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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Rättssäkerhet är ett vidsträckt begrepp som har många infallsvinklar. Per definition kan

sägas att rättssäkerhet innebär att den enskilde har rättigheter, friheter och skyldigheter i

förhållande till det offentliga, som har att se till att dessa rättigheter och friheter inte

inskränks. I alla sammanhang där en enskild har att göra med det offentliga i någon

mån, kan situationen bli föremål för frågan om rättssäkerheten har upprätthållits; har

individens rättigheter beaktats? Har denne fått en rättssäker behandling av sitt ärende?

Vi finner grunder för vår rättssäkerhet överallt inom rättsordningen; i lagar,

förordningar och myndigheters föreskrifter. Av detta förstås att begreppet rättssäkerhet

bör kopplas till något rättsområde för att få någon egentlig innebörd för den enskilde

individen. Jag har valt att inrikta mig på rättssäkerhet inom förvaltningsrätten.

Rättssäkerheten inom detta område visar sig vara sårbar och kan få allvarliga

konsekvenser för den enskilde om den inte upprätthålls. Olika intressen skall och bör

beaktas i ett förvaltningsärende beroende på ärendets karaktär. Utifrån det blir olika

regler och principer tillämpliga men också mer eller mindre viktiga ur

rättssäkerhetssynpunkt, och det är här det finns anledning att undersöka var eventuella

konflikter ligger och vilka kollisioner som uppstår.

Förvaltningsrätten är ett rättsområde i ständig förändring och den påverkar det dagliga,

samhälleliga livet för alla medborgare i åtskilliga former av ärenden och beslut. Det

ligger således i varje individs intresse att en slags genomsyn företas gällande

exempelvis tjänstemannens beredning av ett förvaltningsärende och, för att ta det till en

högre nivå, JOs tillsyn över myndigheternas arbete. Har rättssäkerheten iakttagits så

långt det är möjligt i handläggningen av det enskilda fallet? För att konkretisera

resonemanget har jag valt att inrikta mig på en gren inom förvaltningsrätten; den om

asylrätten.1 Rättsområdet asylrätt är en del av det större rättsområdet utlänningsrätt,

vilket i sin tur är en del av rättsområdet förvaltningsrätt.2 Inom asylrätten blir

                                                          
1 Asyl är en form av uppehållstillstånd och asylrätten regleras i huvudsak av utlänningslagstiftningen.
2 Utlänningsrätten är en del av den speciella förvaltningsrätten men regleras både av allmänna- och
speciella förvaltningsrättsliga regler och principer.
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frågeställningar om rättssäkerhet centrala då det uteslutande handlar om människor vars

öden direkt ligger i förvaltningsmyndighetens händer.

Då en asylsökande kommer till Sverige för att söka uppehållstillstånd finns det under

väntetiden, om denne inte har ordnat bostad själv, alltid plats för denne på särskilt

inrättade flyktingförläggningar. Den asylsökande har också rätt till en viss dagersättning

under vissa förutsättningar.3 Migrationsverket har skyldighet att erbjuda organiserad

verksamhet till alla vuxna asylsökande och ungdomar över 16 år, där deltagandet i

verksamheten är obligatoriskt. Barn i skolålder som bor på anläggning kan delta i vanlig

undervisning som anordnas av kommunerna, eller i särskilt anordnad öppen förskola.

Vidare har en asylsökande rätt till akut sjukvård, tandvård, mödra- och

förlossningsvård, samt att denne skall erbjudas hälsoundersökning. Vårdansvaret ligger

sedan 1997 på Landstingen.4

Detta visar på att Sverige har ett organiserat mottagningsförfarande där fokus bland

annat ligger på snabb integration i det svenska samhället. Motiven är att erbjuda den

asylsökande ett så drägligt liv som möjligt under väntetiden med möjlighet att försörja

sig själv och sin familj. Sverige befinner sig med dessa huvudmotiv på en, med mina

mått mätt, hög nivå moraliskt sett vad gäller migrationspolitiken, och upprätthåller en

förhållandevis hög grad av rättssäkerhet för den asylsökande redan i och med att själva

asylprocessen har grundstrukturen ”från mottagande till beslut.”5

En asylsökande som kommer till Sverige för att söka uppehållstillstånd hamnar

oundvikligen i ett beroendeförhållande gentemot ansvariga myndigheter. De är helt

utlämnade att förlita sig på att ärendet utreds på ett rättssäkert och effektivt sätt i

enlighet med gällande rätt. I sin utsatta position skall den asylsökande psykiskt hantera

sin flykt samtidigt som denne har att bevaka sina rättigheter för att få stanna kvar i

landet. Det sagda innebär att det ställs stora krav på utlänningslagstiftningen och på de

myndigheter som har att tillämpa den i sin verksamhet. Detta är viktigt för att kunna

hantera dessa utlänningsärenden, som både handlar om att iaktta grundläggande

mänskliga rättigheter och att samtidigt kunna arbeta effektivt.

                                                          
3 Dagersättningen för en vuxen är 24kr/dag vid en anläggning där mat och logi ingår.
4 Skr. 2001/02:5 s 53-54
5 Se figur i avsnitt 4.3 nedan
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Handläggningen av ett asylärende är ett förvaltningsförfarande som påverkar åtskilliga

individers liv varje dag. Det är ett förfarande som är föremål för ständig fokus i media

eftersom det handlar om det utsatta förhållandet mellan stat och individ. Med anledning

av hur situationen ser ut för närvarande inom asylrätten; långa handläggningstider i

asylärenden, avskräckande exempel som visar att etiken inte har förankrats tillräckligt i

Migrationsverkets verksamhet, och med tanke på det utrymme asylrätten får för debatt i

media, anar man otillräckligheter i Sveriges utlänningslagstiftning.

Min uppfattning är att delar av den svenska utlänningslagstiftningen inte är utformad på

bästa sätt. Härtill kommer att lagstiftningen har ändrats åtskilliga gånger under en inte

alltför lång tid, vilket försvårar för de människor som dagligen har att tillämpa den. På

grund härav väcks misstankar om att viss tillämpning av utlänningslagstiftningen inte är

rättssäker i realiteten.

1.2 Problemformulering

• Vilka brister föreligger i utlänningslagstiftningen gällande rättssäkerheten i ett

asylförfarande?

• Vilka åtgärder krävs för att förstärka rättssäkerheten i ett asylförfarande?

1.3          Metod

För att bilda mig en uppfattning om de mest centrala lagarna och principerna inom

förvaltningsrätten har jag inledningsvis studerat förvaltningsrättslig litteratur. Studien i

allmän förvaltningsrätt gjordes eftersom en grundläggande förståelse för ämnet är en

förutsättning för att sedan kunna gå vidare inom utlänningsrätten, och än längre inom

asylrätten. Eftersom uppsatsen i huvudsak behandlar asylrätt har jag i urval av material

och undersökning inriktat mig på Migrationsverkets verksamhet, varvid jag utgick från

det interna material jag därifrån fick ta del av. Med vetskap om att vissa av dessa interna

riktlinjer endast är rådgivande, har jag ändock kritiskt granskat materialet på grund av

att det i praktiken till viss del styr verksamheten på Migrationsverket. Migrationsverkets

hemsida har också varit värdefull där jag hämtat fakta om asylprocessen och statistiska
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uppgifter. Utöver det interna materialet har jag studerat de lagar och förordningar en

handläggare på Migrationsverket har att rätta sig efter i handläggningen av ett

asylärende. Vad gäller de analytiska kapitlen har metodiken varit att, utifrån de gällande

lagar och principer en handläggare på Migrationsverket har att arbeta efter i ett

asylärende, försöka finna vilka av dem som i tillämpningen möjligtvis kan resultera i

försvagad rättssäkerhet för den asylsökande. När jag funnit vad som jag anser vara

osäkerhetsmoment, eller vad som resulterar i försvagad rättssäkerhet, har jag modellerat

fram tankar över hur jag anser att dessa tillkortakommanden bör förbättras. För att

illustrera hur tillämpningen av dessa principer och regler ser ut i realiteten, och för att

visa vilka konsekvenser det kan få på grund av att de inte är tillräckligt rättssäkra, har

jag refererat till rättsfall. Dessa rättsfall har i huvudsak hämtats från

Utlänningsnämndens hemsida vilken offentliggör vägledande praxis. För att över huvud

taget inspireras av asylförfaranden och få en uppfattning om rättsläget har jag läst

artiklar och debattinlägg i dagstidningar och på regeringens hemsida som uppdateras

dagligen.

I min tankebana har jag utgått från att så hög rättssäkerhet som möjligt är något positivt,

inte bara för den asylsökande utan även för handläggaren och staten som ytterst

ansvarig. På grund av dessa olika intressen har jag genomgående tänkt på att myntet de

facto har fler sidor än ett. Detta har också gjorts för att bibehålla objektiviteten i viss

mån, samt för att inte forma uppsatsen till en miserabel historia över de asylsökandes

öden. Med tanke på att begreppet rättssäkerhet är så omfattande och ej direkt kan ges en

allmän definition på vad som är rättssäkert och inte, har jag dock arbetat utifrån den

inställningen att det alltid finns utrymme för förbättringar och ifrågasättande även om

något redan kan påstås vara rättssäkert.

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka regler och principer inom utlänningsrätten

som inte uppfyller kraven på rättssäkerhet i handläggningen av ett asylärende. Med

anledning av dessa motsättningar och brister är huvudsyftet att framarbeta förslag till

åtgärder eller nya regler som förstärker den enskildes rättssäkerhet i asylärendet.
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1.5 Avgränsningar

När jag skrivit om rättssäkerhet i uppsatsen har jag hela tiden utgått från att största

möjliga rättssäkerhet alltid är positivt för den asylsökande, och hela tiden med

utgångspunkt att denne skall kunna tillvarata sina rättigheter så långt det är möjligt.

Analys av principer, regler och andra faktorer i ett asylärende är också gjord med fokus

på att finna om och hur de kan tänkas förstärka rättssäkerheten för den asylsökande.

Med anledning av det sagda har jag inte närmare behandlat vilka skyldigheter som

åligger den asylsökande, utan utgångspunkten har varit att belysa förstärkandet av

dennes rättigheter.

Vad gäller utlänningsrätten har jag inte behandlat medborgarskapsrätten. Denna är

förvisso är en lika viktig del inom utlänningsrätten som asylrätten, men

medborgarskapsfrågor aktualiseras först när asylförfarandet är över, och utgör  således

ett helt annat rättsområde. Uppsatsen handlar huvudsakligen om handläggningen av ett

asylärende inom Migrationsverket. Eftersom Migrationsverket är Sveriges centrala

utlänningsmyndighet har jag inte närmare gått in på övriga myndigheter i asylärenden

mer än att jag givit en bild av hur förvaltningsorganisationen inom asylrätten ser ut.

1.6 Disposition

För att få en bild av förvaltningens organisationsstruktur, funktion och betydelse

finns inledningsvis en informativ text om vad förvaltningsrätt är. Efter det följer ett

deskriptivt kapitel om begreppet rättssäkerhet. Detta kapitel ämnar ge perspektiv på hur

omfattande begreppet är, och även till att göra läsaren medveten om att endast en

övergripande förståelse av begreppet behövs för att kunna tillgodogöra sig uppsatsens

innehåll. I kapitel fyra redogör jag i huvudsak för den centrala förvaltningsmyndigheten

inom utlänningsrätten, Migrationsverket. Efterföljande del, kapitel fem till åtta, utgörs

av själva ”kärnan” i uppsatsen, en analys över vilka brister som enligt mig förekommer

inom utlänningslagstiftningen samt över vilka motsättningar som uppstår mellan de

olika regelverken och principerna. Avslutningsvis drar jag i kapitel nio slutsatser och

ger förslag till förändringar och åtgärder.
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2 Förvaltningsrätt

Avsikten med denna uppsats är att diskutera asylrätten ur ett förvaltningsrättsligt

perspektiv och vidare, hur den ser ut ur rättssäkerhetssynpunkt. Dessa är omfattande

rättsområden och för att möjliggöra en någorlunda konkret diskussion i uppsatsens

senare del, disponerar jag de inledande kapitlen två, tre och fyra till grundläggande

redogörelser av ämnena var för sig.

2.1 Inledning

Jag hävdar att en viss grad av kännedom inom rättsområdet förvaltningsrätt är

nödvändigt för alla människor i samhället då i princip allt vi företar oss, direkt eller

indirekt, har en förvaltningsrättslig anknytning. Framställningen i detta kapitel syftar

också till att få en förståelse för hur rättsområdena förvaltningsrätt och utlänningsrätt

hör ihop, och att de allmänna förvaltningsrättsliga principerna blir viktiga även om det

finns speciallagstiftning på området. I detta kapitel skall jag redogöra för svensk

förvaltningsrätts huvuddrag. Jag har för avsikt att belysa;

• Hur förvaltningen är uppbyggd organisatoriskt - avsnitt 2.2

• Allmän- respektive speciell förvaltningsrätt - avsnitt 2.3

• Allmänna förvaltningsrättsliga principer - avsnitt 2.4

Kapitlet blir uteslutande deskriptivt varför den väl bevandrade inom området

förvaltningsrätt, direkt kan bläddra till kapitel tre som behandlar

rättssäkerhetsbegreppet.

2.2 Förvaltningsorganisationen

Inledningsvis är det är viktigt att belysa vilka organ i vårt samhälle som omfattas av

förvaltningsrätten, det vill säga vilka samhällsinstitutioner som har att beakta

förvaltningsrättsliga regler och principer i sin verksamhet.
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2.2.1 Offentlig rätt

När den enskilde på något vis har att göra med det allmänna, det vill säga stat, kommun

eller annan myndighet, talar man om offentlig rätt och att det föreligger ett

offentligrättsligt förhållande. Den enskilde kan vara såväl fysisk som juridisk person.

Även ett rättsförhållande inbördes, mellan de offentliga organen, är av offentligrättslig

karaktär.6

2.2.2 Statsrätt och förvaltningsrätt

Ämnet offentlig rätt delas därefter upp i områdena statsrätt och förvaltningsrätt. Inom

det förstnämnda området behandlas främst regler om riksdag och regering. Dessa

regleringar finns i grundlagarna Regeringsformen, RF, Successionsförordningen, SO,

samt i anslutande författningar.7 Statsrätten och förvaltningsrätten är två rättsområden

som har ett nära samband och är inte enkla att särskilja i alla avseenden. Exempelvis

finns vissa grundläggande principer för den offentliga förvaltningen fastslagna i

grundlagarna8 - vilka omfattas av statsrätten.

Strömberg sammanfattar i sin bok Allmän förvaltningsrätt vad förvaltningsrätten

omfattar, en sammanfattning som även förtydligar hur oändligt många situationer som

är av förvaltningsrättslig karaktär; “…förvaltningsrätten omfattar dels reglerna om

förvaltningsmyndigheternas organisation och verksamhetsformer, dels regler om den

offentliga förvaltningen oavsett om den utövas av förvaltningsmyndigheter eller andra

organ, dels regler om förhållandet mellan enskilda och det allmänna oavsett om reglerna

handhas av förvaltningsorgan eller av de allmänna domstolarna.”9

2.2.3 Begreppsdefinitioner inom förvaltningsrätten

Inom området förvaltningsrätt finns åtskilliga begrepp som för en lekman kan verka

intetsägande och svårbegripliga, ord vars betydelse lätt förväxlas med varandra men

som samtidigt är så fundamentalt viktiga att begripa. Jag anser därför att vissa begrepp

inom rättsområdet bör definieras här. Det är bland annat av stor vikt att veta vilka

samhällsorgan som omfattas av reglerna kring förvaltning samt vilka som inte gör det.

För att förstå innebörden av ett förvaltningsrättsligt ärende är det nödvändigt att känna

                                                          
6 Warnling-Nerep s 13
7 A. a. s 14
8 Strömberg s 15 f
9 A. a. s 15
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till vilka subjekt som är inblandade. Ett förvaltningsärende rör som jag tidigare nämnt

ett rättsförhållande mellan stat och enskild. Är det inte fråga om ett dylikt

rättsförhållande, är det inte heller ett förvaltningsärende. En förutsättning för att

bestämma huruvida ärendet är förvaltningsrättsligt kräver således att man först utreder

karaktären på “motparten” till den enskilde.

2.2.3.1 Förvaltningsmyndighet

Det finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. De flesta statliga

förvaltningsmyndigheterna lyder enligt RF 11 kap. 6 § under regeringen, men vissa är

myndigheter under riksdagen, exempelvis riksbanken. Kommunala

förvaltningsmyndigheter är kommunernas styrelser och andra nämnder. Institutioner

som förvisso är myndigheter, men som ej räknas som förvaltningsmyndigheter, är

regeringen och domstolarna. De beslutande församlingarna, det vill säga riksdag och

kommunernas fullmäktige, räknas inte som myndigheter och sålunda ej heller som

förvaltningsmyndigheter.10 De övriga statliga och kommunala organen räknas således in

i kategorin förvaltningsmyndigheter, och dessa finns på en mängd skilda nivåer i vårt

samhälle med skilda verksamhetsformer innehållande olika namn som till exempel

“verk” och “nämnd”.

Det innebär dock inte att de myndigheter och organ som inte är att anse som

förvaltningsmyndigheter, inte har några förvaltningsrättsliga åtaganden över huvud

taget. Regeringen, som enligt ovanstående stycke ej är en förvaltningsmyndighet men

dock en myndighet, kan exempelvis handlägga ett enskilt fall i enlighet med en viss lag

och har således en förvaltningsuppgift att fullgöra. Detta visar på att uppgiftens innehåll

mycket väl kan vara av förvaltningsrättslig natur, trots att den inte handläggs av en

förvaltningsmyndighet.11

2.2.3.2 Offentlig förvaltning

RF 1 kap. 8 § stadgar att den offentliga förvaltningen är den förvaltning som utövas av

de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheterna. Det kan vara fråga om så kallad

faktisk eller rättslig verksamhet.12 Exempel på faktisk verksamhet är ett vägbygge, ett

                                                          
10 Strömberg s 13
11 A. a. s 14
12 A. a. s 16
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ärende som av naturliga skäl inte får så stort utrymme för diskussion inom

förvaltningsrätten.

2.2.3.3 Myndighetsutövning

Karakteristiken för myndighetsutövning är maktförhållandet mellan ett offentligt organ

och en enskild, där det är fråga om att myndigheten har befogenhet att bestämma hur

beslutet i det enskilda fallet skall te sig. Beslutet skall också vara bindande. Har

myndigheten inte denna befogenhet att bestämma, alternativt att beslutet inte är

bindande, är det inte heller fråga om myndighetsutövning. Begreppet låter sig enklast

definieras negativt; utanför det som kallas myndighetsutövning faller exempelvis den i

det ovannämnda stycket faktiska förvaltningen, avtal, råd, rekommendationer och

upplysningar. I dessa situationer är den enskilde inte bunden till något som myndigheten

bestämt och det är således inte heller fråga om myndighetsutövning.13

Myndigheters beslutande verksamhet, den rättsliga förvaltningen, är underställd

ingående regleringar och framhävs, jämfört med den faktiska förvaltningen, vara mer

intressant för debatt. Det ställs högre krav på handläggningen när det är fråga om

myndighetsutövning än när det inte är det, vilket av förklarliga skäl beror på beslutens

inverkan på den enskilde individen. Att en kommun anslår medel till ett vägbygge är

inte lika intressant att ifrågasätta ur rättslig synpunkt, som att en person har fått sin

asylansökan avslagen. Vid den sistnämnda situationen aktualiseras exempelvis frågor

som på vilka grunder ansökan blivit avslagen, eller om förvaltningsmyndigheten lämnat

tillräcklig motivering för beslutet?

Förvaltningsorganisationen skall ses som en pyramid i sin uppbyggnad. Längst upp

sitter regeringen och under den finns en förgrening av centrala, regionala och lokala

organ, vart och ett med specifika arbetsuppgifter.14 Att ha en någorlunda klar bild av hur

själva förvaltningsorganisationen ser ut är alltså av avgörande betydelse vid

bestämmandet om ärendet har förvaltningsrättslig karaktär, och i sin tur, för att kunna

välja tillämpliga lagrum eller se vilka principer som är av betydelse.

                                                          
13 Warnling-Nerep s 30
14 Strömberg s 32
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2.3 Allmän- och speciell förvaltningsrätt

Ovan har jag visat att förståelsen för organisationsstrukturen är en grundläggande faktor

för att kunna orientera sig rätt i ett förvaltningsrättsligt problem. En annan avgörande

distinktion är den om den allmänna- och speciella förvaltningsrätten.

2.3.1 Allmän förvaltningsrätt

Den allmänna förvaltningsrätten omfattar alla regler som är gemensamma för hela det

förvaltningsrättsliga området. De behandlar främst organisationsstrukturen, vad ett

förvaltningsbeslut skall innehålla, hur förvaltningsförfarandet går till samt den rättsliga

kontrollen över förvaltningen.15 Dessa regler spänner alltså över hela förvaltningsrätten,

oavsett typ av ärende och oavsett om det behandlas av en myndighet på central, regional

eller lokal nivå.

2.3.2 Speciell förvaltningsrätt

Den speciella förvaltningsrätten innehåller regler som är specifika för särskilda områden

inom den offentliga förvaltningen. Detta gäller oavsett om det är fråga om ett statligt

eller kommunalt organ som handhar ett ärende. Reglerna är både materiella och

processuella inom de olika områdena.16 Det finns många områden som faller under

benämningen speciell förvaltningsrätt och det vore orimligt att försöka åstadkomma

någon slags sammanställning över dem alla. Vad som däremot kan sägas, är att de

verksamhetsområden som hör till den speciella förvaltningsrätten är områden som på ett

särskilt sätt rör relationen mellan den enskilde och det allmänna, och som det därmed

också finns större anledning att reglera mer utförligt.

Inom den speciella förvaltningsrätten ligger fokus på rättsförhållandet mellan stat och

individ inom ett speciellt område, medan den allmänna förvaltningsrätten innehåller mer

allmänna regler. Exempel på rättsområden inom den speciella förvaltningsrätten är

socialrätten, politirätten och utlänningsrätten.

                                                          
15 Strömberg. s 15
16 A. st.
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2.4 Allmänna förvaltningsrättsliga principer

Inom förvaltningsrätten finns vissa grundläggande principer som skall beaktas i det

förvaltningsrättsliga arbetet. Dessa principer är gällande oavsett ärendetyp och inom

vilket organ ärendet behandlas. Principerna sätter sin prägel på

förvaltningsmyndigheternas arbetsformer, det vill säga dels hur de bereder ett ärende,

dels hur de fattar beslut. Jag har begränsat mig i urvalet av principer och ger endast en

kortare förklaring av vad de innebär.

• Legalitetsprincipen - Innebär att alla offentliga organ; riksdag och regering,

domstolar, förvaltningsmyndigheter och kommuner, är bundna av grundlagarna och

andra gällande lagar i utövandet av sin verksamhet.17 (RF 1:1)

• Självständighetsprincipen - Innebär att ingen myndighet får bestämma hur en

förvaltningsmyndighet skall besluta i ett särskilt fall som rör

      myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av lag.18 (RF 11:7)

• Objektivitetsprincipen - Enligt denna princip uppställs krav på saklighet och

opartiskhet vid fattande av beslut. Olika jävsbestämmelser uppställs bland annat för

att kunna uppfylla dessa krav. Förvaltningsorganen får ej beakta ovidkommande

intressen i förfarandet. (RF 1:9)

• Likhetsprincipen - Denna princip behöver inte förklaras på annat sätt än att alla

människor skall behandlas lika inför lagen. (RF 1:9)

• Proportionalitetsprincipen - En princip som innebär att en myndighet inte får ta till

mer angripande åtgärder mot den enskilde individen än som anses nödvändigt med

hänsyn till ändamålet.19

• Officialprincipen - Enligt denna princip har myndigheterna ålagts ett huvudansvar

att se till att ärendet blir tillräckligt utrett.20

                                                          
17 Strömberg s 64
18 A. a. s 65
19 Rembe, Eklund s 107
20 Edelstam s 29
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I avsnitten ovan har jag redogjort för hur förvaltningsrätten är uppbyggd. Jag har försökt

ge en bild av hur olikartad den är dels på grund av alla ärendens skilda karaktärer, dels

på grund av alla förvaltningsorgan på olika nivåer i samhället. Härav följer, av naturliga

skäl, konsekvensen att det ej heller är möjligt att generalisera lagval och principer inom

förvaltningsrätten. Vissa lagar och principer blir helt ointressanta i ett slags

förvaltningsärende, medan de är av avgörande betydelse för ett annat. Det föreligger

svårigheter att behandla rättsområdet likformigt, och kanske framförallt, att göra en

fullständig redogörelse för detsamma.

Eftersom asylrätten utgör själva kärnan i denna uppsats, är det därför ej relevant med en

uttömmande framställning av vilka lagar som finns inom förvaltningsrättens område.

Jag kommer att redogöra för relevanta lagar och förordningar, med tanke på syftet med

denna uppsats, i kapitel fyra och framåt. Förvaltningsrätten utgör som tidigare nämnts

ett stort och relativt komplicerat rättsområde varför ovanstående grundläggande

beskrivning är nödvändig. Med detta beskrivande kapitel i bagaget är det lättare att ta

sig an en av de huvudsakliga frågorna denna uppsats skall behandla; den om

rättssäkerheten.
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3 Rättssäkerhet

Uppsatsen skall behandla rättssäkerhet inom asylrätten belyst från olika

förvaltningsrättsliga perspektiv. Bland annat aktualiseras frågor om vilka faktorer som

påverkar individens rättssäkerhet i ett asylärende, och vad som kan åstadkommas för

att förstärka den. Det generellt sett mycket välanvända begreppet rättssäkerhet är dock

mycket otydligt i sin innebörd och kräver, liksom föregående kapitel om

förvaltningsrätt, ett förtydligande för bästa förståelse av analysen i kapitel fem och

framåt.

3.1 Vad är rättssäkerhet?

3.1.1 Rättssäkerhet enligt doktrin

Ordet rättssäkerhet definieras föga i doktrin och annan litteratur. Mer ofta

förekommande är att författaren anger sin syn på vad rättssäkerhet är, hur den påverkas

och så vidare, beroende på till vilket rättsområde frågan anknyts. Rättssäkerhet inom

skatterätten har exempelvis en helt annan innebörd än när man talar om rättssäkerhet

inom asylrätten. Således följer ett avsevärt stort antal innebörder av begreppet, något

som kan förvirra dess egentliga kärnbetydelse. Det är alltså ingen enkel uppgift att

definiera det mångtydiga begreppet, men det kan med fördel få en tydligare innebörd

med hjälp av doktrin och olika uttalanden nedan. I vart fall kan sägas att det generellt

sett är förenat med något gott för individen, att något är rättssäkert är positivt!

”En effektivt upprätthållen rättsordning som ger den enskilde ett visst mått av frihet och

skydd för övergrepp från andra medborgare eller från samhället självt.”21 Ovanstående

förklaring till ordet rättssäkerhet är hämtat ur boken Juridiska ord och begrepp.

Förklaringen är relativt lättförståelig men dock inte på något sätt tydlig med vaga

begrepp som ”rättsordning”, ”frihet och skydd” och ”övergrepp”.

                                                          
21 Rembe, Eklund s 116
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”Rättssäkerhet används här som en samlingsbeteckning för ett antal minimivillkor för

den offentliga maktens utövande.”22 Här talar Petersson i sin bok Rättsstaten om

rättssäkerhet som en beståndsdel och ett formellt krav i diskussionen om vad som gör en

stat till en rättsstat. Han menar att rättssäkerhet, vid sidan av maktdelning, är en

förutsättning för att en stat skall kunna kallas för rättsstat.23

”Rättssäkerhet innebär att den offentliga förvaltningen skall handla formbundet och

förutsebart.”24 I denna kommentar sätter Petersson rättssäkerhet i relation till hur

myndigheter skall agera i sin verksamhet. Författarens två skilda förklaringar av vad

rättssäkerhet innebär visar således hur olika innebörd begreppet har, helt enkelt

beroende på vad det anknyts till.

Sveriges Advokatsamfund har antagit de två följande citaten i ett program om

rättssäkerhet. ”Den samhälleliga ingenjörskonst som skall skydda de mänskliga

rättigheterna.”25 ”Rättssäkerheten är oupplösligt förbunden med idén om rättsstaten,

med idén om själva rätten eller lagen som ett egenvärde, som något mer än blott ett

instrument för att genomföra den politiska maktens vilja.”26 Samfundet slår fast att

rättssäkerhet avser individens skydd mot det offentligas anspråk och krav, och att

medborgaren skall kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sina handlingar.27

En mer lättbegriplig förklaring finner man i Advokatsamfundets sammanfattning av

begreppet rättssäkerhet; ”Rättssäkerhet föreligger alltså när vissa livsvärden – livet,

kroppslig integritet, personlig rörelsefrihet, yttrandefrihet, förenings- och

församlingsfrihet, egendom m.m. – skyddas mot statsmaktens ingripanden genom regler

som har karaktären av lag och som garanterar förutsebarhet för medborgarna.”28 Jag vill

med citaten i detta avsnitt påpeka hur diversifierat begreppet rättssäkerhet är, och att

dess innebörd inte kan klargöras med en enda definition.

                                                          
22 Petersson s 22
23 Här avses uppdelningen av makten mellan olika ”rättsskipande” institutioner i vårt samhälle,
    såsom olika domstolar, maktdelningen mellan stat och kommun och så vidare.
24 Petersson s 106
25 Sveriges Advokat samfund, cit. efter Petersson, Rättsstaten s 22 f
26 A. st.
27 A. st.
28 A. st.
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3.1.2 Rättssäkerhet enligt lag

Som tidigare nämnts är begreppet rättssäkerhet vida omfattande och har ingen entydig

definition. Ordet rättssäkerhet nämns uttryckligen i RF 8 kap. 18 § där det stadgas att

Lagrådet skall granska hur ett lagförslag “förhåller sig till rättssäkerhetens krav”. Det

definieras dock inte uttryckligen i någon lag, utan utläses indirekt bland annat av

RF kapitel ett och två där de grundläggande principerna och fri- och rättigheterna

regleras. Inte heller inom utlänningsrättens lagar och förordningar definieras begreppet,

utan utläses indirekt av dess regler och principer.29 Detta innebär att olika lagar,

förordningar och principer tillsammans bildar ett slags pussel där bitarna enligt mig är

mer eller mindre rättssäkra.

3.2          Demokrati och rättssäkerhet

Varför är individens rättssäkerhet intressant att belysa och varför är det viktigt? Svaret

är intressant för den enskilde individen men även för den part som bär det yttersta

ansvaret för att upprätthålla rättssäkerheten – nämligen staten. Det ligger i en

demokratisk stats intressen att tillvarata sina medborgares rättssäkerhet. Ett rättssäkert

samhälle skapar det viktiga förtroendet hos sina medborgare; individen känner att hävda

sin rätt och vet också sina skyldigheter i kontakten med det offentliga. Det råder således

ett starkt beroendeförhållande mellan stat och individ vilket, om det fungerar

tillfredsställande, resulterar i ett väl fungerande och antagligen välmående samhälle.

3.2.1          RF 1 kap. 1 §

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt

och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga

makten utövas under lagarna.” Stadgandet fastslår en av de viktigaste principerna inom

svensk lagstiftning; att Sverige är en demokrati. Hur utläses då sambandet mellan

rättssäkerhet och demokrati, begrepp som för gemene man faktiskt är ganska

intetsägande eller i vart fall svåra att definiera?

                                                          
29 Se kapitel 8 nedan om rättssäkerhetsregler i asylrätten.
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3.2.2   Sambandet demokrati - rättssäkerhet

Den politiska maktutövningen som kommer till uttryck genom vårt representativa och

parlamentariska statsskick influerar frågor om rättssäkerhet i allra högsta grad.

I en demokratisk stat är majoriteten dels förhindrad att fatta beslut som står i strid med

de grundläggande fri- och rättigheterna, dels måste vissa procedurer följas i

lagstiftningsprocessen.30 Dessa två delar är också grundläggande utgångspunkter när

man talar om rättssäkerhet. Förenklat kan sägas att fri- och rättigheterna ej får kränkas

samt att ett förvaltningsärende skall ha följt en viss procedur för att anses vara

rättssäkert behandlat.

Ytterligare ett samband mellan begreppen demokrati och rättssäkerhet är att det i en

demokrati skall kunna förutses att principerna för de grundläggande rättigheterna

faktiskt tillämpas i det samhälle varom det är fråga.31 Förutsebarheten måste alltså

finnas för att något skall anses som demokratiskt, och förutsebarheten är också en stor

del av rättssäkerhetens kärna. Ur rättssäkerhetssynpunkt innebär det att individen skall

kunna förutse de rättsliga konsekvenserna av sitt handlande.

3.2.3    RF 1 kap. 2 §

”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för

den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska

och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.

Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning

samt att verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. Det

allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla

områden. Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rättigheter samt värna

den enskildes privatliv och familjeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters

möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas.”

Regeln slår fast att den offentliga verksamheten skall behandla alla människor i Sverige

utifrån en rad grundläggande och viktiga principer. Samhället skall vara demokratiskt

med ledord som likhet, frihet och värdighet. Härigenom skall den enskilde individens

rätt tryggas till en rättssäker behandling när denne på något vis står i rättsförhållande

                                                          
30 Petersson s 32
31 Segerstedt m.fl. s 52
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med det allmänna. Vi har folkvalda politiker som styr vårt land och den tillit som

individen känner för sitt samhälle och dem som styr över det, är viktig ur ett antal

aspekter. Att den enskilde individen känner till de grundläggande fri- och rättigheterna,

de demokratiska principerna - att medborgaren skall veta sin möjlighet att påverka

genom sin rösträtt och så vidare, är grunden för ett väl fungerande demokratiskt och

rättssäkert samhälle.   

3.3 Förhållandet stat - individ

Rättssäkerhet innebär alltså övergripande att den enskilde av staten skall tillförsäkras

rättigheter och även åläggas vissa skyldigheter när denne har något att göra med det

allmänna. En situation där en enskild står i ett motsatsförhållande till det offentliga ter

sig onekligen intressant att belysa, då det uppkommer ett slags ”storebror-förhållande”

gentemot den enskilde individen. Den offentliga makten gentemot individen är ett

förhållande som har en negativ klang. Det är därför viktigt att personen inte känner sig

liten och hjälplös gentemot det offentliga, det skall inte finnas utrymme för känslan av

rättslöshet. Individen hamnar automatiskt i ett underläge och det är i dessa situationer

det är av betydelse att utreda hur dennes rättigheter tillvaratas. Behandlas individen i

kontakten med myndigheten utifrån de tillvägagångssätt och principer som RF och

många andra lagar och förordningar föreskriver? Eller förenklat; har individen fått en

rättssäker behandling av just sitt ärende?
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4 Utlänningsrätt

Jag har i mitt val av förvaltningsmyndighet inriktat mig på Migrationsverkets

verksamhet. Detta beror främst på att jag personligen har ett stort intresse för de frågor

Migrationsverket arbetar med. Dessutom spelar rättssäkerhetsaspekten en

framträdande roll inom detta område eftersom de frågor Migrationsverket arbetar med

uteslutande rör förhållandet mellan den enskilde individen och staten.32

4.1 Myndigheter

4.1.1 Migrationsverket

Migrationsverket är Sveriges centrala utlänningsmyndighet och arbetar bland annat med

frågor som rör invandrare som söker uppehållstillstånd, flyktingar och övriga personer

som söker asyl i Sverige.33 Migrationsverket har ett omfattande ansvar för hela

migrationsprocessen; från gräns till medborgarskap eller återvandring och de skall verka

för att handläggningen av dylika ärenden är rättssäker och effektiv.34 Verket har sitt

huvudkontor i Norrköping och utöver det finns regionala kanslier och enheter spridda

över hela landet.35

4.1.2 Utlänningsnämnden

Utlänningsnämnden, UN, inrättades 1 januari 1992 och arbetar i domstolsliknande

former. UN fungerar som överinstans till Migrationsverket. Migrationsverkets beslut

rörande uppehållstillstånd, utvisning, avvisning och svenskt medborgarskap kan således

överklagas till UN.36 Nämnden är högsta instans i nästan alla enskilda

utlänningsärenden vilket också innebär att nämndens beslut inte kan överklagas.

                                                          
32 Anledningen till rubriceringen ”Utlänningsrätt”, och ej ”Asylrätt", är att beskrivna myndigheter i
    kapitlet även handhar andra utlänningsärenden än asylärenden. Dessa andra ärenden skall förvisso
    inte behandlas, men även om asylrätt är det huvudsakliga ämnet i uppsatsen skulle en dylik
    rubricering vara missvisande för rättsområdet utlänningsrätt som helhet.
33 Migrationsverket hade tidigare benämningen Statens Invandrarverk, SIV
34 SOU 1999:16 s 119
35 Informationsmaterial från Migrationsverket
36 Utlänningslagen (1989:529), UtlL, 7 kap. 1 §



19

Undantag görs för principiellt viktiga frågor som av UN eller Migrationsverket kan

överlämnas för prövning av regeringen. Dessa beslut är sedan vägledande för

myndigheternas beslutsfattande.37 Tidigare, innan UN inrättandes 1992, prövade

regeringen samtliga överklaganden av Migrationsverkets beslut.38

4.1.3 Tillsynsmyndighet

Riksdagens justitieombudsmän, JO, är den institution som fungerar som

tillsynsmyndighet gällande Migrationsverkets och UNs verksamhet. JO skall granska att

myndigheterna efterlever de lagar och författningar de har att arbeta efter, samt att de i

övrigt fullgör sina åligganden. Det kan exempelvis innebära kontroll över hur en

tjänsteman har uppträtt i ett visst ärende, vilket visar att det stundom är rena

lämplighetsfrågor som JO har att ställning till.39

JOs tillsyn skall företas efter klagomål från allmänheten samt genom inspektioner och

andra undersökningar efter eget initiativ. Det stora antalet klagomål som inkommer från

allmänheten tar mest tid i anspråk varför egna initiativärenden av JO är mer sällan

förekommande. Prövningen som JO företar, mynnar ut i ett beslut. I beslutet får JO

uttala sig om myndigheten, varom saken är fråga, har gjort sig ansvarig för eventuella

lagöverträdelser eller andra olämpliga förfaranden. Anser JO att det finns anledning till

lagändring eller annan åtgärd, får en framställning göras härom till riksdag eller

regering. Är det fråga om tjänstemans otillbörliga utförande av tjänst får JO som

särskild åklagare väcka åtal mot tjänstemannen. Detta gäller dock endast om det är fråga

om brott eller annat allvarligt förfarande i tjänsten, ej om det är fråga om så kallad

tjänsteförseelse. Vid tjänsteförseelse får JO göra anmälan till den som har befogenhet att

besluta om disciplinåtgärd.40

4.1.4 Andra berörda myndigheter i utlänningsärenden

Ett antal andra institutioner i vårt samhälle berörs av utlänningsrätten. De skall inte

uppta något större utrymme i uppsatsen men bör nämnas för att ge en rättvisande bild av

rättsområdet.

                                                                                                                                                                         

37 Skr. 2001/02:5 s 21
38 SOU 1999:16 s 119
39 Wennergren s 62
40 A. st.
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Polismyndigheten är inblandad i viss mån, främst när brottslig verksamhet varit för

handen. Det kan nämnas att hela utredningsansvaret gällande ärenden om

uppehållstillstånd, lämnades så sent som 1997 över från polismyndigheten till

Migrationsverket. Grunderna för detta var den principiella inställningen att ärenden som

rör utlänningars rätt att vistas i Sverige, inte skall handläggas av polisen utan av

Migrationsverket. Det ansågs också medföra ekonomiska fördelar på sikt.41 Som

tidigare nämnts prövar regeringen, Utrikesdepartementet, vissa ärenden som bedöms

vara av särskild vikt att de behandlas där. Detta sker efter överlämnande av

Migrationsverket eller UN exempelvis om ett ärende bedöms vara vägledande i

tillämpningen av lagar inom utlänningsrätten, eller om ärendet bedöms ha betydelse för

rikets säkerhet.42 Sedan UN inrättades 1992 behandlas dock ett betydligt mindre antal

utlänningsärenden av regeringen.

4.2 Uppehållstillstånd

Om en utlänning kommer till Sverige och av olika skäl önskar vistas här längre tid än

tre månader, krävs uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan antingen vara

tidsbegränsat eller permanent.43 Asyl är en form av uppehållstillstånd som kan beviljas

om vederbörande är flykting. Det är en mänsklig rättighet att ansöka om asyl men ingen

rättighet att beviljas asyl om inte särskilda förutsättningar föreligger. Uppehållstillstånd

kan även ha annan form än asyl, det vill säga behandlas på andra grunder än att

vederbörande är flykting.

Uppehållstillstånd kan exempelvis ges till en utländsk man som är sambo med en

utländsk kvinna som redan beviljats uppehållstillstånd här, eller till en utlänning som

önskar bedriva studier eller har fått arbetstillstånd. En viktig skillnad är att

uppehållstillstånd på de senare grunderna skall ha utverkats före utlänningens inresa i

Sverige. En asylsökande som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att denne är

flykting, söker det först efter inresa och har alltså inte fått sin ansökan slutligt prövad av

Migrationsverket.44

                                                          
41 SOU 1999:16 s 119
42 A. a. s 122
43 UtlL 1 kap 4 § och 2 kap 2 §
44 Migrationsverkets informationsmaterial
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4.2.1 Asyl

Med asyl avses uppehållstillstånd som beviljas en utlänning för att han är flykting.45

Asylsökande är den som flytt sitt hemland, själv tagit sig till Sverige, uppger sig vara i

behov av skydd och därför söker uppehållstillstånd här.46 Det finns olika möjligheter att

få en asylansökan beviljad beroende på individens bakgrundshistoria och verkliga

behov av att få uppehållstillstånd.

Det är således de personer som söker asyl som är de mest utsatta då de vanligen inte

frivilligt har sökt sig från sitt hemland. De har inte planerat flykten till Sverige och

känner ingen trygghet eftersom de inte fått uppehållstillstånd beviljat innan de lämnat

sitt hemland. Flykten från hemlandet har antagligen inte berott på viljan att bo just i

Sverige utan snarare på att värna om sitt eget liv, något som försätter den asylsökande i

en oerhört utsatt position. Detta bidrar naturligtvis till osäkerhet hos den asylsökande

och behovet av en rättssäker behandling av dennes ärende är stort. Varje år kommer

åtskilliga människor till Sverige för att söka asyl. Motiven för att lämna sitt hemland är

desamma som de alltid varit; politiskt och religiöst förtryck, krig och fattigdom.

Flyktingar

Sverige skall enligt Genèvekonventionen pröva varje asylansökan och bevilja asyl för

de människor som är flyktingar.47 Flykting enligt nämnda konvention är den som i sitt

hemland riskerar att förföljas på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk

uppfattning, och som därför inte kan återvända dit. Med förföljelse menas att personen,

om den återvänder till sitt hemland, riskerar att dödas, riskerar få ett orimligt långt

fängelsestraff eller riskerar utsättas för annat svårt lidande. Personen kan vara förföljd

av myndigheter eller andra grupper i hemlandet.48

Skyddsbehövande

Även människor som inte är att anse som flyktingar kan vara i behov av skydd och skall

ges möjlighet att beviljas uppehållstillstånd. Människor som flytt sitt hemland för att de

har anledning att vara rädda för exempelvis dödsstraff eller tortyr, krig eller

                                                          
45 UtlL 3 kap. 1 §
46 Med undantag för de kvotflyktingar som beviljas asyl redan innan de kommer till Sverige med
    hjälp av en fastställd flyktingkvot, se nedan s.27.
47 Se avsnitt 4.4.1 nedan om internationella förpliktelser.
48 Migrationsverkets informationsmaterial
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miljökatastrof, eller risken att bli förföljda på grund av kön eller homosexualitet.49

Dessa ansökningar skall handläggas som en asylansökan även om personen i fråga, inte

är att anse som flykting.50

Humanitära skäl

En annan möjlighet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige är att det föreligger starka

humanitära skäl för att få bosätta sig här. Dessa skäl handlar om individens situation,

exempelvis att denne lider av svår sjukdom, psykiskt lidande eller att barn i familjen

skulle må mycket dåligt av att tvingas tillbaka till hemlandet.51 Det har dock visat sig att

det blir allt svårare att beviljas uppehållstillstånd på dessa grunder, och som en

illavarslande följd av detta förekommer att asylsökanden utnyttjas i rent oetiska

förfaranden.52

Ett exempel; en familj som bott här i två och ett halvt år har ännu inte fått slutliga beslut

på sina asylansökningar, felet är inte deras att handläggningen tagit så lång tid. Barnen

har börjat i svensk skola, skaffat kamrater och funnit sig till rätta i vardagen. Slutligen

framkommer av Migrationsverkets utredning att det ej föreligger skäl för att bevilja

familjen asyl, ansökan avslås och familjen skall avvisas. I detta fall är inte det faktum

att familjen har inrättat sig i samhället, föräldrarna har arbete och barnen har börjat

skolan, en tillräckligt stark grund för att familjen ändock skall få stanna i Sverige.

Det faktum att barnen är förtvivlade över att ryckas upp från den tillvaro de etablerat,

utgör inte tillräckliga skäl för att barnen skall anses må dåligt över att sändas tillbaka till

det land de flytt från.53 Indicierna måste vara betydligt starkare för att barnet skulle må

dåligt över att skickas tillbaka; exempelvis att det slutat äta, slutat tala eller är

deprimerat. Först då finns möjlighet att eventuellt beviljas asyl på grund av humanitära

skäl. Sådana är reglerna idag varför de asylsökande gör i princip vad som helst för att få

                                                          
49 UtlL 3 kap. 3 § 1-3 p.
50 UtlL 3 kap. 1 § 2 st.
51 UtlL 2 kap. 4 § 5 p.
52 Se avsnitt 8.1.4 nedan om offentliga biträden.
53 Baserat på ett rättsfall som ännu inte avgjorts. Familjens advokat anser att humanitära skäl
    föreligger för att få stanna, men familjen har nu fått avslag två gånger och indicier pekar på att
    familjen kommer att avvisas. Pappan riskerar ett långt fängelsestraff i ursprungslandet.
    Källa; Hudiksvallstidningen 2003-02-18 och 2003-03-18.
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stanna i Sverige; iscensätter självmordsförsök och beställer falska läkarintyg, allt för att

skapa grunder för humanitära skäl.

Kvotflykting

Varje år fastställs en flyktingkvot av riksdag och regering. Sverige lovar i och med den

att ta emot ett antal flyktingar och avsätter resurser för hitresa och mottagande.54 Dessa

utvalda flyktingar får alltså uppehållstillstånd innan de reser till Sverige och slipper det

ibland så krångliga och utdragna asylförfarandet. Proceduren organiseras av

Migrationsverket.

4.3 Ärendets gång – från asylansökan till beslut

Denna figur visar hur ett asylförfarande kan se ut. Figuren ger viss förståelse för att en

handläggning av ett asylärende kan bli en utdragen process, då den ibland innehåller

åtskilliga steg innan slutligt beslut kan fattas.

4.4 Vad styr invandringen? – En presentation av gällande rätt

I detta avsnitt skall jag redogöra för de lagar och förordningar som i huvudsak är

gällande inom asylrätten.55 I uppsatsens senare del, när det närmare talas om asylrätt,

kommer vissa av nedanstående lagar att behandlas mer ingående varför endast en

översiktlig uppräkning sker här.

                                                          
54 Resurserna som avsätts motsvarar resor och mottagande av ca. 1800 kvotflyktingar/år.
55 Asylrätten utgör en del av utlänningsrätten, som är en del av den speciella förvaltningsrätten.

Avvisning Uppehållstillstånd AvvisningUppehållstillstånd Avvisning

Vid
gränsen

ÖverklagandeUtredningen
fortsätter

BeslutSöka asyl Beslut Beslut
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4.4.1 Internationella förpliktelser

Den svenska flyktingpolitiken bygger på FNs flyktingkonvention, Genèvekonventionen

från 1951, vilken undertecknats av cirka 135 länder. I och med undertecknandet av

Genèvekonventionen har Sverige utlovat att på ett rättssäkert sätt pröva den

asylsökandes skyddsbehov och att bevilja asyl om skäl talar för det. I och med

Genèvekonventionen infördes också dess bestämning av vem som är att anse som

flykting. Flyktingdefinitionen i den svenska utlänningsrätten är således implementerad

direkt från denna konvention.56 Härtill är den europeiska konventionen angående skydd

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen,

av stor betydelse då den sedan 1 januari 1995 är svensk lag och måste beaktas i alla

sammanhang.57

4.4.2 Centrala lagar och förordningar inom asylrätten

Migrationsverket och UN arbetar främst efter speciallagstiftningarna utlänningslagen

(1989:529), UtlL, och utlänningsförordningen (1989:547), UtlF, gällande frågor som rör

tillståndsgivningen. Då de är förvaltningsmyndigheter har de även att rätta sig efter

förvaltningslagen (1986:223), FL, och allmänna förvaltningsrättsliga principer där

speciallagstiftningen inte föreskriver annat. Lag (1994:260) om offentlig anställning,

LOA, och Brottsbalken, BrB, är viktiga för att belysa tjänstemannens roll och ansvar i

utlänningsärenden. Offentliga biträden i ett asylärende förordnas med utgångspunkt i

rättshjälpslagen (1996:1619).

4.4.3 Interna föreskrifter och regelverk

I verksförordningen (1995:1322) 18 § stadgas att myndigheterna har befogenhet att

meddela interna instruktioner och regelverk gällande myndigheternas organisation och

formerna för deras verksamhet.58 I och med att regeringen delegerat denna

normgivningsmakt, har relativt omfattande interna föreskrifter, regelverk och

instruktioner utarbetats inom Migrationsverket. Dessa interna föreskrifter har de att följa

i det dagliga arbetet och de fungerar många gånger som stöd och riktlinjer i arbetet med

de uppräknade lagstiftningarna ovan.

                                                          
56 UtlL 3 kap. 2 §
57 Skr. 2001/02:83 s 5-14
58 Verksförordningen (1995:1322) 18§ är gällande enligt Förordning (1988:429)med instruktion för
    Migrationsverket 4 §, resp. Förordning (1991:1817)med instruktion för Utlänningsnämnden 4 §.



25

Vissa av nedanstående dokument är bindande, andra inte, vilket anges inom parentes.

Att en föreskrift eller riktlinje inte är bindande, innebär att det inte heller finns möjlighet

att avkräva ansvar vid eventuell överträdelse av densamma. Det interna regelverket

innefattar så kallade ”verksgemensamma styrdokument” vilka utgörs av;

• Migrationsverkets författningssamling- MIGRFS (bindande)

• Generaldirektörens instruktioner- GDI (bindande)

• Generaldirektörens meddelanden- GDM (icke bindande)

• Övriga styrdokument- GDS (icke bindande)

• Olika handböcker för respektive avdelning på verket (icke bindande)59

4.4.4 Andra påverkande faktorer

Ovan uppräknade författningar och föreskrifter är en naturlig del av det vidare

rättsområdet utlänningsrätt, och av det snävare rättsområdet asylrätt. Lagar och

förordningar stadgar övergripande hur invandringen skall styras och vara utformad i

Sverige. Härtill kommer ett antal faktorer som påverkar invandringen direkt eller

indirekt. Detta är områden som mer kan sägas utgöra del av det dagliga, samhälleliga

livet, något som är i ständig förändring vilket därmed bidrar till hela tiden ändrade

förutsättningar. Det är faktorer som inte kan styras i en handvändning till ett önskvärt

resultat. Jag talar exempelvis om världsläget, politiken, resurser och samhällsfrågor i

övrigt. Alla dessa beståndsdelar spelar en betydande roll för utlänningsrättens och

asylrättens utformning. De skall inte behandlas vidare här eftersom de inte direkt har

relevans för en juridisk uppsats, men de bör dock nämnas eftersom de är faktorer som i

hög grad har inverkan på hur invandringen ser ut i Sverige.

                                                          
59 Informationsmaterial från Migrationsverket. Handböckerna som finns på verket utgör
   sammanställningar av lagar och regler, råd och rekommendationer samt arbetsrutiner.
   Handböckerna ger en överblick över vad som gäller inom ett visst område och är avsedda att vara
   ett stöd i arbetet. Dessa är i allmänhet rådgivande.
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5 Asylrätten idag – en inblick i rättsläget

Sverige kan generellt sägas bedriva en generös asylpolitik. Generositeten tar sig uttryck

i bland annat en strävan efter att göra väntetiden, tills dess att den asylsökande får

beslut gällande sin ansökan om uppehållstillstånd, så kort och så dräglig som möjligt.

Vi har en asylpolitik i ständig förändring, hela tiden med en strävan mot förbättringar

av lagstiftning och bättre förhållanden för den asylsökande. Utvecklingen av asylrätten

beror på en mängd faktorer som exempelvis läget i omvärlden - vilket påverkar antalet

asylsökande, rådande politisk makthavare - som bestämmer styrning och finansiering

av asylpolitiken, samt opinionen i samhället - vilken ger en bild av hur gemene man

anser att asylrätten fungerar.60 Det är en samhällsfråga som har utvecklats och fått

stort utrymme i takt med att Sverige också bedriver en mer öppen och decentraliserad

invandringspolitik än tidigare.

5.1 Handläggarens perspektiv

Sveriges centrala utlänningsmyndighet Migrationsverket har, som tidigare nämnts, det

största ansvaret för ett asylförfarande. Det är handläggaren på Migrationsverket som

har att efterleva rådande bestämmelser och principer gällande asylrätten i

handläggningen av ett asylärende. Detta är inte alltid enkla uppgifter att hantera då

denne ständigt utsätts för bevakning av både media och allmänhet i utövningen av sitt

arbete. Härtill kommer att asylrätten i princip är i ständig förändring gällande lagar och

föreskrifter. Detta kräver en flexibilitet i handläggarens sätt att arbeta samt stora mått av

uppmärksamhet för att inte, av misstag, undgå viktiga förändringar i det regelverk som

styr arbetet.

En handläggare på Migrationsverket skall arbeta utifrån den asylsökandes bästa och

tillförsäkra denne att ärendet utreds på ett så noggrant sätt som möjligt. Samtidigt skall

handläggaren vara lojal mot sin arbetsgivare, det vill säga staten genom

Migrationsverket, vad gäller krav på snabb handläggning till så låga kostnader som

                                                          
60 År 2000 ansökte ca. 16 000 personer om asyl i Sverige, år 2002 ansökte ca. 33 000 personer.
    Migrationsverkets tilldelades budgetåret 2003 ca. 4,2 miljarder kronor. Detta skall bland annat
    täcka kostnader för asyl- och tillståndsprövning samt mottagande av de asylsökande.
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möjligt. Utöver det har Migrationsverket att utåt upprätthålla grunderna för sin

verksamhet gentemot allmänheten och media, vilka aktivt övervakar verksamheten,

samt gentemot JO som skall företa tillsyn över att verksamheten bedrivs i enlighet med

asylrättens bestämmelser. Med anledning av det sagda vill jag framhäva att en

handläggares arbete på Migrationsverket är relativt komplicerat eftersom det alltid finns

flera intressen att bevaka och tillmötesgå, det vill säga den asylsökandes, statens och

allmänhetens. Härtill kommer att utlänningslagstiftningen är komplex, omfattande samt

ändras ideligen, vilket kan försvåra dess tolkning och tillämpning i det dagliga arbetet.61

5.2 Problemet med långa handläggningstider

5.2.1 Den asylsökande drabbas

I Sverige har det sedan länge debatterats över olika brister inom asylrätten. Det riktas

kritik mot än det ena än det andra, men i huvudsak handlar det om kritik mot de långa

handläggningstiderna innan den asylsökande får beslut på sin ansökan.62 De långa

handläggningstiderna ger upphov till en rad problem när den asylsökande försätts i

ovisshet över hur framtiden kommer att se ut. Det är ingen större mening att planera för

sin framtid i det svenska samhället eftersom den asylsökande inte vet om denne får

stanna eller ej. En viss handläggningstid får naturligtvis även en asylsökande räkna med

då den i princip är oundviklig i alla typer av ärenden, men det är de oskäligt långa

handläggningstiderna som skapar problem.

Med anledning av de långa väntetiderna skapas en oro som i många fall visar sig i form

av både fysisk och psykisk ohälsa. Dessa symtom uppkommer ofta under väntetiden,

vilket ibland resulterar i att det i slutändan också är just dessa symtom som ligger till

grund för ett beviljande av en asylansökan. När exempelvis ett avslagsbeslut slutligen

har fattats där handläggaren fastställt att grunder inte förelåg för att beviljas asyl här,

och den asylsökande efter två års väntan uppvisar sådana psykiska besvär av oron att det

skulle strida mot humanitetens krav att återsända denne till det land denne flytt ifrån,

förekommer att asyl vid en ny ansökan beviljats på grund av dessa, nytillkomna, besvär.

                                                          
61 UtlL har ändrats över 20 gånger sedan 1989.
62 Den genomsnittliga vistelsetiden på en förläggning för en asylsökande, det vill säga tiden från
    ansökan till beslut, var i juli år 2000 445 dagar.
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Det faktum att handläggningstiderna är så långa kan således säga skapa grunder för

beviljande av asyl i vissa fall, grunder som de facto inte förelåg när den asylsökande

kom till Sverige.

5.2.2 Staten drabbas

Långa handläggningstider drabbar inte bara personen som söker asyl, utan även

samhället i stort. Här tänker jag närmast på hur staten har ekonomiskt ansvar för den

asylsökande under väntetiden tills dess att denne får sitt beslut, ett ekonomiskt ansvar

som kan sträcka sig till flera år i extrema fall. Långa väntetider resulterar således i

avsevärt högre kostnader för samhället än om personen i fråga får ett snabbt beslut. Ett

snabbt beslut kan innebära antingen avvisande av asylansökan, utvisning ur landet eller

ett beviljande av asylansökan. Oavsett beslut förkortas samhällets försörjningsbörda,

gentemot individen som ansökt om asyl, ju kortare handläggningstiden är.

När en asylsökande väl fått sitt beslut har samhället inte längre ansvar för denne i och

med att beslutet vinner laga kraft. Om personen däremot överklagar beslutet till högre

instans bär samhället återigen ansvaret fram till dess att nästa beslut avges.63 Härtill hör

att ju längre handläggningstiderna är, desto mer kostar även själva ärendehanteringen på

Migrationsverket. Ett ärende som tar lång tid i anspråk för en tjänsteman, resulterar i ett

mindre antal ärenden denne kan utreda, något som påverkar hela genomströmningen av

ärenden och ökar kostnaderna för staten.

5.3 Illustration av problembilden – en grund för efterföljande kapitel

Även om Sverige övergripande kan sägas vara en framstående nation vad gäller asylrätt

med generösa lagar och regler för mottagning, dagersättning etcetera, så finns det enligt

mig ändock en viss problematik i lagstiftningen på detta område. Jag anser att det

föreligger det jag benämner - rättsliga motsättningar och brister i den lagstiftning en

handläggare på Migrationsverket har att arbeta efter i ett asylärende. Detta kan resultera

i att handläggningen många gånger försvåras för handläggaren, vilket kan leda till

minskad rättssäkerhet för den asylsökande. Detta kan även få till följd att

handläggningen fördröjs med långa väntetider för den asylsökande som konsekvens.

                                                          
63 Om rätt att överklaga Migrationsverkets beslut hos UN stadgar UtlL 7 kap. 1 §
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En inblick i en av motsättningarna, vilket sker i kapitel sex, syftar till att skapa en större

förståelse ur handläggarens perspektiv. Med detta menar jag att det inte alla gånger är

handläggarens fel att ärendet fördröjs, eller att rättssäkerheten inskränks, utan att det de

facto beror på att principer i lagstiftningen är motstridiga. Samtidigt skall översynen av

brister uppmärksamma vilka regler som direkt saknas i den lagstiftning som en

handläggare på Migrationsverket arbetar efter. Om detta handlar kapitel sju och åtta.
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6 Motstridiga principer i ett asylärende

I de följande kapitlen skall föras diskussioner angående motsättningar eller brister i

regelverket gällande handläggningen av ett asylärende. De motsättningar jag talar om

kan vara rena konstateranden som inte direkt kan påverkas, exempelvis det faktum att

två principer en tjänstemannen har att arbeta efter är motstridiga. Det kan även handla

om brister av juridisk karaktär, att specifika regler helt enkelt saknas i lagstiftningen.

Detta kan innebära att den enskilde individen får sin rättssäkerhet inskränkt, något som

i mitt tycke måste motarbetas. Fokus ligger på tjänstemannens handläggning av ärendet

eftersom det är denne som slutligen har att avgöra huruvida asyl medges eller ej. Vad

har tjänstemannen för regelverk och principer att arbeta efter och vilka motsättningar

eller brister i dessa regler konfronteras de med i sitt arbete?

Detta kapitel behandlar två av de principer en handläggare har att rätta sig efter i

handläggningen av ett asylärende. Dessa principer är i mitt tycke motsägelsefulla vilket

kan innebära svårigheter i handläggningen, med försvagad rättssäkerhet för den

asylsökande och fördröjda handläggningstider som följd.

6.1 Officialprincipen kontra effektivitetskravet

6.1.1 Officialprincipen

En handläggare på Migrationsverket har, i egenskap av tjänsteman vid en

förvaltningsmyndighet, krav på sig att arbeta efter den så kallade officialprincipen.

Principen fastställer att myndigheten har ett huvudansvar att se till att ärendet blir

tillräckligt utrett.64 Officialprincipen är inte lagstadgad men är generellt gällande för

svenska förvaltningsmyndigheter. I ett asylärende föreligger således en utredningsplikt

för handläggaren där denne skall ansvara för att ärendet blir så utrett som dess

beskaffenhet kräver. Omständigheter som kan tänkas ha betydelse i ett asylärende skall

ex officio utredas av handläggaren och tas i beaktande för att kunna åstadkomma en så

riktig bedömning av ärendet som möjligt.

                                                          
64 Se avsnitt 2.4 ovan om allmänna förvaltningsrättsliga principer.
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Hur långt sträcker sig utredningsplikten? Något generellt svar på frågan finns inte, utan

det varierar beroende på ärendets karaktär. Det avgörande för om handläggaren skall

anses ha uppfyllt sin utredningsplikt eller ej, är om denne har “vidtagit de åtgärder som

rimligen kan krävas för att få fram ett underlag som är tillräckligt för en riktig

bedömning av ärendet.”65 Utredningsplikten innebär således att handläggaren skall ta

eget initiativ till utredning när denne anser att detta är nödvändigt, samtidigt som det

inte finns några direkta gränser för vad som egentligen är rimligt. Här föreligger alltså

utrymme för skönsmässig bedömning av handläggaren, gällande vad som skall utredas

och inte i ett asylärende. Detta kan leda till problem för den asylsökande vilket

illustreras av ett vägledande beslut av UN.

6.1.1.1 UN 313-97

Rättsfallet handlar om en kvinna som fick sin ansökan om uppehållstillstånd avslagen

med hänvisning till att “beslutsunderlaget inte varit tillräckligt.” Ärendet överklagades

av kvinnan till UN, som i sin tur återförvisade ärendet till Migrationsverket för ny

handläggning på den grunden att det inte borde avslagits. UN menade att

Migrationsverket inte fullgjort sin utredningsplikt enligt officialprincipen i ärendet,

eftersom kvinnan i rättsfallet inte hade givits möjlighet att komplettera sina uppgifter.

Dessa uppgifter hade kunnat resulterat i en annan bedömning och utgång av fallet än

avslag.66 Om kvinnan inte hade överklagat till UN och således nöjt sig med

avslagsbeslutet, hade hon alltså lidit rättsförlust på grunder som egentligen inte varit

rättvisande.67

Av detta mål, fungerande som prejudikat och beslutat av UN, förstås att

utredningsansvaret sträcker sig relativt långt för handläggaren, och att denne måste

undersöka utförligt vilka faktorer som kan vara av betydelse för bedömningen av

ärendet. En hänvisning till att “beslutsunderlaget inte varit tillräckligt”68 kräver således

att handläggaren de facto utfört en ingående utredning, bland annat genom att denne

givit den sökande möjlighet att komplettera sina uppgifter, för att det skall anses

                                                          
65 Utlänningshandboken, Migrationsverket. Se även not 58.
66 Utlänningslagen - Vägledande beslut, UN 313-97
67 Med rättsförlust menas en rättighet som inte aktualiseras på grund av olika omständigheter.
   Ett förverkligande av rättigheten skulle ha bidragit till en positiv utgång, varför innehavaren av
   rättigheten kan sägas lida rättsförlust över något som faktiskt inte realiserades till dennes fördel.
68 Se nedan i avsnitt 8.1.3 om beslutsmotivering.
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godtagbart som grund för avslag. Officialprincipen visar således på att den kan utgöra

en viss rättssäkerhetsfara i sig eftersom den ger utrymme för val av handlingsalternativ;

val av handläggaren mellan vad denne anser skall utgöra underlag i beslutet och inte.

Detta innebär att det blir desto svårare att förutse beslutets innehåll på grund av de olika

handlingsalternativen som står handläggaren till buds.

Som tidigare nämnts är förutsebarheten en viktig del av rättssäkerheten. En än mer

tydlig rättssäkerhetsfara visar dock officialprincipen när den ställs i relation till

effektivitetskravet, vilket nedanstående avsnitt behandlar.

6.1.2 Effektivitetskravet

Migrationsverkets verksamhet finansieras av en del av statsbudgeten som till stor del

styr dess omfattning och utformning. Liksom inom alla samhällsgrenar finns även inom

denna verksamhet krav på hushållning av medlen vilka skall fördelas på bästa sätt och

ge bästa möjliga avkastning. En tjänsteman på Migrationsverket har krav på sig att

handläggningen av ett ärende skall ske så effektivt som möjligt. Att ett ärende skall

handläggas effektivt innebär att det skall företas en noggrann utredning, samtidigt som

det skall ske på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga snabbt. Detta är ekonomiska

aspekter och krav som är förståeliga för att statskassans resurser skall kunna förvaltas på

bästa sätt.

6.1.2.1 Förvaltningslagen

Effektivitetskravet kommer till uttryck i FL 7 §. Då alla förvaltningsmyndigheter skall

tillämpa FL, såvida inte speciallagstiftning finns för området, är lagen generellt

utformad. Den har karaktären av att vara en ramlag. I 7 § regleras; ”Varje ärende där

någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att

säkerheten eftersätts.”

Stadgandet är intressant i detta sammanhang då det handlar om olika ledord som

handläggaren har att beakta i arbetet med ett ärende. Här uppradas krav på hur ärendet

skall beredas på bästa möjliga sätt, men ur vems synvinkel? Naturligtvis avses

stadgandet vara till fördel för den enskilde parten och en vägledning för handläggaren

av ärendet. Paradoxalt nog kan stadgandet få tvärtemot önskad effekt för den enskilde,

vilket beror på de olika krav i FL 7 § som ställs på handläggningen.
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För att förtydliga det sagda ger jag några exempel på hur riktlinjerna gällande

handläggningen i FL 7 § är motsägelsefulla:

• En snabb handläggning skall prioriteras samtidigt som den skall vara noggrant

utredd - en noggrann utredning tar tid!

• Handläggningen skall vara billig vilket förutsätter att den handläggs snabbt - något

som i sin tur påverkar säkerheten eftersom den då inte utreds noggrant!

• Handläggningen skall vara enkel, något som påverkar hur noggrant den företas -

vilket i sin tur påverkar säkerheten!

Detta stadgande är direkt gällande för Migrationsverket eftersom varken UtlL eller UtlF,

mer utförligt än FL, reglerar hur handläggningen i ett asylärende skall utföras.

Motsättningarna i paragrafen kan enligt mig försvåra handläggningen av ett asylärende

eftersom det inte är tydligt för handläggaren vilket av ledorden som skall ges mest

prioritet.

Vikten av en noggrann utredning enligt officialprincipen är, som jag beskrivit i avsnitt

6.1.1.1, av stor betydelse för att inte orsaka rättsförlust för den asylsökande. Jag anser

att effektivitetskravet i FL 7 § i viss mån begränsar den viktiga utredningsskyldigheten

i och med att den, med anledning av motsättningarna jag beskrivit ovan, inskränker

officialprincipen.

Det faktum att FL är utformad som en ramlag, har sina brister med tanke på

motsättningarna i 7 §. En grundläggande tanke med ramlagar är att de skall fungera som

ett slags ”rättsligt skyddsnät” om inte speciallagstiftning reglerar närmare i en viss

fråga. Faktum är dock att förvaltningsrätten är så omfattande och innefattar så många

olika verksamhetsområden i vårt samhälle, att en lag omöjligen kan fånga upp alla

tänkbara situationer som uppstår. En ramlag vari det rätteligen skall finnas en lösning,

eller i vart fall en tolkningsmöjlighet, för var och en av alla dessa situationer? Detta ger

en viss förståelse varför FL är så generellt utformad som den faktiskt är.
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Det måtte vara en i det närmaste omöjlig uppgift att låta en ramlag inbegripa alla

rättsförhållanden inom förvaltningsrätten, utan förekommande brister eller utrymme för

förbättringar i densamma. Lagen är helt enkelt avsedd att vara anpassad för ett så stort

antal verksamheter att den i viss mån har förtagits sitt syfte, i vart fall gällande

asylrätten eftersom utredningsskyldigheten i mitt tycke begränsas i och med dess 7 §. Ju

fler områden FL är avsedd att tillämpas på desto mindre tydligt kan den utformas, vilket

jag anser vara något av ett rättsligt misslyckande i detta fall. Detta visar på en uppenbar

brist eftersom varken UtlL eller UtlF reglerar mer ingående om hur handläggaren skall

ställa sig till balansen mellan utredningsplikt enligt officialprincipen å ena sidan, och

effektivitetskravet i FL 7 § å andra sidan.

6.1.3 Diskussion

Vad gäller handläggningen av ett asylärende har myntet i detta fall två sidor, vilket kan

komplicera handläggarens prioritering i valet av de båda. Den ena sidan är

”humanistisk” och representeras av officialprincipen, medan den andra är

”samhällsekonomisk” och representeras av effektivitetskravet. Det som kan ifrågasättas

är huruvida de ekonomiska aspekterna ges företräde framför de humanistiska krav som

ställs på handläggningen av ett asylärende, bland annat krav på den asylsökandes

rättssäkerhet som på bästa sätt uppnås genom en noggrann utredning. I motsats till att

tillgodose de ekonomiska aspekterna, framställs åsikter ur den asylsökandes perspektiv;

att prioritet skall läggas på ett noggrant utrett ärende till den asylsökandes fördel varvid

effektivitetskravet får stå åt sidan.

För att tydliggöra min ståndpunkt, att handläggaren ställs inför svåra bedömningar i ett

asylärende och vilka konsekvenser det kan leda till, fungerar rättsfall UN 313-97 i

avsnitt 6.1.1.1 som förklaring. Asylansökan i fallet avslogs av Migrationsverket, och

detta på felaktiga grunder enligt UN eftersom Migrationsverket inte företagit tillräcklig

utredning enligt officialprincipen. Varför denna utredning inte företogs förtäljer inte

rättsfallet, men av beslutsmotiveringen att döma har handläggaren helt enkelt ansett att

tillräckligt beslutsunderlag inte förelåg för att ansökan skulle kunna handläggas, varför

ärendet också avslogs.

Utöver bedömningen om att tillräckligt beslutsunderlag ej förelåg, menar jag härtill att

effektivitetskravet i FL 7 § bidragit till att handläggaren valt att inte gå vidare i
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utredningen, utan att denne tagit beslutet om avslag med hänsyn även till detta. Om än

omedvetet, så har handläggaren rutin på att handlägga ärendet effektivt, det vill säga

snabbt, enkelt och billigt, eftersom detta är förutsättningar för att verksamheten skall

fungera så smidigt som möjligt. Det är dessutom en grundläggande förvaltningsrättslig

princip som de har att följa i det dagliga arbetet. Detta resulterade uppenbarligen i ett

avslag i ärendet av Migrationsverket, vilket UN sedan bedömde vara otillbörligt just på

grund av att handläggaren på Migrationsverket inte uppfyllt utredningsplikten i

tillräckligt hög grad. Denna aspekt har dock, för tydlighetens skull, inte

uppmärksammats i ärendet av UN utan är en personlig teori över vad jag vill hävda

påverkar handläggaren i handläggningen av ett asylärende.

6.1.3.1 Konsekvenser av de motsägelsefulla principerna

Vad kan dessa motsägelsefulla principer få för konsekvenser i handläggningen? Den

asylsökande kan lida en rättsförlust som egentligen inte har någon bärande grund, det

vill säga få sin ansökan avslagen på felaktiga grunder eftersom utredningsplikten ej

företagits i tillräckligt hög grad. Detta är i mitt tycke det viktigaste argumentet eftersom

den enskilde kan försättas i en rättslöshet innan utredningen, om den asylsökande skall

få asyl eller ej, ens har påbörjats. Detta i sig är ett oönskat resultat med tanke på de

bakomliggande positiva motiven inom asylrätten, med höga krav på rättssäkerhet,

likabehandling och så vidare.

Ett annat argument är att denna motsättning ibland resulterar i onödiga

överklagandeförfaranden och därmed utnyttjande av redan knappa resurser inom UN.

Ovannämnda rättsfall statuerar exempel på detta eftersom fallet återförvisades till

Migrationsverket och förfarandet därmed “började om” på nytt. Om handläggaren på

Migrationsverket hade företagit sin utredningsplikt i acceptabel grad, hade ärendet i och

för sig ändock kanske överklagats av den asylsökande, men överklagandeförfarandet

hade då inte kunnat ansetts vara onödigt eftersom Migrationsverket fullgjort sin

utredningsplikt. UN hade således endast kunnat bekräftat detta. Ärendet hade ju, i och

med denna bekräftelse av UN, inte återförvisats till Migrationsverket, varför

överklagandeförfarandet inte heller kunnat ansetts onödigt.

Den övergripande kritik som ofta framkommer i media belyser hur den asylsökande

försätts i en oerhört utsatt position under sin väntan på beslut. De utsätts för en period
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av psykisk stress som kan leda till varaktiga men och ohälsa när de får vänta längre på

sitt beslut än vad som kan anses rimligt. Problemen kan både och sägas bottna i

effektivitetskravet. Det som talar för att effektivitetskravet inte kan sägas vara roten till

problemet är att även den asylsökande har stor fördel av en snabb handläggning. Denne

slipper då den långa handläggningen som skapar ovisshet, ohälsa och så vidare. Både

samhället och individen drar således enligt detta argument fördel av en snabb och

effektiv handläggning enligt effektivitetskravet.

Det som däremot kan ifrågasättas är de situationer när tjänstemannen eftersätter andra

principer att arbeta efter till förmån för att ärendet skall utredas så effektivt och snabbt

som möjligt, principer som stärker den asylsökandes position och allmänt är till dennes

fördel ofta utan att denne känner till detta. Jag vågar till exempel påstå att, i de allra

flesta fall, den asylsökande över huvud taget inte känner till att handläggaren måste

arbeta efter officialprincipen. Om inte handläggaren i tillräcklig omfattning iakttar de

andra principerna och de övriga krav som ställs på honom i utredningen, förutom

kraven på snabbhet, kan ärendets utgång bli annorlunda för den asylsökande. Detta

förbiseende kan få olyckliga konsekvenser i form av ett avslag som inte har någon

egentlig grund.

Det faktum att effektivitetskravet ställs på handläggaren samtidigt som denne har att

beakta officialprincipen resulterar således i någon form av avvägning för tjänstemannen

i ärendehandläggningen, en avvägning som vid handläggarens felbedömning påverkar

ärendets utgång där den asylsökande kan lida rättsförlust.

Här föreligger således en motsättning mellan principer en handläggare har att rätta sig

efter och som denne konfronteras med i sitt dagliga arbete. Ekonomiska aspekter ställs

mot moraliska värden i en, som det verkar, olöslig ekvation. Migrationsverket har alltså

att beakta dessa effektivitetskrav från staten, samtidigt som de har allmänhetens ögon på

sig när det gäller hur den asylsökande verkligen får sitt ärende behandlat i Sverige

utifrån gällande lagar och förordningar, som i detta fall; har handläggaren utrett ärendet

i tillräcklig grad? Det blir en slags balansgång mellan effektivitet och ekonomiska krav

å den ena sidan, och moraliska värden och smärtgräns för den asylsökande å den andra.
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6.1.3.2 Förståelse för handläggaren

Vad syftar då denna diskussion till? Främst att det kan bidra till en större förståelse för

handläggarens situation i beredningen av asylärenden. Med anledning av de olika

kraven ovan, effektivitetskrav och utredningsplikt, begriper man att det inte på något

sätt är okomplicerat att fatta beslut i dylika ärenden eftersom kraven på vad som skall

prioriteras i sig själva är motsägelsefulla. Detta kan i de fall där utredningsplikten ges

prioritet innebära att långa handläggningstider blir för handen med efterföljande kritik

och missnöje; både ur den asylsökandes synpunkt och ur statens eftersom

ärendehanteringen blir både psykiskt arbetsam och dyr. När effektivitetskravet å andra

sidan får större utrymme sker det på bekostnad av utredningens omfattning, vilket kan

leda till den asylsökandes rättsförlust om denne, eller dennes biträde, inte är tillräckligt

uppmärksam. Problemet är således ett slags dilemma för handläggaren eftersom det ena

alternativet spelar ut det andra, och den optimala jämvikten mellan dem antagligen

aldrig kan uppnås.

6.1.3.3 Ändring i lag?

Det är, vilket jag resonerat om ovan i avsnitt 6.1.2.1, ingen mening att förespråka

ändringar gällande effektivitetskravet i FL eftersom denna lag är en ramlag och omfattas

av så många verksamheter i vårt samhälle. Än mindre föreligger argument för införande

i speciallagstiftningen eftersom det skulle strida mot den grundläggande, allmänna

förvaltningsrättsliga principen om myndigheters självständighet,

självständighetsprincipen, att reglera hur en handläggare skall besluta i ett ärende som

utgör myndighetsutövning.69 Då det av naturliga skäl inte finns tydliga regler om detta;

inga regler som sätter gränser för vad som är ”rimligt” gällande utredningsplikten, inga

regler för vilka krav som skall prioriteras när osäkerhet föreligger och det i princip alltid

är fråga om handläggarens skönsmässiga bedömning, är det däremot av stor vikt att det

företas regelbunden tillsyn av hur detta dilemma tar sig ut i realiteten.

Vad praxis utvisar ligger naturligtvis till grund för handledning för hur långt

handläggarens utredningsplikt går. Det bör emellertid påpekas att inget asylfall är det

andra likt, och att det alltid är en bedömningsfråga av handläggaren om vad som skall

ingå i beslutsunderlaget. Härtill kommer att den asylsökande är än mindre upplyst om

huruvida denna bedömning är tillräcklig för att beslutet av handläggaren skall anses

                                                          
69 Se avsnitt 2.4 ovan om allmänna förvaltningsrättsliga principer.



38

grundat. På grund av detta föreligger ett osäkerhetsmoment för den asylsökande i de fall

denne accepterar handläggarens avslagsbeslut som det är, ovetandes om att

utredningsplikten inte företagits i tillräcklig omfattning av handläggaren.

6.1.3.4 Högre grad av tillsyn

Jag förespråkar tillsyn av handläggningen i dylika frågor eftersom motsättningen mellan

effektivitetskravet och officialprincipen kan bidra till rättsförluster för den asylsökande.

Denna tillsyn ankommer på JO att företa, fungerande som tillsynsinstitut för

Migrationsverket, något som mig veterligen inte alls förekommer idag gällande just

denna fråga. Visserligen är JOs verksamhet huvudsakligen styrd av anmälningar utifrån,

men de skall också ex officio företa initiativärenden när de anser att så behövs.70

Initiativärenden av JO inom utlänningsärenden är över huvud taget sällan

förekommande och borde generellt sett företas i högre utsträckning. Detta för att i

preventivt syfte göra Migrationsverket och UN särskilt uppmärksamma vid

handläggning av dylika frågor.71

Ökad tillsyn kan i stort sett förespråkas och sägas vara positivt i alla verksamheter. Att

bara företa ökad tillsyn förändrar dock inget, utan det krävs även att själva tillsynen

leder till någon form av åtgärd, annars kan tillsynen stanna vid konstaterandet att vissa

förhållanden föreligger. Det som gör tillsynen så viktig i detta fall är i mitt tycke själva

syftet med den, och att den i och med JOs karaktär som riksdagens ombudsmän, de

facto kan leda till förändringar vilka i sin tur kan förstärka rättssäkerheten för den

asylsökande.

Syftet med den tillsyn jag förespråkar inom utlänningsrätten är att, för den rättsskipande

makten, påvisa vilka konsekvenser som kan uppstå för den asylsökande med anledning

av motsättningar mellan dessa allmänna förvaltningsrättsliga principer. Detta föranleder

i bästa fall att särskilda utredningar tillsätts för att utreda om eventuella lagändringar är

nödvändiga.

                                                          
70 Se avsnitt 4.1.3 ovan om JOs verksamhet
71 Enligt JOs ämbetsberättelser 1999/2000, 2000/2001 och 2002/2003 har endast fyra initiativärenden
   företagits under dessa verksamhetsår.
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Tillsynen kan även ha en utvecklande effekt inom rättsområdet; det kan upptäckas att

nya arbetsmetoder bör etableras inom Migrationsverket för att komma till rätta med de

krångliga arbetssituationer där handläggaren arbetar efter allmänna

förvaltningsprinciper, principer vars ändamål inte riktigt överensstämmer med varandra

i praktiken och som detta kapitel bland annat också syftar till att bevisa.
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7 Etiska regler i asylrätten

I detta kapitel följer en redogörelse över etiken inom asylrätten, ett område där jag

anser att lagstiftningen är bristfällig idag. Dessa brister innebär att rättssäkerheten

försvagas för den asylsökande eftersom det inte finns tydliga regler för hur

handläggaren skall uppträda. Detta kan få till följd att beslut fattas på orätta grunder

och att det, eftersom det inte finns tydliga regler, är svårare att ställa en handläggare

till svars för eventuella orätter.

Dessa två begrepp, etik och rättssäkerhet, kan i vissa avseenden uppfattas som svåra att

särskilja. För att påminna om rättssäkerhetens innebörd handlar den i stort sett om

utlänningens möjlighet att tillvarata sina rättigheter. När det gäller iakttagande av

etiska regler och behandlingen av en utlänning, är det snarare fråga om rättvisa, men

som vid orätt behandling får till följd att även rättssäkerheten inskränks. Det bör

observeras att det i vissa fall förekommer att den asylsökande av olika skäl förfar med

osanning i sin berättelse för handläggaren, vilket kan försvåra utredningen och orsaka

irritation hos handläggaren. Detta är dock inte något som legitimerar ett oetiskt

beteende i kontakten med den asylsökande och i handläggningen av ett asylärende.

7.1          Sambandet etik - rättssäkerhet

För att handläggningen av ett asylärende skall kunna beredas rättssäkert, är den i mitt

tycke beroende av beaktandet av etiska perspektiv. Förhållandet mellan de två

begreppen bör förtydligas för att underbygga argumentet. Jag menar att en handläggare

som inte i någon mån beaktar vad som är etiskt rätt i handläggningen av ett asylärende,

inte heller kan bereda det på ett rättssäkert sätt. Som exempel får tjäna den i det

föregående kapitlet diskuterade officialprincipen, vilken ålägger krav på handläggaren

att företa en utredning som sträcker sig till vad som enligt praxis är att anse som rimligt.
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7.1.1 Begreppens innebörd i ett ärende handlagt enligt officialprincipen

För att ett ärende skall anses vara så utrett som dess beskaffenhet kräver, krävs att

handläggaren i utredningen företagit det som skäligen kan förväntas av denne.72

Om handläggaren företagit en utredning i sådan tillräcklig omfattning som

officialprincipen kräver, skall den som menar att etik och rättssäkerhet inte hör samman

i sådanafall kunna hävda att ärendet är rättssäkert utrett redan här. Jag anser att så inte är

fallet i de ärenden där handläggaren inte gjort något etiskt ställningstagande.

Låt säga att handläggaren varit mycket väl medveten om en aspekt som skulle ha varit

den asylsökande till fördel i ärendet, men som varit alltför betungande att utreda.

Handläggaren iakttog inte denna aspekt eftersom denne visste att den utredning som

redan företagits räckte, för att utredningen skulle anses vara tillräckligt utredd som dess

beskaffenhet krävde. Här menar jag att ärendet inte beretts på ett så rättssäkert sätt som

möjligt eftersom handläggaren valt att inte beakta den fördelaktiga aspekten för den

asylsökande. Handläggaren nöjde sig med att konstatera vad som är det minsta som

krävs för att denne skall anses ha följt utredningsplikten, och denne gjorde inte någon

ytterligare utredning härutöver.

Ett etiskt ställningstagande av handläggaren hade i detta fall bidragit till att ärendet hade

beretts på ett så rättssäkert sätt som möjligt, detta eftersom denne då faktiskt beaktat vad

som hade varit den asylsökande till fördel och väl därtill utrett den aspekten. ”Bidrar

min ansträngning att utreda denna aspekt, som jag egentligen inte behöver göra enligt

officialprincipen, till att den asylsökande får sitt ärende berett på ett så rättssäkert sätt

som möjligt?” Det vill säga, har handläggaren faktiskt iakttagit och utrett alla aspekter

som kan bidra till en så rättssäker beredning som möjligt av ärendet? Är svaret jakande

får etiken anses vara en förutsättning för att ärendet skall kunna anses berett på ett

rättssäkert sätt, och sambandet mellan de två begreppen etik och rättssäkerhet blir

härmed tydligare. Ärendet behöver inte, i och med iakttagandet av etiken, nödvändigtvis

innebära att ärendet får en positiv utgång, men handläggaren har då i vart fall gjort vad

som skäligen kan förväntas av denne. Detta eftersom det förelegat en välvilja med tanke

på utredandet av en aspekt som egentligen inte behövts enligt officialprincipen.

                                                          
72 Se avsnitt 6.1.1 ovan om officialprincipen.
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Det har således förelegat en vilja av handläggaren att utreda ärendet så rättssäkert som

möjligt, vilket borde ges relevans vid bedömningen om det faktiskt har utretts

rättssäkert eller ej. I detta fall har handläggaren gjort en viss bedömning över vad som är

fördelaktigt ur den asylsökandes perspektiv, det vill säga beaktat etiken i någon mån.

Följaktligen borde även motsvarande faktum, att handläggaren av passivitet undvikit en

viss aspekt i utredningen på grund av att denne inte varit tvungen att beakta denna

aspekt, påverka bedömningen om ett ärende handlagts tillräckligt rättssäkert eller ej. I

detta fall har handläggaren inte beaktat etiken, det vill säga inte iakttagit vad som

faktiskt kan vara den asylsökande till fördel, utan endast gjort vad som ålegat denne

enligt officialprincipen.

7.1.2 Etik –  en del av rättssäkerhet eller vice versa?

Jag anser att etiken är en del av rättssäkerheten i beredningen av ett asylärende. Att

etiken inte helt kan förbises när det talas om huruvida ett ärende bereds rättssäkert eller

ej. Det kan hävdas att det förhåller sig på motsatt vis; att rättssäkerheten är en del av

etiken. Detta kan mycket väl vara fallet, men då handlar det i sådana fall om andra

ärenden än det om beredning av ett asylärende. Varför det förhåller sig så, om etiken är

en del av rättssäkerheten eller om rättssäkerheten är en del av etiken, beror enligt mig på

vilken roll rättssäkerhetsaspekter har i olika typer av ärenden. I vissa ärenden är

rättssäkerheten inte lika viktig som i andra ärenden, eller i vart fall inte av så avgörande

betydelse som exempelvis i ett asylärende.

Låt säga att en missbrukare kontaktar en social enhet för stöd; här blir inte

rättssäkerhetsfrågorna av primär betydelse, utan än viktigare för vederbörande är att

personalen på enheten iakttar etiska förhållningsregler. Detta för att göra missbrukaren

mottaglig över huvud taget för bästa tänkbara hjälp, och för att kunna styra denne

genom lämpliga åtgärder. Om de etiska förhållningsreglerna helt förbisågs i detta

ärende, skulle missbrukaren antagligen tröttna redan i inledningsskedet och inte fullfölja

de åtgärder handläggaren föreslagit. Här är således inte rättssäkerhetsaspekterna av

avgörande betydelse för den enskilde eftersom det faktiskt är upp till personen i fråga

om denne vill fullfölja åtgärdsprogrammet som handläggaren föreslagit.
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Så är däremot inte fallet i ett asylärende, där en icke rättssäker behandling kan få till

följd att den asylsökande får avslag på sin ansökan och utvisas ur landet. Här är således

rättssäkerheten av mer avgörande betydelse. Den asylsökande är i mitt tycke beroende

av att ärendet behandlas rättssäkert och även av att etiska aspekter beaktas i

handläggningen. De etiska aspekterna är således av stor vikt eftersom de i sig, i enlighet

med det resonemang jag fört ovan, är en förutsättning för att ärendet skall kunna

behandlas rättssäkert; de är en del av rättssäkerheten.

7.2 Finns etiska regler i lag och andra källor?

En tjänsteman som arbetar med asylfrågor på Migrationsverket har i huvudsak att rätta

sig efter speciallagstiftningarna UtlL och UtlF. Utöver dessa författningar arbetar man

efter FL och internt upprättade regler och föreskrifter.73 I de två förstnämnda

författningarna regleras ingående vilka människor som kan beviljas asyl och på vilka

grunder. Själva förfarandet är alltså noggrant reglerat gällande allt från passkrav till

dagersättning för den asylsökande. Det råder således ingen brist på regler för under

vilka förutsättningar en asylansökan kan beviljas.

Det som enligt mig däremot är bristfälligt i lagstiftningen, är tydliga regler för hur

ärendet skall beredas av handläggaren, vilket etiskt förhållningssätt som skall iakttas

och så vidare.74 Detta är av stor vikt för att kunna avkräva ansvar vid felaktig

behandling av den asylsökande, men även för att tydliggöra för berörd personal vilka

etiska krav som ställs på handläggningen inom asylrätten.

7.2.1 Utlänningslagen och Utlänningsförordningen

För att påpeka bristen på dylika bestämmelser i rådande lagstiftning skall jag kort

beskriva vilka regler som i vart fall har något av den karaktären idag. Det finns

generella regler som, även om de är oklara, ger vissa riktlinjer för hur lagen skall

tillämpas, eller hur utlänningen skall behandlas och som jag efterlyser i större

utsträckning inom utlänningsrätten.

                                                          
73 Vad gäller interna regler och föreskrifter, se avsnitt 4.4.3 ovan.
74 Observera att ”etiska regler” och ”förhållningsregler” är synonyma.
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UtlL reglerar i 1 kap. 1 § 2 st.; ”Lagen skall tillämpas så, att utlänningars frihet inte

begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall. I fall som rör ett barn skall

särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i

övrigt kräver.” I motiven till lagen har regeringen gjort den bedömningen att

utlänningsmyndigheterna, i förhållande till asylsökande och andra som söker

uppehållstillstånd, bör visa respekt för individen och dennes förmåga att ta ansvar för

sig själv och sin familj. Det poängteras hur viktigt det är att bestämmelserna som

reglerar utlänningens rätt att vistas i Sverige tillämpas på ett rättssäkert sätt av

utlänningsmyndigheterna.75

I propositionen refereras vidare till regeringens budgetproposition 1996/97:1, där

regeringen föreslår att av de övergripande målen för utlänningsmyndigheterna bör

framgå att handläggningen av ärenden skall ske rättssäkert och snabbt. Dessutom

poängteras att humanitet skall vara grunden för att verksamheten skall kunna bedrivas

med respekt för individen.76 I förarbetet framgår således klart och tydligt hur det inom

utlänningsrätten krävs särskilda förhållningssätt och riktlinjer för att verksamheten skall

kunna bedrivas på ett humant och, på ett för allmänheten, förtroendeingivande sätt.

Detta är dock något som i mitt tycke inte införlivats på ett tydligt sätt i själva lagen.

I UtlL 6 kap. 18 § regleras att ”Utlänningar som hålls i förvar skall behandlas humant

och deras värdighet skall respekteras.” I 6 kap. 21 § 2 st. samma lag regleras att

”Verksamhet som rör förvar skall utformas på ett sätt som innebär minsta möjliga

intrång i den enskildes integritet och rättigheter.” Dessa regler visar på hur lagstiftaren

fäst vikt vid personens integritet när en utlänning tas i förvar.77 Reglerna poängterar att

personen i fråga skall behandlas humant och med värdighet, något som borde vara ett

självklart stadgande för handläggningen under hela asylförfarandet, och inte bara

gällande reglerna om förvar. I UtlF finns över huvud taget ingen föreskrift som

kompletterar eller förstärker ovannämnda regler.

                                                          
75 Proposition 1996/97:25 s 136
76 Proposition 1996/97:25  s 137
77 En utlänning kan sättas i förvar under väntan på beslut om asyl, bland annat om det föreligger
   misstanke om att denne kommer att hålla sig undan eller på annat sätt kan tänkas försvåra
   utredningen.
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7.2.2 Förvaltningslagen

Det finns inte någon regel i FL som antyder att ett visst förhållningssätt skall brukas i

kontakten med den enskilde individen som vänt sig till myndigheten. Jämfört med

diskussionen i ovanstående avsnitt om UtlL finner jag dock större förståelse för

avsaknaden av dylika bestämmelser i FL. Eftersom det är fråga om en ramlag skulle

sådana regler inte tillerkännas någon naturlig placering i lagen, just på grund av alla

skilda verksamheter i samhället som har att följa den. Reglerna skulle helt enkelt inte

passa in eller i vart fall kännas överflödiga för många verksamheter som lyder under FL.

7.2.3 Migrationsverkets interna föreskrifter

Etiska riktlinjer och förhållningssätt framkommer bland annat i Migrationsverkets olika

informationsmaterial, där det talas om hur verksamheten skall bedrivas med individen i

centrum, med empati och humanitet som ledord och så vidare.78 Informationsmaterialet

tjänar visserligen sitt syfte till att hålla allmänheten informerad om att verksamheten

bedrivs utifrån grundläggande mänskliga rättigheter, och på det sätt som rätteligen kan

förväntas av dem. Migrationsverkets riktlinjer verkar dock, i mitt tycke, övervägande

fylla funktionen att uppvisa verksamhetens vänliga ansikte för allmänheten mer än att

fungera som rättesnören i handläggningen. De utgörs av behjärtansvärda formuleringar

som ”De tre V-na;  Vision, Värderingar och Verksfilosofi” med ledord som empati,

respekt och engagemang.

Det finns dock alltid utrymme för avsteg från dessa interna riktlinjer eftersom de inte är

bindande regler, samt då dessa formuleringar inte heller står att finna i lagtexten.79 Jag

har eftersökt interna föreskrifter och instruktioner för verkets personal som behandlar

dessa frågor, och funnit att det interna material som finns är just i form av

informationsbroschyrer utgivna av informationsenheten på verket. Det är således i

huvudsak informationsmaterialet, omtalat ovan, som fungerar som påminnelse om

etiska riktlinjer och lämpliga förhållningssätt för verkets personal.

                                                          
78 Riktlinjerna inom detta område är GDS-dokument, se avsnitt 4.4.3 ovan.
79 Endast vissa föreskrifter är bindande, se avsnitt 4.4.3 ovan.
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7.3 Kontrollfunktioner

Hur ser kontrollfunktionen och sanktionerna ut för en handläggare som inte följer de

etiska principer som Migrationsverket har att arbeta efter? Migrationsverket har internt

utformade etiska förhållningssätt formulerade i sitt informationsmaterial, inget annat

påstås, men det intressanta är att se vad som händer om de inte efterlevs. Om en

handläggare handlat otillbörligt i handläggningen av ett asylärende, kan denne dömas

för tjänsteförseelse enligt 14 § lagen om offentlig anställning, LOA. Detta kan bli

aktuellt om handläggaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i

tjänsten. Är felet ringa meddelas ingen påföljd. Disciplinpåföljderna för eventuell

tjänsteförseelse är enligt samma lag 15 § varning eller löneavdrag. Allmänt kan sägas att

det krävs att förseelsen är grov för att påföljd skall aktualiseras. Handläggaren kan även

dömas för tjänstefel enligt BrB 20 kap. 1 §. Detta kan bli aktuellt om denne i

myndighetsutövningen uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt det som åligger

denne i tjänsten.

7.3.1 Personalansvarsnämnden

På Migrationsverket finns en personalansvarsnämnd, PAN, vilken har att pröva frågor

om tjänsteförseelser. En förseelse av en handläggare i ärendeberedningen, som av någon

av olika skäl inte anses tillbörlig, skall anmälas skriftligen till nämnden. Nämnden kan

även ta upp en dylik fråga på eget initiativ.80 Detta föranleder funderingar över hur ofta

detta faktiskt sker?81

För att en förseelse skall uppdagas, måste en kollega först anmäla detta till sin chef, som

i sin tur kommenterar ärendet och sedan överlämnar det till nämnden. Min uppfattning

är att detta är något som inte sker särskilt ofta, eftersom det de facto betyder att man till

viss mån visar illojalitet mot sin kollega då denne kan beläggas med påföljd för

förseelsen. För att göra en dylik anmälan krävs således hög moral och beslutsamhet för

vad man själv anser vara rätt och orätt i tjänsteutövningen, samt en insyn i vilket

förhållningssätt kollegor faktiskt har till sina klienter och hur de handlägger sina

ärenden. Visserligen ges nämnden möjlighet att på eget initiativ ta upp dylika förseelser,

                                                          
80 SIVFS 1999:1 1 §, 8 §
81 I kontakt med en av Migrationsverkets verksjurister angående information om PAN fick jag till
    svar; “– Statistik tror jag inte finns om detta.”
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men med vetskap om den stora organisation Migrationsverket utgör, med hundratals

handläggare, förstås att nämnden med generaldirektören som ordförande inte har

särskilt stor inblick i den enskilda handläggarens arbetssätt och att initiativärendena är

få.

Vid sökning efter rättsfall gällande tjänsteförseelse eller tjänstefel stod klart att inte

något av de undersökta rättsfallen innehöll etiska aspekter som uteslutande legat till

grund för avgörandet. I än mindre utsträckning var Migrationsverkets personal

inblandade i dessa rättsfall. Detta visar dels att praxis på området är ringa, dels att inte

heller någon vägledning skapas gällande vad som är etiskt lämpligt och inte vid

handläggning av ett asylärende. Det sagda innebär således att det inte står klart vad som

sker om en handläggare arbetar oetiskt vid beredningen av ett asylärende, framförallt

eftersom praxis inte finns på området som utvisar hur dylika förseelser bedömts

tidigare.

7.3.2 Etiska rådet

Så sent som i maj 2001 inrättades ett etiskt råd på Migrationsverket. Detta råd tillkom

då verkets ledning insett hur viktigt det är att på allvar implementera etiken som en

naturlig del av arbetet inom asylrätten. Rådet skall vara ett samtalsforum gällande etiska

aspekter inom verkets verksamhet, och det skall medverka till att principiellt viktigt

etiska frågor blir analyserade.82 Rådet inrättades bland annat efter uppmärksammade fall

i media där handläggare på Migrationsverket lurat asylsökande i maskopi med polisen,

varit delaktiga i mutbrott och gjort sig skyldiga till sexbrott med asylsökande.83

Debatten om etiken inom verket förstärktes och ett etiskt råd inrättades för att bevaka

dessa intressen.

Detta visar på att det inte är tillräckligt att formulera etiska riktlinjer för

Migrationsverkets verksamhet i form av informationsmaterial, även om de bidrar till att

förtydliga de etiska normer och praxis som finns för verksamheten. Migrationsverket

har således själv, i och med inrättandet av det etiska rådet, insett att det måste företas
                                                          
82 GDM nr. 6/02, Migrationsverket
83 Sökning på Internet med sökmotorn www.google.com gjordes med sökorden “etiskt råd” +
    “Migrationsverket” varav ett antal träffar kom upp. Fallen i texten är exempel på artiklar från
    hemsidorna http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,154745,00.html och
    http://hem.passagen.se/asylum/nr.012/s.html
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åtgärder för att på allvar beakta de etiska aspekterna. Jag menar att dessa åtgärder

förvisso är positiva, men att etiken måste komma till uttryck än mer tydligt. I syfte att

försöka åstadkomma ett högre etiskt förhållningssätt bland verkets handläggare bör

detta i mitt tycke ske i form av regler.

7.4 De lege ferenda-argument

Det bör observeras att handläggaren alltid har att beakta de allmänna

förvaltningsrättsliga principerna i RF, och att de skall arbeta efter de interna riktlinjer

som finns i beredningen av ett asylärende, men det är i mitt tycke tydligheten gällande

förhållningssättet i speciallagstiftningen som är bristfällig.84 Om dessa

förhållningsregler utformades på ett tydligt sätt inom utlänningslagstiftningen, skulle

det innebära större möjligheter att avkräva ansvar vid felaktig behandling av den

asylsökande eller av ärendet i sig. Det som bör ifrågasättas är den bristfälliga

formuleringen i lagtexten. Varför inte tydliggöra etiska formuleringar för att så långt

som möjligt nå detta eftersträvansvärda mål?

Ett förtydligande i lagen är förvisso ingen garanti för att ett visst förhållningssätt brukas

i handläggningen, men det är i detta fall högst ändamålsenligt att med lagtextens hjälp,

försöka bana väg för dessa ”goda” förhållningssätt. Därtill kommer lagens ställning som

auktoritativ rättskälla, vilket innebär att man i allt större utsträckning kan uppnå vissa

förhållningssätt med hjälp av denna, jämfört med verkets internt utformade riktlinjer

som inte är bindande inom detta område.85

7.4.1 Alternativ 1

Hur skulle detta förtydligande av behovet av etiska regler kunna konkretiseras? Jag

anser två likvärdiga alternativ föreligga för att uppnå syftet. Det ena är att införa en

paragraf i UtlF liknande den etiska regel som finns i polisförordningen 4 kap. 1 §;

“Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och

aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta

                                                                                                                                                                         
84 Se avsnitt 2.4  ovan om allmänna förvaltningsrättsliga principer.
85 Som tidigare nämnts är vissa interna föreskrifter och riktlinjer bindande och andra inte. Vad gäller
   Migrationsverkets riktlinjer för etiska spörsmål är de inte bindande.
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självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller

småaktighet.”

Jag menar inte att regeln skall utformas strikt på motsvarande vis inom asylrätten, men

den skulle i mitt tycke kunna fungera som en slags mall för hur en dylik regel kan te sig.

En regel av detta slag lämnar visserligen utrymme för stora mått av skönsmässig

bedömning av vad som exempelvis är att anse som “hövligt” och så vidare, men då inga

direkta rekvisit kan formuleras eftersom regeln inte är materiell, får man se till helheten

den etiska regeln är avsedd att skapa.

Ett förslag att införa en ny regel i en lag må tyckas storsint, och det kräver väl

genomtänkta argument för att regeln skall kunna tillämpas i alla tänkbara situationer.

Den regel jag förespråkar är dock mer ämnad att ha karaktären av generalklausul, vilken

är ägnad att färga förhållningssättet i hela asylförfarandet. Den ändrar inte beredningen

av asylförfarandet i sig, utan ställer endast högre krav på handläggarnas uppträdande i

handläggningen, något som väl kan förväntas av dem i det yrke de valt att utöva. Det

förefaller märkligt att denna typ av regel finns inom politirätten och inte inom

asylrätten, då det i det förra fallet många gånger handlar om hur en polis förhåller sig till

en person som handlat brottsligt.

En dylik regel kan, som jag tidigare nämnt, inte garantera någon efterlevnad men det

mest lämpliga förhållningssättet tydliggörs i vart fall för handläggaren på

Migrationsverket. Härtill kommer att nyanställda handläggare på verket på ett tidigt

stadium blir införstådda med hur viktiga de etiska förhållningsreglerna är. Detta i och

med att de bekantar sig med den lagstiftning som de har att följa i det dagliga arbetet.

7.4.2 Alternativ 2

Det andra alternativet jag förespråkar är att det i utlänningslagstiftningen borde införas

en regel benämnd exempelvis “god handläggarsed”, jämförbar med regeln om god

advokatsed som finns för Sveriges advokater i Rättegångsbalken 8 kap. 4 §. Denna regel

definierar inte vad god advokatsed innebär och är inte uttömmande på något sätt, utan

bygger på normer som vuxit fram i praxis och inom advokatkåren. Dessa normer har

sedan nedtecknats efterhand och skall fungera som vägledning för Advokatsamfundets
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ledamöter.86 Om en advokat förfar otillbörligt i sitt uppdrag finns underlag för vad som

är att anse som god advokatsed, vilket kan fungera som utgångspunkt i de fall man har

att ta ställning till om advokaten är lämplig eller ej att utöva yrkesrollen. Liknande

praxis och normer har förvisso vuxit fram inom Migrationsverkets verksamhet vad

gäller förhållningssätt och hur handläggaren skall agera gentemot den asylsökande, men

de får inte lika stark förankring om de inte nedtecknas i form av regler för vad som

verkligen gäller.

Författaren Nina Nikku har i sin bok “Den gode tjänstemannen” analyserat statliga

myndigheters policydokument och undersökt de etiska riktlinjerna i dem.

Migrationsverket finns ej med bland de undersökta myndigheterna. Nikku har funnit

gemensamma syften med de etiska koderna som i mitt tycke passar in även på

Migrationsverkets verksamhet. Nikkus sammanställning lyder; “De etiska koderna

skapar goodwill och förtroende (…) de ökar medvetenheten om etiska problem i

verksamheten (…) de ger vägledning och skapar praxis (…) de ger information (…) de

markerar eventuella behov att skydda viss part (…) de skapar regelgrund för bedömning

(…) de skapar underlag för utbildning.”87

Alla dessa uppräknade syften är viktiga att upprätthålla för Migrationsverket. Eftersom

verkets interna etiska koder enligt mig inte fyller sin funktion, förefaller det angeläget

att försöka stärka verkets etiska profil med lagens hjälp. Visserligen finns det nyligen

inrättade etiska rådet som skall se till att de etiska riktlinjerna efterlevs, men för att

kunna utöva en regelrätt kontrollfunktion krävs även att regler har formulerats. Här

menar jag att en regel om “god handläggarsed” kan bidra som generalklausul inom

utlänningslagstiftningen och att det sedan, allteftersom, skriftligen upprättas en praxis

inom Migrationsverket över vad god handläggarsed de facto innebär.

En handläggare på Migrationsverket har således idag inga klara riktlinjer för hur denne

skall förhålla sig etiskt i ett asylärende. Denne skall förvisso arbeta efter grundläggande

allmänna förvaltningsrättsliga principer som likhetsprincipen, objektivitetsprincipen och

proportionalitetsprincipen, men jag anser dock att det etiska förhållningssättet bör

                                                          
86 Leijonhufvud s 88
87 Nikku s 46-57
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tydliggöras ytterligare inom detta rättsområde.88 Detta skall ske för att på ett enklare sätt

kunna ställa handläggare som arbetar oetiskt till svars, och för att stärka den

asylsökandes rättssäkerhet.

                                                          
88 Se avsnitt 2.4 ovan angående allmänna förvaltningsrättsliga principer.
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8 Rättssäkerhetsregler i asylrätten

Efter att ha läst föregående kapitel sju, kan man skönja en avsaknad av etiska regler

rörande behandlingen av en asylsökande, och hur en handläggare skall förhålla sig

gentemot denne. Diskussionen om etiska regler är inte riktigt densamma som regler om

rättssäkerhet, även om begreppen i mitt tycke hör samman.89 Föregående kapitel kan på

ett indirekt sätt sägas behandla rättssäkerheten medan detta kapitel gör det på ett direkt

vis.

8.1 Rättssäkerhetsgarantier

Regler och föreskrifter gällande rättssäkerhet är, till skillnad från etiska regler om

handläggarens förhållningssätt, mer utvecklade inom utlänningsrätten.

Rättssäkerhetsbegreppet är som tidigare nämnts mycket varierande till sitt innehåll

beroende på vilket rättsområde som omtalas. Vad gäller utlänningsrätten finns vissa

principer verkande som rättssäkerhetsgarantier för utlänningen i ett asylärende. Dessa

principer kan utläsas i UtlL 11 kap. “Vissa bestämmelser om handläggningen”.

Reglerna är visserligen relativt utförliga och bidrar generellt sett till en rättssäker

handläggning av ett asylärende, men det finns dock anledning att diskutera vad som i

mitt tycke är bristfälligt i dessa regler och principer. Bristerna i reglerna kan få till följd

att rättssäkerheten för den asylsökande eftersätts. Reglerna benämns generellt som

rättssäkerhetsgarantier, varför jag ser anledning att undersöka om de rätteligen ger skäl

för sin benämning.

För att tydliggöra mitt resonemang, beskriver jag kort de olika principerna och företar

sedan en diskussion om jag anser att det föreligger några brister gällande desamma. Om

så är fallet tar jag ställning till om jag anser att en förändring är nödvändig, och i sådana

fall hur jag anser att den förändringen bör se ut.

                                                          
89 Se avsnitt 7.1 ovan om sambandet mellan etik och rättssäkerhet
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8.1.1           Muntlighetsprincipen

I UtlL 11 kap. 1 § regleras att en utlänning får avvisas endast om det ingått muntlig

handläggning vid Migrationsverkets handläggning av ärendet. Denna regel infördes i

och med inrättandet av 1989 års UtlL. I motiven till regeln framhålls att muntlig

handläggning bidrar till ökad rättssäkerhet då den asylsökande ges möjlighet att komma

till tals med myndigheten, samt att den muntliga handläggningen även bidrar till

snabbare beslut.90

Den tidigare använda handläggningen var skriftlig. Förfarandet ansågs dock vara alltför

tidsödande, samt att rättssäkerheten inte tillgodosågs. Bland annat eftersom många

asylsökande inte alltid har skrivkunnighet och därmed inte kan ge en rättvisande bild av

sin bakgrundshistoria, det vill säga grunderna för sin asylansökan. I praktiken sker den

muntliga handläggningen i form av informella sammanträden mellan en handläggare,

den asylsökande och en tolk, genom muntliga förhör samt via telefonkontakt.91 Det bör

påpekas att skriftlig handläggning inte helt försvunnit, men att den fått stå tillbaka något

för den muntliga handläggningen.

Regeln om obligatoriskt muntlig handläggning bidrar således till att rättssäkerheten har

stärkts jämfört med det tidigare skriftliga förfarandet. Motsvarande regel finns i den

allmänna förvaltningsrätten i FL 14 §. En jämförelse mellan dessa regler om muntlighet

visar att UtlL går längre än regeln i FL, eftersom det i FL stadgas att den enskilde skall

“(…) få tillfälle till det (…)” med reservationen “(…) om det kan ske med hänsyn till

arbetets behöriga gång.” I UtlL uppställs i stället ett obligatorium för att muntlighet

skall ingå i handläggningen.

8.1.1.1 Diskussion

Det jag anser saknas i regeln är att det inte står något om formerna för handläggningen.

Det står således handläggaren fritt att bestämma vilken form den muntliga

handläggningen skall ha, något som i mitt tycke kan leda till att den asylsökande i alla

hänseenden ändock inte får komma till tals på rätt sätt. Om handläggaren väljer att

exempelvis ringa ett telefonsamtal till den asylsökandes ombud för inhämtande av

kompletterande uppgifter, i stället för att personligen tala med vederbörande via tolk på

                                                          
90 Prop. 1988/89:86 s 85 f och 209 f
91 SOU 1995:46 s 140-145
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sitt kontor, finns en liten risk för att historien snedvrids eller ges en annan innebörd

eftersom den asylsökande trots allt besitter den mest “rätta” informationen. Det spelar

ingen roll om de uppgifter som ombudet lämnat är oavsiktligt felaktiga eller ej.

Uppgifterna kommer i vart fall att läggas till beslutsunderlaget vilket oavkortat ligger

till grund för beslutet. Detta är ett osäkerhetsmoment ur den asylsökandes perspektiv,

vilket kan leda till att beslutsunderlaget ser annorlunda ut än om handläggaren varit i

direktkontakt med den asylsökande. Det är de facto själva beslutsunderlaget som ligger

till grund för om den asylsökande skall beviljas asyl eller ej, varför det är av yttersta

vikt att de uppgifter som ingår i detsamma helt överensstämmer med den asylsökandes

historia.

I de situationer då ombudet kontaktas i stället för den asylsökande själv, får det

emellertid antas att denne i de allra flesta fall agerar helt i linje med vad den

asylsökande skulle ha anfört, och att de praktiska fördelarna med att det står

handläggaren fritt att bestämma över formen på handläggningen är övervägande. Det

bör också ligga i den asylsökandes intresse att ta reda på vad som framkommit och

kommunicerats mellan ombudet och handläggaren, varvid denne bereds tillfälle att

korrigera eventuellt missvisande uppgifter som ombudet lämnat, och som skall ingå i

beslutsunderlaget.

Det faktum att det står handläggaren fritt att välja form för den muntliga

handläggningen utgör således inte direkt någon rättssäkerhetsbrist i mitt tycke, men jag

vill dock poängtera att det i och med det föreligger ett visst osäkerhetsmoment i de fall

ombudet kontaktas istället för den asylsökande. Sammantaget är UtlL 11 kap. 1 §, om

att muntlig handläggning är obligatorisk, en tydlig rättssäkerhetsgaranti för den

asylsökande och behöver i mitt tycke inte ändras.

8.1.2      Kommunikationsprincipen

En annan rättssäkerhetsgaranti för den asylsökande är den om parts rätt att få del av

uppgifter som regleras i UtlL 11 kap. 2 §. Denna regel hänvisar till FL 17 § som

gällande, vilken fastställer att ett ärende inte får avgöras utan att parten har fått tillfälle

att yttra sig över uppgifter som tillförts ärendet av någon annan än honom själv. Detta

gäller om det är fråga om myndighetsutövning mot någon enskild, vilket också är fallet

vid handläggning av ett asylärende. Kommunikationsprincipen tillförsäkrar som sagt
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den asylsökande rätt att yttra sig över eventuellt nytillkomna omständigheter som

tillförts ärendet, och som kan antas påverka dess utgång. Det kan handla om uppgifter

som handläggaren själv har inhämtat från annan myndighet, vilket ibland är nödvändigt

för att göra sig informerad om den asylsökandes kontakt med exempelvis sociala

myndigheter. Det föreligger dock en reservation i UtlL 11 kap. 2 § som uttalar att

kommunikationsprincipen gäller; “(...) i ärenden om visering, tidsbegränsat

uppehållstillstånd, arbetstillstånd och återkallelse av permanent uppehållstillstånd

endast när utlänningen är bosatt eller annars vistas i Sverige.”92

Av lagrummet tolkas att det således inte föreligger någon skyldighet för handläggaren

att informera utlänningen om nytillkomna uppgifter i ärendet, om denne av någon

anledning vistas utomlands.93 Av 11 kap. 2 § utläses att handläggaren inte behöver

informera vederbörande om de eventuellt nytillkomna uppgifterna eftersom denne inte

är “bosatt eller annars vistas i Sverige.” Jag anser att detta kan vara ett

osäkerhetsmoment för den asylsökande eftersom denne då ej är medveten om det nya

material som tillförts ärendet, nya uppgifter som påverkat beslutsunderlaget för

huruvida asyl skall medges eller ej.

8.1.2.1 UN 400-00

Ett rättsfall illustrerar problemet. En familj från Chile ansökte via den svenska

ambassaden i Santiago de Chile om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Härefter

skickades uppgifterna av ambassaden till Migrationsverket i Sverige för utredning och

beslut. Migrationsverket fann inga grunder föreligga för att bevilja familjen

uppehållstillstånd i Sverige och avslog således ansökningarna. Familjen överklagade till

UN och gjorde även gällande att de inte fått tagit del av den nytillkomna

ambassadutredning, som inkommit till Migrationsverket, innan beslutet om avslag

fattades av verket.94 Kommunikationsplikten hade således inte uppfyllts eftersom

familjen inte givits tillfälle att yttra sig över de nytillkomna uppgifterna.

Migrationsverket argumenterade för sitt beslut med hänvisning till UtlL 11 kap. 2 §, i

vilken det stadgas att kommunikation krävs endast när utlänningen är bosatt eller annars

                                                          
92 Författarens kursivering
93 En asylsökande som befinner sig utomlands kan lämna in en asylansökan via en svensk ambassad i
   utlandet. UtlF 3 kap. 7 § st.1
94 Utlänningsnämnden – Vägledande beslut, UN 400-00
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vistas i Sverige. Vad verket dock ej uppmärksammat var att familjens ansökningar om

bosättning i Sverige de facto var ansökningar om permanenta uppehållstillstånd.

Undantaget i 11 kap. 2 § för situationer där det ej föreligger skyldighet till

kommunikation, omfattar ej ansökningar om permanent uppehållstillstånd utan endast

återkallande av detsamma. Denna undantagsregel var således ej tillämpbar i denna

situation. Härför bedömde UN att Migrationsverket istället skulle ha handlat enligt

FL 17 §. UN påpekade att FL 17 § i dylika fall skall fungera som basregel eftersom

specialförfattningen inte säger annat, och då inget av undantagen i FL 17 § för att

“undslippa” kommunikationsplikt varit för handen.95

Migrationsverket hade således kommunikationsplikt med familjen angående de

nytillkomna uppgifterna, trots att familjen inte var bosatt eller befann sig i Sverige. UN

undanröjde det överklagade beslutet och återförvisade ärendet till Migrationsverket för

vidare handläggning.

8.1.2.2          Diskussion och de lege ferenda-argument

Det vägledande beslutet visar således att myndigheten ej undslipper

kommunikationsplikten med utlänningen, endast med anledning av att utlänningen

befinner sig utomlands. Detta är resultatet för de ansökningar som gäller permanenta

uppehållstillstånd eftersom dessa inte fångas upp av undantagsregeln i UtlL 11 kap. 2 §.

I dessa situationer skall således, enligt det praxisbildande rättsfallet, FL 17 § vara

tillämplig och kommunikationsplikten gällande, det vill säga om inte undantagen i den

regeln är för handen.

Kommunikationsplikten kan således konstateras vara långtgående, vilket är bra ur

rättssäkerhetssynpunkt. Min åsikt är dock att det vore bättre om det i stället infördes en

bestämmelse om en skyldighet för handläggaren att vända sig till ombud eller biträde,96

förutsatt att sådant finns, när utlänningen befinner sig utanför Sveriges gränser. Detta

för att meddela eventuellt nytillkomna uppgifter som tillförts ärendet, oavsett typ av

tillstånd det framställs ansökan om. Inget härom står i lagen. Det kan visserligen tyckas

                                                          
95 Det finns fyra undantag i FL 17 § vilka föreskriver situationer där kommunikation inte behöver
   företas innan myndigheten avgör ett ärende. Dessa undantag är rimliga i mitt tycke då det
   exempelvis är onödigt att kräva att handläggaren är skyldig att kommunicera med parten om det rör
   nytt material i ärendet, men som inte går vederbörande emot. FL 17 § 1p.
96 Se avsnitt 8.1.4 nedan om offentligt biträde.
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ogrundat att framställa kritik över hur rättsläget ser ut nu eftersom rättssäkerheten

tillgodoses långt i och med nämnda rättsfall; en långtgående kommunikationsplikt även

om personen befinner sig utomlands. Jag anser emellertid att det finns lösningar som är

mindre omständiga än denna, och som för den skull inte behöver innebära minskad

rättssäkerhet för den asylsökande.

Det som i mitt tycke är omständigt med denna långtgående kommunikationsplikt är att

handläggaren, i och med praktiska svårigheter att nå en person som befinner sig

utomlands, beläggs med onödiga arbetsuppgifter. Det är irrationellt både tids- och

kostnadsmässigt att kräva kommunikation oavsett var personen befinner sig i världen.

Nya upplysningar som tillförts ärendet skulle förslagsvis i stället kunna lämnas till

eventuellt ombud eller biträde. I syfte att försäkra den asylsökande om att ingen ny

information påverkar ärendets utgång, utan att denne får en rättvis chans att bemöta

uppgifterna, kan denne lita på att ombudet eller biträdet får del av dem och således

bevakar att det som tillförs beslutsunderlaget är rättvisande.

UtlL 11 kap. 2 § är sammanfattningsvis en bra rättssäkerhetsgaranti för den

asylsökande. Regeln skulle dock kunna förstärka rättssäkerheten ytterligare med det

tillägget jag förespråkar. Kommunikationsplikten skulle således vara förenad med en

skyldighet för handläggaren att vända sig till ombud eller biträde i de fall där

utlänningen befinner sig utomlands och inte kan nås på ett tämligen enkelt sätt. Detta är

enligt mig ett område där det är möjligt att rationalisera handläggningstiden och

förhindra onödigt krångliga förfaranden, vilket bidrar till kortare handläggningstider

samtidigt som rättssäkerheten inte för den skull inte förbises.

8.1.3        Beslutsmotivering

I UtlL 11 kap. 3 § 1 st. finns en tredje rättssäkerhetsgaranti. Om inget annat följer av

nämnda paragrafs övriga stycken, hänvisar regeln till den allmänna förvaltningsrättsliga

regeln i FL 20 § om motiveringsskyldighet vid beslut som avser myndighetsutövning. I

UtlL 11 kap. 3 § 2 st. stadgas att ett beslut i fråga om uppehållstillstånd alltid skall

innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Detta stycke tillkom efter att det

framförts kritik från olika håll mot att beslut i utlänningsärenden var alltför bristfälligt

motiverade av handläggaren. Det ansågs alltför ofta förekomma att motiveringen

utelämnades, med hänvisning till något av de fem undantagen i FL 20 § vilka reglerar i
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vilka situationer beslutsmotivering inte är nödvändig.97 Konsekvensen av att

handläggaren utelämnade beslutsmotiveringen blev även onödigt merarbete för denne

eftersom utlänningen, efter att ha fått taga del av beslutet, av förklarliga skäl ville ha en

ingående redogörelse för varför denne fick avslag.

I förarbetet till lagen framhävs vikten av välmotiverade beslut bland annat gällande

allmänhetens förtroende för myndigheternas objektivitet, samt vikten av att ge

utlänningen större möjlighet till rättelse i beslut som på felaktiga grunder gått denne

emot.98 Om handläggaren motiverat beslutet noggrant, minskar som tidigare nämnts

också “risken” för att den asylsökande vill ha en förklaring över beslutet i efterhand,

och handläggaren kan därmed koncentrera sig på sitt ordinarie arbete. Således har UtlL

11 kap. 3 § förstärkt rättssäkerheten för den asylsökande i och med införandet av dess

andra stycke; att ett beslut i fråga om uppehållstillstånd alltid skall innehålla de skäl

som ligger till grund för beslutet.

8.1.3.1 Diskussion och de lege ferenda-argument

Krav angående att ett beslut skall vara motiverat kan förvisso konstateras vara

tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Det som däremot bör påpekas är att

motiveringen i sig kan vara så otydlig eller ofullständig, att den ändock inte fyller sitt

syfte vad gäller den asylsökandes rätt att få veta vad som låg till grund för beslutet och

att förfrågningar i efterhand skall undvikas. Hur fullständig motiveringen skall vara

regleras inte i lag, varken i FL 20 § eller i UtlL 11 kap. 3 §. Det förekommer att vissa så

kallade skenmotiveringar till beslut upprättas av handläggaren, vilka vid en eventuell

överklagan av den asylsökande inte visar sig vara tillräckliga - beslutsmotiveringen

skall ha verklig substans.99 En skenmotivering kan exempelvis lyda; “Avslag på grund

av otillräckligt beslutsunderlag”. Denna motivering är näst intill intetsägande vad gäller

de faktorer som ligger till grund för beslutet om avslag, varför den heller inte kan

godkännas. Det sagda föranleds av just UtlL 11 kap. 3 § 2 st. som lyder; “Ett beslut (…)

skall alltid innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet.”

                                                          
97 Exempel på situationer där motivering av beslut får utelämnas; om beslutet inte går part emot eller
    det är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen. FL 20 § 1p. Om ärendet är så brådskande att
    det inte finns tid att utforma skälen. FL 20 § 4p.
98 Prop. 1988/89:86 s 88-89
99 Warnling-Nerep s 46
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Jag anser paragrafen vara missvisande eftersom en skenmotivering som “otillräckligt

beslutsunderlag” i och för sig är ett skäl, men den godtas ändå ej som motivering till ett

beslut. Paragrafen säger således inget om hur utförlig beslutsmotiveringen skall vara

innehållsmässigt, vilket bidrar till att det finns utrymme för feltolkningar i dess

tillämpning, och missförstånd över vad som de facto krävs för att en beslutsmotivering

skall vara godtagbar.

Jag menar att regeln är bra såtillvida att den tvingar handläggaren att ge skäl för sitt

beslut i fråga om uppehållstillstånd, men att den också kan ge upphov till ett slags

missbruk av skenmotiveringar vilka inte ens upptäcks i de fall den asylsökande av olika

skäl inte överklagar. Anledningen till att den asylsökande inte överklagat kanske är just

att denne godtagit en dylik motivering i brist på förståelse att detta inte är en godtagbar

motivering. Om vederbörande istället överklagat beslutet hos UN hade utgången kanske

blivit en annan just på grund av att motiveringen underkänts där. Följden hade därmed

blivit att UN återförvisat fallet till Migrationsverket, eftersom dylika motiveringar inte

godtas, vilket hade resulterat i ny prövning av asylansökan och eventuellt nya

möjligheter till asyl. Det är inte eftersträvansvärt att alla per automatik skall överklaga

ett negativt beslut, vilket dock kan bli effekten om inte en grundlig beslutsmotivering

formuleras från första början.

Med detta vill jag säga att det är av vikt att motiveringen av beslutet ges en så tydlig

innebörd som möjligt i första instans för att detta problem skall kunna undvikas. En

handläggare ges vägledning av hur denne skall motivera sitt beslut i verkets interna

handbok Utlänningshandboken.100 Här framkommer dock endast hur handläggaren skall

motivera ett positivt beslut, det vill säga ett beslut där den asylsökande har beviljats

någon form av uppehållstillstånd. Inget står att finna om hur motiveringen skall se ut vid

ett negativt beslut. Detta förefaller märkligt i mitt tycke eftersom det är vid avslag, ett

negativt beslut, som den asylsökande har störst behov av att få veta vilka

omständigheter som ligger till grund för avslaget.

                                                          
100  Utlänningshandboken, se även not 58 ovan.



60

Sammanfattningsvis har UtlL 11 kap. 3 § bidragit till en mer rättssäker innebörd i och

med införandet av dess andra stycke; att skäl alltid skall finnas med som ligger till

grund för beslut om uppehållstillstånd. Det som enligt mig är otillräckligt i paragrafen

är alltså hur utförligt skälen skall anges. I verkets interna riktlinjer för hur ett positivt

beslut skall motiveras anges; ”Ett beslut (…) bör vara så utformat att det klart framgår

varför sökanden har fått tillståndet och vilka omständigheter som ligger till grund för

beslutet.” Mitt förslag är ett införande av en efterföljande snarlik mening i paragrafens

andra stycke. Tillägget skulle enligt mig formuleras “Ett beslut (…) bör vara så

utformat att det klart framgår varför sökanden har fått tillståndet eller ej och vilka

omständigheter som ligger till grund för beslutet.” Kursiveringen i tillägget antyder att

även negativa beslut skulle omfattas av motiveringsskyldigheten, men kursiveringen

skulle ej användas i lagtexten.

Ett införande av denna mening skulle bidra till att besluten formulerades än mer

utförligt än vad den nuvarande formuleringen resulterar i. Följden blir förhöjd

rättssäkerhet för den asylsökande då denne ges tydliga skäl för beslutet, vilka gör det

enklare att ta ställning till om och hur denne skall gå tillväga vid eventuell överklagan.

Vidare skulle införandet av denna mening bidra till tidsbesparing för handläggaren,

detta då denne slipper senare förfrågningar av den asylsökande över vad som låg till

grund för beslutet. Formuleringen av en mer utförlig beslutsmotivering kan i och för sig

hävdas vara mer kostnadskrävande än en standardmässig, men detta är ändock till fördel

vid en eventuell överklagan eftersom skälen på ett tydligt sätt kan redovisas för UN och

denna institution slipper denna undersökning i efterhand. Eftersom verkets interna

riktlinjer inte ens innehåller förslag till hur handläggaren skall motivera ett negativt

beslut, fyller detta tillägg således sin funktion även vad gäller den bristen.

8.1.4     Offentligt biträde

I UtlL 11 kap. 8-10 §§ finns reglerna om offentligt biträde vilka har en grundläggande

betydelse gällande den asylsökandes möjligheter att tillvarata sina rättigheter i ett

asylärende.101 Det offentliga biträdet skall vara ett stöd för den asylsökande genom hela

handläggningen av ärendet; biträdet bevakar den asylsökandes rättigheter, företräder

denne i vissa angelägenheter och kan generellt sägas förenkla asylprocessen både för

                                                          
101 Rätten till offentligt biträde regleras från och med 1 december 1997 direkt i UtlL. Intill dess
     reglerades detta i 1972 års rättshjälpslag. SOU 1999:16 s 189.
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handläggaren och den asylsökande i och med sin kunskap inom rättsområdet. Det blir

enklare för handläggaren att företa utredningen eftersom biträdet exempelvis redan vet

vilka uppgifter som krävs för att genomföra en så effektiv och rättssäker handläggning

som möjligt. Med anledning av det sagda skulle det kunna tyckas lämpligt att förordna

ett biträde i varje asylärende, men detta kan av ekonomiska skäl inte ske utan en

bedömning måste göras från fall till fall om behovet av ett biträde verkligen föreligger.

Frågan om offentligt biträde beslutas i asylärenden av Migrationsverket, och den

uppkommer bland annat när Migrationsverket utreder om en utlänning skall av- eller

utvisas.102 Även när utlänningen själv begär att få hjälp av offentligt biträde, är det

Migrationsverket som beslutar om denne skall få rättsligt bistånd eller inte.103 En

bedömning företas och beslut fattas huruvida den asylsökande skall förordnas hjälp av

ett offentligt biträde eller ej. Denna bedömning skall ske och avfattas i ett separat beslut

innan eventuellt beslut om av- eller utvisning, och får således inte utgöra del av det

senare beslutet. Beslutet om offentligt biträde får överklagas hos UN och biståndet

betalas av Migrationsverket

.

I förarbetet uttalas att det offentliga biträdet har en viktig roll i asylprocessen för att

värna om den asylsökandes rättssäkerhet. Det framhålls hur viktigt det är att ett biträde

förordnas så tidigt som möjligt i processen för att göra den så effektiv som möjligt.

Utgångspunkten är att samma biträde skall förordnas för hela asylprocessen.104 När

Migrationsverket anser att behov av offentligt biträde föreligger, utöver de regler i UtlL

11 kap. 8 § där sådana skall förordnas, skall ett sådant förordnas med hänsyn till den

asylsökandes önskemål, kostnaderna för att förordna biträdet och till effektiviteten i

asylprocessen.105

                                                          
102 Avvisning; avlägsnande av en utlänning som inte har eller har haft uppehållstillstånd i Sverige
    efter ankomsten hit. Avvisning kan antingen ske vid ankomsten till Sverige eller senare,
    oberoende av hur lång tid utlänningen vistats här. Utvisning; avlägsnande av en utlänning som har
    stannat här efter det att uppehållstillståndet har gått ut eller återkallats. En utlänning som har
    begått brott av viss svårighetsgrad eller som utgör risk för rikets säkerhet kan också utvisas.
103 2 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde
104 Prop. 1988/89:86 s 131
105 Enligt UtlL 11 kap. 8 § p. 1-5 skall biträde förordnas i ärenden om; avvisning, utvisning,
     uppehållstillstånd om UN meddelat inhibition i ärendet om av- eller utvisning, verkställighet
     enligt UtlL, om utlänningen hållits i förvar i mer än tre dagar, samt vid hemsändande för vård.
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Utlänningen har dock inte någon ovillkorlig rätt till offentligt biträde i ärendet, utan det

är behovet av offentligt biträde som är avgörande.106 Det bör påpekas att den

asylsökande inte alltid önskar företrädas av ett biträde i ärendet och att ett förordnande

är frivilligt för den asylsökande.

Det faktum att en asylsökande, efter bedömning om behov föreligger, tillerkänts rättsligt

bistånd genom hela utredningen fram till beslut avfattas är en enorm fördel för denne.

Det är en regel i den svenska utlänningsrätten som i mitt tycke tyder på ett generöst

tillmötesgående av den asylsökande redan i inledningsskedet av processen. Naturligtvis

har staten genom Migrationsverket också egna intressen av att förordna biträde,

eftersom förfarandet då kan hanteras snabbare och mindre kostsamt, men det visar även

en slags grundinställning i mottagandet av en asylsökande när denne får en ärlig chans

genom att kunna tillvarata sina rättigheter via ett kunnigt biträde. Härtill kommer

fördelen att det inte kostar något för den asylsökande.

Om Migrationsverket anser att behov av biträde inte föreligger, åligger det ändå alltid

myndigheten att upplysa den asylsökande om vad som krävs av denne för att en

fullständig utredning skall kunna företas.107 Detta innebär att den asylsökande, som ej

har offentligt biträde, ändock ges en ärlig chans att tillvarata sina rättigheter och att man

inte förbisett den asylsökandes möjligheter att “företräda sig själv” när denne så önskar.

8.1.4.1 Otillräckliga regler om offentliga biträden? - Illustrerande exempel

Det har i en utredning framförts synpunkter om hur reglerna om offentligt biträde kan

förbättras såtillvida att handläggningstiderna förkortas. Förslagen har syftat till att

förordna ett offentligt biträde så tidigt som möjligt i asylprocessen, och i utredningen

poängteras att tidpunkten för förordnande av biträde inte ännu är reglerad i någon

författning.108 Dessa påpekanden är förvisso av stor relevans med tanke på avsikten att

förkorta handläggningstiderna, men reglerna om offentligt biträde bör enligt mig

genomskådas ytterligare, från ett annat perspektiv, eftersom rättssäkerheten kan ökas i

och med detta.

                                                          
106 Utlänningshandboken, se även not 58 ovan.
107  I FL 4 § stadgas om myndigheternas serviceskyldighet gentemot enskilda.
108 SOU 1999:16 s 259
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Anledningen till den enligt mig viktiga diskussionen är att det i allt större utsträckning, i

takt med att det blir allt svårare att erhålla asyl i Sverige och att allt fler också ansöker,

uppdagas att reglerna om offentligt biträde inte fungerar tillfredsställande i praktiken.

Det har visat sig att vissa offentliga biträden inte alltid agerat utifrån den asylsökandes

bästa, och att de uppenbarligen avvikit från vad som åligger dem i egenskap av

förordnad av Migrationsverket för att tillvarata den asylsökandes intressen. Observera

att det offentliga biträdets oetiska beteende inte diskuteras i föregående kapitel sju.

Situationen blir här en annan eftersom det offentliga biträdet inte utövar

myndighetsutövning, inte är anställd inom Migrationsverket och därmed ej lyder under

samma regelverk som en handläggare på Migrationsverket som arbetar oetiskt.

Offentliga biträden utnyttjar asylsökande som förväntas få avslag på sin asylansökan

genom att sälja moraliskt tveksamma råd till den asylsökande över hur man iscensätter

situationer, situationer som efter en ny ansökan kan ligga till grund för nya skäl att få

stanna i Sverige.109 Exempel på råd, givna av offentliga biträden till asylsökande, är

bland annat uppmaningar till att iscensätta självmordsförsök, råd att medicinskt förgifta

sina barn för att framkalla depression, apati och så vidare.

Dessa är händelser som enligt biträdet ger den asylsökande större möjligheter till

beviljad asyl i Sverige, varför biträdet utnyttjar situationen och säljer instruktioner över

hur den asylsökande skall gå tillväga. Biträden tar exempelvis betalt för tjänster som att

vidarebefordra en kontakt till en läkare som skriver ut falska intyg över dylika

situationer, intyg som den asylsökande sedan kan använda som bevis för sina skäl att få

stanna i Sverige. Dessa oetiska uppmaningar har alltså förekommit samtidigt som det

offentliga biträdet varit förordnat av Migrationsverket och haft ersättning härför, varvid

biträdet fått ersättning både av verket och “svart” av den asylsökande.110 Utöver att

förfarandet är etiskt oförsvarbart, strider det mot 29 § rättshjälpslagen i vilken det

framgår att biträdet inte får betinga sig ersättning för uppdraget som offentligt biträde av

sin klient. Den asylsökande är, som tidigare nämnts, över huvud taget inte

betalningsskyldig för de kostnader som hänför sig till det offentliga biträdets uppdrag.

                                                          
109 I UtlL 2 kap. 5b § stadgas att ny ansökan får göras, om en utlänning skall avvisas eller utvisas
     enligt ett lagakraftvunnet beslut, om den grundar sig på nya omständigheter vilka ej prövats förut.
110 “Uppdrag granskning”, SVT, 29 april 2003
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Det finns förvisso alltid en möjlighet för den asylsökande att polisanmäla biträdet i

dylika situationer, vilket de också uppmanas göra av bland annat Röda korset. Det bör

emellertid förstås att detta kan vara en sista chans för den asylsökande att över huvud

taget få stanna i Sverige, varför denne ej vågar företa en polisanmälan. Det finns

antagligen inte en starkare vilja hos den asylsökande att upprätthålla regelbildningen på

detta område genom handla moraliskt rätt och polisanmäla, än att se till sina chanser att

beviljas asyl. En polisanmälan företagen av den asylsökande skulle ju de facto innebära

att “såga av den gren denne sitter på”, detta eftersom de skäl man uppmanats iscensätta

inte är sanna och att de naturligtvis avslöjas vid en anmälan. Det åligger inte heller den

asylsökande att agera “föredöme” i dylika fall, utan det är i mitt tycke lagstiftningen

som skall ifrågasättas eftersom den uppenbarligen inte kontrollerar och förhindrar detta

oetiska beteende av offentliga biträden.

Det bör påpekas att det inte finns någon statistik över hur många offentliga biträden som

förfar som i exemplen ovan, och att det vad jag tror antagligen rör sig om en mindre

skara av alla offentliga biträden som har uppdrag i utlänningsärenden. Trots detta finns

anledning att se över reglerna om offentliga biträden. Det är framförallt en fråga om

rättssäkerhet för den asylsökande eftersom det handlar om tveksam förutsebarhet och

legitimitet gällande dessa regler; det offentliga biträdet förväntas uppträda på ett särskilt

sätt i sitt uppdrag samt följa det regelverk som finns för detta. Därtill är det även en

statsfinansiell angelägenhet att dessa regler fungerar tillfredsställande och

ändamålsenligt, eftersom Migrationsverket av staten tilldelas stora summor varje år för

ersättning till offentliga biträden.111

8.1.4.2 Principen om ”lämpligt biträde”

Av uppdragets natur bör kunna förutsättas att biträdet, vid ett förordnande att företräda

en asylsökande, skall agera på ett sätt som rätteligen kan förväntas av denne. Av detta

förstås att biträdet skall uppträda lojalt både mot sin klient, den asylsökande, och mot

sin uppdragsgivare, staten genom Migrationsverket. Det offentliga biträdet förordnas

med utgångspunkt i 26 § rättshjälpslagen. I paragrafen utläses att advokat, biträdande

jurist på advokatbyrå eller annan som är lämplig får förordnas för uppdraget.

Rättshjälpslagen uppställer således inga andra formella krav på ett offentligt biträde än

                                                          
111 Ca. 130 miljoner/år av statsbudgeten avsätts för ersättning till offentliga biträden i
     utlänningsärenden. “Uppdrag granskning” 29 april 2003.



65

att denne skall vara “lämplig” för uppdraget. UtlL och UtlF behandlar över huvud taget

inte frågan om själva förordnandet av biträde eller vilka kvalifikationer som krävs för

att kunna förordnas till biträde.

Valet av offentligt biträde sker som sagt enligt rättshjälpslagen, och som huvudregel

gäller att den som förordnas som offentligt biträde skall ha juristexamen. Det vanligaste

är att det offentliga biträdet är advokat eller biträdande jurist. Det finns regionala

kontaktpersoner inom Migrationsverket som gör denna lämplighetsbedömning av

offentliga biträden, och de ansvarar även i övrigt för stöd gällande frågor på detta

område. Utifrån dessa bedömningar förs eventuellt nya biträden in i ett register som

finns på verket, varifrån potentiella biträden sedan förordnas av handläggaren i ett

asylärende.112 Av detta förstås att det borde ställas höga krav på tillförlitligheten av

registret över de offentliga biträden som finns att förordna, eftersom de i och med att de

blivit införda där, bedömts som lämpliga att utföra uppdraget och således är godkända

för förordnande av handläggaren.

Med anledning av det intetsägande rekvisitet “lämplig” i 26 § rättshjälpslagen, och med

anledning av de historier som uppdagats där offentliga biträden inte rätteligen utfört

sina uppdrag, bland annat i strid med 29 § rättshjälpslagen, uppkommer frågor som; vem

bär ansvaret över att dessa aktörer i stort sett kan få fritt spelrum? Vad krävs för att få

bukt med detta problem?

8.1.4.3       Kontrollfunktion och tillsyn över offentliga biträden

Den som vill förordnas som offentligt biträde har bevisbördan för att han eller hon

uppfyller lämplighetskraven för uppdraget. Att bevisbördan ligger hos den som ansöker

om att bli förordnad som offentligt biträde, är naturligt eftersom det de facto handlar om

en frivillig ansökan från denne om att få uppdrag som biträde. Personen ifråga skall

beredas tillfälle att skicka in uppgifter om juridisk utbildning, tjänstgöring som jurist,

erfarenheter av utlänningsärenden samt eventuella referenser. Efter det ankommer det

på ansvarig kontaktperson på Migrationsverket att utföra en lämplighetsprövning utifrån

det underlag som skickats in, huruvida personen skall godkännas som offentligt biträde

                                                          
112 Kontaktpersonerna ansvarar för bedömning av det nya biträdens lämplighet för uppdraget, att
     kontinuerligt följa upp biträdenas arbete, samt att yttra sig till Advokatsamfundet i samband
     med att ett biträde ansöker om inträde till samfundet. Utlänningshandboken, Migrationsverket.
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eller ej.113 I och med att ansvarig person godkänt personen i fråga som lämplig att

förordnas som biträde, kan bevisbördan för lämpligheten delvis sägas ha gått över till

myndigheten. I de fall arbetet av ett offentligt biträde sedan ifrågasätts, ligger således

ansvaret delvis hos biträdet på grund av dennes agerande, delvis hos Migrationsverket

eftersom en kontaktperson på verket en gång ansett denne lämplig som biträde. Inte att

förglömma har även Migrationsverket ett huvudansvar att bevaka att handläggningen av

frågor enligt utlänningslagstiftningen är effektiv.114

Med anledning av Migrationsverkets ansvar bör de rutiner som finns gällande dessa

frågor undersökas. Själva lämplighetsprövningen av biträdet är enligt mig dock inte

grunden till problemet. Naturligtvis måste denna prövning vara seriös och utförlig, men

vad jag menar är att det inte har någon egentlig betydelse eftersom det aldrig kan

förutses hur ett offentligt biträde arbetar i nästa uppdrag som förordnad. Det biträde som

ansågs som lämplig i ett asylärende igår kan av olika skäl anses som olämplig i morgon.

Det som däremot är av största vikt, är att det finns en fungerande kontrollfunktion över

hur biträden utför sina uppdrag. Om denna kontrollfunktion fungerade tillfredsställande,

skulle offentliga biträden som arbetar oetiskt automatiskt bortrationaliseras från uppdrag

i asylärenden. Denna kontrollfunktion, gällande förordnande av offentliga biträden som

Migrationsverket är ansvarig för, är i mitt tycke inte optimalt utformad eftersom dylika

historier kan utspela sig i form av utpressning av de asylsökande.

För att exemplifiera hur Migrationsverket konkret brister i tillsyn och kontroll över

denna verksamhet hänvisar jag till de, om än få, undersökta fakta som finns på området.

Enligt uppgift förordnade Migrationsverket förra året fem advokater som offentliga

biträden, advokater som var utestängda ur Advokatsamfundet.115 Det faktum att en

advokat utestängs från Advokatsamfundet, och inte anses lämplig att verka inom yrket,

bör inte föranleda annat än att denna person inte heller skall kunna förordnas som

offentligt biträde i ett asylärende. Personen anses i och med uteslutningen ur

Advokatsamfundet inte lämplig att förordnas som offentligt biträde enligt 26 §

rättshjälpslagen.

                                                          
113 Utlänningshandboken, Migrationsverket
114 SFS 1988:429 2 § p. 5
115 “Uppdrag granskning”, SVT, 29 april 2003
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Här uppkommer frågan om vem inom verket som skall anses ansvarig för att en

utestängd advokat de facto har förordnats som offentligt biträde? Handläggaren har

förvisso ett ansvar för att förordna det offentliga biträdet, men måste i sin tur kunna lita

på att det register som finns över lämpliga biträden är tillförlitligt. Om varje

handläggare innan förordnande var tvungen att företa en tidskrävande undersökning

huruvida varje biträde var lämpligt eller ej, skulle ju registret inte fylla någon funktion.

Enligt Utlänningshandboken finns däremot en enhet inom Migrationsverket som är

huvudansvarig för registret, vilken också rimligtvis borde kunna göras ansvarig för

bristen av kontroll och tillsyn. Mer omfattande tillsyn skulle förslagsvis kunna ske

genom kontinuerliga utvärderingar av de offentliga biträdena, spontana intervjuer, och

framförallt noggranna uppdateringar i kontakt med Advokatsamfundet över vilka

advokater som är medlemmar i samfundet.116

De advokater som är uteslutna ur samfundet bör naturligtvis inte heller finnas med i

verkets register över lämpliga offentliga biträden. Sammanfattningsvis krävs en hög

grad av tillsyn och kontroll över hela förfarandet med offentliga biträden, detta för att

över huvud taget kunna offentliggöra och preventivt motverka eventuella otillbörliga

förfaranden.

8.1.4.4 Diskussion och de lege ferenda-argument

Högre grad av kontroll och tillsyn krävs således för att föra dessa historier i ljuset. Det

är emellertid inte tillräckligt, utan det krävs i min mening även ett införande i lag för att

så långt det är möjligt åstadkomma hinder mot att offentliga biträden, som förfar

olämpligt, deltar i asylprocessen. Det införande jag förespråkar omöjliggör att

handläggaren förhåller sig passiv så snart denne är medveten om att det förordnade

offentliga biträdet av olika skäl inte är lämplig för uppdraget.

Förvaltningslagen

En handläggare får enligt FL 9 § avvisa ett ombud eller biträde i ett ärende om denne

anser att vederbörande visar oskicklighet, oförstånd eller olämplighet på annat sätt. Om

detta stadgar varken UtlL eller UtlF varför denna regel blir tillämplig. Regeln gör det

                                                          
116 Migrationsverket har inte upprättat en enda formell anmälan till Advokatsamfundet över
     olämpliga offentliga biträden, vilket krävs för att Advokatsamfundet skall företa tillsyn över
     advokatens agerande. “Uppdrag granskning”, SVT, 29 april 2003.
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således möjligt för en handläggare att avvisa biträdet från ärendet, men det finns inget i

regeln som ålägger handläggaren att avvisa biträdet om denne förfar som nämnt ovan. I

verkets interna, icke-bindande riktlinjer stadgas på liknande sätt; “Fråga om

entledigande av biträdet kan myndigheten pröva ex officio om biträdet försummat att på

rätt sätt tillvarata sin huvudmans intressen och därigenom åsidosatt sina plikter som

biträde.”117

Min åsikt är att handläggaren i utlänningsärenden borde vara skyldig att avvisa biträdet

om denne uppträder oskickligt, med oförstånd eller olämpligt. Det finns naturligtvis

inget som säger att en handläggare inte heller gör så, men ett förtydligande i lag om att

det åligger denne att avvisa biträdet, skulle enligt mig bidra till större grad av

uppmärksamhet vid minsta misstanke om otillbörligt beteende, vilket inte hör hemma i

handläggningen av ett asylärende. Det sagda förutsätter naturligtvis att handläggaren

upptäckt dessa “oriktigheter”. Den högre graden av tillsyn över verkets rutiner gällande

registret över offentliga biträden, skulle exempelvis få till effekt att en handläggare inte

kan skylla på att biträdet fanns i registret över lämpliga biträden. Detta visar således att

möjlighet finns att motverka passivitet eller slarv av handläggaren vid förordnandet av

ett biträde. Handläggaren kan inte i detta fall säga att denne inte kände till att biträdet

inte var lämpligt för förordnande. Ett stadgande som ålägger en handläggare att avvisa

biträdet bör dock inte införas just i FL eftersom den har egenskap av ramlag. FL skall

som tidigare nämnts vara anpassad efter åtskilliga förvaltningsområden i samhället, och

ett införande av en dylik bestämmelse kan få oönskade effekter inom andra

rättsområden.118

Rättshjälpslagen

Eftersom varken UtlL eller UtlF stadgar något mer om offentliga biträden än i vilka

situationer ett sådant skall utses skall, som tidigare nämnt, rättshjälpslagen istället

tillämpas i frågor om vem som skall förordnas som offentligt biträde. Om

entledigande stadgas i 26 § rättshjälpslagen. Ett biträde får entledigas om det finns skäl

för det. Här föreligger dock samma problematik som med FL. Rättshjälpslagen har

liksom FL karaktären av ramlag och skall även den kunna tillämpas inom flertalet

                                                          
117 Utlänningshandboken, Migrationsverket
118 Se avsnitt 6.1.2.1 ovan
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rättsområden. Härav följer att det inte heller är lämpligt att införa ett åläggande i

rättshjälpslagen för handläggaren att avvisa biträdet om denne förfarit olämpligt.

Förvisso skall det ej i någon situation nonchaleras att ett biträde förfarit olämpligt,

oavsett rättsområde, men handläggarens frihet i och med orden “får entledigas”, att

bedöma vad som de facto är att anse som olämpligt i just det förvaltningsärendet, måste

dock tillmätas stor vikt i handläggarens arbete. Ett åläggande att avvisa biträdet enligt

26 § rättshjälpslagen skulle eliminera bedömningsfriheten för handläggare i alla

tänkbara förvaltningsorgan som har att tillämpa rättshjälpslagen. Det skulle således,

liksom vid ett införande i FL, kunna få oönskade effekter inom andra rättsområden än

utlänningsrätten. Jag menar att det i vissa förvaltningssituationer är av större vikt än

andra att det förordnade biträdet entledigas från sitt uppdrag av handläggaren vid

olämpligt förfarande, just på grund av att den asylsökande i många fall sitter i en sådan

pressad situation att denne inte har mod att polisanmäla detta. “Hjälpen” från det

offentliga biträdet kan vara dennes sista hopp om att få asyl här, vilket också

uppenbarligen är en situation som vissa offentliga biträden utnyttjar. Jag vill hävda att

dessa situationer inte uppkommer på samma sätt i andra förvaltningsförfaranden. Den

som har ett biträde förordnat till sig i ärendet sitter antagligen inte i en sådan extrem

situation att denne inte ens har mod att polisanmäla, eller i vart fall avslöja, ett biträde

som förfar olämpligt mot denne.

Specialförfattningarna

Det sagda innebär att jag inte anser ett införande, om att ålägga handläggaren att avvisa

olämpligt biträde, lämpligt varken i FL eller i rättshjälpslagen, utan det borde införas

antingen i UtlL eller i UtlF. Syftet med specialförfattningar är bland annat att i dessa ha

möjlighet att reglera mer precist än i allmänna författningar, detta för att på ett mer

detaljerat sätt kunna styra ett visst rättsområde. Denna situation förefaller i mitt tycke

vara ett typexempel på hur en specialförfattning bör användas för att uppnå högre

rättssäkerhet. Det är inom utlänningsrätten det förekommer otillräckligheter angående

reglerna om offentliga biträden, varför det också finns anledning att införa regler i

speciallagstiftningen på detta område avsedda att reparera dessa brister.

Jag menar att det borde läggas större ansvar på handläggaren att verkligen agera när

denne anser att biträdet förfar eller har förfarit oskickligt, oförståndigt eller olämpligt på
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annat sätt. Handläggaren skall ej kunna förhålla sig passiv vid vetskap om att biträdet

förfar på dylikt sätt. Detta kan uppdagas på olika vis, genom egen iakttagelse eller

genom incitament från den asylsökande. Som jag nämnt tidigare, har handläggaren dock

bevisbördan för varför denne anser att biträdet är olämplig att fullfölja sitt uppdrag,

detta eftersom myndigheten en gång fastställt biträdet lämpligt i och med tidigare utförd

lämplighetsprövning.

Det går ej att frånkomma att handläggaren har att bedöma vad just denne anser

olämpligt och att den bedömningsgraden inte är möjlig att fastställa, men det jag menar

skall undvikas är ren passivitet från handläggarens sida i de fall där olämplighet för

uppdraget i princip är uppenbart. Handläggaren kan förvisso alltid säga “Jag har inte

avvisat biträdet eftersom jag ej visste att han ej är lämplig för uppdraget”. En dylik

kommentar skulle dock kunna underkännas om verkets tillsyn över rutinerna skärptes

enligt resonemanget i stycke 8.1.4.3 ovan. Det bör även ligga i handläggarens intresse

att biträdet uppträder lojalt och i enlighet med sitt uppdrag eftersom detta i sin tur

underlättar handläggarens arbete. Ett åläggande att avvisa ett biträde som förfar

olämpligt bör således inte ses som betungande för handläggaren, utan snarare att en i

princip självklar handling för denne görs oundviklig i och med införandet av en regel att

förfara på detta sätt.

Sammantaget utgör reglerna om offentligt biträde klara fördelar för den asylsökande.

Med dagens lagstiftning finns dock utrymme för olämpliga förfaranden av det offentliga

biträdet som förordnats av handläggaren. Dessa förfaranden bör i mitt tycke motarbetas

med hjälp av högre grad av kontroll och tillsyn, samt med hjälp av ett införande i

antingen UtlL eller UtlF om att ålägga handläggaren att avvisa ett offentligt biträde när

denne förfar olämpligt. Om dessa åtgärder inte företas urholkas förtroendet ytterligare,

utöver missnöjet över de långa handläggningstiderna, för den svenska asylrätten i takt

med att historier om offentliga biträden som arbetar oetiskt kommer i ljuset.

Åtgärderna ligger i den asylsökandes intresse eftersom denne naturligtvis vill kunna lita

på att det biträde som förordnats är lojalt och agerar i enlighet med vad som kan

förväntas av det. Handläggaren på Migrationsverket har intresse av åtgärderna eftersom

de bidrar till att offentliga biträden som arbetar otillbörligt i asylärenden kan

bortrationaliseras. Därmed undviks agerande som strider helt mot verkets, och
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förmodligen handläggarens, grundläggande principer för verksamheten. Staten genom

Migrationsverket har intresse av åtgärderna eftersom de upprätthåller medborgarnas

viktiga förtroende över att statsmakten de facto vidtar åtgärder när dylika förfaranden

uppdagas. Staten har även intresse av att regler och kontrollfunktion är rättssäkert

utformade eftersom stora summor av statsbudgeten avsätts varje år till ersättning av

offentliga biträden inom utlänningsärenden. Om så ej är fallet, innebär det att dessa

medel till viss del avsätts till förfaranden som är olagliga och som strider mot

asylrättens grundprinciper. Slutligen har Advokatsamfundet intresse av dessa åtgärder

eftersom offentliga biträden ofta är advokater vilka, om de förfar olämpligt i dessa

ärenden, skamfilar yrkeskåren.
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9 Sammanfattning och slutsatser

Uppsatsen har syftat till att om möjligt besvara två spörsmål - Vilka brister föreligger i

utlänningslagstiftningen gällande rättssäkerheten i asylförfarandet? Vilka åtgärder

krävs för att förstärka rättssäkerheten i asylförfarandet? De åtgärder och förändringar

jag anser bör företas för att komma till rätta med dessa brister har sammanställts i

avsnitten nedan.

9.1 Framhäv diskussioner om etik och rättssäkerhet i asylärenden!

Problemen med långa väntetider för asylsökande har idag stort utrymme för diskussion

inom svensk asylrätt. Detta är förvisso ett stort problem att komma tillrätta med i och

med att ett asylförfarande är komplicerat, med många intressen, svår lagstiftning och

många omständigheter att beakta. Samtidigt är resurserna mycket begränsade. Min åsikt

är dock att de i sig orsakar att den asylsökande ges skäl att beviljas asyl. De långa

väntetiderna ger således näring till problemen i och med att de ger upphov till nya

asylgrunder på grund av psykiska och fysiska åkommor. En slags ond cirkel skapas i

och med de långa väntetiderna, och man kan inte göra annat än att försöka skapa

metoder för att korta dem.

Det finns dock även andra faktorer att beakta vilka enligt mig utgör svaga länkar inom

asylrätten; etiken och rättssäkerheten. Ett beaktande av dessa faktorer kan i vissa fall de

facto bidra till att handläggningstiderna förkortas, och man bör således fokusera mer på

dessa element än vad som är fallet idag.

Etik är visserligen per automatik föremål för diskussion när man talar om långa

handläggningstider. Diskussionen förs då över hur den långa väntetiden påverkar den

asylsökande; huruvida detta är etiskt försvarbart då denne lider av detta och så vidare.

Etik kan dock diskuteras ur andra perspektiv inom asylrätten. Hur har etiken

implementerats i Migrationsverkets verksamhet? Hur bör handläggaren förhålla sig

etiskt i ärendet? Vilka etiska lagar och regler finns på området? Detta är frågor som

enligt mig är viktiga att belysa för att göra etiska aspekter till en så naturlig del av

handläggningen som möjligt, och som jag även försökt besvara i min uppsats.
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Rättssäkerhet kommer i mitt tycke i skymundan för diskussionen över de långa

handläggningstiderna. Det är visserligen ett begrepp som kan omtalas i alla

sammanhang och således även vad gäller handläggningstiderna, men jag hävdar att det

är den svenska utlänningslagstiftningen som behöver granskas och ifrågasättas ur

rättssäkerhetssynpunkt. Jag anser att man inte nog kan framhäva vikten av att bereda ett

asylärende på ett rättssäkert sätt, något som föga görs i debatten om

dagens utlänningslagstiftning. En granskning av de regler som styr handläggningen av

ett asylärende visar antingen att de kan innebära osäkerhetsmoment för den

asylsökande, eller att de inte är tillfredsställande över huvud taget. De båda

företeelserna orsakar begränsad rättssäkerhet vilket borde ge upphov till högre grad av

tillsyn över detta rättsområde.

9.2           Företag högre grad av tillsyn över handläggning och rutiner!

I handläggningen av ett asylärende skall handläggaren arbeta efter vissa

förvaltningsrättsliga principer. Dessa principer synkroniserar inte alltid på bästa sätt och

visar sig till och med vara motstridiga i vissa avseenden. Detta kan enligt mig resultera i

ett slags osäkerhetsmoment för den asylsökande eftersom det alltid är fråga om

handläggarens bedömning av vilken princip som skall ges prioritet i tillämpningen.

Eftersom dessa principer är gällande inom all slags förvaltning, är det inte möjligt att

direkt reglera detta för att komma tillrätta med den “obalans” som föreligger mellan

principerna. Det skulle till exempel inte vara lämpligt att reglera exakt hur långt

utredningsplikten sträcker sig eftersom det måste kunna bedömas från fall till fall. Det

är således inte eftersträvansvärt eftersom handläggaren bör ges frihet att bedöma för att

inte göra processen för tungrodd.

Det jag förespråkar i detta fall är alltså inte reglering, utan högre grad av tillsyn. Här

anser jag att tillsynen har en viktig funktion eftersom det handlar om motstridiga

förvaltningsrättsliga principer, och en skönsmässig bedömning av handläggaren vilken

av dem som skall prioriteras i handläggningen. Härtill ger denna granskning större

förståelse för att handläggarens arbete inte alltid är okomplicerat, beroende på de, i sig

motstridiga, förvaltningsrättsliga principerna denne har att beakta i sitt arbete.
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Olika omständigheter talar för att tillsynen är viktig vad gäller asylförfarandet; det

faktum att handläggaren arbetar efter självständighetsprincipen med eget

beslutsfattande, samt att Migrationsverket utformar sina egna föreskrifter och riktlinjer

för arbetet, vilka är av både bindande och icke-bindande karaktär. Det sagda innebär att

verksamheten inom Migrationsverket i stort sett uteslutande utgör grund för hur

asylprocessen de facto ser ut i praktiken, och att kontrollfunktionen därmed blir än

viktigare än när ett rättsområde är noggrant reglerat in i minsta detalj för hur

verksamheten skall bedrivas.

Eftersom två förvaltningsrättsliga principer en handläggare har att arbeta efter är

motstridiga, vilket kan orsaka rättsförlust för den asylsökande, och eftersom

reglering av frågan inte är möjlig, bör det alltså vara extra angeläget att kontrollera hur

frågorna verkligen handläggs. Tillsynen bör således vara ett självklart instrument för att

försäkra sig om att myndigheten efterlever gällande ordning i sin verksamhet.

Jag har ovan förespråkat större tillsyn gällande handläggningen av ett asylärende till

följd av de rättsförluster som kan uppkomma på grund av motstridiga principer. Det är

dock inte bara tillsynen över Migrationsverkets handläggning som bör skärpas. Det

faktum att offentliga biträden, som vid behov förordnats till en asylsökande, förfar

otillbörligt måste ligga till grund för tillsyn över verkets interna rutiner vad gäller

förordnandet av offentliga biträden. Dessa rutiner måste vara föremål för ständiga

uppdateringar över vilka biträden som är lämpliga att förordnas i ett asylförfarande,

samt för utvärderingar om hur dessa offentliga biträden sköter sina uppdrag.

9.3 Inför etiska regler i utlänningslagstiftningen!

För besvarandet på frågan om vilka åtgärder som krävs för att upprätthålla

rättssäkerheten inom asylrätten, har jag uppmärksammat bristen av regler för hur

handläggaren förhåller sig i ett asylärende. Etiska regler har för övrigt visat sig sällsynta

inom utlänningslagstiftningen vilket jag finner vara märkligt. Etiska aspekter

aktualiseras i allra högsta grad vid beredningen av ett asylärende, och ett beaktande av

sådana är enligt mig en förutsättning för att ett asylärende skall kunna beredas

rättssäkert. Ett införande av etiska regler i någon form bär i mitt tycke med sig flera
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fördelar. De skulle dels bidra till att på ett imperativt sätt göra etiken till en naturlig del

av det vardagliga arbetet inom Migrationsverket, dels till att på ett tydligare sätt statuera

exempel på vad som anses otillbörligt och ej i  handläggningen av ett asylärende.

Vidare anser jag en reglering nödvändig för att kunna utöva kontrollfunktionen över de

etiska aspekterna; både den interna inom verket, och den externa genom JO i och med

att det då finns givna källor som kan fungera som utgångspunkt i eventuella anklagelser.

Etiska regler är även till fördel för nyanställda handläggare inom Migrationsverket då de

på ett tydligt sätt, genom studie av lagtext, blir införstådda med vilka förhållningsregler

som är minimikrav i beredningen av ett asylärende.

9.4             Modifiera vissa rättssäkerhetsgarantier i utlänningslagen kapitel 11!

Som sagts tidigare har huvudsyftet med uppsatsen varit att finna vilka principer, regler

eller förfaranden som är orsak till att rättssäkerheten inskränks i asylprocessen. I UtlL

11 kap. finns de så kallade rättssäkerhetsgarantierna vilka syftar till att ge skäl för sitt

namn – att garantera rättssäkerheten för den asylsökande. Jag har dock funnit vissa

svaga länkar i dessa regler och anser att de bör utformas på annat sätt för att bäst uppnå

sitt syfte. De ändringar jag förespråkar skulle täppa till de håligheter i lagen som kan ge

upphov till rättsförluster och osäkerhetsmoment för den asylsökande. Ändringarna

skulle också i viss mån kunna bidra till kortare handläggningstider.

• Inför en bestämmelse som gör handläggaren skyldig att kontakta ombud eller

biträde i de fall utlänningen befinner sig utom Sveriges gränser.

• Inför en bestämmelse som gör handläggaren skyldig att motivera sitt beslut med

varför tillstånd givits eller ej, och vilka omständigheter som ligger till grund för

beslutet.

• Inför en bestämmelse som förhindrar att handläggaren förhåller sig passiv och gör

denne skyldig att avvisa ett offentligt biträde som förfar otillbörligt i ett asylärende.
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Jag har med denna uppsats velat belysa vissa svagheter inom den svenska asylrätten,

svagheter som till viss del kan sägas vara anledning till att verksamheten inom detta

rättsområde inte fungerar tillfredsställande idag. Med föreslagna förändringar och

åtgärder skulle en högre grad av rättssäkerhet kunna uppnås, vilket även är ett av

huvudmålen med asylrätten; att bedriva en så rättssäker och effektiv asylprocess som

möjligt utifrån de åtskilliga intressen, förutsättningar och omständigheter som måste

beaktas i detta förfarande.
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10 Käll- och litteraturförteckning

10.1 Offentligt tryck

Propositioner

Proposition 1996/97:25, Svensk Migrationspolitik i globalt perspektiv

Proposition 1988/89:86 med förslag till ny utlänningslag m.m.

Annat riksdagstryck

Skr. 2001/02:5, Migration och asylpolitik

Skr. 2001/02:83, En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

Betänkanden

SOU 1995:46, Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen

SOU 1999:16, Ökad rättssäkerhet i asylärenden
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2002
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1998
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Strömberg H, Allmän förvaltningsrätt, Liber AB, 2000
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Wennergren B, Förvaltningens rättsliga grunder, SIPU, 1980
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10.3 Otryckt och övrigt material

Internet

www.google.com  sökord; ”etiskt råd” och ”Migrationsverket”

http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,154745,00.html

http://hem.passagen.se/asylum/nr.012/s.html

www.jo.se

www.migrationsverket.se

www.regeringen.se

www.un.se

Övrigt

Informationsmaterial - Migrationsverket

Hudiksvallstidningen, 18 februari och 18 mars 2003

Mail- och telefonkontakt med verksjurist på Migrationsverket (anonym)

SVT, Uppdrag granskning, 29 april 2003

Utlänningshandboken - Migrationsverket

http://www.google.com/
http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,154745,00.html
http://hem.passagen.se/asylum/nr.012/s.html
http://www.jo.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.un.se/
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