krav på att muntlig förhandling ska hål-

las i mål som rör faktafrågor om det kan utredas på ett adekvat sätt genom ett skriftlig 

förfarande. Med den uppdelning som gjorts inom svensk migrationsrätt finns det trovär-

dighetsmål och tillräcklighetsmål. Enligt Europadomstolen ska muntlig förhandling hål-

las i trovärdighetsmål, varför endast tillräcklighetsmålen återstår. Det skulle alltså be-

tyda att muntlig förhandling inte behöver hållas i rena tillräcklighetsmål. Europadom-

stolen har dock även slagit fast att muntlig förhandling ska hållas i de mål där fakta är 

ifrågasatt. Innebär det att muntlig förhandling måste hållas i de mål där sökanden inte 

godtar landinformationen? Exempelvis om den sökande har en annan uppfattning än 

MIV gällande förekomsten av ett adekvat myndighetsskydd i hemlandet. Enligt en art-

ikel på ämnet är så inte fallet, utan det ska förstås som att muntlig förhandling är mindre 

viktig om den ifrågasatta faktan rör situationen i sökandens ursprungsland.54  

 

Det måste således anses oklart hur en tillämpning av EKMR art. 6 skulle påverka 

svensk rätt sett till omfattningen av muntliga förhandlingar i asylmål. Ett tänkbart sce-

nario är att muntlig förhandling måste hållas i flera trovärdighetsmål, men att det inte 

förändrar situationen för när muntlig förhandling ska hållas i tillräcklighetsmål. Det 

ovan nämnda är dock spekulativt och avhängigt ett avgörande från EU-domstolen. I 

väntan på detta kan viss vägledning nås genom att studera österrikisk praxis där denna 

fråga har prövats. Det är möjligt att migrationsdomstolar i andra EU-medlemsstater än 

Österrike har tagit ställning till frågan om hur EU/EKMR påverkar det nationella rätts-

läget angående muntliga förhandlingar i asylmål, men det är ingenting som jag har stött 

på under uppsatsens skrivande. Nedan nämnda rättsfall är refererade i en artikel i Euro-

pean Database of Asylum Law.55 

 

Österrikes författningsdomstol (Verfassungsgerichtshof) har fastslagit att EU-stadgan 

art. 47 ålägger medlemsstaterna en skyldighet att hålla muntliga förhandlingar i migra-

tionsrättsliga mål, med de begränsningar som tillåts enligt EKMR.56 Exempelvis har 

författningsdomstolen slagit fast att ett yrkande om muntlig förhandling inte får avslås 

med motiveringen att sökanden inte är trovärdig om det inte finns specifika exempel på 

																																																								
54 European Council on Refugees and Exiles, The application of the EU Charter of Fundamental Righs to 
asylum procedural law, s. 85. 
55 Kessler, The right to an oral hearing in Austrian asylum appeal procedures in the light of Article 47(2) 
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Database of Asylum Law.  
56 VfGH 14.03.2012, U466/11 ua.  
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varför den inte anses vara trovärdig. Det räcker inte att hänvisa till att berättelsen var 

vag och ytlig.57 En muntlig förhandling behöver dock inte hållas om målet är tillräckligt 

utrett.58  

 

2.3.3 Folkrättsliga regleringar 

1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning med 1967 års tilläggsproto-

koll (Genèvekonventionen) innehåller inte några föreskrifter angående hur prövningen 

av flyktingskapet ska gå till.59 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

art. 14 innehåller ett krav på rättvis rättegång som motsvarar kravet enligt EKMR. 

 

2.4 Sammanfattande analys av avsnitt 2  
Huvudregeln är att förvaltningsrättsliga ärenden, inklusive migrationsärenden, hand-

läggs skriftligen och att muntliga förhandlingar är att se som ett komplement. Enligt 

förarbetena ska sökandens vilja beaktas vid bedömningen om en muntlig förhandling 

ska hållas, men denna är inte avgörande. Vidare ska det beaktas att muntliga förhand-

lingar är värdefulla för att bedöma sökandens trovärdighet i mål som är av stor bety-

delse för denna, att sökanden på ett mer direkt sätt får komma till tals och att sökanden 

bättre förstår de beslut som tas och att missförstånd kan redas ut. Mot detta ska ställas 

kraven på en skyndsam handläggning. 

 

I dag ska asylprocessen vara mer öppen och därför krävs det ett ökat inslag av muntliga 

förhandlingar. Det muntliga inslaget ska vidare vara olika stort i olika sorters mål. Rim-

ligtvis innebär detta att det största muntliga inslaget ska vara i asylmål då dessa måste 

anses vara de mål där mest ”står på spel” för den sökande. Detta har bekräftats av 

MiÖD i MIG 2009:30 i vilken det föreskrevs att behovet av muntliga förhandlingar är 

som störst i mål som rör avvisning eller utvisning av en sökande som söker uppehålls-

tillstånd på grund av asylskäl. 

  

Även om det muntliga inslaget ska vara större efter införandet av den nya instans- och 

processordningen ska hållas i minnet att en utredning föreslog att muntlig förhandling 

skulle vara obligatoriskt i mål gällande avvisning och utvisning om det inte var uppen-

																																																								
57 VfGH 26.06.2013, U1257/2012. 
58 VfGH 13.03.2013, U1175/12 ua. 
59 Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden, s. 21. 
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bart att ansökan om uppehållstillstånd skulle beviljas.60 Den utredningen lades dock inte 

till grund för UtlL varför lagstiftaren kan sägas ha valt bort den. Det kan därför inte sä-

gas ha varit lagstiftarens vilja att muntliga förhandlingar skulle ske i alla asylmål.  

 

Bylander antog år 2006 att yrkanden om att hålla muntliga förhandlingar i migrations-

mål endast i undantagsfall skulle komma att avslås.61 Som kommer att visas under av-

snitt tre är detta med stor sannolikhet inte fallet utan antalet yrkanden som avslås blir 

troligtvis allt fler. Hans antagande tycks dock kunna ledas tillbaka till faktumet att yr-

kande om muntlig förhandling generellt sätt i förvaltningsrättsliga mål avslås i låg ut-

sträckning. Detta anser jag dock snarare handlar om tillämpningen av EKMR än nation-

ell rätt.62 Som visats ovan är EKMR inte direkt tillämplig på ärenden om visering, uppe-

hållstillstånd eller andra migrationsrättsliga frågor varför samma hänsyn inte görs gäl-

lande i migrationsrättsliga mål som i många andra förvaltningsrättsliga mål (även om 

EKMR möjligtvis är indirekt tillämplig genom EU-rätten). Det är dock intressant att 

ställa sig frågan om lagstiftaren var medveten om att möjligheten för domstolarna att 

avslå yrkanden om muntlig förhandling skulle vara större i migrationsrättsliga mål än i 

många andra förvaltningsrättsliga mål. Att EKMR inte är tillämplig på migrationsrätts-

liga mål mål nämndes i förarbetet till UtlL varför lagstiftaren måste anses ha varit med-

veten om detta.63 Vidare har RegR innan UtlL:s ikraftträdande slagit fast att möjligheten 

att avslå yrkanden om muntlig förhandling är större i de mål som endast omfattas av § 9 

FPL och inte av EKMR.64 Lagstiftaren bör därför ha varit medveten om att möjligheten 

att avslå yrkanden om muntlig förhandling skulle vara större i migrationsrättsliga mål 

än i andra förvaltningsrättsliga mål. Det tycks således som att lagstiftaren var medveten 

om att muntliga förhandlingar eventuellt skulle komma att hållas i lägre utsträckning i 

migrationsmål än i andra förvaltningsrättsliga mål. 

 

Enligt MiÖD ska det vidare göras en helhetsbedömning om muntlig förhandling ska 

hållas eller inte. I regel ska muntlig förhandling hållas i de mål där trovärdighetsbedöm-

ningen är av betydelse. Om trovärdighetsbedömningen är av omedelbar betydelse för 

frågan om uppehållstillstånd och sökanden har yrkat att muntlig förhandling ska hållas 

																																																								
60 Ds 2000:45 s. 112. 
61 Bylander, Muntlighetsprincipen, s. 164.  
62 Bylander, Muntlighetsprincipen, s. 145. 
63 Prop. 2004/05:170 s. 127. 
64 RÅ 1996 ref. 80. 
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är utrymmet mycket litet för att inte hålla en muntlig förhandling. Det ska vidare hållas 

muntliga förhandlingar om trovärdighetsbedömningen är av avgörande betydelse för 

frågan om uppehållstillstånd oaktat om det har yrkats eller inte. Vidare ska muntlig för-

handling hållas i de fall då beslutsunderlaget inte är tillräckligt och en muntlig förhand-

ling skulle avhjälpa det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas i de fall då det är 

fråga om en trovärdighetsbedömning men då det framstår som klart att de åberopade 

uppgifterna inte stämmer överens med verkligheten. I regel behöver en muntlig för-

handling inte hållas om sökanden inte har gjort sin ålder sannolik. Detta då sökanden 

normalt sett inte kan göra sin ålder sannolik med hjälp av muntliga uppgifter. För det 

fallet att sakkunniga vittnen åberopas kan bedömningen bli en annan.  

 

Det behöver inte heller hållas någon muntlig förhandling om frågan framför domstolen 

enbart är om sökanden har tillräckliga skyddsskäl eller inte. Det är dock viktigt att dom-

stolarna utreder om det är fråga om en tillräcklighetsbedömning så att det inte är en tro-

värdighetsbedömning som ligger till grund för att skyddsskälen inte anses tillräckliga. 

Muntlig förhandling ska även hållas i de fall då det är fråga om en tillräcklighetsbe-

dömning och en muntlig förhandling krävs för att domstolen ska anses ha fullgjort sin 

utredningsplikt enligt § 8 FPL. Ett avgörande får heller inte fattas efter en muntlig för-

handling om sökanden inte har varit på plats och dennes närvaro skulle ha kunnat ändra 

utgången av målet.  

 

Sammanfattningsvis ska muntliga förhandlingar enligt förarbetena hållas i flertalet tro-

värdighetsmål, för att reda ut missförstånd och för att sökanden ska få känna att den 

hade fått komma till tals vilket kan leda till att den lättare accepterar ett avslagsbeslut. 

Enligt MiÖD ska muntlig förhandling hållas i princip alla trovärdighetsmål,65 i mål där 

domstolens utredningsplikt aktualiseras och för att reda ut oklarheter och missförstånd 

(se framförallt beslut av den 31 januari 2012 i UM 9525-11 ovan).  

 

Så långt om när muntlig förhandling ska hållas enligt förarbetena och MiÖD. Frågan är 

om förarbetena och MiÖD är förenliga med varandra. Ett krav, kanske det mest väsent-

liga, vid införande av UtlL var att öppenheten i asylprocessen skulle öka. Detta ansågs 

uppfyllt genom införandet av en tvåpartsprocess och ett större inslag av muntlighet. Sö-

																																																								
65 Se dock MIG 2009:30 och MIG 2014:1. 
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kanden skulle få insyn i processen genom att ha en motpart och möjlighet till muntlig 

förhandling. MiÖD synes dock ha lagt ytterst lite vikt, om någon, på kravet att den sö-

kande ska få komma till tals för att lättare acceptera ett avslagsbeslut vilket skulle för-

klara varför migrationsdomstolarna inte har gjort det. Detta skulle i sin tur kunna ha lett 

till att förhandlingsfrekvensen är lägre än lagstiftaren hade tänkt sig. Jag återkommer till 

lagstiftarens vilja under avsnitt 4. 

 

Frågan är dock hur lätt kravet på att sökanden ska få komma till tals för att lättare ac-

ceptera avslagsbeslut är att tillgodose. Lagstiftaren har å ena sidan föreskrivit att munt-

liga förhandlingar inte ska hållas i alla migrationsrättsliga mål och att skyndsamhet ska 

premieras, men å andra sidan föreskrivit att muntliga förhandlingar i vissa fall ska an-

vändas för att sökanden bättre ska förstå beslutet som tas även i de mål där beslutsun-

derlaget måste anses tillräckligt. Det är svårt att se i vilka mål sökanden då ”förtjänar” 

mer insyn i processen. Det föreskrevs i propositionen att förhandlingsfrekvensen skulle 

vara avhängig hur stor betydelse målet hade för den sökande. Det är därför möjligt att 

lagstiftaren tänkte sig att muntliga förhandlingar oftare skulle hållas i mål gällande av-

visning och utvisning än i andra migrationsrättsliga mål även i de fall beslutsunderlaget 

var tillräckligt. Om det var detta som lagstiftaren försökte få fram måste den anses ha 

varit otydlig. 
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3 Migrationsdomstolarnas förhandlingsfrekvens 
 

I detta avsnitt kommer statistik inhämtad från Domstolsverket avseende förhandlings-

frekvensen i asylmål att redovisas. Statistiken som inhämtades avser antalet avgjorda 

asylmål per år, antalet asylmål med muntlig förhandling per år och andelen asylmål med 

muntlig förhandling per år, allt uppdelat på respektive domstol.66 Dessa siffror har av 

mig adderats samman för att få fram diagrammen nedan. Att MD i Luleå syns först år 

2013 beror på att det var först då Förvaltningsrätten i Luleå fick ställning som MD.  
 

3.1 Statistiken 

 

 

																																																								
66 Domstolsverket, Statistik för asylmål asyl, måltypen 6001, Uppehållstillstånd mm, asylsökanden vuxna 
och familjemedlemmar utan beslut om förvar/uppsikt. 
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Förhandlingsfrekvensen i landets migrationsdomstolar har i stort sett varit dalande se-

dan migrationsdomstolarna infördes. Räknat mellan 1 januari 2008 och 31 december 

2015 har andelen muntliga förhandlingar gått från 23,8 % till 13,6 % i Stockholm, från 

58,7 % till 26, 7 % i Göteborg och från 59,9 % till 36,2 % i Malmö. I Luleå har andelen 

minskat från 20 % till 11,7 % räknat mellan åren 2013 och 2015. Sett till alla migra-

tionsdomstolar har andelen asylmål där muntlig förhandling hållits mellan 1 januari 

2008 och 31 december 2015 minskat från 37,7 % till 21,4 %. I rapporten avseende sista 

kvartalet år 2006 framkom att muntlig förhandling hade hållits i 59,9 % av målen. 

Översynsutredningen kom fram till att förhandlingsfrekvensen var 34 % åren 2007 och 

2008.67  

 

Angående de regionala skillnaderna kan utläsas att medelförhandlingsfrekvensen för 

migrationsdomstolarna är att MD i Luleå ligger på knappa 15 % medan MD i Malmö 

ligger på knappa 50 %. Däremellan finns MD i Stockholm på dryga 20 % och MD i Gö-

teborg på dryga 35 %. Att det fanns en skillnad mellan domstolarna syntes redan i den 

rapport som släpptes 2007 och i Översynsutredningen. Översynsutredningens statistik 

visar att MD i Stockholm höll muntlig förhandling i runt 25 % av målen medan migra-

tionsdomstolarna i Göteborg och Malmö höll muntliga förhandlingar i runt 50 % av må-

len. I 2007 års rapport var motsvarade siffror 47,4 % för MD i Stockholm, 64,6 % för 

MD i Göteborg och 73,1 % för MD i Malmö.  

																																																								
67 SOU 2009:56 s. 91.  
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För år 2015 var förhandlingsfrekvensen 26,7 % för MD i Göteborg, 11,7 % för MD i 

Luleå, 36,2 % för MD i Malmö och 13,6 % för MD i Stockholm. Motsvarande siffor 

mellan 1 januari 2016–30 mars 2016 var 28,9 % för MD i Göteborg, 13,5 % för MD i 

Luleå, 25, 4 % för MD i Malmö och 14,5 % för MD i Stockholm. Om statistiken håller 

sig har tre av domstolarna nu en uppåtgående trend, medan trenden för MD i Malmö är 

fortsatt nedåtgående.  

 

3.2 De regionala skillnaderna  
Det kan noteras att migrationsdomstolarna i Stockholm och Luleå respektive migra-

tionsdomstolarna i Göteborg och Malmö ligger på två olika nivåer sett till förhandlings-

frekvensen. Att MD i Stockholm har en lägre förhandlingsfrekvens än migrationsdom-

stolarna i Göteborg och Malmö förklarades i översynsutredningen med att domarna där 

seriöst började pröva obehövlighetsrekvisitet innan de övriga vilket delvis skulle kunna 

förklara de regionala skillnaderna åren 2006–2008.68 År 2016 finns emellertid skillna-

derna kvar, om än att de har blivit väsentligt mindre, samt att MD i Luleå har en för-

handlingsfrekvens som ligger strax under den för MD i Stockholm trots att den fick 

ställning som MD långt senare än övriga tre. Förklaringen till de regionala skillnaderna 

tycks således inte enbart vara att MD i Stockholm började pröva obehövlighetsrekvisitet 

innan de övriga. Antingen har domstolarna olika kriterier för när muntlig förhandling 

ska hållas eller så kan skillnaden sökas i domstolarnas målsammansättning, vilket här 

betyder att det kan finnas en skillnad i förhandlingsfrekvensen beroende på vilket land 

sökanden kommer ifrån. Det senare föreslogs, men undersöktes inte närmare, i 2009 års 

utredning.69  

 

Skillnaden i målsammansättningen kommer i den här uppsatsen att undersökas såtill-

vida att jag har frågat intervjupersonerna om det. Att intervjupersonerna har tillfrågats 

om det men att statistik inte visas beror på att den statistiken inte finns. Den enda mig-

rationsdomstolen som har statistik på var sökandena kommer ifrån är MD i Luleå (och 

det skulle teoretiskt gå att få fram från Stockholm), men de har inte statistik på förhand-

lings- eller bifallsfrekvens. Utan den statistiken eller jämförbara siffror från andra mig-

rationsdomstolar säger statistiken ingenting och kommer därför inte att redovisas. 

 
																																																								
68 SOU 2009:56 s. 106. 
69 SOU 2009:56 s. 106. 
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En svaghet i den statistik som har redovisats är att det inte framkommer i hur många 

mål som yrkanden om muntlig förhandling har avslagits utan endast i hur stor andel mål 

som muntlig förhandling har hållits. Detta beror på att Domstolsverket inte har aktuell 

statistik på andelen avslag utan det skulle behövas studeras från mål till mål. De som 

har intervjuats har tillfrågats om detta vilket jag återkommer till under avsnitt fyra.  

 

I rapporten från år 2007 hade muntlig förhandling yrkats i 63,3 % av målen i Göteborg, 

i 70,7 % av målen i Malmö och i 52,3 % av målen i Stockholm.70 De domare som inter-

vjuades i samband med Översynsutredningen uppskattade att det yrkades om muntlig 

förhandling i drygt tre fjärdedelar av asylmålen mellan 2007 och 2008 vid MD i Stock-

holm och Göteborg.71 I brist på annan information kan det därför antas att yrkandena i 

de mål som jag har undersökt ligger kvar på en frekvens om 50–75 %. I 2007 års rap-

port framkom även att muntlig förhandling hade hållits i nästan alla mål där det hade 

yrkats.72 Om siffrorna angående yrkanden är ungefär detsamma betyder det att även an-

delen mål där yrkande beviljas blir allt färre.  

  

Sammantaget finns det fortfarande regionala skillnader i fråga om andelen asylmål i 

vilka muntliga förhandling hålls, även om dessa skillnader har blivit väsentligt mindre. 

Andelen asylmål där muntlig förhandling hålls fortfarande blir allt färre (borträknat hit-

tillsvarande del av år 2016) och andelen mål där yrkande om muntlig förhandling bevil-

jas blir allt färre. Det sistnämnda är dock mer spekulativt baserat på ovan nämnda siffror 

och kommer att diskuteras vidare i avsnitt fyra. 

 

																																																								
70 Länsrätten i Göteborg m.fl., Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, s. 
25.   
71 SOU 2009:56 s. 102. 
72 Länsrätten i Göteborg m.fl., Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, s. 
25.   
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4 Åsikter från migrationsdomstolarna  
 

Detta avsnitt inleds med en genomgång av det resultat som presenterades i Utvärde-

ringsutredningen. Därefter kommer det att redovisas för hur intervjuerna med personal 

på migrationsdomstolarna gjordes och information om de som intervjuades. Som nämn-

des under avsnitt 1.5 redovisas detta här och inte under metodavsnittet för att läsaren 

ska ha informationen färskt i minnet då den läser resultatet från nämnda intervjuer. In-

tervjuerna finns med för att få en bild av hur domarna på respektive domstolen resone-

rar angående frågan om muntlig förhandling och resultatet från intervjuerna kommer att 

redovisas under olika teman. En sammanfattande kommentar avseende Utvärderingsut-

redningen och resultatet från intervjuerna kommer att redovisas under avsnitt 4.3.   

 

4.1 Utvärderingsutredningen   
År 2007 tillsattes Utvärderingsutredningen i vilken uppdraget var att utvärdera den då 

nya instans- och processordningen i UtlL. Domare vid landets migrationsdomstolar in-

tervjuades och statistik inhämtades från Domstolsverket. Utredningen visade att de 

flesta domare var nöjda med reformen då muntliga förhandlingar kunde ge ett bättre 

underlag för bedömningen av trovärdighetsfrågor och andra bevisfrågor. Oklarheter 

kunde även redas ut bättre genom att det fanns möjlighet att ställa frågor samt att par-

terna fick en bättre insyn i processen vilket stärkte förtroendet för domstolens bedöm-

ning. Det konstaterades även att muntliga förhandlingar inte alltid är av godo för sökan-

den utan kan leda till att domstolen får ett säkrare underlag för avslag.73  

 

Enligt utredningen ansåg domarna att muntlig förhandling framförallt var effektivt när 

bevisfrågor skulle bedömas. Domarna var ense om att muntliga förhandlingar skulle 

hållas i de mål där trovärdigheten var av betydelse. Yrkanden om muntlig förhandling 

avslogs framförallt i de fall då det var fråga om tillräcklighetsmål men även i de fall 

förhandlingen ansågs obehövlig med hänsyn till målets beskaffenhet. Ett antal domare 

ansåg även att förhandlingen hade ett värde såtillvida att sökanden fick tillfälle att möta 

motparten, lyssna på deras argument och möjligheten att bemöta dessa. Det gav även 

sökanden en förståelse för hur processen gick till.74  

																																																								
73 SOU 2009:56 s. 101. 
74 SOU 2009:56 s. 101. 
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I utredningen framkom även att förhandlingsfrekvensen var avsevärt lägre för MD i 

Stockholm än för de övriga två migrationsdomstolarna. Detta förklarades med att do-

marna vid MD i Stockholm avslog yrkande om muntlig förhandling i högre omfattning 

när det rörde sig om mål där trovärdigheten inte var av avgörande betydelse. Vid till-

komsten av den nya instans- och processordningen var domstolarna mer benägna att 

bevilja yrkanden om muntlig förhandling. Detta då de inte var lika strikta i sin bedöm-

ning av obehövlighetsrekvisitet.75 

 

Enligt de domare som ansåg att muntliga förhandlingar var viktiga även i de fall där 

frågan inte bara handlade om sökandens trovärdighet framhölls att det ökade antalet må-

len gjorde att de i större utsträckning enbart beviljade muntlig förhandling i de fall då 

sådan måste hållas enligt lag. Om MIV hade avslagit sökandens asylansökan utan att ha 

ifrågasatt sökandens trovärdighet var sannolikheten enligt utredningen stor att ett even-

tuellt yrkande om muntlig förhandling skulle avslås. Vidare konstaterades att det fanns 

en bild av att handläggningen tog längre tid om muntlig förhandling hölls. En motbild 

lades fram i utredningen som visade att domare visserligen ansåg att handläggningen 

tog längre tid om muntlig förhandling skulle hållas men att detta vägdes upp av att alla 

frågor kunde redas ut på en gång. Man sparade även in den tid som hade krävts för 

skriftliga kompletteringar och bestämde vidare en sluttid för när målet skulle avgöras 

vilket gjorde att målet troligtvis blev snabbare avgjort. Ytterligare tid sparades in då 

domen inte behövde delges sökandens eller dennes ombud.76 

 

I utredningen sammanfattades dess slutsatser med att möjligheten till muntlig förhand-

ling hade öppnat upp processen och att domare ansåg att muntliga förhandlingar gav ett 

bättre beslutsunderlag. Det konstaterades även att förhandlingarna måste hållas i den 

omfattning som lagstiftaren hade tänkt sig och att det där fanns frågetecken angående 

den låga andel mål vid MD i Stockholm där muntliga förhandlingar hållits. Det tycktes 

dock som att förhandlingsfrekvensen höll på att plana ut varför det inte fanns skäl till 

oro. Det tycks som att utredaren menade att förhandlingsfrekvensen borde ligga kvar 

runt 35 % för att syftet med lagstiftningen skulle ha fått den eftersträvade effekten,77 

vilket den inte gör (se avsnitt två).  

																																																								
75 SOU 2009:54 s. 101 f. och 106. 
76 SOU 2009:56 s. 102. 
77 SOU 2009:56 s. 109. 
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Det tycktes som att domarna var ense om att muntlig förhandling skulle ske när det var 

fråga om att bedöma sökandens trovärdighet. Rörde frågan om sökanden hade tillräck-

liga skyddsskäl var det upp till respektive domstol att avgöra om muntlig förhandling 

skulle hållas. MD i Stockholm hade tidigare än de övriga migrationsdomstolarna börjat 

pröva obehörighetsrekvisitet vilken medförde att de endast tog upp mål där trovärdighet 

var av central betydelse vilket medförde att muntliga förhandlingar hölls i lägre omfatt-

ning vid MD i Stockholm. Utredaren öppnade upp för att om de regionala skillnaderna 

kvarstod kunde anledningen vara målens sammansättning; att exempelvis MD i Stock-

holm som enda domstol hade haft ett stort antal sökanden från samma land varav ingen 

beviljades uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. Att det därför stod klart för dom-

stolen att muntliga förhandlingar i dessa fall var obehövliga.78 

 

Sammanfattningsvis fann utredningen att möjligheten till muntlig förhandling hade ökat 

öppenheten i jämfört med tidigare. Det uttrycktes även en oro för att förhandlings-

frekvensen för MD i Stockholm var lägre än för MD i Göteborg och Malmö samt viss 

oro för att den totala förhandlingsfrekvensen skulle sjunka. Den oron minskades dock 

något av det faktum att förhandlingsfrekvensen hade legat relativt stadigt mellan åren 

2007 och 2008.79  

 

4.2 Samtalsintervjuer 2016 
4.2.1 De källkritiska reglerna 

De källkritiska reglerna används i uppsatsen då samtalsintervjuerna är att se som källor i 

den här uppsatsen och reglerna kan användas för att bedöma sanningshalten (trovärdig-

heten) i det som berättas. De källkritiska reglerna är äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. 

 

Äkthet innebär att ”berättelserna … ifråga faktiskt har producerats vid den tidpunkt, i 

det sammanhang och av den eller de personer som anges.”80 Detta är uppfyllt i mitt fall 

då jag själv har företagit intervjuerna.  

 

																																																								
78 SOU 2009:56 s. 107. 
79 SOU 2009:56 s. 109. 
80 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, s. 282. 
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Kravet på berättelsernas oberoende handlar om påståendenas tillförlitlighet. Det finns 

tre aspekter av oberoende. Det första handlar om att kunna bekräfta berättelsen, vilket 

främst görs genom en andra källa. I mitt fall kan det sägas vara uppfyllt för MD i Göte-

borg då en domare och en föredragande jurist intervjuas där. Vid de andra migrations-

domstolarna intervjuas endast en domare vilket kan ses som problematiskt. Det som 

sägs kan dock i många fall bekräftas eller förkastas av andra källor jag använt mig av 

varför jag inte har ansett detta vara ett större problem. Vidare handlar kravet på obero-

ende om avståndet mellan berättelsen och berättaren, alltså att den som berättar har varit 

med om det den berättar om. Detta är uppfyllt i den här uppsatsen då jag har valt att in-

tervjua fyra domare och en föredragande jurist vid landets migrationsdomstolar om det 

som sker på deras domstolar. Slutligen handlar oberoendekravet om berättarens grad av 

oberoende, vilket innebär att högre grad av oberoende är lika med högre grad av trovär-

dighet. Risken finns att de jag har intervjuat känt att det har funnits en förväntan från 

deras respektive arbetsplats att de ska svara på ett visst sätt. Detta förstärks av att åt-

minstone en person vid respektive domstol har varit medveten om deras medverkan. 

Vid MD i Luleå har åtminstone registrator samt lagmannen varit medvetna om rådman-

nens medverkan. Risken finns att de jag har valt att intervjua har hållit inne på informat-

ion eller farit med direkta osanningar. Jag tror dock att sannolikheten för detta är låg 

och än lägre att de har ljugit om någonting väsentligt. Detta då mycket av det som 

kommer fram i samtalsintervjuerna kan bekräftas eller förkastas genom studien av gäl-

lande rätt, statistiken samt studien av domar och beslut. Vidare tror jag inte att det har 

förekommit otillbörlig påverkan på berättaren i form av hot eller tvång.  

 

Kravet på samtidighet berör den tid som flutit mellan händelsen och berättelsen om den. 

Detta är inget problem i uppsatsen då jag enbart har intervjuat nu verksamma domare 

och föredragande jurister vid landets migrationsdomstolar.  

 

Slutligen finns kravet på tendens vilket påminner om oberoendekravet. Tendenskravet 

innebär att det kan finnas ett intresse hos den som intervjuas att återge en snedvriden, 

avsiktligt tillrättalagd, berättelse om verkligheten. Det kan exempelvis handla om en 

person som känner lojalitet mot den egna domstolen och därför håller inne på viss rele-

vant kritik. Jag tror att det kan ligga någonting i detta, men av samma skäl som redovi-

sades under avsnittet om oberoende tror jag inte att detta är ett större problem. 
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Sammanfattningsvis finns skäl att betrakta det som framkommer under samtalsintervju-

erna med viss försiktighet. Samtidigt tror jag inte att risken för att någon har farit med 

osanning ska överskattas. Att domare, som allmänt får anses vara ärliga och trovärdiga, 

skulle fara med osanning tycks osannolikt. Därmed inte sagt att de inte undermedvetet 

undanhåller viss information som de anser skulle kunna skada den egna domstolen. 

Som sagt ska viss försiktighet iakttas när slutsatser baseras på det som framkommit un-

der intervjuerna.  

 

För att låna Ställviks ord har ”[u]ndersökningen … inte ambitionen att vara heltäckande, 

uttömmande eller fullständig”.81 Detta då det är en kvalitativ undersökning som har till 

syfte att ta reda på hur domare vid landets migrationsdomstolar kan resonera.  

 

4.2.2 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har företagits via telefon eller på intervjupersonernas arbetsplats. Intervju-

erna varade mellan 30 och 90 minuter. Tidsåtgången har anpassats efter den tid som in-

tervjupersonerna har kunnat lägga på sin medverkan och den tid som har behövts för att 

fullfölja intervjun. 

 

Intervjuerna kan, igen med Ställviks terminologi, anses ha varit halvstrukturerade. Det 

innebär att ett frågeformulär har använts men att detta inte har följts slaviskt. Inriktning-

en har varit densamma vid alla intervjuerna men det har inte funnits en exakt överlapp-

ning av frågor.82 Alla intervjupersoner har innan publicering fått godkänna den sam-

manfattande text som jag har skrivit. Vidare har alla intervjupersoner själva fått avgöra 

om de vill framträda med namn vilket majoriteten har överlåtit åt mig att avgöra. Då en 

av de intervjuade inte ville framträda med namn har jag valt att anonymisera dem alla 

för att inte den skarpaste lampan ska lysa på den som vill framträda minst. Att de inter-

vjuade inte framträder med namn kan givetvis ses som problematiskt ur ett källkritiskt 

perspektiv, men jag anser att alternativet är att inte ha med intervjun med den som öns-

kar vara anonym vilket jag ser som ett sämre alternativ. Det måste även åter förtydligas 

att jag kom i kontakt med de intervjuade genom att maila registrator på respektive dom-

stol varför åtminstone en person på respektive domstol har varit medveten om deras val 

att medverka. Någon fullständig anonymitet finns därför inte. 
																																																								
81 Ställvik, Domarrollen, s. 205. 
82 Ställvik, Domarrollen, s. 202 f. 
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I det följande kommer den information som framkom vid intervjuerna att presenteras 

under olika avsnitt. För tydlighetens skull kallar jag rådmannen vid MD i Stockholm för 

S, rådmannen vid MD i Göteborg för G1, föredragande juristen vid MD i Göteborg för 

G2, rådmannen vid MD i Malmö för M och rådmannen vid MD i Luleå för L. För att 

behålla intervjuobjektens anonymitet har jag ovan valt att även kalla chefsrådmannen 

för rådman.  

  

4.2.3 Domstolarnas uppbyggnad och ärendenas beredning 

MD i Stockholm har tre storavdelningar varav en är en renodlad migrationsavdelning. 

Den är i sin tur uppdelad på fyra avdelningar vilka är länderindelade. Detta innebär att 

sökanden från ett visst land kommer att hamna på en viss avdelning. Systemet kommer 

dock att tas ur bruk under maj 2016. På varje avdelning finns det föredragande jurister 

som arbetar som landbevakare. Dessa håller domarna uppdaterad på relevant land-

information och hjälper till vid vissa bedömningar, exempelvis om muntlig förhandling 

ska hållas eller inte. S uppskattar att ungefär hälften av domarna låter landbevakare 

komma med förslag på om muntlig förhandling ska hållas eller inte och att resterande 

domare inte lämnar ifrån sig målet. När målet kommer in till domstolen hamnar det 

först på rådmannens bord. 

 

Vid MD i Göteborg förekommer migrationsmål på samtliga sex avdelningar, men tre av 

avdelningarna är huvudsakligen migrationsavdelningar. Exempelvis asylmålen hand-

läggs uteslutande på någon av dessa tre avdelningar. Domare kan lämna önskemål om 

avdelningsplacering och även i viss mån välja om de vill ha fler eller färre migrations-

mål inom avdelningarna. En domare kopplas tidigt in i målet om det finns ett yrkande 

om muntlig förhandling. En föredragande jurist eller notarie upprättar förslag angående 

om muntlig förhandling ska hållas eller inte, men domaren fattar beslutet.  

 

MD i Malmö är uppdelad på sex avdelningar varav migrationsmål förekommer på fem. 

Av dessa är två renodlade migrationsavdelningar. Inkommer ett mål till domstolen där 

sökanden yrkat på muntlig förhandling fördelas det ut på en föredragande jurist eller en 

notarie som granskar målet. Dessa kan själva fatta beslut om att muntlig förhandling ska 

hållas om det framstår som klart att det är ett trovärdighetsmål. Avslagsbeslut fattas av 

domare. 
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Slutligen är MD i Luleå uppdelad på två enheter vilka båda har lika stor andel migra-

tionsmål. Andelen migrationsmål som hamnar på respektive domare är varierande då 

det är en slumpvis lottning i målhanteringssystemet som avgör detta. Vissa kan ha  

80–90 % migrationsmål, medan andra har 50–60 %. Föredragande juristerna är mer 

specialiserade, där vissa enbart arbetar med migrationsmål. När ett mål kommer in till 

domstolen läser en föredragande jurist igenom det och diskuterar sedan målets fortsatta 

handläggning med rådmannen. Har det yrkats om muntlig förhandling tar rådmannen 

ställning till om muntlig förhandling ska hållas eller inte. Även om det inte har yrkats 

tar rådmannen ställning till om en muntlig förhandling skulle vara till fördel för målets 

hantering.  

 

4.2.4 Skäl att hålla muntlig förhandling 

Enligt S hålls muntlig förhandling i regel om det yrkats och det är ett trovärdighetsmål. 

Det är sällan muntlig förhandling hålls enbart för att sökanden ska få komma till tals, 

men det finns ändå med i bedömningen då det är så pass ingripande frågor som diskute-

ras. Eftersom ett av syftena med införandet av den nya instans- och processordningen 

var att det muntliga inslaget skulle öka ska man inte vara alltför strikt i bedömningen.  

 

Det är enligt G1 generellt sätt i trovärdighetsmål som domstolen ska hålla, men det kan 

vara svårt att avgöra om trovärdigheten kommer att vara avgörande för frågan om sö-

kanden ska beviljas uppehållstillstånd eller inte. Det ska hellre sättas ut en muntlig för-

handling för mycket än en för lite. Det förekommer att hänsyn tas till värdet av att sö-

kanden får en bättre inblick i och förståelse för asylprocessen. Andra hänsyn gör sig 

dock gällande om det blir en högre belastning på domstolen varpå man framförallt kon-

centrerar sig på om frågan rör sökandens trovärdighet eller inte. Om det står och väger 

om muntlig förhandling ska hållas eller inte och den sökande säger att det är angeläget 

av något preciserat skäl gör G1 ofta bedömningen att målet ska sättas ut till muntlig 

förhandling. Det har hänt några gånger att man har fått återkoppling att sökanden har 

varit nöjd med processen trots att denne inte har fått uppehållstillstånd. Detta visar att 

handläggningsfrågan kan ha stor betydelse även för det fall att sökanden får ett avslag 

på sin ansökan. Det ska dock hållas i minnet att även om muntliga förhandlingar värde-

sätts är förfarandet som huvudregel skriftligt. Har domstolen fått ett tillräckligt besluts-

underlag genom den skriftliga handläggningen är en muntlig förhandling ofta överflö-

dig.  
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Enligt G2 hålls det muntlig förhandling främst i trovärdighetsmål. G2 tror inte att det i 

särskilt stor utsträckning beaktas att sökanden ska få komma till tals. Det kan vara svårt 

att skilja mål som rör sökandens trovärdighet från mål som rör om sökanden har uppvi-

sat tillräckliga skyddsskäl. Exempelvis kan domstolen mena att det finns adekvat myn-

dighetsskydd i ett land, men där det kan röra sig om individuella svårigheter att få till-

gång till det skyddet. Det är möjligt att EU-stadgan är tillämplig varför möjligheten att 

avslå yrkanden om att hålla muntliga förhandlingar är mindre än enligt nationell regle-

ring.   

 

M menar att muntlig förhandling hålls om det behövs för utredningen eller om det är ett 

trovärdighetsmål. Problemet med att hålla en muntlig förhandling enkom för att sökan-

den ska få komma till tals kan vara att man ger denne ett falskt hopp om att få uppe-

hållstillstånd. Detta då man redan innan är säker på att skyddsskälen inte kommer att 

vara tillräckliga. Det påverkar i sig inte bedömningen om muntlig förhandling ska hållas 

eller inte om sökanden skriver att den gärna vill komma till tals. Vid tveksamhet sätter 

M ut till muntlig förhandling. 

 

Enligt L kommer sökanden alltid till tals oavsett om muntlig förhandling hålls eller inte 

då processmaterialet i domstolen är allt som tillförts ärendet. Domstolen har att pröva 

om sökanden har gjort sina skyddsskäl sannolika. För den bedömningen kan det krävas 

muntlig förhandling men det kan också räcka med det sökanden har tillfört ärendet hos 

MIV eller i inlagor till domstolen. Är skyddsskälen inte tillräckliga för att internationellt 

skydd enligt UtlL ska kunna ges hålls ingen muntlig förhandling utan muntlig förhand-

ling hålls om domstolen behöver bilda sig en uppfattning i trovärdighetsfrågan eller om 

utredningen i målet är alltför knapphändig.   

 

4.2.5 Yrkanden och utredningsplikt 

S uppskattar att det yrkas på muntlig förhandling i färre än 50 % av asylmålen. S upp-

skattar också att andelen yrkanden tycks ha blivit färre då ombuden har lärt sig i vilka 

mål som muntlig förhandling kan komma att hållas. Även G1 menar att det yrkas på 

muntlig förhandling i färre än 50 % av asylmålen. Även G1 menar att det verkar som att 

yrkandena har blivit allt färre då ombuden har lärt sig när muntlig förhandling kan 

komma att hållas.  
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Även om S ibland sätter ut mål till muntlig förhandling ex officio finns det domare på 

domstolen som i princip aldrig sätter ut mål till muntlig förhandling ex officio. Att S gör 

det handlar om att domstolen har en utredningsskyldighet och att den inte påverkas av 

om sökanden (genom ombudet) yrkar på muntlig förhandling eller inte. G1 menar att 

man måste vara uppmärksam på att sökanden kan ha en anledning till varför den inte 

har yrkat på muntlig förhandling och att det därför är viktigt att beakta dennes önske-

mål.  

 

G2 har inte märkt att antalet yrkandena har blivit färre sedan denne började arbeta vid 

MD i Göteborg, men har hört av kollegor vid migrationsdomstolarna i Stockholm och 

Malmö att så är fallet. Problemet med detta är att sökanden eventuellt avstår från att 

yrka om muntlig förhandling i mål där den skulle ha rätt till det. G2 har ingen uppskatt-

ning i hur stor andel asylmål som det yrkas om muntlig förhandling. Domstolen är för-

siktig med att utreda till nackdel för den sökande varför muntliga förhandlingar sällan 

hålls när det inte har yrkats. Detta då det är en kontradiktorisk process och det därför 

ligger nära till hands att anta att biträdet har gjort bedömningen att en muntlig förhand-

ling inte skulle gagna sökanden om det inte yrkas. I en dialog med biträdet kan man 

dock föra fram att en muntlig förhandling vore värdefull varför biträdet då i ett senare 

skede kan yrka om det.  

 

M uppskattar mellan tummen och pekfingret att det yrkas på muntlig förhandling i 75 % 

av asylmålen. Det händer ytterst sällan att domstolen håller muntlig förhandling när det 

inte har yrkats, men om utredningen kräver det håller man muntlig förhandling. I de fal-

len behöver man inte väga in att sökanden inte har yrkat på det, även om man kan kon-

takta ombudet för att se om det finns något skäl till varför muntlig förhandling inte 

borde hållas. 

L tror att det yrkas på muntlig förhandling i 60–70 % av asylmålen och att det varierar i 

tiden om det yrkas mer eller mindre. L tror att det endast är i undantagsfall som muntlig 

förhandling hålls om det inte har yrkats, även om muntlig förhandling ska hållas om det 

är nödvändigt för utredningen.  
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4.2.6 Kravet på skyndsamhet 

De intervjuade verkar överens om att det i enskilda mål kan vara effektivt att hålla en 

muntlig förhandling för att koncentrera målet, men att muntliga förhandlingar kräver 

mer jobb för domstolen varför skyndsamheten skulle bli lidande om det hölls i alla mål.  

 

4.2.7 Inställda mål 

De intervjuade tycks eniga om att det händer att förhandlingar ställs in men att detta inte 

är vanligt. När förhandlingar ställs in är det ofta på grund av tolkproblem men det kan 

även handla om att sökanden inte dyker upp till förhandlingen.  

 

4.2.8 De regionala skillnaderna 

S tror att en förklaring till skillnaden i förhandlingsfrekvensen mellan domstolarna är att 

domarna är mer eller mindre specialiserade på ett visst antal länder. Har man sökande 

från fler länder kan det hända att man blir osäker och därför sätter ut till muntlig för-

handling för att känna sig säkrare. Det kan även handla om att sökandena vid de olika 

domstolarna kommer från olika länder varför det förekommer fler eller färre tillräcklig-

hetsmål vid de olika domstolarna. Exempelvis hade MD i Stockholm tidigare många 

sökanden från Albanien vilket ofta var tillräcklighetsmål i vilka muntlig förhandling 

inte hölls. 

 

G1 menar att skillnaden i förhandlingsfrekvens kan handla om var domarna har utbildat 

sig. Vid förvaltningsrätterna i Göteborg och Malmö är många utbildade vid Kammarrät-

ten i Göteborg som i princip satt ett likhetstecken mellan yrkande om muntlig förhand-

ling och att muntlig förhandling ska hållas. Kammarrätten i Stockholm resonerar inte på 

det sättet. Det kan även handla om att sökandena i de olika domstolarna kommer ifrån 

olika länder. Exempelvis förekommer det knappt latinamerikanska och mongoliska sö-

kande i Göteborg vilket förekommer i Stockholm. I många av dessa fall finns det ett 

acceptabelt myndighetsskydd varför det inte finns lika starka intressen att hålla en 

muntlig förhandling.  

Att förhandlingsfrekvensen generellt är dalande kan enligt G1 handla om att domarna 

får bättre kunskap om sökanden från olika länder. Det ska dock konstateras att domarna 

inte ska sitta som ”landinformationsgurus” utan måste hålla sig uppdaterade på relevant 

landinformation. Det kan även handla om att MIV studerar hur migrationsdomstolarna 

resonerar och dömer. Mot bakgrund av detta drar MIV slutsatser för framtiden, då man 
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får förmoda att de vill att deras beslut ska stå sig och de inte vill att överklaganden ska 

ha en för hög bifallsfrekvens. De mål som leder fram till domstolarnas prövning är då 

ofta mer klara avslag. Denna tanke delas till viss del av M som menar att förhandlings-

frekvensen hänger samman med MIV:s bedömningar. Exempelvis beviljar de nu uppe-

hållstillstånd till sökanden från Syrien, varför de målen sällan når domstolen. Hade de 

gjort det hade förhandlingsfrekvensen ökat. Han menar även att domstolarna var mer 

”generösa” med att bevilja yrkanden om muntlig förhandling i tillräcklighetsmål när 

migrationsdomstolarna infördes. När arbetsbelastningen ökar finns det en risk att dom-

stolen inte håller muntliga förhandlingar i tveksamma fall. Det kan även spela in att 

domarna blir allt säkrare i sina bedömningar av sökanden från vissa länder, men det lig-

ger i inläsningen av ett mål att se till att man har uppdaterad och relevant landinforma-

tion. Angående de regionala skillnaderna menar M att det kan spela in vilka länder sö-

kandena kommer ifrån.  

 

G2 tror inte att skillnaden mellan domstolarna är isolerad till andelen muntliga förhand-

lingar som hålls, utan att det finns en skillnad i flertalet måltyper. Exempelvis tror G2 

att Förvaltningsrätten i Stockholm har en högre andel mål som anses vara av enkel be-

skaffenhet, en högre andel instämmandedomar och en lägre bifallsfrekvens i asylmål. 

Det kan även spela in hur stor vikt domstolen lägger på specialistkunskap och vidareut-

bildningar samt att domstolen inte anser sig ha ett särskilt stort utredningsansvar i asyl-

mål vid vissa av domstolarna då man anser det vara en vanlig tvåpartsprocess. Det är 

även så att sökanden från vissa länder är mer frekventa i vissa delar av Sverige och att 

det då kan vara en högre andel tillräcklighetsmål, exempelvis för att det finns ett myn-

dighetsskydd. Exempelvis hade MD i Stockholm tidigare många sökanden från Bolivia 

i vilka mål muntlig förhandling sällan hölls då skyddsskälen inte ansågs tillräckliga. Att 

exempelvis MD i Stockholm har länderindelade avdelningar skulle kunna leda till att de 

känner sig ”säkrare” på sin kunskap om landet i fråga och därför mera sällan behöver ha 

muntlig förhandling som en kompletterande utredning. 

 

Enligt L hålls det förmodligen fler muntliga förhandlingar gällande sökande från vissa 

länder, men det finns det ingen statistik på.  
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4.3 Sammanfattande analys av avsnitt 4 
Det tycks inte föreligga några större attitydskillnader mellan domarna angående när 

muntlig förhandling ska hållas utan de är relativt eniga om att det ska hållas i trovärdig-

hetsmål och när det behövs för utredningen. Det finns en viss skillnad i hur stort infly-

tande parterna har på frågan och hur tungt deras vilja i frågan ska vägas. Vidare är de 

relativt eniga om att vissa mål avgörs snabbare med en muntlig förhandling men att det 

skulle ta längre tid om muntlig förhandling hölls i alla mål samt att antalet inställda mål 

inte är särskilt stort. 

  

Även om domarna har spekulerat angående andel yrkanden kan det antas att deras giss-

ningar är relativt väl underbyggda. Det är därför av intresse att konstatera att andelen 

yrkanden har blivit färre, även om det framförallt har skett en förändring vid migra-

tionsdomstolarna i Stockholm och Göteborg. Att MD i Malmö fortfarande har så pass 

hög andel yrkanden kan ha att göra med att den också har beviljat yrkanden i högre ut-

sträckning än de övriga. Att MD i Luleå också har en högre andel yrkanden kan handla 

om att domstolen fick status som migrationsdomstol senare än de övriga och att det där-

för fortfarande i någon mån är oklart för ombuden i vilka mål muntlig förhandling 

komma på fråga. Som G2 konstaterade kan det finnas en fara i att andelen yrkanden går 

ned om ombuden drar sig för att yrka i tveksamma fall. Detta speciellt med tanke på att 

åtminstone några av domarna uttryckte att de är mer restriktiva med att hålla muntliga 

förhandlingar om det inte yrkas. Det skulle kunna leda till att muntlig förhandling inte 

hålls i alla de mål då det borde hållas. Även om andelen yrkanden har blivit färre ska 

konstateras att andelen yrkanden gällande muntliga förhandlingar som avslagits har bli-

vit större, även om skillnaden inte är så betydande som föreslogs under avsnitt 4.1. 

 

Det är även av intresse att notera att M menar att domstolen var mer ”generös” med att 

bevilja yrkanden om muntlig förhandling vid migrationsdomstolarnas tillkomst. Även 

om M menar att domstolen inte har blivit striktare i sin bedömning under de senare åren 

måste det konstateras att förhandlingsfrekvensen vid migrationsdomstolarna i Göteborg 

och Malmö har dalat kraftigt i princip sedan år 2008. Det skulle ge stöd åt den slutsats 

som presenterades i Utvärderingsutredningen; att MD i Stockholm tidigare än de övriga 

började pröva obehövlighetsrekvisitet som ett effektivitetsrekvisit.83 Med det menar jag 

																																																								
83 SOU 2009:56 s. 107. 
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att vid frågan om muntlig förhandling är obehövlig eller inte tar man stor hänsyn till den 

praktiska nytta domstolen har av förhandlingen, snarare än att se till varför den sökande 

skulle vilja ha en muntlig förhandling. Det ger en bild av att domstolarna vid UtlL:s till-

komst var mer benägna att tillåta muntliga förhandlingar även i andra mål än trovärdig-

hetsmål samt att de senare i allt högre utsträckning har börjat pröva obehövlighetsrekvi-

sitet och att de därför kommer längre och längre ifrån lagstiftarens intention om att det 

muntliga inslaget skulle öka. Detta får även visst stöd av att vissa av domarna i Ut-

värderingsutredningen talade om att hålla muntliga förhandlingar för att sökanden fick 

ett tillfälle att möta motparten, lyssna på dess argument och möjligheten att bemöta 

denna. Det gav även sökanden en förståelse för hur processen gick till.84 Att förhand-

lingsfrekvensen generellt sätt har dalat för alla migrationsdomstolar skulle också kunna 

handla om att MIV är mer uppmärksamma på hur migrationsdomstolarna dömer och 

därför ser till att komma med tydligare avslagsbeslut. 

 

Gällande de regionala skillnaderna ligger det antagligen någonting i tanken att det spe-

lar roll varifrån sökanden kommer. Kommer sökande från ett land med exempelvis till-

räckligt myndighetsskydd kan en muntlig förhandling anses mera obehövlig. Tyvärr har 

detta inte gått att pröva annat än genom frågor till de intervjuade. Det måste även kon-

stateras att detta inte helt tycks förklara varför framförallt migrationsdomstolarna i Gö-

teborg och Malmö har en dalande förhandlingsfrekvens, om inte deras målsammansätt-

ning kraftigt förändras från år till år. Det verkar som att förklaringen att obehövlighets-

rekvisitet nu mera seriöst prövas också spelar in. 

 

Gällande förklaringen att domarna utbildas på olika kammarrätter är det en intressant 

teori, men svår att pröva då man skulle behöva ta reda på var alla landets migrations-

domare har utbildat sig vilket det inte har funnits tid till. Gällande att Stockholm even-

tuellt har en högre andel mål av enkel beskaffenhet samt en högre bifallsfrekvens kan 

noteras att även om så vore fallet skulle det inte leda någonstans om man inte studerade 

skillnaden mål för mål, vilket det inte har funnits möjlighet att göra.  

 

Att MD i Stockholm har haft länderindelade avdelningar skulle kunna betyda att do-

marna där blir säkrare på sina länderbedömningar och därför håller muntlig förhandling 

																																																								
84 Avsnitt 4.1 och SOU 2009:56 s. 101. 
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i färre mål än migrationsdomstolarna i Göteborg och Malmö. Det förklarar dock inte 

varför MD i Luleå, som inte har länderindelade avdelningar eller renodlade migrations-

avdelningar, har en lägre förhandlingsfrekvens än de övriga tre migrationsdomstolarna. 
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5 Migrationsdomstolarnas domar och beslut 

 

Under detta avsnitt kommer det att redovisas asylmål i vilka muntlig förhandling har 

hållits, asylmål i vilka muntlig förhandling inte har hållits och avslagsbeslut angående 

yrkanden om muntlig förhandling i asylmål. Som nämnts är syftet med detta att utreda i 

vilka typer av mål muntlig förhandling hålls respektive inte hålls och att utreda hur 

domstolarna motiverar sina avslagsbeslut. Syftet är även att utreda om det finns en 

skillnad i resonemangen mellan domstolarna.    

 

5.1 Avslagsbesluten 
I de beslut jag har tagit del av är det ofta svårt att utläsa specifikt varför muntlig för-

handling inte har hållits. De sex besluten från MD i Luleå innehåller alla formuleringen 

att muntlig förhandling för närvarande är obehövlig med hänsyn till sakfrågans beskaf-

fenhet och vad som i övrigt har framkommit i målet.85 De fyra från MD i Stockholm 

innehåller formuleringen att omständigheterna är sådana att muntlig förhandling inte 

behövs.86 I två av besluten från MD i Malmö återfinns motiveringen att muntlig för-

handling inte behövs på grund av att det är obehövligt.87 Två av besluten från MD i Gö-

teborg innehåller formuleringen att med hänsyn till målets beskaffenhet och vad som i 

övrigt har framkommit i målet är en muntlig förhandling för närvarande obehövlig.88 I 

ett annat beslut är formuleringen att muntlig förhandling för närvarande är obehövlig 

med hänsyn till den utredning som finns i målet.89 I det fjärde beslutet från MD i Göte-

borg är motiveringen att sökanden i första hand skriftligen ska utveckla sin talan. Mot 

den bakgrunden samt med hänsyn till målets beskaffenhet och vad som hittills fram-

kommit är en muntlig förhandling för närvarande obehövlig.90 

 

De som är tydligast är tre av besluten från MD i Malmö. I dessa framgår att muntlig 

förhandling är obehövlig för att MIV inte har ifrågasatt de uppgifter som sökanden har 

																																																								
85 Beslut av den 7 januari 2016 i UM 1609-15, beslut av den 20 januari 2016 i UM 28-16, beslut av den 
20 januari 2016 i UM 1791-15, beslut av den 27 januari 2016 i UM 1431-15, beslut av den 8 februari 
2016 i UM 1729-15 och beslut av den 4 mars 2016 i UM 238-16. 
86 Beslut av den 22 januari 2016 i UM 328-16, beslut av den 2 februari 2016 i UM 216-16, beslut av den 8 
februari 2016 i UM 496-16 och beslut av den 19 februari 2016 i UM 1086-16. 
87 Beslut av den 27 augusti 2015 i UM 3715-15 och beslut av den 13 januari 2016 i UM 5960-15. 
88 Beslut av den 2 december 2015 i UM 6865-15 och beslut av den 5 februari 2016 i UM 7311-15. 
89 Beslut av den 25 januari 2016 i UM 7370-15. 
90 Beslut av den 27 januari 2016 i UM 146-16. 
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lämnat. Det skrivs även att frågan i målet närmast är en rättslig bedömning gällande de 

omständigheter som åberopats i målet och om de är tillräckliga för att sökanden ska be-

viljas uppehållstillstånd. Mot den bakgrunden är en muntlig förhandling obehövlig.91 

Det femte beslutet från MD I Göteborg är speciellt för att yrkandet inte avslås med hän-

syn till att muntlig förhandling är obehövlig utan för att särskilda skäl talar emot att 

hålla en sådan. Detta då muntlig förhandling av olika skäl hade fått ställas in vid tre till-

fällen varpå domstolen fann att det inte fanns utsikter att hålla en muntlig förhandling 

varför särskilda skäl talade emot att hålla en muntlig förhandling.92 

 

5.2 Dom efter muntlig förhandling 
I alla mål jag har studerat där dom fallit efter muntlig förhandling vid MD i Stockholm 

var sökandens trovärdighet ifrågasatt eller dennes uppgifter inte bedömda som tillförlit-

liga.93 Detsamma gällde för alla mål vid MD i Göteborg,94 vid MD i Luleå,95 och i fyra 

av målen vid MD i Malmö.96 I det femte målet vid MD i Malmö var sökandens uppgif-

ter inte ifrågasatta utan det rörde sig om ett tillräcklighetsmål. Baserat på det som fram-

kommer i domen har den muntliga förhandlingen inte tillfört någonting i sak till utred-

ningen.97 Möjligtvis är detta ett exempel på ett mål där domstolen har hållit en muntlig 

förhandling för att sökanden bättre ska förstå varför uppehållstillstånd inte har beviljats. 

  

5.3 Dom utan muntlig förhandling 
I de domar jag har studerat från MD i Göteborg där muntlig förhandling inte har hållits 

tycks två vara rena tillräcklighetsmål.98 Ett tredje mål är speciellt för att det tidigare 

hade satts ut till tre muntliga förhandlingar som hade fått ställas in. Det ansågs sedan 

utsiktslöst att få till stånd en muntlig förhandling.99 I de två sista tycks sökandens tro-

																																																								
91 Beslut av den 26 augusti 2015 i UM 2764-15/UM 2765-15, beslut av den 5 november 2015 i UM 4313-
15 och beslut av den 7 januari 2016 i UM 5693-15. 
92 Beslut av den 5 februari 2016 i UM 993-15.  
93 Dom av den 15 mars 2016 i UM 8815-16, dom av den 15 mars 2016 i UM 379-16, dom av den 22 mars 
2016 i UM 384-16, dom av den 23 mars 2016 i UM 8989-15 och dom av den 24 mars 2016 i UM 299-16. 
94 Dom av den 30 mars 2016 i UM 6173-15, dom av den 30 mars 2016 i UM 8161-15, dom av den 30 
mars 2016 i UM 8348-15, dom av den 5 april 2016 i UM 8429-15 och dom av den 31 mars 2016 i UM 
8522-15. 
95 Dom av den 23 februari 2016 i UM 1362, dom av den 24 februari 2016 i UM 1764-15 och dom av den 
18 mars i UM 1801-15. 
96 Dom av den 24 februari 2016 i UM 2514-15, dom av den 25 februari 2016 i UM 147-16, dom av den 8 
mars 2016 i UM 6193-15 och dom av den 21 mars 2016 i UM 258-16. 
97 Dom av den 10 mars 2016 i UM 6003-15. 
98 Dom av den 1 april 2016 i UM 146-16 och dom av den 1 april 2016 i UM 7311-15. 
99 Dom av den 24 mars 2016 i UM 993-15. 
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värdighet ha stått i fokus men muntlig förhandling hölls inte. I både målen talade myck-

et i utredningen för att sökandenas berättelser inte var helt förenliga med sanningen, 

vilket kan ha lett till att domstolen inte ansåg att dessa trovärdighet- och tillförlitlighets-

brister kunde läkas genom en muntlig förhandling. Detta är dock spekulativt då varken 

domen eller avslagsbeslutet (se avsnitt 5.1) ger någon vägledningen till varför muntlig 

förhandling inte hölls.100 

 

I de domar jag har studerat från MD i Luleå har tre varit tillräcklighetsmål.101 De två 

andra har varit trovärdighetsmål, men av olika karaktär. I det första medgav MIV befall 

till överklagandet och MD fann att sökanden hade gjort sin berättelse sannolik.102 I det 

femte gjordes en bedömning av sökandens trovärdighet och dennes tillförlitlighet men 

utan att en muntlig förhandling hölls. Till skillnad från de två ovan nämnda trovärdig-

hetsmålen vid MD i Göteborg var det i detta inte lika tydligt, från det man kan läsa sig 

till i domen, att sökanden hade farit med osanning. Sökanden hade dock inte yrkat på 

muntlig förhandling.103  

 

De domar jag har studerat från MD i Malmö har alla varit tillräcklighetsmål.104 I do-

marna från MD i Stockholm har fyra stycken varit tillräcklighetsmål.105 I det trovärdig-

hetsmål som har studerats säger sig domstolen pröva om skyddsskälen är tillräckliga 

och kommer sedan fram till att så inte är fallet. Det tycks dock snarare som att domsto-

len når slutsatsen att skyddsskälen är otillräckliga för att den inte anser att sökanden har 

gjort sin berättelse sannolik.106 Det framgår inte heller av avslagsbeslutet (se avsnitt 5.1) 

hur domstolen har resonerat i frågan om muntlig förhandling ska hållas eller inte. 

 

5.4 Sammanfattande analys av avsnitt 5 
Problemet med de vaga motiveringarna i avslagsbesluten är att det inte går att utläsa det 

egentliga skälet till varför yrkandet har avslagits. Detta är viktigt då den nya instans- 
																																																								
100 Dom av den 30 mars 2016 i UM 6865-16 och dom av den 1 april 2016 i UM 7370-16. 
101 Dom av den 16 februari 2016 i UM 1794-15, dom av den 9 mars 2016 i UM 1729-15 och dom av den 
15 mars 2016 i UM 1431-15. 
102 Dom av den 9 februari 2016 i UM 1657-15. 
103 Dom av den 8 mars 2016 i UM 1803-15. 
104 Dom av den 29 februari 2016 i UM 4313-15, dom av den 3 mars 2016 i UM 5693-15, dom av den 8 
mars 2016 i UM 2764-15, dom av den 9 mars 2016 i UM 5960-15 och dom av den 14 mars 2016 i UM 
3715-15. 
105 Dom av den 7 mars 2016 i UM 216-16, dom av den 7 mars 2016 i UM 328-16, dom av den 9 mars 
2016 i UM 496-16 och dom av den 15 mars 2016 i UM 8378-15. 
106 Dom av den 4 mars 2016 i UM 1086-16. 
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och processordningen skulle innebära en högre grad av öppenhet i processen och för att 

det framhölls att det är viktigt att sökanden förstår varför den inte får uppehållstill-

stånd.107 Det bör även inkludera att den ska kunna förstå varför vissa beslut tas under 

processens gång. Som visades under avsnitt tre var tanken aldrig att yrkanden inte 

skulle få avslås, men problemet här är, med vissa undantag, hur avslagsbesluten är for-

mulerade. Detta då sökanden bör kunna få svar på frågan varför muntlig förhandling 

inte hålls. Vikten av detta bör vara som störst i de mål där domstolen gör en bedömning 

av trovärdigheten utan att hålla en muntlig förhandling och utan att ge en egentlig för-

klaring till varför den inte gör det. 

 

Det underlag jag har studerat har varit av för begränsad omfattning för att några gene-

rella slutsatser ska kunna dras. Det är ändå av intresse att konstatera att den enda dom-

stolen där vissa avslagsbeslut motiveras på ett tillfredställande sätt är MD i Malmö, den 

enda domstolen där muntlig förhandling förefaller ha hållits utan att trovärdighet har 

spelat in är MD i Malmö och den enda domstol där muntlig förhandling har hållits i till-

räcklighetsmål är MD i Malmö.  

 

Studien har även visat på vikten av att vara noggrann med om man prövar tillräcklighet 

eller trovärdighet. De två begreppen går, som nämndes i inledningen, ofta i varandra så 

om domstolen vill göra en uppdelning dem emellan måste den vara tydlig med att hålla 

isär bedömningarna. Som visades tycks domstolen i vissa fall ha ansett att den gjorde en 

tillräcklighetsbedömning, men mycket tyder på att den kom fram till resultatet genom 

en trovärdighetsbedömning.  

 

Det har även visats att domstolen inte håller muntlig förhandling i alla de mål där tro-

värdighet är av central betydelse om inte sökanden yrkar på det. Det visar att det kan 

finnas en fara om offentliga biträden slutar yrka på muntlig förhandling för att de inte 

räknar med framgång i yrkandet. Det kan även noteras att domstolen inte håller muntlig 

förhandling i alla trovärdighetsmål ens om det yrkas. Det är för närvarande förenligt 

med förarbetena och praxis, men kommer eventuellt att ändras beroende på om EU-

domstolen prövar om rätten till förhandling medför en rätt till muntlig förhandling samt 

i vilka fall undantag får göras.   

																																																								
107 Prop. 2004/05:170 s. 105. 
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Slutligen har visats att muntlig förhandling, med ett undantag, endast har hållits i tro-

värdighetsmål. Detta är i sig inte fel, men tyder på att muntlig förhandling sällan anses 

behövlig om sökandens trovärdighet inte är ifrågasatt eller om dennes berättelse inte har 

ansetts tillförlitlig. 
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6 Avslutande kommentarer 

 

I den här uppsatsen har en domare vid varje migrationsdomstol intervjuats samt en före-

dragande jurist intervjuats och en, sett till omfattningen, begränsad studie av domar och 

beslut har företagits. Att studien inte har varit större gör att det blir omöjligt att konsta-

tera hur resonemangen generellt går i migrationsdomstolarna, men studien kan ge vissa 

ledtrådar i jakten på den sanna bilden. Det kan vara ett steg på vägen mot förståelse för 

hur frågan om när muntlig förhandling ska hållas hanteras av domstolarna. 

 

I uppsatsen har syftena varit att försöka besvara frågan om när muntlig förhandling ska 

hållas i asylmål, vad lagstiftarens syfte var med införandet av den nya instans- och pro-

cessordningen (sett till det muntliga inslaget), hur migrationsdomstolarna har tolkat lag-

stiftningen och vad eventuella skillnader i förhandlingsfrekvens har berott på. 

 

Den första frågan kan kortfattat besvaras med att muntlig förhandling ska hållas även 

om det inte yrkats om en muntlig förhandling kan främja ett snabbt avgörande (målet 

blir mer koncentrerat) eller om det behövs för utredningen i målet. Vidare ska muntlig 

förhandling hållas om sökanden yrkat på det och det är ett trovärdighetsmål där det en-

ligt domstolen inte framstår som klart att de åberopade omständigheterna inte stämmer 

överens med verkligheten. Som visats är det möjligt att EU-rätten, läst tillsammans med 

EKMR, kommer att begränsa möjligheterna att inte hålla muntlig förhandling i trovär-

dighetsmål, men nuvarande synsätt är förenligt med förarbetena och nationell praxis.  

 

Vidare har visats att det fanns en intention, om än otydlig, från lagstiftaren att muntlig 

förhandling i vissa fall även skulle hållas om en sådan kunde antas hjälpa sökanden att 

förstå varför den inte får uppehållstillstånd. Detta är dock ett kriterium som domstolarna 

tycks ha lagt begränsad vikt vid. Vad jag har hittat har MiÖD inte uttalat sig i frågan 

och av de mål jag studerade hade hänsyn endast tagits i ett av målen och det är inte ens 

helt klarlagt att det i målet var hänsyn för sökanden som låg till grund för beslutet att 

hålla en muntlig förhandling. Även om kriteriet är svårt att uppfylla finns det vissa en-

klare förändringar som domstolarna skulle kunna göra för att hålla sig närmare lagstifta-

rens syfte med en öppnare asylprocess, och det är att på ett mer utförligt sätt motivera 
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varför de inte håller muntliga förhandlingar. I dagsläget är det ofta svårt att förstå hur 

domstolen har resonerat.  

 

Även om syftet med uppsatsen inte har varit att analysera för- och nackdelar med lag-

stiftningen måste konstateras att M kan ha en poäng när M säger att det kan vara skad-

ligt för sökanden att hålla en muntlig förhandling i ett tillräcklighetsmål då det kan förse 

denne med falskt hopp. Även om syftet att den sökande ska förstå processen och varför 

den inte beviljas uppehållstillstånd är gott kan det finnas en fara i att det gör mer skada 

än nytta. 

  

Det ska konstateras att muntliga förhandlingar hålls i större utsträckning i dag än enligt 

den tidigare instans- och processordningen, vilket dock inte är särskilt anmärkningsvärt 

då muntliga förhandlingar ytterst sällan hölls i UN. Enligt Utvärderingsutredningen som 

kom år 2009 trodde utredaren att muntliga förhandlingar skulle ligga på cirka 35 % för 

att lagstiftarens syfte skulle fått det åsyftade genomslaget. Som visats är detta inte fallet, 

utan förhandlingsfrekvensen ligger snarare på ca 21 %. Det är dock vanskligt att tala i 

procentuella andelar, då lagstiftaren inte gjorde det. Istället anser jag att man får studera 

vid vilka situationer lagstiftaren hade tänkt sig att muntlig förhandling skulle hållas och 

se om detta följs av migrationsdomstolarna. Där anser jag att för lite vikt läggs vid kra-

vet på att sökanden ska få komma till tals. Detta är som sagt ett kriterium som är svårt 

att uppfylla; inte minst då lagstiftaren var otydlig med när det skulle påverka bedöm-

ningen om en muntlig förhandling skulle hållas eller inte. Det blir än svårare av att 

MiÖD inte har uttalat sig i frågan. Det verkar dock som att domstolarna, framförallt mi-

grationsdomstolarna i Göteborg och Malmö, till en början lade vikt vid detta krav men 

att de senare har blivit mer strikta i sin bedömning för när muntlig förhandling ska hål-

las. Det kan även noteras att såväl förhandlingsfrekvensen som andelen beviljande yr-

kanden om muntlig förhandling har blivit allt lägre.  

 

De skillnader som tidigare funnits i förhandlingsfrekvens mellan de olika migrations-

domstolarna finns kvar, men blir allt mindre. Detta då allt färre muntliga förhandlingar 

nu hålls vid migrationsdomstolarna i Göteborg och Malmö. De intervjuer jag har gjort 

har visat att det inte verkar finns alltför stora skillnader i resonemangen mellan domstol-

arna gällande när muntlig förhandling ska hållas utan frågan om det är ett trovärdig-

hetsmål är avgörande. Att avdelningarna på MD i Stockholm har varit länderindelade 



	 59 

skulle kunna påverka på så sätt att domarna där anser sig mer säkra i sina länderbedöm-

ningar. Det skulle också förklara varför domarna vid migrationsdomstolarna i Göteborg 

och Malmö med tidens gång blir allt säkrare på sina länderkunskaper och därmed håller 

allt färre muntliga förhandlingar. Detta förklarar dock inte varför MD i Luleå, som inte 

har länderindelade avdelningar, har en lägre förhandlingsfrekvens än de övriga migra-

tionsdomstolarna. Troligare blir då att målsammansättningen, vilka länder sökanden 

kommer ifrån och vilken domkrets de hamnar inom, spelar en större roll. Detta har de 

intervjuade ansett vara en förklaring till de regionala skillnaderna, men något som tyvärr 

inte har gått att visa genom siffror. Det motsägs också till viss grad av att domstolarnas 

förhandlingsfrekvens trots allt verkar närma sig varandras. Det bör dock vara åt-

minstone en delförklaring till de skillnader som tidigare har kunnat ses.  
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