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1. Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund 

Sara är på väg till pendeltågsstationen i Solna.1 Hon har nyss lämnat in sin 

åttonde ansökan om verkställighetshinder till Migrationsverket. Det är en 

handskriven ansökan. Sara vet hur man använder en dator. Hon brukar ofta gå 

till biblioteket där hon bor för att läsa böcker. Att låna hem böcker vore en 

dröm tycker Sara. Då slipper hon jämt och ständigt behöva se på klockan och 

oroa sig över stängning. Trots att Sara till utseendet ser ut som vilken annan 

27-årig kvinna som helst så får hon varken låna hem böcker eller låna 

bibliotekets datorer. Orsaken är enkel, Sara har inget personnummer.  

 

Sara har levt i Sverige i nio år och pratar svenska flytande. Myndigheterna vet 

var hon befinner sig. Hon har inget arbete och bor hos en vän, ibland.  

 

Sara kom till Sverige som 18-åring. Hon föddes i Kabul i Afghanistan men 

familjen flydde till Pakistan när Sara var två år gammal. Efter att hennes familj 

blivit dödad i Pakistan bestämde hon sig för att fly. Hon hade hört att Sverige 

var ett bra land att bo i. Smugglarna ville ha 12 000 USD, pengar som Sara inte 

hade. Smugglarna ansåg dock att Sara var så vacker att det gick att lösa ändå.  

 

Tre månader efter att Sara lämnat Pakistan var hon i Sverige. Hon var 

blåslagen och hade ont i hela kroppen. Hon hoppades på att männen som gjort 

henne detta skulle dö. Trots allt elände fanns det hopp – Sara skulle äntligen få 

påbörja hennes nya liv, ett värdigt liv i Sverige.  

 

Nio år har gått sedan Sara satte sin fot på svensk mark. Nio år av hopp och 

förtvivlan. Efter två asylansökningar och åtta ansökningar om verkställighets-

hinder är Sara tillbaka på ruta ett. Allt hon önskat sig under nio års tid är ett 

uppehållstillstånd, men än verkar det inte bli av.  

 

                                                             
1 Saras fall är fiktivt i syfte att illustrera hur situationen ser ut för tusentals asylsökande i 
Sverige.  
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Migrationsverket och migrationsdomstolen anser att Sara inte har ett behov av 

internationellt skydd. De anser att hon inte har en individuell och konkret 

hotbild mot sig i Afghanistan och de anser att Kabul inte är drabbat av väpnad 

konflikt eller svåra motsättningar. Polisen har försökt att verkställa hennes 

utvisningsbeslut två gånger. Första gången till Afghanistan, andra gången till 

Pakistan. Då varken Afghanistan eller Pakistan erkänner Sara som medborgare 

har hon blivit hindrad från att komma in i länderna. Sara har alltså rest till 

Afghanistan och Pakistan med den svenska polisen, men sedan fått flyga 

tillbaka till Sverige igen samma dag. Sara kan inte återvända till något utav 

länderna men hon får inte heller uppehållstillstånd i Sverige. Hon är fast i en 

limbo – en limbo utan rättigheter. Detta är en verklighet hon och 10 000 andra 

delar i dagens Sverige.2  

 

12 kap. utlänningslagen (2005:716) berör verkställighet av beslut om av- och 

utvisning. Av 12 kap. 18 § 1 st. 2 p. utlänningslagen framgår det att 

Migrationsverket får bevilja uppehållstillstånd till en person om det kommer 

fram nya omständigheter som innebär att det finns anledning att anta att det 

avsedda mottagarlandet inte kommer vara villigt att ta emot personen i fråga. 

Även andra bestämmelser i utlänningslagen berör Migrationsverkets möjlighet 

att ge uppehållstillstånd till personer efter att de har fått ett lagakraftvunnet 

beslut om av- eller utvisning. Det finns även en viktig princip inom 

migrationsrätten som kan få ytterst stor betydelse för den enskilde - 

presumtionen om uppehållstillstånd efter preskription. Efter att 

Migrationsöverdomstolen år 2009 tagit upp presumtionens innebörd till 

prövning, har tillämpningen blivit mer restriktiv än innan.3 

 

Migrationsverket har som ovan nämnt möjlighet att bevilja uppehållstillstånd 

till personer vars beslut om av- eller utvisning av olika anledningar inte går att 

verkställa. Mot bakgrund av att det både finns en migrationsrättslig princip om 

uppehållstillstånd efter preskription samt lagstadgade möjligheter för att bevilja 

                                                             
2 ”Tusentals fast i utvisningsbeslut”, Sveriges Radio 12/6 2014. Av artikeln framgår även att 
upp emot 22 500 personer lever i limbo, varav 10 000 lever helt öppet i Sverige.  
3 MIG 2009:13. 
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ett uppehållstillstånd efter beslut om av- eller utvisning, varför hamnar 

asylsökande i limbo? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har två huvudsyften. Det första syftet är att belysa och utreda 

den juridiska situation som asylsökande kan hamna i när deras av- eller 

utvisningsbeslut inte går att verkställa på grund av praktiska skäl. Det andra 

syftet är utreda om det finns några effektiva lösningar som kan medföra att 

asylsökande inte hamnar i ovan nämnda situation.  

 

Jag vill redan här belysa vikten av att en uppsats om detta ämne skrivs. 

Migrationsverket kan enligt 12 kap. 18 § 1 st. 2 p. utlänningslagen bevilja 

uppehållstillstånd till en asylsökande som fått avslag och vars mottagarland 

inte tar emot personen. Jag har kontaktat Migrationsverket för att ta del av 

beslut rörande ovan nämnda bestämmelse, utan framgång. Migrationsverket 

menar att deras söksystem inte kan få fram beslut som rör 12 kap. 18 § 1 st. 2 

p. utlänningslagen, det vill säga i sådana fall där mottagarlandet inte vill ta 

emot personen, utan enbart beslut som rör 12 kap. 18 § i sin helhet. 

Migrationsverket hade inte heller möjlighet att leta bland de beslut som rörde 

12 kap. 18 § utlänningslagen för att få fram beslut gällande den specifika 

situation jag efterfrågade.  

 

12 kap. 18 § utlänningslagen kan inte överklagas vilket medför att de beslut 

som finns rörande bestämmelsen endast är Migrationsverkets beslut, vilka jag 

som ovan nämnt inte får tillgång till. Det är därför enligt min mening viktigt att 

– just på grund av avsaknaden av beslut – försöka belysa den problematik som 

finns när asylsökande inte kan av- eller utvisas på grund av att mottagarlandet 

inte vill ta emot dem. 

 

Mot bakgrund av det som ovan skrivits aktualiseras följande frågeställningar. 

 

i. Vilka rättsliga möjligheter finns för att undvika att asylsökande hamnar 

i limbosituationer? 
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ii. Hur används presumtionen om uppehållstillstånd vid preskription och 

vilka kriterier krävs för att presumtionen ska aktualiseras? 

 

iii. Vilka åtgärder bör företas för att undvika att asylsökande hamnar i 

limbosituationer? 
 

Slutligen vill jag nämna att Miljöpartiet den 30 september i år uppgav att en 

arbetsgrupp inom regeringskansliet ska studera dels effekterna av Migrations-

överdomstolens avgörande4 angående presumtionen om uppehållstillstånd efter 

preskription, dels effekterna av att sökande inte kan av- eller utvisas.5 Att 

denna utredning ska företas visar tydligt på att limbosituationer är ett problem i 

vårt samhälle idag och att det är viktigt att dessa problem uppmärksammas.  

1.3 Metod och material 

Jag har i denna uppsats använt mig av en rättsdogmatisk metod. Den 

rättsdogmatiska metodens huvuduppgift är att tolka och systematisera gällande 

rätt.6 Att söka efter ideala lösningar är dock legitimt för en rättsdogmatiker och 

på så sätt är den rättsdogmatiska metoden inte enbart knuten till gällande rätt.7  

Jag har i denna uppsats sista kapitel, i syfte att ge förslag på lösningar till 

förevarande problem, använt mig av en de lege ferenda - samt en de sententia 

ferenda - diskussion.8    

Läran om rättskällorna, rättskälleläran, pekar ut de rättskällor som skall, bör 

och får beaktas. Rättskälleläran brukas för att analysera gällande rätt men 

omfattar även rättskälleprinciper som bland annat är lagtolkning och rättsfalls-

tolkning, inklusive analogier.9 De rättskällor som således har använts inom 

ramen för denna uppsats är lag, förarbeten, internationella rättsakter, rättspraxis 

samt doktrin.  

 

                                                             
4 MIG 2009:13. 
5 Miljöpartiet de gröna, Migration, pension, försvar och vapenexport, 30/9 2014, tillgänglig på 
http://www.mp.se. 
6 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 33.  
7 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s. 648-650.  
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 62. 
9 A.a., s. 36.  
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Den primära källan för denna uppsats har varit utlänningslagen. 

Migrationsrättslig doktrin är, till skillnad från många andra rättsområden, 

tämligen sällsynt. Det finns väldigt lite skrivet om migrationsrätt i allmänhet 

och än mindre om asylsökande vars beslut inte går att verkställa.  

 

Ett viktigt påpekande i detta sammanhang är att jag har använt mig av många 

artiklar och, eftersom att 12 kap. 18 § utlänningslagen inte går att överklaga, i 

mindre utsträckning använt mig av praxis på området. Artiklarna är tänkta att 

skildra individens anförda skäl samt Migrationsverkets skäl för avslag.  

 

Jag har även, för att belysa hur den praktiska tillämpningen sker gällande de 

praktiska verkställighetshindrena, intervjuat en jurist som är verksam på en 

advokatbyrå samt en processförare på Migrationsverket. Tanken är att dessa 

intervjuer ska ”läka” den brist som har uppstått genom att jag i denna uppsats 

inte har kunnat använda mig av praxis avseende de praktiska 

verkställighetshindrena.  

 

Jag vill slutligen påpeka att när denna uppsats har skrivits så har jag förutsatt 

att läsaren är jurist. Juristen behöver inte nödvändigtvis ha förkunskaper inom 

migrationsrättens område för att få förståelse för innehållet.   

1.4 Disposition 

I uppsatsens första kapitel behandlas bland annat vilka avgränsningar som har 

företagits samt en förklaring till vad vissa för uppsatsen återkommande 

begrepp innebär.  

Andra kapitlet redogör väldigt kortfattat för asyl och dess grunder. Jag vill 

betona att fokus för denna uppsats inte har varit att i detalj redogöra för de 

olika grunderna som kan leda till asyl. Fokus har varit att belysa den situation 

som uppstår då en sökande inte kan verkställas till det avsedda mottagarlandet, 

men samtidigt inte får uppehållstillstånd i Sverige. 

Tredje kapitlet behandlar den ”nya” instansordningen inom migrationsrätten 

där även syftet bakom denna ändring har redogjorts för. 
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Uppsatsen fjärde kapitel behandlar och redogör ingående för bestämmelserna 

om verkställighetshinder. Kapitlet behandlar även bestämmelsen om inhibition. 

Tyngdpunkten för kapitlet ligger på praktiska verkställighetshinder inom ramen 

för 12 kap. 18 § utlänningslagen. Kapitlet innehåller även reella exempel på 

situationer för asylsökande som befinner sig i limbo på grund av praktiska 

verkställighetshinder. 

I kapitel sex behandlas regler för preskription samt presumtionen om 

uppehållstillstånd efter preskription. I detta kapitel har även Migrations-

överdomstolens avgörande från år 2009 redogjorts för ingående.  

I kapitel sju återfinns slutligen en sammanfattande analys och diskussion där 

jag bland annat har gett förslag på vilka ändringar som bör företas för att i 

större utsträckning kunna undvika att asylsökande hamnar i juridisk limbo.  

1.5 Avgränsningar 

Det finns åtskilliga situationer som kan föranleda att en asylsökande hamnar i 

en rättslig limbo. Härav har det varit nödvändigt att göra avgränsningar. 

Uppsatsen är därför avgränsad på så sätt att fokus ligger på de praktiska 

verkställighetshindrena inom ramen för 12 kap. 18 § utlänningslagen. 

Denna uppsats är även avgränsad till att enbart beröra vuxna personer10 som är 

tredjelandsmedborgare11. Det hade förvisso varit väldigt intressant att behandla 

alla typer av verkställighet rörande personer som ska av- eller utvisas, men 

ytterligare en avgränsning har gjorts avseende detta. Denna uppsats berör 

enbart personer som sökt asyl och sedan fått avslag på sin ansökan för att 

svenska myndigheter inte anser att ett skyddsbehov föreligger och därför ska 

bli av- eller utvisade.  

När det i denna uppsats framläggs och diskuteras möjligheter för att förhindra 

en limbosituation beaktas inte den asylsökandes möjlighet till resning eller att 

få till stånd en prövning i internationell domstol.  

                                                             
10 1 kap. 2 § utlänningslagen e contrario.  
11 Se avsnitt 1.6 i denna uppsats. 
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Det ska slutligen nämnas att denna uppsats inte berör personer som ska 

överföras till ett annat EU-land i enlighet med Dublin III- förordningen12 eller 

personer som ska bli av- eller utvisade på grund av brott. 

1.6 Begrepp 

Syftet med detta avsnitt är att förtydliga vissa begrepp som kontinuerligt har 

använts i denna uppsats.  

 

Asylsökande – en person som söker uppehållstillstånd på grund av att hen är i 

behov av internationellt skydd.13 Viktigt att påpeka avseende begreppet 

asylsökande är att denna uppsats benämner personer som har fått ett 

lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning för asylsökande, även om 

personen de facto redan sökt asyl och fått sitt ärende avgjort i samtliga 

instanser. Anledningen till denna benämning är att många personer som 

befinner sig i limbo är asylsökande på så sätt att de fortfarande söker ett 

uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, oaktat om Migrationsverkets 

bedömning är att de inte är i behov av skydd.  

 

Tredjelandsmedborgare – Någon definition av tredjelandsmedborgare finns 

inte i utlänningslagen.14 Denna uppsats har dock, när det refererats till 

begreppet tredjelandsmedborgare, syftat på personer som inte är medborgare i 

ett land som tillträtt EU, Island eller Norge.15   

2. Kortfattat om asyl och dess grunder 

Då fokus för denna uppsats inte är den inledande prövningen, det vill säga 

grundprövningen, kommer detta kapitel väldigt kortfattat förklara vad asyl 

innebär och vilka grunder som kan medföra asyl. Syftet med detta kapitel är 

dock att ge tillräckligt mycket vid handen för att på så sätt kunna få förståelse 

för nämnda frågeställningar. 

                                                             
12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om 
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en 
ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har 
lämnat in i någon medlemsstat. 
13 Se bland annat 1 kap. 3 §, 4 kap. 1-2 a §§ samt 5 kap. 1 § utlänningslagen.  
14 Ds 2004:57, s. 44.  
15 A.a., s. 10.   
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2.1 Asyl 

Det finns egentligen ingen enhetlig och vedertagen definition av begreppet 

asyl. Enligt utlänningslagen innebär asyl ett uppehållstillstånd som beviljas en 

utlänning därför att hen är flykting eller alternativt skyddsbehövande.16 Även 

ansökningar om uppehållstillstånd på grund av övrigt skyddsbehov ska 

handläggas som en ansökan om asyl.17 Viktigt att poängtera i detta 

sammanhang är skillnaden mellan att beviljas asyl och rätten att söka asyl. 

Artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna stadgar att 

varje person har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.  

Det är även viktigt att i denna kontext belysa vikten av 1951 års konvention 

angående flyktingars rättsliga ställning [cit. Genèvekonventionen] med 1967 

års tilläggsprotokoll. Sverige har tillträtt både Genèvekonventionen och 1967 

års protokoll vilka är de främsta internationella överenskommelserna inom 

flyktingrätten.18 FN:s flyktingorgan, UNHCR, har bland annat en övervakande 

roll inom flyktingrätten där organets främsta uppdrag är att söka varaktiga 

lösningar för uppkomna flyktingsituationer samt att tillse flyktingars 

rättigheter. Stater som har ratificerat konventionen är bundna att ge UNHCR 

möjlighet att vaka över efterlevnaden av bestämmelserna i Genève-

konventionen.19 UNHCR:s handbok20, som funktionerar som ett förarbete till 

Genèvekonventionen, anses inom svensk rätt vara en rättskälla vid 

fastställandet av flyktingskap.21  

Det bör slutligen nämnas att uppehållstillstånd på grund av synnerligen 

ömmande omständigheter innehar en särställning på så sätt att det inte är en 

grund för asyl. En ansökan om uppehållstillstånd på synnerligen ömmande 

grund skiljer sig från en ansökan om flyktingskap, alternativt skyddsbehov och 

övrigt skyddsbehov då ett skyddsbehov inte anses föreligga vid synnerligen 

ömmande omständigheter.22 En ansökan om uppehållstillstånd på grund av 

                                                             
16 1 kap. 3 § utlänningslagen.  
17 Se 1 kap. 12 § samt 4 kap. 2 a § utlänningslagen.  
18 Se bland annat Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden, Bevis 8, s. 21.    
19 Se artikel 35 i Genèvekonventionen.  
20 UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställandet av flyktingars rättsliga 
ställning. 
21 Se bland annat MIG 2006:1 samt prop. 2004/05:170 s. 173. 
22 Se 5 kap. 6 § utlänningslagen för mer information om synnerligen ömmande omständigheter. 
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synnerligen ömmande omständigheter handläggs dock vid samma förfarande 

som prövningen av en asylansökan. 

3. Den ”nya” instansordningen 

År 2006 trädde vår nuvarande utlänningslag i kraft och den dåvarande 

instansordningen ändrades. Innan år 2006 var Migrationsverket i regel första 

instans och dess beslut kunde överklagas till Utlänningsnämnden.23  

Utlänningsnämnden var en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande 

uppgifter.24 Nämnden var även första och därmed sista instans för ansökningar 

om verkställighetshinder.25  

Regeringen har anfört att skälen som påkallade en ny instansordning var att 

handläggningen alltför sällan var muntlig och att processen inte var en 

tvåpartsprocess. Regeringen har även framhållit att insynen i processen fick 

kritik för att vara dålig och att förtroendet och tilliten till Utlänningsnämndens 

beslut hade minskat. Det var därför önskvärt att överprövningen skedde i 

domstol.26 

Enligt vår nuvarande instansordning får Migrationsverkets beslut som 

huvudregel överklagas till migrationsdomstolen.27 Migrationsdomstolens beslut 

kan överklagas till Migrationsöverdomstolen men förutsätter i de allra flesta 

fall prövningstillstånd.28  

4. Av- och utvisning 

Om en asylsökande inte får sin ansökan om uppehållstillstånd beviljad 

aktualiseras reglerna om av- och utvisning. Detta kapitel belyser dels 

skillnaderna mellan ett av- och utvisningsbeslut, dels vissa gemensamma 

bestämmelser som gäller för båda rättsreglerna. 

                                                             
23 Prop. 2004/05:170 s. 85.  
24 A.a., s. 86.  
25 A.a. 
26 A.a., s. 105. 
27 14 kap. 3 § utlänningslagen. Se dock 14 kap. i sin helhet för mer information om vilka utav 
Migrationsverkets beslut som är överklagbara.  
28 Se 16 kap. 9 § utlänningslagen för överklagande till Migrationsöverdomstolen och 16 kap. 
11 § utlänningslagen för prövningstillstånd.  
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4.1 Avvisning 

Avvisning innebär att en myndighet i första instans fattar ett avlägsnandebeslut 

senast tre månader efter det att den sökande lämnat en första ansökan om 

uppehållstillstånd efter ankomst till Sverige.29 Enligt 8 kap. 2 § utlänningslagen 

får en person som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-

medborgare bland annat avvisas om hen saknar uppehållstillstånd för vistelse i 

Sverige. Nyss nämnda beskrivning är inte uttömmande. Det finns flera 

rättsregler i 8 kap. utlänningslagen som berör avvisning men som enligt min 

mening inte är relevanta för denna uppsats. Om en person har sökt asyl och fått 

ett avslagsbeslut senast tre månader efter att ansökan lämnats till 

Migrationsverket ska personen således avvisas från Sverige. Då den 

genomsnittliga handläggningstiden för asylärenden i Sverige år 2013 var 122 

dagar torde det vara tämligen sällan ett avvisningsbeslut fattas för personer 

som fått sin ansökan om asyl prövad i sak.30 

4.2 Utvisning 

Utvisning betecknar bland annat avlägsnande av personer som befunnit sig i 

Sverige längre tid än tre månader från det att deras första ansökan om 

uppehållstillstånd efter ankomst till landet lämnats till ansvarig myndighet.31 

En person som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-

medborgare och som inte avvisas, får utvisas från Sverige om personen bland 

annat saknar uppehållstillstånd för vistelse i landet.32 Det ska även här belysas 

att nyss nämnda grund för utvisning inte är uttömmande. 

4.3 Vissa gemensamma bestämmelser om av- och utvisning 

När en fråga om avvisning eller utvisning enligt bland annat 8 kap. 2 och 6 §§ 

utlänningslagen prövas, ska hänsyn tas till om personen på grund av 

bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars 

finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs.33 Beaktande av eventuella 

                                                             
29 8 kap. 5 § utlänningslagen. Se även 8 kap. 17 § utlänningslagen.   
30 Migrationsverkets årsredovisning 2013, s. 52.  
31 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s. 377.  
32 8 kap. 6 § utlänningslagen.  
33 8 kap. 7 § utlänningslagen. Se även denna uppsats femte kapitel för vidare information om 
verkställighetshinder.  
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verkställighetshinder vid prövningen avseende av- eller utvisning omfattar de 

hinder som uppställs i 12 kap. 1-3§§ utlänningslagen, som till exempel risk för 

tortyr och förföljelse, men även andra hinder såsom att mottagarlandet inte 

kommer vara villigt att ta emot personen.34 Om det vid en prövning om av- 

eller utvisning framkommer att verkställande inte kommer att kunna ske, bör 

ett av- eller utvisningsbeslut inte meddelas.35   

Om en person har ansökt om uppehållstillstånd som flykting36 eller som 

alternativt- eller övrigt skyddsbehövande37 får ett beslut om av- eller utvisning 

inte verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft.38 Det gäller dock inte vid 

beslut om så kallad omedelbar verkställighet.39 Viktigt att påpeka är även att 

Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, vid ett 

beslut om av- eller utvisning, ska uppge till vilket land personen ska 

verkställas.40  

Ett beslut om av- eller utvisning ska innehålla en tidsfrist för frivillig avresa. 

Tidsfristen är två veckor om personen avvisas och fyra veckor om personen 

utvisas.41 Tidsfristen kan även förlängas om det finns särskilda skäl.42 Om 

personen inte har lämnat landet inom denna tid kan ett återreseförbud 

meddelas.43 En tidsfrist för frivillig avresa ska däremot inte meddelas under 

vissa förutsättningar. En sådan situation kan till exempel uppstå då det finns 

risk för att personen avviker eller då personen fått ett avvisningsbeslut med 

omedelbar verkställighet.44   

Slutligen ska nämnas att utgångspunkten vid ett av- eller utvisningsbeslut är att 

den asylsökande självmant ska lämna landet innan bestämmelserna om tvång 

som metod för avlägsnande ska aktualiseras.45 

                                                             
34 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s. 434. 
35 Prop. 1988/89:86 s. 166. 
36 Se 4 kap. 1 § utlänningslagen. 
37 Se 4 kap. 2 och 2 a §§ utlänningslagen.   
38 12 kap. 8 a § utlänningslagen.  
39 8 kap. 19 § utlänningslagen.  
40 8 kap. 20 § utlänningslagen.  
41 8 kap. 21 § utlänningslagen. 
42 A.a.  
43 8 kap. 22 § utlänningslagen. 
44 8 kap. 21 § utlänningslagen. 
45 SOU 2003:25 s. 50.  
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5. Verkställighet av beslut  

5.1 Verkställande myndighet 

Om en sökande inte självmant lämnar landet inom föreskriven tid ska 

Migrationsverket som huvudregel verkställa ett beslut om av- eller utvisning.46 

Migrationsverket kan dock lämna över verkställandet till polismyndigheten om 

den asylsökande håller sig undan och inte kan påträffas utan polismyndighetens 

hjälp eller om det kan antas att tvång kommer att behövas för att beslutet ska 

kunna verkställas.47 Om det inte kan antas att tvång kommer att behövas för att 

verkställa beslutet måste Migrationsverket, för att kunna lämna över ärendet till 

polismyndigheten, ha uttömt möjligheterna till att finna den asylsökande på 

egen hand.48  

5.2 Tidsfrist för verkställande 

Av 12 kap. 15 § utlänningslagen framgår det att ett beslut om av- eller 

utvisning ska verkställas snarast möjligt i de fall där personen inte självmant 

lämnar landet inom föreskriven tid eller i de fall där ett beslut inte innehåller 

någon tidsfrist för frivillig avresa.  

5.3 Inhibition 

Inhibition innebär att en verkställighet av ett beslut tills vidare ska avbrytas. 

Utlänningslagen innehåller ett flertal bestämmelser som rör inhibition. Om en 

person har överklagat ett beslut om att avvisas med omedelbar verkställighet 

enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen ska Migrationsverket, enligt 12 kap. 18 § 1 

st. utlänningslagen, pröva om förutsättningar för inhibition föreligger. 

Prövningen av huruvida förutsättning för inhibition föreligger ska även ske i 

andra fall när Migrationsverket omprövar ett avvisningsbeslut.49 Av 12 kap. 13 

§ utlänningslagen framgår att Migrationsverket även i andra fall får besluta om 

inhibition, om det föreligger särskilda skäl. Migrationsöverdomstolen har 

konstaterat att ett inhibitionsbeslut inte innebär att verkställighetsärendet som 

                                                             
46 12 kap. 14 § 1 st. utlänningslagen. 12 kap. 14 § 2 och 3 st. utlänningslagen föreskriver dock 
att vissa ärenden ska verkställas av säkerhetspolisen respektive polismyndigheten.    
47 12 kap. 14 § 4 st. utlänningslagen.  
48 Prop. 1997/98:173 s. 63.  
49 A.a., 2 st. 
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sådant har förfallit.50 Det medför att en ansökan om verkställighetshinder enligt 

12 kap. 18 och 19 §§ utlänningslagen kan göras samtidigt som det finns ett 

beviljat beslut om inhibition.51   

5.4 Åtgärder vid hinder mot verkställighet 

Av 12 kap. 17 § utlänningslagen framgår det att om en annan myndighet än 

Migrationsverket ska verkställa ett beslut om av- eller utvisning och denna 

myndighet finner att den inte kan verkställa beslutet eller att den behöver 

ytterligare besked, ska myndigheten underrätta Migrationsverket. Detsamma 

gäller om asylsökanden hos myndigheten åberopar att det finns sådana hinder 

som avses i 12 kap. 1, 2 eller 3 §§ utlänningslagen mot verkställighet eller om 

det på annat sätt kommer fram att det kan finnas sådana hinder. 

Migrationsverket ska i sådana fall ge anvisningar om verkställigheten eller 

vidta andra åtgärder.  

I motiven52 till den tidigare utlänningslagen53 nämns att Migrationsverket 

exempelvis kan ge anvisningar om alternativa resvägar som kan möjliggöra ett 

verkställande. I motiven till förevarande utlänningslag framhålls det dock att 

Migrationsverkets skyldighet att agera i vissa fall kan leda till ett beslut enligt 

12 kap. 18 § utlänningslagen.54   

5.5 Verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen 

Tyngdpunkten för detta avsnitt är de praktiska verkställighetshindrena och 

särskilt i de fall där det avsedda mottagarlandet inte vill ta emot den 

asylsökande. I detta avsnitt ges även olika exempel på asylsökande som 

befinner sig i juridisk limbo på grund av praktiska hinder mot verkställighet.  

 

Av 18 § framgår det att om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om 

av- eller utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som 

innebär att 

 
                                                             
50 MIG 2011:12. 
51 A.a. 
52 Prop. 1988/89:86 s. 203.  
53 1989 års utlänningslag.  
54 Prop. 2004/05:170 s. 298.  
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1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen, 

 

2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta 

emot utlänningen, eller 

 

3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att beslutet inte bör 

verkställas, får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent uppehålls-

tillstånd. 

Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd. 

Migrationsverket får också besluta om inhibition. 

Regeringen har framhållit att en ansökan om verkställighetshinder enligt 

förevarande bestämmelse ska anses som ett extraordinärt rättsmedel.55 

Samtidigt får inte möjligheterna till en prövning bli lika begränsade som en 

ansökan om resning då asylärenden har en speciell karaktär.56   

Det är enbart Migrationsverket som prövar ärenden enligt 12 kap. 18 § 

utlänningslagen till följd av att bestämmelsen inte går att överklaga. 

Migrationsverket ska enligt bestämmelsen ex officio beakta sådana 

omständigheter som kan utgöra grund för hinder mot verkställighet.57 

Utlänningslagen ställer dock inte upp något krav på hur prövningen ska 

initieras.58 Det framhålls dock att initiering kan ske genom den enskilde eller 

på annat sätt.59 I föregående avsnitt nämndes det att Migrationsverket i vissa 

fall, istället för att ge en anvisning, kan välja att pröva ett ärende enligt 12 kap. 

18 § utlänningslagen.  

12 kap. 18 § 1 st. 1 p. utlänningslagen hänvisar till bestämmelserna i 12 kap. 1-

3 §§ utlänningslagen. Verkställighetshindret i 12 kap. 1 § utlänningslagen är ett 

undantagslöst förbud som bland annat gäller då verkställigheten kan medföra 

risk för dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling.60 Principen om 

non refoulement återfinns bland annat i 12 kap. 2 § utlänningslagen. Principen 
                                                             
55 A.a., s. 224. 
56 A.a. 
57 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s. 548. 
58 A.a. 
59 A.a. 
60 Se bland annat MIG 2012:20. 
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innebär ett förbud mot att av- eller utvisa en person som genom av- eller 

utvisningen riskerar att bli utsatt för förföljelse.61 12 kap. 3 § utlänningslagen 

stadgar ett förbud mot att återsända en person till sitt hemland om det i 

hemlandet råder väpnad konflikt. Förbuden i 1- 3 §§ gäller även till länder där 

personen riskerar att sändas vidare till hemlandet.    

Omständigheterna enligt bestämmelsen ska även vara nya, det vill säga, de ska 

inte tidigare ha åberopats. Nyhetskravet gäller för samtliga punkter i 

bestämmelsen.62 

Förutom ovan nämnda bestämmelser ska Migrationsverket även beakta 

praktiska samt medicinska verkställighetshinder.63 Av 12 kap. 18 § 1 st. 2 p. 

utlänningslagen framgår att uppehållstillstånd får beviljas om det finns 

anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt 

att ta emot utlänningen. Beviskravet anledning att anta ger enligt svensk rätt 

uttryck för ett mycket lågt beviskrav.64 Att den asylsökandes hemland förklarat 

att landet inte kommer att ta emot personen är ett exempel på ett praktiskt 

hinder.65 Propositionen framhåller att en förutsättning i ett sådant fall är att den 

asylsökande inte själv ska ha försvårat verkställigheten. 66  

Medicinska hinder enligt bestämmelsen syftar på ett aktuellt sjukdomstillstånd 

som förhindrar en verkställighet.67 Den asylsökande ska ha blivit så svårt sjuk 

att en verkställighet anses som omöjlig att genomföra.68  

Värt att nämna i detta sammanhang är att rekvisiten i bestämmelserna om 

verkställighetshinder i förevarande utlänningslag infördes som ett led i strävan 

                                                             
61 Se Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden, Bevis 8, s. 112 där det framgår att 
principen mot non refoulement är en del av den internationella sedvanerätten. Av Diesen m.fl. 
framgår det även att principen innebär ett totalt förbud mot att sändas till ett land där en person 
riskerar tortyr, dödsstraff, kroppsstraff eller andra allvarliga kränkningar av sina mänskliga 
rättigheter. Som det får förstås finns det ingen entydig definition av principen. Se även MIG 
2012:20.   
62 För vidare information angående begreppet nya omständigheter hänvisas i denna del till 
avsnitt 5.6 i uppsatsen.  
63 12 kap. 18 § p. 1 och 2 utlänningslagen. 
64 Se prop. 2009/10:31 s. 116 samt MIG 2008:23. För vidare information om beviskravet 
anledning att anta se även Bring, Diesen, Förundersökning, s. 151 ff.   
65 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s. 548. 
66 Prop. 2004/05:170 s. 299. 
67 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s. 548. 
68 A.a. 
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att förkorta tiden från ett lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning till dess 

att verkställighet sker.69 Bestämmelserna är även tänkta att ge asylsökande ett 

ökat incitament att föra fram alla väsentliga omständigheter i grund-

prövningen.70  

Om rekvisiten i 12 kap. 18 § utlänningslagen är uppfyllda samt bestående får 

Migrationsverket bevilja permanent uppehållstillstånd. Om hindret däremot är 

temporärt får Migrationsverket bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Av 

bestämmelsen framgår att Migrationsverket även får besluta om inhibition av 

ett av- eller utvisningsbeslut i samband med en ansökan om verkställighets-

hinder. Regeringen framhåller att inhibition kan ske i ett inledande skede för att 

möjliggöra undersökning av nya faktauppgifter utan att asylsökanden under 

tiden riskerar att bli av- eller utvisad.71    

Syftet med att beslut enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen inte går att överklaga 

är att regeringen ansåg att det var ytterst angeläget att kraftigt minska antalet 

fall som prövas på nytt efter ett lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning.72 

Det framhölls även att det var nödvändigt att frånkomma de mycket långa 

vistelsetider som kunde bli följden av tidigare ordning.73 Möjligheten att 

överklaga reserverades därför för de fall där ett hinder mot verkställighet 

gjordes gällande på grund av skyddsskäl74 och inte på grund av praktiska eller 

medicinska hinder.75   

5.5.1 Praktiska verkställighetshinder – en given grund för juridisk limbo? 

Indra Pokhrel är 31 år och har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. 

Migrationsverket har beslutat att skicka tillbaka honom till Bhutan, Nepal eller 

Indien men gränspolisen har inte kunnat verkställa honom dit eftersom inget 

land vill ta emot honom. Indra har varit i Sverige i fyra år och har inte kunnat 

arbeta under tiden. I Bhutan blev Indra och hans mamma förföljda och de 

flydde därför till Indien när Indra var sju år gammal. I Indien drabbades hans 

                                                             
69 Prop. 2004/05:170 s. 222 f.  
70 A.a., s. 225.  
71 A.a., s. 300. 
72 A.a., s. 225.  
73 A.a. 
74 Se 12 kap. 19 § utlänningslagen. 
75 SOU 2009:56 s. 321.  
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mamma av psykisk ohälsa. Indra och hans mamma blev återigen förföljda i 

Indien. De hade inget uppehållstillstånd i landet och var pappers- och statslösa. 

Indra flydde sedermera Indien för att påbörja ett nytt liv i Sverige, men efter att 

han fått avslag på sin ansökan om asyl väntar han nu bara på att bli verkställd. 

Något som inte verkar kunna ske.76  

Håkan Ejdervik, ansvarig handläggare för Gränspolisen i Stockholm, har 

försökt verkställa Indras utvisningsbeslut. Ejdervik menar att Indra inte vill 

något hellre än att åka hem, men att varken Bhutan, Indien eller Nepal vill ta 

emot honom. Gränspolisen menar att alla vägar för verkställighet är uttömda 

och att ärendet inte kan verkställas, vilket har meddelats Migrationsverket. 

Enligt Ejdervik har Migrationsverket meddelat att försök till verkställighet ska 

fortsätta. Slutligen anför handläggaren att Indras fall är ett tragiskt ärende och 

det enklaste vore om Migrationsverket bara lät honom stanna.77  

Indra Pokhrel är inte ensam i sin situation. Även Samer Abou Amra och hans 

familj kan inte verkställas. Både Samer och hans fru Inas är födda och 

uppvuxna i Dubai men deras föräldrar var palestinska flyktingar. Som 

palestinska flyktingar saknade de uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten. 

Eftersom att både Samer och Inas är födda och uppvuxna utanför Palestina är 

de inte välkomna dit heller. Paret har bott i Sundsvall i fyra år och de har fått 

avslag på deras ansökan om asyl. Samer menar att han gladeligen skulle 

återvända till Dubai om det var möjligt, men efter samtal med 

ambassadpersonalen i Stockholm har det visat sig vara omöjligt. Samer har 

även meddelat Migrationsverket att mottagarlandet inte vill ta emot dem men 

som det får förstås har inga åtgärder företagits än.78  

Migrationsverket anser att paret kan återvända till Förenade Arabemiraten om 

Samer skaffar anställning i landet. Migrationsverket anser även att Samer och 

Inas inte har ansträngt sig tillräckligt för att få en anställning i Förenade 

Arabemiraten. Birgitta Elfström, pensionerad beslutsfattare på Migrations-

verket, menar dock att även om de lyckas få en anställning i Förenade 

Arabemiraten så får de inget uppehållstillstånd. Elfström menar att det beror på 
                                                             
76 ”Mitt liv bara rinner iväg”, Östersunds-Posten 3/1 2014. 
77 ”Låt honom stanna”, Östersunds-Posten 3/1 2014. 
78 ”Statslösa och helt utan möjligheter”, Sundsvalls Tidning 2/2 2014.  
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att familjen varit borta från landet i mer än sex månader vilket medför att de 

inte får resa tillbaka. Pressinformatören Sophia Öhvall Lindberg på 

Migrationsverket hänvisar till lagstiftningen och menar att det vilar ett stort 

ansvar på den enskilde när det gäller att söka arbete för att kunna återvända.79  

Ytterligare ett exempel på en person som hamnat i limbo är Wesam. Han kom 

till Sverige för 7 år sedan då han flydde från oroligheterna mellan Hamas och 

Fatah i Gaza.  Migrationsverket har avslagit hans ansökan om asyl och har 

beslutat att han ska återvända till antingen Förenade Arabemiraten eller 

Vitryssland. I båda länderna har han tidigare bott och arbetat. Som statslös 

palestinier utan palestinskt personnummer visste Wesam att det skulle bli svårt 

att återvända till Vitryssland eller Förenade Arabemiraten, men han begav sig 

ändå till ambassaderna. Väl hos ambassaderna blev han nekad inresetillstånd 

till de båda länderna.80  

 

Polisen försökte verkställa Wesams utvisningsbeslut utan lyckat resultat. 

Wesam säger att han inte får arbeta, studera eller gifta sig vilket har lett till en 

stor depression. Wesam menar även att han skulle vilja jobba eller utbilda sig, 

göra något för att hjälpa Sverige, men att det inte går.81  

 

Wesams tillvaro är packad i två resväskor och han säger att han är beredd att 

utvisas till vilket land som helst, men ovissheten och maktlösheten tär. Förra 

året hungerstrejkade Wesam under en månads tid, i syfte att något skulle ske 

med hans utvisningsbeslut.82  

Några ord bör även nämnas i detta sammanhang om den högst aktuella 

hungerstrejken som företogs på Järntorget i Göteborg i år. 

Nidal Lulu är 24 år och berättar att det var över 30 personer som 

hungerstrejkade och det alla har gemensamt är att de har fått avslag från 

                                                             
79 ”Jurist kritiserar beslut”, Sundsvalls Tidning 2/2 2014. 
80 ”Wesam kan inte utvisas trots beslut”, Dagen 16/8 2013. 
81 A.a. 
82 A.a. 
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Migrationsverket. Nidal menar att de inte får stanna i Sverige, samtidigt som 

Gränspolisen inte har kunnat verkställa dem.83 

Nidal har varit i Sverige sedan 2011 och Migrationsverket har beslutat att hans 

utvisningsbeslut ska verkställas till Gaza. Gränspolisen har dock inte kunnat 

verkställa utvisningsbeslutet, eftersom resan skulle behöva gå via Egypten. 

Egypten beviljar dock inte Nidal visum. Birgitta Elfström, ombud för de 

hungerstrejkande palestinierna, menar att Egypten inte medger transitvisum för 

att komma in i Gaza, men ändå anser Migrationsverket att det inte är ett hinder 

mot verkställighet. Elfström menar att palestinierna bör få uppehållstillstånd, 

dels på grund av att konflikten i Gaza har lett till att de är i behov av 

internationellt skydd, dels för att det rent praktiskt finns hinder mot 

verkställighet.84  

Elfström påpekar vidare att gränsen mellan Egypten och Gaza inte är öppen. 

Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket, konstaterar att det har varit 

svårt att verkställa folk till Gaza, men att det inte har varit omöjligt. Bengtsson 

menar även att den bedömning som gjorts av både Migrationsverket och 

svenska domstolar har inneburit att det varit att återsända asylsökande till Gaza 

under vissa förutsättningar. Bengtsson menar att de förutsättningarna i 

huvudsak har byggt på den enskildes samarbete i frågan.85   

På flyktinggruppernas riksråds hemsida (FARR) har ett inlägg skrivits 

angående palestiniernas situation. FARR påpekar att palestinier som tvingats 

fly från Irak och hamnar i Sverige inte får asyl i Sverige. De får 

utvisningsbeslut till Irak trots att Irak inte tar emot statslösa palestinier. FARR 

menar även att samma situation uppstår när statslösa palestinier, utan 

dokument eller resedokument, utvisas till Kuwait, Saudiarabien eller Förenade 

Arabemiraten. De tas inte emot i något utav dessa länder utan blir kvar i limbo 

i Sverige. FARR påpekar vidare att även personer från Gaza inte kan 

verkställas tillbaka och att många palestinier är fast i Sverige sedan 8-10 år 

tillbaka utan uppehållstillstånd.86  

                                                             
83 ”Två veckors hungerstrejk – men de kan ändå inte utvisas”, Sveriges Radio 20/8 2014.  
84 A.a. 
85 A.a. 
86 Flyktinggruppernas Riksråd, Flyktingarna från Gaza har rätt till skydd! 16/8 2014. 
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Migrationsverket menar att frågan beträffande verkställighet till Gaza är under 

utredning hos Migrationsverkets rättsenhet och att verket arbetar väldigt 

mycket med att försöka lösa problemen. Angående transitvisum till Egypten, 

för att kunna verkställa beslut till Gaza, anser Migrationsverket att verket 

faktiskt har kunnat verkställa personer till Gaza via Egypten tidigare.87  

Typfallen i situationen där mottagarlandet inte vill ta emot personen torde vara 

att den sökande inte har erforderliga handlingar och att ambassaden i fråga inte 

heller bistått den asylsökande med detta, vilket av ambassaden kan motiveras 

med att den asylsökande inte anses vara medborgare i landet. En annan orsak 

till att mottagarlandet inte vill ta emot den sökande torde även kunna vara att 

den asylsökande i sin kontakt med ambassaden uppgett att hen inte vill 

återvända till mottagarlandet. Mottagarlandet tycks då anse att om personen i 

fråga inte vill återvända till hemlandet självmant, så är personen inte heller 

välkommen dit. 88 

För att verkställighet av ett utvisningsbeslut ska kunna ske till exempelvis Iran 

eller Irak krävs att sökanden frivilligt vill återvända till hemlandet för att denne 

ska kunna utfå resehandlingar. Om en sökande har lämnat Iran eller Irak för att 

söka skydd i Sverige, torde en vilja om återvändande till Iran eller Irak från den 

asylsökande i många fall inte finnas. En ovilja om återvändande till dessa 

länder kan således medföra problem med att utfå resehandlingar från 

ambassaderna vilket i sin tur kan leda till ett praktiskt hinder mot 

verkställighet.89  

Ett annat problem som följer av 12 kap. 18 § utlänningslagen tycks vara 

Migrationsverkets bedömning av huruvida en omständighet är att anse som ny 

eller inte. Ett exempel beträffande detta är ett ärende rörande en ung statslös 

man som Migrationsverket vill verkställa till Afghanistan.90 H:s far är afghan, 

men fadern registrerade aldrig sin son i Afghanistan. Familjen flydde till Iran 

när H var nyfödd. H:s mamma är från Iran, men medborgarskapet ärvs från 

                                                             
87 Intervju med Anna-Lena Johansson Hällerö, processförare på Migrationsverket, se bilaga 2 
till denna uppsats, s. 2.   
88 Intervju med Hanna-Marija Zivojinovic, jurist som arbetar uteslutande med migrationsrätt, 
se bilaga 1 till denna uppsats, s. 1.     
89 A.a., s. 2.  
90 Mannen kommer hädanefter att refereras som H.  
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pappan, vilket innebär att H inte har medborgarskap i varken Iran eller 

Afghanistan. Efter att H fått avslag i grundärendet i Sverige blev han placerad i 

förvar i nio månader. Då H i förvaret blev suicidal och bara ville lämna 

Sverige, bad han sin pappa att ordna en falsk afghansk identitetshandling till 

honom så att han åtminstone kunde få leva ett liv i Afghanistan. Polisen 

verkställde sedermera H till Afghanistan, men väl på flygplatsen i Kabul blev 

han inte insläppt i landet. De afghanska myndigheterna upptäckte att H:s 

identitetshandling var falsk och H fick återvända till Sverige.91   

H:s ombud ansökte efter det om uppehållstillstånd för H:s räkning på grund av 

praktiska verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen. 

Migrationsverket avslog ansökan mot bakgrund av att H hade försvårat 

verkställigheten då han övertalat gränspolisen i Afghanistan att hans 

identitetshandling var falsk när den enligt Migrationsverket i själva verket var 

äkta. H:s ombud ansökte ytterligare två gånger om uppehållstillstånd på grund 

av praktiska verkställighetshinder. H hade nämligen fått ett intyg från den 

afghanska ambassaden i Stockholm som påvisade att hans identitetshandling 

var falsk samt att han inte förekom i den afghanska folkbokföringen. 

Migrationsverket ansåg dock att den omständigheten inte utgjorde något hinder 

mot verkställighet eftersom att Afghanistan inte har någon fungerande 

folkbokföring samt att, även om folkbokföringen hade varit fullgod, så utgör 

omständigheten att han inte finns folkbokförd och således inte är medborgare i 

landet endast ett tillägg det till det som tidigare åberopats. Kravet på att en 

omständighet enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen ska vara ny, var således inte 

uppfyllt. Det har sammantaget lett till att H idag lever i limbo i Sverige.92  

Några korta ord ska även i detta sammanhang yttras om språkanalyser och hur 

de kan leda till att asylsökande hamnar i limbo. En språkanalys kan i vissa fall, 

särskilt då identitetshandlingar saknas, företas för att utreda vilket land den 

asylsökande kommer ifrån. Det är inte helt sällan en språkanalys visar att en 

sökande kommer från ett annat land än det som sökanden själv har uppgett. Det 

                                                             
91 Se bilaga 1 till denna uppsats, s. 4.     
92 A.a., s. 4-5.   
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kan leda till att sökanden inte kan verkställas till det avsedda mottagarlandet, 

eftersom att mottagarlandet inte anser att personen är medborgare i landet.93    

Ett mycket uppmärksammat fall gäller Omar Aboubakar. Omar sökte asyl i 

Sverige och fick avslag, då både Migrationsverket och migrationsdomstolen 

ansåg att Omar är från Kenya, och inte från ön Chula utanför Somalias kust 

som Omar själv har uppgett. Eftersom att Migrationsverket ansåg att Omar var 

från Kenya så var han inte i behov av skydd. Omar har genomgått tre 

språkanalyser och en av språkanalyserna visar på att han är från Somalia, de 

andra visar att han talar swahili och är från Kenya. Kenyas ambassad har 

meddelat att han omedelbart kommer att bli återsänd till Sverige om svenska 

myndigheter verkställer hans beslut genom att utvisa honom till Kenya. Omar 

har kämpat för att få stanna i Sverige under fem års tid och som det får förstås 

har Migrationsverket inte fattat något nytt beslut i hans ärende än.94  

Bedömningen inom ramen för 12 kap. 18 § utlänningslagen ska som tidigare 

nämnts vara snäv då det är fråga om ett extraordinärt rättsmedel.95 Det är 

däremot viktigt att de omständigheter som kan leda till att ett uppehållstillstånd 

beviljas inom ramen för de praktiska verkställighetshindrena inte utan grundlig 

undersökning avfärdas enbart för att tanken bakom bestämmelsen är att den ska 

anses som ett extraordinärt rättsmedel. 

Det ska slutligen belysas viss statistik beträffande beviljade uppehållstillstånd 

på grund av att mottagarlandet inte vill ta emot den sökande. Migrationsverket 

har olika klassningskoder för att avgöra vilken grund en sökande har fått 

uppehållstillstånd på. Kod M4 betyder att den sökande har fått 

uppehållstillstånd i enlighet med 12 kap. 18 § 1 st. 2 p utlänningslagen, det vill 

säga, i de fall där mottagarlandet inte tar emot personen.96 År 2013 beviljade 

Migrationsverket tio uppehållstillstånd i klassen M4, varav nio av dem 

beviljades vuxna personer.97  

                                                             
93 A.a., s. 3. 
94 ”Nytt hopp för Omar”, SVT Mittnytt 2/5 2014. Se även ”Fallet Omar”, SVT Mittnytt 14/6 
2014. 
95 Prop. 2004/05:170 s. 224. 
96 Migrationsverket, Stamm-handboken, Koder.  
97 Migrationsverkets årsredovisning 2013, s. 156. 
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5.5.2 Rättighetsstadgan 

Fokus för denna uppsats ligger inte på de internationella rättsregler som 

svenska myndigheter är tvungna att förhålla sig till, men några korta ord ska 

ändå yttras om Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

[cit. rättighetsstadgan]. Artikel 1 i rättighetsstadgan anger att människans 

värdighet är okränkbar och att den ska respekteras och skyddas. ”Respekt” för 

den mänskliga värdigheten innebär att medlemsstaterna skall undvika att 

kränka den mänskliga värdigheten, medan ”skydda” kräver aktiva åtgärder.98 

Artikel 1 i rättighetsstadgan utgör en princip för hur de övriga rättigheterna i 

stadgan ska tolkas.99 Artikel 7 i rättighetsstadgan föreskriver bland annat att var 

och en har rätt till respekt för sitt privatliv. Skyddet för privatlivet är en del av 

rättsordningen för att en individ ska kunna utveckla sin personlighet och 

individualitet.100  

Problematiken kring de praktiska verkställighetshindrena samt hur 12 kap. 18 § 

utlänningslagen används i fråga om dessa, har tidigare berörts. 

Migrationsverket får bevilja uppehållstillstånd om det föreligger praktiska 

hinder mot verkställighet. Att Migrationsverket får innebär uttryckligen att 

Migrationsverket inte har någon skyldighet att bevilja uppehållstillstånd vid en 

sådan situation. Samtidigt föreskriver artikel 1 i rättighetsstadgan att 

medlemsstaterna ska skydda och respektera den mänskliga värdigheten och 

artikel 7 medför en rättighet för en individ att utveckla sin personlighet och 

individualitet, något som i allra högsta grad kan hindras av att en sökande 

hamnar i limbo.  

5.6 Verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen 

12 kap. 19 § utlänningslagen är ingen bestämmelse som explicit redogör för de 

situationer som brukar bedömas som praktiska verkställighetshinder. 

Migrationsöverdomstolen har dock i ett avgörande från år 2011 konstaterat att 

omständigheten att det avsedda mottagarlandet inte tar emot den asylsökande 

kan vara såväl ett praktiskt hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 18 § 

                                                             
98 Lebeck, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 93.  
99 A.a., s. 95.  
100 A.a., s. 114. Rätt till skydd för privatliv finns även stadgat i art. 8 i Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.  
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utlänningslagen som ett hinder enligt 12 kap. 19 § samma lag.101 Detta avsnitt 

kommer bland annat beröra vad 12 kap. 19 § utlänningslagen innebär samt 

redogöra för rättsfallet från år 2011.   

Av 12 kap. 19 § utlänningslagen framgår att om en person i ett ärende om 

verkställighet av ett beslut om av- eller utvisning som vunnit laga kraft 

åberopar nya omständigheter 

1. som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som avses i 1, 2 eller 

3 §, och 

2. dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller utlänningen visar 

giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare, 

ska Migrationsverket, om beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 §, ta upp 

frågan om uppehållstillstånd till ny prövning. 

Är förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrationsverket besluta att inte 

bevilja ny prövning. 

Beslutet om avvisning eller utvisning får inte verkställas innan Migrationsverket har avgjort 

frågan om ny prövning ska ske eller, om ny prövning beviljas, innan frågan om 

uppehållstillstånd har avgjorts genom ett beslut som har vunnit laga kraft. 

En förutsättning för att Migrationsverket ska bevilja en ny prövning är att 

Migrationsverket inte haft möjlighet att meddela beslut om uppehållstillstånd 

enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen.102 19 § är således subsidiär i förhållande 

till 18 §. Migrationsverket har ingen skyldighet, likt den skyldighet som finns i 

18 §, att ex officio beakta om det finns skäl för en ny prövning. 19 § blir därför 

aktuell först när en sökande yrkar att en ny prövning ska företas.103 

Av bestämmelsen framgår att det enbart är omständigheter som är hänförliga 

till 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen som kan ligga till grund för en ny prövning 

enligt 19 §. Ett praktiskt verkställighetshinder som till exempel att hemlandet 

inte är villigt att ta emot personen är i regel ingen grund för en ny prövning, 

utan behandlas enligt 18 §.104 En omständighet enligt både 18 och 19 §§ ska 

även vara ny, det vill säga, icke tidigare åberopad. Omständigheterna ska 
                                                             
101 Se MIG 2011:26 samt avsnitt 5.6.1 i denna uppsats som berör rättsfallet mer ingående.  
102 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s. 551. 
103 Se bland annat prop. 2004/05:170 s. 227. 
104 A.a. 
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således vara nya i förhållande till allt det som tidigare har tagits upp i den 

asylsökandes ärende.105 Att en omständighet tidigare har åberopats men inte 

beaktats medför inte att omständigheten är att anse som ny.106 Vidare får inte 

de åberopade omständigheterna utgöra tillägg eller modifikationer till det som 

tidigare åberopats i ärendet.107 En omständighet som görs gällande till 

styrkande av en tidigare åberopad omständighet, till exempel ett dokument som 

styrker en asylsökandes politiska verksamhet, utgör normalt inte skäl för en ny 

prövning.108 

En ny prövning enligt 19 § förutsätter även, till skillnad från 18 §, en giltig 

ursäkt till varför omständigheterna inte tidigare åberopats. Att 

omständigheterna inte tidigare anförts kan av naturliga skäl i vissa fall bero på 

att omständigheterna inträffat efter grundprövningen.109 Regeringen har 

framfört att vad som kan utgöra en giltig ursäkt måste beaktas med hänsyn till 

det enskilda fallet.110 Ett exempel som regeringen framhåller är att en person 

som i hemlandet blivit utsatt för traumatiska upplevelser kan ha haft svårt att 

berätta om det i grundärendet.111 Om den personen efter grundärendet lämnar 

in en ansökan om verkställighetshinder enligt 19 § skulle den omständigheten 

således kunna utgöra en sådan giltig ursäkt.  

Regeringen nämner, som en situation då en ny prövning kan bli aktuell, att 

Migrationsverket i grundärendet har beslutat att verkställa asylsökanden till ett 

tredje land och efter det att beslutet i grundärendet vunnit laga kraft visat sig att 

det tredje landet inte kommer att ta emot personen.112 Verkställighetsärendet 

kommer då med största sannolikhet fokusera på om det finns något annat land 

som kan ta emot asylsökanden eller om ett uppehållstillstånd i Sverige istället 

ska beviljas.113   

                                                             
105 Se bland annat Utlänningslagen - Vägledande beslut, UN 318-96.  
106 A.a. 
107 Prop. 2004/05:170 s. 227. 
108 A.a., s. 228. 
109 Se bland annat Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s. 552. 
110 Prop. 2004/05:170 s. 227. 
111 A.a. 
112 A.a., s. 301.  
113 A.a. 
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Om de nya omständigheterna kan antas utgöra ett sådant bestående hinder som 

avses i 12 kap. 1-3 §§ utlänningslagen och omständigheterna inte har kunnat 

åberopas tidigare eller personen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat 

omständigheterna tidigare, ska Migrationsverket företa en ny prövning. 

Beviskravet - kan antas - innebär enligt förarbetena till 19 § att det inte får vara 

fråga om någon mer eller mindre avlägsen möjlighet att de åberopade 

omständigheterna utgör bestående hinder mot verkställighet.114 I doktrinen har 

beviskravet angivits på så sätt att kan antas, eller antagligt, innebär en mindre 

sannolikhetsövervikt för att antagandet är riktigt.115 Migrationsöverdomstolen 

har delat doktrinens uppfattning i denna del.116  

Om Migrationsverket beviljar en ny prövning ska den nya prövningen endast 

beaktas som ett ställningstagande till frågan om rätt till uppehållstillstånd.117 

Migrationsöverdomstolen har konstaterat att de nya omständigheterna, vid en 

ny prövning, blir begränsade till att endast omfatta de skyddsskäl som är 

hänförliga till asylsökandens behov av skydd i Sverige.118 Domstolen anser 

vidare att de skyddsskäl som asylsökanden åberopat i grundärendet även måste 

beaktas vid den nya prövningen.119  

Om förutsättningarna för att bevilja en ny prövning inte är uppfyllda ska 

Migrationsverket enligt 19 § inte bevilja en ny prövning.120 

5.6.1 MIG 2011:26  

Migrationsöverdomstolen redogjorde i MIG 2011:26 för omständigheten – att 

det avsedda mottagarlandet inte vill ta emot en asylsökande - i vissa fall kan 

vara såväl ett praktiskt hinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen som ett 

hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 19 § samma lag.  

Omständigheterna i målet var följande: Den 11 september 2009 beslutade 

Migrationsverket att avslå familjen A:s ansökan om uppehållstillstånd och 

                                                             
114 A.a., s. 300.  
115 Ekelöf m.fl., Rättegång, Fjärde häftet, s. 85. 
116 MIG 2010:11.  
117 Prop. 2004/05:170 s. 301. 
118 MIG 2008:36. 
119 A.a. 
120 Beslutet kan till skillnad från 12 kap. 18 § utlänningslagen överklagas enligt 14 kap. 5 § 
utlänningslagen. 
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utvisa familjen till Syrien. Familjen A överklagade beslutet till 

migrationsdomstolen som avslog överklagandet. Familjen ansökte sedan om 

prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen som i juni 2010 beslutade att 

inte meddela prövningstillstånd. Migrationsverkets beslut vann således laga 

kraft. 

I en ansökan till Migrationsverket den 15 september 2010 yrkade familjen A 

uppehållstillstånd alternativt en ny prövning på grund av verkställighetshinder. 

Familjen A anförde att de var statslösa och rättslösa i Syrien och inte kunde få 

skydd från polisen i landet då polisen inte skyddade personer som tillhörde 

familjen A:s folkgrupp, maktoumeen. Familjen A kontaktade Syriens ambassad 

i Stockholm för att få identitetshandlingar samt besked om hjälp i Syrien. 

Ambassaden hade inte hjälpt familjen A med information eller besked om 

skydd i Syrien efter ett återvändande. Familjen A förekom inte i något register 

och det finns inga uppgifter om maktoumeener på ambassaden. Familjen A 

ansåg således att Migrationsverket kunde utgå från att familjen A inte var 

välkomna i Syrien och att de därför borde få stanna i Sverige. 

Den 23 september 2010 beslutade Migrationsverket att inte bevilja 

uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 18 § utlänningslagen samt att inte 

bevilja en ny prövning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen. 

Migrationsverket beslutade även att inte avbryta verkställigheten av familjen 

A:s utvisningsbeslut. Migrationsverket anförde att de syriska myndigheterna 

inte uttryckligen förklarat att de inte kommer att ta emot familjen A och att det 

därför inte kunde antas att Syrien inte skulle ta emot familjen. Migrationsverket 

konstaterade att det inte heller hade framkommit några andra omständigheter 

som utgjorde, respektive kunde antas utgöra, hinder mot verkställighet enligt 

12 kap. 18 samt 19 §§ utlänningslagen. Migrationsverket ansåg att 

förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd alternativt bevilja en ny 

prövning således inte var uppfyllda.  

Familjen A överklagade Migrationsverkets beslut att inte bevilja en ny 

prövning och anförde att de sökt kontakt med Syriens ambassad i Stockholm 

men att någon hjälp inte kunde fås. Familjen anförde även att Migrationsverket 
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borde ha undersökt huruvida Syrien skulle komma att ta emot familjen vid ett 

återvändande.  

Migrationsdomstolen undanröjde det överklagade beslutet och återförvisade 

målet till Migrationsverket för ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. 

Domstolen meddelade även inhibition till dess att Migrationsverket slutfört 

prövningen. Som skäl för beslutet anförde domstolen att uppgifterna om att 

familjen A varit i kontakt med Syriens ambassad, som inte funnit några 

uppgifter om dem, var en ny omständighet som inte kunnat anföras tidigare. 

Domstolen ansåg även att det var ett välkänt faktum att personer som tillhör 

folkgruppen maktoumeen inte kunde registrera sig hos myndigheterna och 

således även hade svårigheter att återvända till Syrien. Det som familjen A 

hade anfört kunde därför enligt migrationsdomstolens mening anses utgöra ett 

sådant bestående hinder mot verkställighet som avses i 12 kap. utlänningslagen 

och att det således fanns nya omständigheter förenliga med de som avses i 12 

kap. 19 § utlänningslagen.    

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att 

Migrationsöverdomstolen, med ändring av migrationsdomstolens dom, skulle 

fastställa Migrationsverkets beslut. Migrationsverket anförde som skäl för 

överklagandet att migrationsdomstolens prövning angående de praktiska 

verkställighetshindrena som avsågs i 12 kap. 18 § utlänningslagen hade prövats 

utan att migrationsdomstolen var behörig instans för prövning av sådana 

ärenden. Migrationsverket ansåg även att en ny prövning enligt 12 kap. 19 § 

utlänningslagen endast var hänförlig till en persons behov av skydd i landet och 

inte på grund av praktiska verkställighetshinder. Migrationsverket ansåg 

därmed att migrationsdomstolens dom var uppenbart oriktig.  

Familjen bestred bifall till överklagandet och anförde bland annat att de 

åberopade omständigheterna även kunde anses vara sådana hinder som gav rätt 

till en ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Familjen anförde även 

att de riskerade förföljelse vid ett återvändande och inte kunde få skydd av 

hemlandets myndigheter.  
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Migrationsöverdomstolen prövade fallet i sak och anförde att en åberopad ny 

omständighet som handlar om ett lands vilja och möjlighet att ta emot en 

person kunde vara såväl ett praktiskt verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § 

utlänningslagen som ett hinder enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. 

Migrationsöverdomstolen anförde vidare att det krävdes en bedömning i varje 

enskilt fall för att avgöra om de hinder som den sökande åberopade var av 

praktisk karaktär eller om de även kunde hänföra sig till den asylsökandes 

behov av skydd i Sverige. Migrationsöverdomstolen ansåg att de 

omständigheter familjen A åberopade, nämligen bristen på information från 

ambassaden och att familjen var maktoumeener, även kunde hänföras till de 

verkställighetshinder som avses i 12 kap. 19 § utlänningslagen. Domstolen 

ansåg således att det inte kunde anses som felaktigt av migrationsdomstolen att 

beakta de praktiska hindrena.  

Beträffande huruvida det förelåg förutsättningar för en ny prövning anförde 

Migrationsöverdomstolen att familjen A i grundärendet uppgett att de tillhörde 

folkgruppen maktoumeen och att de därför inte fått registrera sig hos 

myndigheterna i Syrien. Migrationsdomstolen konstaterade i grundärendet att 

den diskriminering som maktoumeener har utsatts för i Syrien inte medför att 

de enbart på den grunden riskerar att bli utsatta för förföljelse vid ett 

återvändande. 

Migrationsöverdomstolen ansåg att det inte fanns något stöd för att familjen A 

vänt sig till ambassaden utöver familjens egna uppgifter. Domstolen 

konstaterade även att familjen A redan i grundärendet uppgett att de riskerar 

förföljelse vilket medförde att de omständigheter de åberopade enbart utgjorde 

tillägg eller modifikationer i förhållande till det som tidigare åberopats. 

Migrationsöverdomstolen ansåg att migrationsdomstolen inte borde ha beviljat 

en ny prövning.  

Migrationsöverdomstolen ansåg slutligen att migrationsdomstolens dom skulle 

upphävas och Migrationsverkets beslut skulle fastställas.  

Slutsatsen från detta avgörande torde således vara att en ny, och åberopad, 

omständighet som handlar om ett lands vilja och möjlighet att ta emot en 
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asylsökande kan vara ett hinder enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Det krävs 

dock att omständigheterna även kan kopplas till skyddsskäl. I avgörandet ovan 

handlade det om maktoumeener, men det torde likväl kunna vara fråga om en 

annan folkgrupp som av mottagarlandet anses som icke önskvärda.   

6. Preskription 

Ett beslut om av- eller utvisning som inte meddelats av allmän domstol upphör 

att gälla fyra år från det att beslutet vann laga kraft.  Om beslutet har förenats 

med ett återreseförbud upphör beslutet att gälla först när tiden för 

återreseförbudet löpt ut. Om en asylsökande blir beviljad ett permanent 

uppehållstillstånd upphör beslutet om av- eller utvisning att gälla.121  

Preskription ger en möjlighet för sökande som fått avslag på sin asylansökan 

och som befunnit sig i Sverige en längre period en möjlighet att på nytt söka 

asyl. Ett återreseförbud som meddelats för längre tid än fyra år medför dock att 

en ansökan om asyl inte kan göras innan tiden för återreseförbudet löpt ut.122  

6.1 Presumtionen om uppehållstillstånd efter preskription 

Om en sökande har fått avslag i grundärendet och inte fått till stånd ett 

uppehållstillstånd alternativt en ny prövning på grund av hinder mot 

verkställighet, kan en sökande i bästa fall bli beviljad ett uppehållstillstånd på 

grund av preskription.  

Som det får förstås har bedömningen huruvida uppehållstillstånd ska beviljas 

efter preskription blivit allt mer restriktiv. Utlänningsnämnden betonade 1998 

att det förelåg en stark presumtion för uppehållstillstånd efter preskription.123 

Nämnden konstaterade även att det avgörande vid bedömningen var om den 

asylsökande hade hållit sig undan verkställighet eller inte.124 Ett förhållandevis 

kort undanhållande ansågs inte utgöra skäl för att göra avsteg från 

presumtionen för att uppehållstillstånd bör beviljas.125 Nämnden ansåg även i 

ett avgörande från 2004 att det fanns en stark presumtion för att bevilja 

                                                             
121 12 kap. 22 § utlänningslagen. 
122 Prop. 1975/76:18 s. 123.  
123 UN 316-98.  
124 A.a. 
125 A.a. 
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uppehållstillstånd.126 Avgörandet gällde en kvinna som hade vistats i Sverige i 

8 år och den illegala vistelsetiden hade uppgått till 4 år.127 Utlänningsnämnden 

ansåg dock att det var möjligt för de verkställande myndigheterna att vidta 

ytterligare åtgärder för att få en verkställighet till stånd under tiden kvinnan 

vistades legalt i Sverige och en presumtion mot uppehållstillstånd förelåg 

således inte.128      

Migrationsöverdomstolen har i MIG 2009:13 inskränkt möjligheterna till 

uppehållstillstånd på grund av preskription. Omständigheterna i ärendet var att 

personen A sökte asyl i Sverige i september 2002 och uppgav att han vid ett 

återvändande till Indien riskerade förföljelse eller allvarliga övergrepp. 

Migrationsverket avslog A:s ansökan och beslutade att avvisa honom till 

Indien. A överklagade till Utlänningsnämnden som sedermera avslog A:s 

ansökan i oktober 2002. 

I februari 2005 beslutade Migrationsverket att överlämna beslutet till 

polismyndigheten för verkställighet men polismyndigheten kunde inte 

verkställa beslutet varför ärendet preskriberades i augusti 2006.  

I januari 2007 sökte A på nytt asyl och åberopade i huvudsak samma skäl som 

tidigare med tillägget att hans beslut om verkställighet nu preskriberats och att 

han inte har något att återvända till i hemlandet. Migrationsverket avslog A:s 

ansökan och uppgav att det inte förelåg några generella verkställighetshinder 

till Indien. Migrationsverket menade även att A hade lämnat felaktiga uppgifter 

angående sin identitet och hemvist och hade därför omöjliggjort utfärdandet av 

resehandlingar. Migrationsverket anförde att det var på grund av A:s handlande 

som en verkställighet inte hade kunnat ske och att presumtionen om 

uppehållstillstånd efter preskription därför inte borde aktualiserats i ärendet.  

A överklagade beslutet till migrationsdomstolen och anförde bland annat att 

han inte hade underlåtit att samarbeta med svenska myndigheter och att han 

inte heller hade hållit sig gömd eller på annat sätt undandragit sig eller 

försvårat för de svenska myndigheterna att kontakta honom. Att ett 

                                                             
126 UN 472-04. 
127 A.a. 
128 A.a. 
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verkställande till Indien inte hade kunnat ske berodde enligt A inte på hans eget 

agerande. A anförde även att han hade gjort vad Migrationsverket bett honom 

att göra och att han dessutom hade kontaktat den indiska ambassaden i hopp 

om att utfå en passhandling. Att ambassaden inte kunde utfärda en 

passhandling berodde dock på, enligt A, att han saknade identitetshandlingar i 

övrigt.  

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde bland annat att A 

inte hade lämnat någon förklaring till varför han inte tidigare hade tagit kontakt 

med ambassaden. Verket menade även att A inte vidtagit andra åtgärder för att 

möjliggöra ett återvändande till Indien vilket innebar att A inte hade medverkat 

i tillräcklig utsträckning till att beslutet skulle kunna verkställas.  

Migrationsdomstolen beviljade A permanent uppehållstillstånd och anförde att 

A inte hade hållit sig undan verkställighet och att det inte hade kommit fram 

uppgifter som styrkte att han hade lämnat felaktiga uppgifter om sin identitet 

och hemvist. Vid en sammantagen bedömning fann migrationsdomstolen att de 

omständigheter som talade mot presumtionen om uppehållstillstånd efter 

preskription, inte var av sådan styrka att uppehållstillstånd kunde vägras.  

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen, 

med ändring av migrationsdomstolens dom, skulle fastställa Migrationsverkets 

beslut.  

Migrationsöverdomstolen konstaterade i huvudsak att det av utredningen 

framgick att A rest ut ur Indien med eget pass, men att han trots det inte kunnat 

ange för svenska myndigheter vilken månad eller dag han var född.  

Migrationsöverdomstolen menade även att den indiska ambassaden inte hade 

kunnat fastställa A:s identitet eller nationalitet utifrån de uppgifter A lämnat 

och att Migrationsverket därför inte kunnat verkställa A till Indien.  

Migrationsöverdomstolen anförde slutligen att A visserligen inte hade hållit sig 

gömd eller på annat sätt undvikit kontakt i samarbetet med de verkställande 

myndigheterna men att han istället hade förhållit sig passiv. 

Migrationsöverdomstolen fann därför att A inte hade visat att han medverkat i 

den utsträckning som kunnat krävas av honom och att presumtionen om 
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uppehållstillstånd efter preskription därför inte skulle aktualiseras. Domstolen 

fann även att A inte hade något skyddsbehov gentemot Indien och att det i 

övrigt inte fanns några omständigheter som utgjorde grund för att bevilja A 

uppehållstillstånd.  

Av MIG 2009:13 kan utläsas att den nu rådande synen innebär att det inte 

föreligger någon ovillkorlig rätt till uppehållstillstånd efter preskription. För att 

ett uppehållstillstånd ska aktualiseras vid preskription krävs att verkställighet 

inte har kunnat ske och att detta undantagslöst inte har berott på den sökande. 

En sökande är således skyldig att medverka till att frambringa de 

resehandlingar som ett återvändande kräver. Det förutsätter dock i regel att 

sökandens identitet är tillfredsställt utredd. Sökandens skyldighet att medverka 

till verkställigheten innefattar bland annat ett krav på att hen i möjligast mån 

aktivt deltar i arbetet att fastställa sin identitet. En sökande som inte har hållit 

sig undan myndigheterna eller på annat sätt undvikt kontakt i samarbetet, men 

som i övrigt förhållit sig passiv, uppfyller således inte kravet på en 

tillfredsställande medverkan. 

Som tidigare nämnt ska den sökande, för att presumtionen ska aktualiseras, i 

möjligast mån ha medverkat till verkställandet av beslutet om av- eller 

utvisning. För att en person ska kunna verkställas till exempelvis Iran eller Irak 

måste den asylsökande vilja återvända dit och en ovilja kan således medföra att 

ambassaderna inte vill utfärda resehandlingar.129 Om den asylsökande har 

uttryckt en sådan ovilja inför ambassaden och således inte kan utfå 

resehandlingar, torde kravet på medverkan för att presumtionen ska föreligga 

inte anses uppfyllt. Följden kan då bli att den asylsökande hamnar i en juridisk 

limbo.130   

7. Sammanfattande analys och diskussion 

Denna uppsats har bland annat beskrivit vilka rättsliga möjligheter som finns 

för att undvika att asylsökande hamnar i limbo. Uppsatsen har belyst 

möjligheterna till inhibition, verkställighetsbestämmelserna samt presumtionen 

om uppehållstillstånd efter preskription. Men trots dessa rättsinstitut så kvarstår 

                                                             
129 Se bilaga 1, s. 2.  
130 Bilaga 1, s. 5.  
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faktumet att det idag finns cirka 10 000 personer som lever helt öppet i Sverige 

och som inte kan bli verkställda.131 Detta kapitel är uppdelat genom att först 

belysa vilka problem som har kunnat fastställas som bidragande orsaker till att 

sökande hamnar i limbo, för att sedan beröra vilka lösningar som kan råda bot 

på problemen.  

7.1 Problemidentifiering 

Efter att relevanta fakta har undersökts har åtta problemområden kunnat 

utrönas som bidragande faktorer till att asylsökande hamnar i limbo. De ska 

alla konkretiseras och kommenteras nedan.  

7.1.1 Inte medverka, synonymt med att försvåra? 

I förarbetena till utlänningslagen finns det väldigt lite information angående 

situationen där det avsedda mottagarlandet inte vill ta emot den asylsökande. 

Det som framgår är i princip enbart att en förutsättning för att ett 

uppehållstillstånd på grund av praktiska hinder ska kunna beviljas är att den 

asylsökande inte ska ha försvårat verkställigheten.132 Prövningen huruvida en 

asylsökande har försvårat verkställigheten eller inte tycks värderas genom 

skönsmässiga bedömningar. Som det tidigare har nämnts blir denna prövning 

än mer problematisk för vissa grupper av asylsökande som till exempel iranier 

och irakier. Dessa grupper av asylsökande har lämnat sitt hemland, oaktat 

orsaken, och sökt asyl i Sverige. En förutsättning för att de ska kunna 

verkställas är att de har någon form av resehandling. I de fallen där en 

resehandling inte kan uppvisas är det den asylsökandes uppgift att vid berörd 

ambassad frambringa en sådan. Som det får förstås när det gäller just sökande 

från Iran och Irak så är en förutsättning att den sökande de facto vill återvända 

och en ovilja medför ett icke önskvärt återvändande från hemlandets 

myndigheter. Det tycks leda till att ambassaderna inte vill utfärda 

resehandlingar och den asylsökande kommer av Migrationsverket med största 

sannolikhet inte ha ansetts medverka till verkställigheten.  

                                                             
131 ”Tusentals fast i utvisningsbeslut”, Sveriges Radio 12/6 2014. 
132 Prop. 2004/05:170 s. 299. 
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Viktigt att poängtera i detta sammanhang är skillnaden mellan att inte ha 

medverkat och att ha försvårat något. Propositionen framhåller att den 

asylsökande inte ska ha försvårat verkställigheten, men är en uttrycklig ovilja 

att återvända synonymt med ett försvårande? Av det som framkommit i denna 

uppsats tycks Migrationsverket inte göra någon språklig åtskillnad mellan 

dessa begrepp. Följden av att man visar en ovilja att återvända kan då för 

många iranier och irakier leda till en limbo. Mottagarländerna vill inte ta emot 

dem och Migrationsverket anser att de har försvårat verkställighetsärendet 

vilket leder till att de inte beviljas uppehållstillstånd i enlighet med 12 kap. 18 

§ utlänningslagen. 

7.1.2 Får bevilja uppehållstillstånd vid praktiska hinder mot verkställighet 

I fallet som tidigare har beskrivits gällande Indra Pokhrel har Gränspolisen 

uttryckligen konstaterat att Indra inte vill något hellre än att åka hem och att 

alla vägar för verkställighet är uttömda. Indras utvisningsbeslut har under fyra 

års tid försökt att bli verkställt. Migrationsverket har blivit meddelade om detta 

men anser att försök till verkställighet ska fortsätta. Om det föreligger praktiska 

hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen får 

Migrationsverket bevilja uppehållstillstånd. Det är med andra ord ingen 

skyldighet för Migrationsverket att, vid praktiska hinder mot verkställighet, 

bevilja ett uppehållstillstånd.  

Rättsregler är inte synonymt med medmänsklighet. Trots det så kan jag inte 

frångå tanken varför Migrationsverket inte vill bevilja Indra ett 

uppehållstillstånd i Sverige? Är det för att Migrationsverket får men inte ska 

bevilja ett uppehållstillstånd? Indras situation är på alla sätt oönskad. Dels från 

Indras sida då han sitter fast i ett moment 22 läge, dels från svenska 

myndigheters sida då det i alla högsta grad är en belastning för det svenska 

samhället. Indra kan, i det läget han befinner sig i, inte tillföra något till det 

svenska samhället. Borde inte ett sådant resonemang ge ökat incitament för 

Migrationsverket att faktiskt bevilja honom ett uppehållstillstånd?  

Även Samer Abou Amra och hans familj kan inte verkställas. Migrationsverket 

anser att familjen kan återvända till Förenade Arabemiraten om Samer skaffar 
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sig en anställning i landet. Samer och hans familj har bott i Sverige i fyra år 

men svenska myndigheter kan uppenbarligen inte verkställa familjens 

utvisningsbeslut. Uppgifter tyder dock på att familjen inte kan erhålla 

uppehållstillstånd i Förenade Arabemiraten då de varit borta från landet mer än 

sex månader vilket medför att de inte får resa tillbaka.133 Vilka skäl 

Migrationsverket har angivit som grund för avslagsbeslutet beträffande det 

åberopade verkställighetshindret framgår dock inte av artikeln, men ett 

påstående som att det avsedda mottagarlandets lagstiftning omöjliggör ett 

återvändande torde i praktiken inte vara allt för svårt för Migrationsverket att 

undersöka. Oaktat Migrationsverkets bedömning så lever Samer och hans 

familj i limbo och har så gjort de senaste fyra åren.  

Något som berörts tidigare i denna uppsats är även hur språkanalyser i värsta 

fall kan leda till att asylsökande hamnar i limbo. Inom ramen för denna uppsats 

har fallet om Omar berörts. Migrationsverket anser, mot bakgrund av 

språkanalyserna, att han ska utvisas till Kenya. Omar menar själv att han är 

från Somalia vilket även en av tre språkanalyser har visat. Kenyas ambassad 

har meddelat att han omedelbart kommer att bli återsänd till Sverige om 

svenska myndigheter verkställer hans beslut till Kenya, ändå har 

Migrationsverket inte beviljat honom uppehållstillstånd på grund av praktiska 

hinder mot verkställighet. Omar har levt i limbo i Sverige under fem års tid. 

Det kan tyckas anmärkningsvärt att det finns en lagstadgad möjlighet för 

Migrationsverket att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska hinder 

mot verkställighet, men att det under 2013 endast beviljades tio stycken 

uppehållstillstånd på den grunden. Artiklar belyser situationer där människor 

inte kan återvända till det avsedda mottagarlandet, FARR skriver uttryckligen 

på deras hemsida att statslösa palestinier inte kan återvända till 

mottagarländerna och ombud till asylsökande belyser flera exempel där 

mottagarländer inte vill ta emot de asylsökande. Trots det beviljades enbart tio 

stycken uppehållstillstånd i förevarande situation. Det är de facto 

anmärkningsvärt. Det framgår inte hur många som har prövats enligt ovan 

nämnda grund, men mot bakgrund av antalet personer som befinner sig i limbo 

så torde det enligt min mening vara betydligt fler än tio prövningar.  

                                                             
133 ”Jurist kritiserar beslut”, Sundsvalls Tidning 2/2 2014. 
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7.1.3 Kravet på att en omständighet ska vara ny  

Även fallet med H väcker funderingar. H blev verkställd till Afghanistan men 

fick samma dag återvända till Sverige då han inte blev insläppt i landet. H hade 

även ett intyg från den afghanska ambassaden som påvisade att han inte var 

afghansk medborgare. Dessa omständigheter är uppenbarligen inte skäl nog för 

att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av praktiska verkställighetshinder. 

Det som belysts och diskuterats inom ramen för denna uppsats ger vid handen 

att Migrationsverket i princip aldrig beviljar ett uppehållstillstånd på grund av 

att mottagarlandet inte vill ta emot personen. Det verkar även som att den 

grundläggande tanken att ett av- eller utvisningsbeslut ska respekteras och att 

en prövning enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen ska vara restriktiv, har lett till 

orimliga konsekvenser för den enskilde sökanden.  

En sökande som tidigare har åberopat att mottagarlandet inte vill ta emot denne 

men som trots det inte fick uppehållstillstånd, kommer med största sannolikhet 

ha tämligen små, om inte omöjliga, chanser till att kunna åberopa samma grund 

i verkställighetsstadiet. Detta torde även gälla då sökanden exempelvis 

inkommer med ett dokument från ambassaden som påvisar att denne inte är 

medborgare i landet. Det var en sådan situation som uppstod i H:s fall. Kravet 

på att en omständighet ska vara ny sätter uppenbarligen käppar i hjulet för den 

asylsökande. Omständigheten ska som tidigare nämnt vara ny i förhållande till 

allt det som tidigare tagits upp i den asylsökandes ärende.134 Omständigheten 

får inte heller utgöra tillägg eller modifikationer till det som tidigare 

åberopats.135 Även det kravet kan leda till orimliga konsekvenser för den 

sökande. Nuvarande utformning av bestämmelsen ger upphov till taktiskt 

tänkande och en sökande ska inte behöva tänka taktiskt. Med taktiskt syftar jag 

på situationen där den sökande redan i grundärendet vet att mottagarlandet inte 

vill ta emot denne men inte har något dokument vid tidpunkten som styrker 

detta och därför väljer att inte åberopa omständigheten. Hade den sökande 

åberopat omständigheten utan styrkande dokument så hade ett senare ingivet 

dokument utgjort tillägg eller modifikationer till det som tidigare åberopats. 

                                                             
134 Se bland annat Utlänningslagen - Vägledande beslut, UN 318-96.  
135 Prop. 2004/05:170 s. 227. 
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Om den sökande istället väljer att åberopa att mottagarlandet inte vill ta emot 

denne först när personen i fråga har ett dokument som styrker detta, kommer 

omständigheten åtminstone kunna anses som ny och möjligheterna till ett 

uppehållstillstånd torde öka.   

7.1.4 Språkanalyser 

En språkanalys kan i vissa fall, särskilt då identitetshandlingar saknas, företas 

för att utreda vilket land den asylsökande kommer från. Det är inte helt sällan 

en språkanalys visar att en sökande kommer från ett annat land än det som den 

sökande själv har uppgett. Ett resultat som medför att det avsedda 

mottagarlandet blir ett annat än det som den sökande själv har uppgett kan i 

värsta fall leda till limbo. Det är viktigt att inte tolka ett resultat från en 

språkanalys som ett resultat som påvisar hemvist eftersom en språklig 

bakgrund och hemvist inte nödvändigtvis behöver vara samma. Att en sökande 

talar somaliska som en person från södra Somalia behöver inte innebära att den 

sökande de facto har hemvist i södra Somalia. Anledningen kan till exempel 

vara att det i Somalia har rått krig i mer än 20 års tid och att personer från olika 

delar av Somalia har flytt inom landet, vilket självfallet då påverkar den 

språkliga bakgrunden. Ett resultat från en språkanalys bör istället tolkas på så 

sätt att det kan styrka den sökandes språkliga bakgrund och inte hemvist. 

7.1.5 Presumtionen om uppehållstillstånd efter preskription 

Av MIG 2009:13 kan utläsas att den nu rådande synen innebär att det inte 

föreligger någon ovillkorlig rätt till uppehållstillstånd efter preskription. 

Sökandens skyldighet att medverka till verkställigheten innefattar bland annat 

ett krav på att hen i möjligast mån aktivt deltar i arbetet att fastställa sin 

identitet. En sökande som inte har hållit sig undan myndigheterna eller på 

annat sätt undvikt kontakt i samarbetet, men som i övrigt förhållit sig passiv, 

uppfyller således inte kravet på en tillfredsställande medverkan. Man kan dock 

fråga sig om detta avgörande är förankrat till verkligheten. Hur många 

asylsökande finns det som faktiskt uppfyller dessa krav? Även om 

utgångspunkten vid ett av- eller utvisningsbeslut är att den sökande ska 

respektera beslutet och medverka till verkställigheten så kan följden bli att den 

sökande återigen försätts i limbo. Om den asylsökande inte har förhållit sig 
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passiv och inte heller undvikit kontakt med de svenska myndigheterna bör 

presumtionen aktualiseras. En presumtion innebär trots allt att man förutsätter 

något tills motsatsen bevisas. Men i och med MIG 2009:13 har presumtionen 

fått en annan innebörd eftersom att det uttryckligen framgår av rättsfallet att en 

ovillkorlig rätt till uppehållstillstånd efter preskription inte anses föreligga.  

7.1.6 Preskriptionstiden 

Den nuvarande preskriptionstiden ger upphov till att de personer som inte kan 

verkställas är tvungna att vänta i fyra år på att deras ärende ska hinna 

preskriberas. En ändring av preskriptionstiden kommer inte att lösa problemet 

med att asylsökande faktiskt hamnar i limbo. Det är däremot en lösning för att 

förkorta den tid en sökande är limbo. 

7.1.7 En icke överklagbar rättsregel 

Vår ”nya” instansordning skapades som ett led i strävan att bland annat kunna 

överpröva ärenden i domstol och för att komma tillrätta med den kritik som 

fanns angående att insynen i processen var dålig. Samtidigt ansåg regeringen 

att det var ytterst angeläget att kraftigt minska antalet fall som prövas på nytt 

efter ett lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning. Möjligheten att 

överklaga reserverades därför för de fall där ett hinder mot verkställighet 

gjordes gällande på grund av skyddsskäl, och inte på grund av praktiska eller 

medicinska hinder.  

Det kan tyckas vara märkligt att vår nya instansordning bland annat skapades 

för att ärenden skulle kunna prövas i domstol men att lagstiftaren samtidigt inte 

vill att 12 kap. 18 § utlänningslagen ska kunna överprövas av domstol. Oaktat 

om syftet med att inte kunna överklaga är att minska antalet fall som prövas på 

nytt så medför nuvarande ordning ett hot mot rättssäkerheten. Att inte kunna få 

sitt beslut om exempelvis praktiska hinder mot verkställighet överprövat 

medför att samma instans som meddelar beslut även är enda instans. Det finns 

således ingen överprövande som kan avgöra om Migrationsverkets beslut är 

korrekta. Även om regeringen vill minska antalet fall som prövas på nytt så 

finns det inget som hindrar en sökande från att lämna in en ny ansökan om 
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verkställighetshinder till Migrationsverket minuten efter att ett avslagsbeslut 

kommit den sökande till kännedom. 

7.1.8 Beaktande av eventuella hinder mot verkställighet i 
grundprövningen 

När en fråga om av- eller utvisning prövas i grundärendet ska hänsyn tas till 

eventuella verkställighetshinder.136 Lagtexten kan tolkas som att berörd 

myndighet ska företa någon slags ex officio-prövning. Av förarbetena framgår 

dock att syftet med bestämmelsen är att uppmana den sökande att snarast 

möjligt framföra de hinder mot av- eller utvisning som finns enligt hans eller 

hennes mening.137 Det torde dock finnas belägg att ändra denna bestämmelse 

på så sätt att Migrationsverket ska företa en ex officio-prövning i grundärendet 

av eventuella verkställighetshinder. Migrationsverket torde med största 

sannolikhet ha större kunskap än den enskilde individen om vilka hinder mot 

verkställighet som eventuellt kan finnas mot det avsedda mottagarlandet. Att 

enbart den sökande ska initiera en sådan prövning anser jag således som 

orimlig. Om Migrationsverket har en skyldighet att ex officio beakta hinder 

mot verkställighet vid en fråga om av- eller utvisning kommer förhoppningsvis 

eventuella hinder upptäckas i ett tidigare skede och färre asylsökande hamnar i 

limbo.   

7.2 Problemlösning 

Detta avsnitt syftar till att ge konkreta förslag på åtgärder som bör företas för 

att komma till rätta med de flesta problem som ovan har identifierats.  

7.2.1  Ska bevilja uppehållstillstånd  

Tio uppehållstillstånd beviljades år 2013 på grund av att det avsedda 

mottagarlandet inte vill ta emot den sökande. Mot bakgrund av att 10 000 

personer lever helt öppet i Sverige i väntan på verkställighet torde det 

rimligtvis ha inkommit betydligt fler ansökningar än så. Jag vill tro att svenska 

myndigheter gör sitt allra bästa för att en prövning ska bli så human och 

rättssäker som möjligt. Ändå kan jag inte förstå varför enbart tio 

                                                             
136 8 kap. 7 § utlänningslagen.  
137 Prop. 1988/89:86 s. 166.  
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uppehållstillstånd beviljades i den klassen. Är det så att det endast var tio 

personer som uppfyllde samtliga kriterier i 12 kap. 18 § 1 st. 2 p 

utlänningslagen? Tveksamt. Min farhåga, och antagligen den mest rimliga 

förklaringen, är att Migrationsverket hade beviljat betydligt fler sökande ett 

uppehållstillstånd om utformandet av lagtexten istället var ska - och inte - får. 

Migrationsverket ska ex officio beakta hinder mot verkställighet enligt 12 kap. 

18 § utlänningslagen, men om de enbart får bevilja ett uppehållstillstånd, hur 

kan man då påstå att Migrationsverket har gjort en felaktig bedömning? Om det 

föreligger praktiska hinder mot verkställighet ska Migrationsverket istället 

bevilja den sökande uppehållstillstånd. En sådan ändring i lagtexten skulle 

förhoppningsvis förhindra att asylsökande hamnar i limbo och även minska det 

antal som redan idag befinner sig i en.  

7.2.2 Ändring som medför att nyhetskravet bortfaller 

Att en omständighet enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen ska vara ny medför 

som tidigare nämnt problem. Nyhetskravet leder till att asylsökande inte kan 

åberopa omständigheter för att styrka det som tidigare åberopats eftersom det 

då utgör ”tillägg eller modifikationer”. Den nuvarande lydelsen ger även 

upphov till taktiskt tänkande och är med stor sannolikhet en bidragande faktor 

till att asylsökande hamnar i limbo. Om nyhetskravet bortfaller i bestämmelsen 

kan fler asylsökande få möjlighet till ett uppehållstillstånd. En sådan åtgärd kan 

utföras genom att enkelt ta bort kravet på att en omständighet ska vara ny i 

bestämmelsen. 

7.2.3 Språkanalyser 

En språkanalys bör som ovan nämnt aldrig ensam ligga till grund för att hävda 

att en sökande kommer från ett annat land än det som hen själv har uppgett. En 

språkanalys bör även, för att utfallet ska bli så korrekt som möjligt, utföras och 

analyseras av en person med lämplig akademisk utbildning inom området. En 

lösning som förhoppningsvis kan medföra skillnad i positiv riktning är att 

exempelvis införa en bestämmelse i utlänningsförordningen som stadgar att en 

språkanalytiker ska ha lämplig akademisk utbildning. En bestämmelse i 

utlänningsförordningen bör även införas om att en språkanalys inte ensam får 
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ligga till grund för att besluta om att ett avsett mottagarland är ett annat än det 

den sökande själv har uppgett.  

7.2.4 Presumtionen 

Åtgärder bör företas som medför att presumtionen om uppehållstillstånd efter 

preskription aktualiseras om den sökande inte har förhållit sig passiv och inte 

heller undvikit kontakt med myndigheterna. Kravet på att den sökande aktivt 

ska medverka till att fastställa sin identitet bör anses uppfyllt då den sökande 

samarbetar med berörd myndighet. Vilken typ av åtgärd som bör företas för att 

förhindra att asylsökande hamnar i limbo och även minska det antal som redan 

idag befinner sig i en är svårt att avgöra. En lösning skulle dock kunna vara att 

lagstadga presumtionen med dess nya innebörd.  

7.2.5 Kortare preskriptionstid 

En lösning som skulle kunna medföra en stor förändring är att lagstiftaren 

ändrar preskriptionstiden från fyra år till två. Den nuvarande preskriptionstiden 

ger upphov till att det finns oerhört många människor som inte kan verkställas 

och som enbart väntar på att deras ärende ska preskriberas. Ett motargument 

skulle kunna vara att den sökande håller sig gömd till dess att 

preskriptionstiden har löpt ut och därefter söker asyl på nytt. Dessa människor 

kommer dock inte omfattas av presumtionen eftersom de har förhållit sig 

passiva under preskriptionstiden. En kortare preskriptionstid skulle helt enkelt 

kunna råda bot på en stor del av problemen vi har idag rörande limbo. En sådan 

ändring kan ske genom att korrigera bestämmelsen i utlänningslagen.  

7.2.6 En överklagbar rättsregel 

Det nuvarande utformandet av utlänningslagen innebär att 12 kap. 18 § 

utlänningslagen inte går att överklaga. Genom att införa en ändring i lagen som 

medför att bestämmelsen går att överklaga så kan en överinstans pröva 

riktigheten av Migrationsverkets beslut. Alla rättsstater torde sträva efter att en 

prövning är rättssäker – vilket vår nuvarande ordning inte är. Den kritik som 

riktades mot att den tidigare instansordningen inte var transparent och som man 

ville råda bot på genom att införa en ny instansordning, finns uppenbarligen 

kvar än idag. Jag har som tidigare nämnt försökt att utfå beslut rörande 12 kap. 



 

43 
  

18 § utlänningslagen från Migrationsverket, utan lyckat resultat. Eftersom att 

jag har försökt att utfå beslut sedan april i år torde mina misslyckanden inte 

kunna ses som ren otur. Genom att kunna överklaga bestämmelsen skulle dels 

en överinstans – som inte är första instans – kunna pröva riktigheten, dels 

skulle insynen i processen med största sannolikhet förbättras.  

Ett motargument till att bestämmelsen ska kunna överklagas skulle kunna vara 

att grundärendet oftast redan har prövats i flera instanser – och möjligheten till 

att överklaga bestämmelsen därför är obehövlig. Jag anser dock, oaktat om 

grundärendet redan har prövats i flera instanser, att en fråga om ett praktiskt 

verkställighetshinder inte nödvändigtvis har prövats i grundärendet. Det 

medför att frågan om huruvida det avsedda mottagarlandet inte vill ta emot 

personen kanske inte har prövats tidigare och en möjlighet till att kunna 

överklaga bestämmelsen borde därför införas.  

 Förarbetena nämner även att lagstiftaren reserverade möjligheten till att enbart 

kunna överklaga beslut rörande 12 kap. 19 § utlänningslagen i hopp om att 

kraftigt minska antalet prövningar av verkställighetshinder. Det som dock 

väcker frågor är varför lagstiftaren då samtidigt inte tog bort möjligheten att 

kunna lämna in ett obegränsat antal ansökningar enligt 18 § till 

Migrationsverket. En lagändring som medför att 18 § kan överklagas vore 

således en ändring i rätt riktning.  

7.2.7 Beaktande av eventuella hinder mot verkställighet ex officio vid 
grundprövningen 

Syftet med bestämmelsen i 8 kap. 7 § utlänningslagen är som tidigare nämnt att 

uppmana den sökande att snarast möjligt framföra de hinder mot av- eller 

utvisning som finns enligt hans eller hennes mening. Migrationsverket har 

således ingen skyldighet att ex officio beakta dessa hinder vid 

grundprövningen. En ändring i 8 kap. 7 § utlänningslagen som medför en 

skyldighet för Migrationsverket att beakta eventuella hinder vore en lösning för 

att så tidigt som möjligt upptäcka hinder mot verkställighet. Ju tidigare ett 

sådant hinder upptäcks, desto mindre torde risken bli för att asylsökande 

försätts i limbo.  
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7.3 Slutkommentarer 

Denna uppsats har belyst de rättsliga möjligheter som finns för att undvika att 

asylsökande hamnar i limbosituationer. Uppsatsen har även belyst hur 

presumtionen om uppehållstillstånd vid preskription används och vilka kriterier 

som krävs för att presumtionen ska aktualiseras. Slutligen har vissa 

konkretiserade problemområden kunnat utrönas som bidragande faktorer till 

limbosituationer och förslag på åtgärder för att undvika dessa har presenterats.  

Även om den grundläggande tanken är att ett av- eller utvisningsbeslut ska 

respekteras och att en prövning enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen ska vara 

restriktiv så torde med största sannolikhet fler än tio personer ha beviljats ett 

uppehållstillstånd år 2013 på grund av att det avsedda mottagarlandet inte vill 

ta emot personen i fråga. Ett sådant underrepresenterat antal tyder på att det 

finns brister i vårt nuvarande rättssystem. Är bristerna en följd av ovan 

identifierade problemområden, eller är det en följd av brist på 

medmänsklighet? Kan Migrationsverket verkligen påstå att artikel 1 och 7 i 

rättighetsstadgan har respekterats? Enligt min mening, tveksamt.   

Följden av detta enormt komplexa problem är att vi idag har närmare 10 000 

personer i Sverige som lever helt öppet i limbo i väntan på verkställighet. 

Dessa människor ägnar sin värdefulla tid åt att vänta. En väntan som kan 

undvikas genom att Sverige tar sitt ansvar och företar åtgärder.  
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Bilaga 1 

Intervju med Hanna-Marija Zivojinovic, biträdande jurist som nästan 

uteslutande arbetar med migrationsrätt på AE Nyströms Advokatbyrå i 

Stockholm 

Datum för intervjun: 3/10 2014 

Är du bekant med begreppet juridisk limbo? 

Ja, dessvärre är jag det. Juridisk limbo är ett begrepp som jag tyvärr blir 

tvungen att använda i allt för många ärenden. Vad den juridiska limbon beror 

på kan givetvis bero på de individuella omständigheterna, om det är fråga om 

ett barn eller vuxen och så vidare.  

Om det är fråga om en vuxen? 

I de ärenden jag har arbetat med så har ofta limbosituationer uppstått när 

mottagarlandet, av olika anledningar, vägrar att ta emot personen. Typfallet i 

dessa situationer brukar vara att sökande inte har erforderliga handlingar och 

ambassaden inte heller har bistått med detta. Sådana situationer kan av 

ambassader motiveras med att personen i fråga inte anses vara medborgare i 

landet.  

Inte anses medborgare i landet, hur menar du då? 

Jo, helt enkelt att det finns länder som inte anser vissa personer, som i och för 

sig är födda och uppvuxna inom territoriet, vara medborgare i landet. 

Problemet uppstår då dessa personer ska verkställas till mottagarlandet. Detta 

problem hänger ofta ihop med att dessa personer inte kan få några 

identitetshandlingar eller liknande och detta i sin tur har antingen sin grund i att 

personen inte anses vara medborgare i landet, eller för att personen – i sin 

kontakt med ambassaden – uppgett att den inte vill återvända till 

mottagarlandet. Mottagarlandet tycks då bedöma att om personen i fråga inte 

vill återvända till hemlandet, så är den heller inte riktigt välkommen dit.  
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Vad anser du att sådana limbosituationer beror på och finns det något 

man skulle kunna göra åt dessa från de svenska myndigheternas sida?  

Jo men som sagt, om man utgår från dessa situationer som nämnts ovan så 

anser jag att det finns en viss ironi i att utlänningen som har berättat om sina 

skyddsskäl, ska tvingas medverka till verkställigheten av sitt utvisningsbeslut. 

För till exempel utvisning till Iran eller Irak krävs nämligen att utlänningen 

frivilligt vill återvända till hemlandet för att denne ska kunna utfå 

resehandlingar. Givetvis kommer denne, som tvingats fly sitt hemland, inte 

med ärlighet kunna säga att den vill återvända. Den limbosituation som då 

uppstår blir att utlänningen å ena sidan vägras uppehållstillstånd och å andra 

sidan inte kan verkställas eftersom erforderliga handlingar inte ges av 

mottagarlandets myndigheter. I praktiken leder detta till att utlänningen hinner 

uppehålla sig i landet under hela preskriptionstiden. Däremot kommer denne 

med största sannolikhet inte beviljas ett permanent uppehållstillstånd enligt den 

presumtion om uppehållstillstånd som gäller, eftersom man från de svenska 

myndigheternas sida kommer bedöma det som att utlänningen inte medverkat 

till verkställigheten av utvisnings- eller avvisningsbeslutet. Men visst, jag 

köper att dessa situationer ändå medför vissa diskussioner kring huruvida 

utlänningen kan anses ha medverkat till verkställighet eller inte, även om jag 

som sagt anser att det är ironiskt att man å ena sidan söker skydd från 

skyddsgrundande behandling men å andra sidan åläggs att frivilligt avresa från 

Sverige. Däremot finns det de, enligt mig, mer uppenbara limbosituationer som 

uppstår helt utan utlänningens förskyllan. Det är de situationer där 

mottagarlandet inte anser utlänningen vara en medborgare i landet och därför 

inte vill ta emot denne. Detta kan yttra sig i att landets ambassad vägrar ge 

resehandlingar eller att landets myndigheter helt enkelt inte släpper in 

utlänningen när svenska polisen försökt att verkställa denne. Dessa problem 

anser jag vara särskilt problematiska och detta menar jag redan hänger ihop 

med hur handläggningen sett ut i grundärendet. Som bekant så är det ju 

sökande som har att göra sin hemvist, och därigenom sitt mottagarland, 

sannolikt.  
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Jag vet inte om du har hört talas om fallet Omar, men fallet handlar i 

korthet om en man som har hamnat i limbo då språkanalyser visar att han 

är från ett annat land än det han själv uppgett. Anser du att 

språkanalyser kan leda till limbo, och har du varit med om något sådant 

fall själv? 

Om sökande saknar handlingar så företas oftast en språkanalys. Detta ser jag 

som särskilt utbrett i de fall där sökande uppger sig komma från en plats/land 

där det råder inre väpnad konflikt, eller överhuvudtaget länder där den 

allmänna situationen medför en möjlighet till uppehållstillstånd. Jag är oerhört 

negativt inställd till språkanalyser så som de utförs idag överhuvudtaget, men 

framförallt till hur dessa värderas. En språkanalys kan enligt min mening på sin 

höjd användas för att bedöma sökandes språkliga bakgrund. Trots detta 

används dessa, utan stöd härför, som att det finns en koppling mellan den 

språkliga bakgrunden och hemvisten. Detta har jag upplevt som ett mycket 

stort problem eftersom mina klienter då bedöms komma från ett annat land än 

det som de själva uppgett. Konsekvensen blir att de försöker att bli verkställda 

till länder de inte är medborgare i, exempelvis somalier till Djibouti, armeniska 

syrier till Armenien och så vidare. Därutöver finns situationen där jag har haft 

klienter som har berättat att de är minoriteter i hemlandet och att det landets 

myndigheter inte vill utfärda resedokument på grund härav. Konsekvensen blir 

återigen en juridisk limbo där sökande inte kan verkställas till mottagarlandet 

eftersom den inte anses vara medborgare där.  

Har du något exempel på ett ärende där din klient idag befinner sig i 

limbo på grund av att det avsedda mottagarlandet inte vill ta emot 

personen? 

För ett tag sedan hade jag ett väldigt speciellt ärende. Ett sådant ärende som 

man inte kan släppa ifrån sig. Min klient var en ung man som var född i 

Afghanistan, men familjen flydde när han var nyfödd till Iran. Min klients 

pappa var från Afghanistan och mamman var från Iran. Min klient fick avslag i 

grundärendet och Migrationsverket och sedermera polisen försökte verkställa 

honom till Afghanistan. Problemet var dock att hans pappa aldrig registrerade 

honom i Afghanistan och i Iran så ärver man medborgarskap efter pappan, 
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vilket för min klient innebar att han blev statslös. Han var varken medborgare i 

Afghanistan eller Iran. När polisen försökte verkställa min klient till 

Afghanistan så tyckte de inte att han medverkade och han blev placerad i 

förvar. Han satt i förvaret i nio månader. Väl i förvaret blev han suicidal, han 

orkade inte mer, så han bad sin pappa skicka en falsk tazkira till honom. En 

tazkira är en afghansk identitetshandling. Min klient behövde den för att kunna 

bli verkställd till Afghanistan. Min klient var så pass desperat att han alltså bad 

sin pappa skicka en falsk handling till honom så att han skulle kunna bli 

verkställd till ett land han inte var medborgare i för att han inte orkade leva i 

limbo i Sverige längre. Med den falska handlingen blev han senare verkställd 

till Afghanistan. När min klient och poliserna hade landat i Kabul så upptäckte 

den afghanska gränspolisen att min klients identitetshandling var falsk, så han 

blev inte insläppt i landet utan var tvungen att återvända till Sverige. Efter att 

min klient återvänt till Sverige ansökte jag om verkställighetshinder enligt 12 

kap. 18 § utlänningslagen för min klients räkning och yrkade att praktiska 

hinder förelåg mot verkställighet. Migrationsverket gav avslag redan efter 

några dagar mot bakgrund av att de ansåg att min klient, genom att övertala 

den afghanska polisen att hans identitetshandling var falsk, hade försvårat hans 

utvisningsbeslut. Förstår du! Min klients tazkira var ju falsk! Han har nu varit i 

Sverige i 3 år, men det går inte att verkställa honom till varken Afghanistan 

eller Iran, eftersom att han inte är medborgare i något utav länderna. Han lever 

alltså i limbo. Jag har dessutom två gånger efter försöket ovan försökt att få 

igenom en ny ansökan om verkställighetshinder. Migrationsverket har dock 

gett avslag båda gångerna mot bakgrund av det som anförts enbart är tillägg 

eller modifikationer till det jag åberopat tidigare. Min klient fick ett intyg från 

den afghanska ambassaden i Stockholm som påvisade att hans tazkira faktiskt 

var falsk och att han inte förekom i något afghanskt register. Migrationsverket 

ansåg dock att den omständigheten inte utgjorde något hinder mot 

verkställighet eftersom att Afghanistan inte har någon fungerande 

folkbokföring samt att, även om folkbokföringen hade varit fullgod, så utgör 

omständigheten att han inte finns folkbokförd och således inte är medborgare 

endast ett tillägg det till det som tidigare åberopats. Jag kan med handen på 

hjärtat säga att det känns som att hans ärende är ett riktigt dödläge och jag 
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tycker det är så tragiskt att en ung man ska bli så pass missbehandlad av 

svenska myndigheter.  

Hur tror du att en sådan juridisk limbosituation kan undvikas? 

Min uppfattning är att lösningen givetvis beror lite på vilken bakomliggande 

situation som orsakat den juridiska limbon. Jag tror dock att ett viktigt första 

steg är att tillämpa de möjligheter som finns enligt 12 kap. 18 § 

utlänningslagen och att inte bara låta det vara en teoretisk möjlighet att 

praktiska verkställighetshinder resulterar i ett uppehållstillstånd. Jag upplever 

det som att Migrationsverket är oerhört restriktiva i sin bedömning avseende 

praktiska verkställighetshinder som grund för ett uppehållstillstånd. Detta blir 

ett särskilt stort problem eftersom det är en prövning som åligger 

Migrationsverket att göra och det blir då också väldigt viktigt att denna 

bedömning inte blir för snäv. Jag tycker att det ska vara en självklarhet att om 

utlänningen gör sannolikt att denne inte kommer att tas emot av 

mottagarlandet, att det också ska leda till ett verkställighetshinder i praktiken. 

Tyvärr blir det då en fråga om det utlänningen berättat räcker för att nå upp till 

beviskravet och min uppfattning är att det är i denna bedömning som 

Migrationsverket är väldigt restriktiva.  

Anser du att presumtionen om uppehållstillstånd vid preskription fyller 

sitt syfte? 

Nej det tycker jag inte. Jag har haft många så kallade ”presk-ärenden”. I dessa 

fall har det varit fråga om lite olika orsaker till att klienterna inte verkställts. 

Det som är intressant är att jag har haft två ärenden där klienterna varit i 

kontakt med såväl Migrationsverket som polisen under hela preskriptionstiden. 

Det har inte gått att verkställa dem eftersom de inte fått ut handlingar från 

mottagarlandets ambassader här i Sverige. Detta eftersom att de på ambassaden 

har fått förfrågan om de vill återvända till hemlandet, något som de i båda 

fallen förklarat att de inte kunnat. Detta har gett konsekvensen att de inte 

ansetts ha medverkat till verkställigheten. Det blir ett så oerhört märkligt 

resonemang som jag sa inledningsvis, att man flyr hit för att sedan säga att man 

vill återvända. Men detta hänger som sagt ihop med att det åligger utlänningen 

att i första hand avresa frivilligt. Men om detta inte är möjligt och ärendet ändå 
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överlämnas till polisen för verkställighet med tvångsåtgärder tycker jag inte att 

det är rimligt att fortsätta hävda att utlänningen har en skyldighet att lämna 

landet frivilligt. Det blir för mig konstigt att ta till tvångsåtgärder men att 

fortsätta hävda saker som ligger inom ramen för frivillig återresa. Det är 

väldigt viktigt att myndigheterna faktiskt tillämpar presumtionen. Jag tror inte 

att någon på byrån under alla de år som presumtionen funnits fått igenom ett 

uppehållstillstånd med stöd härav. Migrationsverket hittar alltid en massa 

konstiga orsaker till att sökande, eftersom det blir först vid en ny asylansökan 

som presumtionen aktualiseras, inte kan anses ha medverkat till 

verkställigheten av det ursprungliga av- eller utvisningsbeslutet och därför inte 

kan beviljas ett uppehållstillstånd på denna grund. I de fallen jag haft där det 

varit fråga om så kallade ”presk-ärenden”, alltså att det sedan tidigare finns ett 

lagakraftvunnet beslut som preskriberats, har jag också sett en ovilja hos 

migrationsdomstolen att närmare gå in på denna bedömning. Motiveringen hos 

migrationsdomstolen i detta avseende brukar vanligtvis stanna vid någon slags 

standardmotivering om att ”migrationsdomstolen delar Migrationsverkets 

bedömning om att personen X inte kan anses ha medverkat till verkställigheten. 

Preskription har således inte inträtt utan X:s förskyllan, varför 

uppehållstillstånd inte kan beviljas på denna grund”. Hur migrationsdomstolen 

gör sin bedömning avseende detta upplever jag tyvärr som svårt att veta 

eftersom det allt för ofta är sparsamma med motiveringen. Men som sagt, 

bättre bedömningar, och då framförallt mer logiska och rimliga bedömningar i 

frågan om presumtionen vid preskription tror jag också skulle kunna vara en 

lösning för att åtgärda juridiska limbosituationer.  

Har du någon gång haft ett ärende där du åberopat praktiska 

verkställighetshinder inom ramen för 12 kap. 19 § utlänningslagen? 

Ja, det finns ju ett avgörande, som jag inte kommer ihåg på rak arm vilket det 

var, där Migrationsöverdomstolen konstaterar att man kan beakta dessa inom 

ramen för 12 kap. 19 § utlänningslagen, och jag har faktiskt haft framgång med 

ett sådant ärende! 
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Menar du MIG 2011:26?  

Ja, så kanske det heter. Är det då domstolen säger att praktiska 

verkställighetshinder kan åberopas inom ramen för 12 kap. 19 § 

utlänningslagen om det är något skyddsbehov inblandat? 

Ja, precis! 

Detta har jag åberopat i ett ärende och fått igenom. Det var en situation där en 

man av en läkare hade bedömts ha en livshotande psykisk sjukdom. Så det 

praktiska verkställighetshindret i detta fall skilde sig lite från de situationerna 

vi har pratat om, eftersom det i detta fall gällde sjukdomstillstånd. I alla fall så 

anförde jag i ansökan om verkställighetshinder att han i första hand skulle få ett 

permanent uppehållstillstånd på grund av sjukdomstillståndet, alltså inom 

ramen för 12 kap. 18 § utlänningslagen. Migrationsverket ansåg dock, ironiskt 

nog, trots läkarnas intyg och hans sjukdomshistorik, att han inte led av ett 

livshotande sjukdomstillstånd. Och det jag kan tycka är anmärkningsvärt är att 

Migrationsverket kan anse sig bättre lämpade än läkare att bedöma 

hälsotillstånd, hur som helst så fick vi inte igenom det på denna grund vilket 

inte var helt oväntat, och detta gick som sagt inte att överklaga. Däremot hade 

jag anfört att internflyktsalternativet hade bortfallit på grund av hans psykiska 

tillstånd då han inte klarade av att ta hand om sig själv. Han var verkligen 

riktigt, riktigt dålig. I grundärendet hade man inte ifrågasatt trovärdigheten av 

asylskälen, varför det här med internflyktsalternativ givetvis var en väldigt 

viktig del i bedömningen av möjligheterna till återvändande. Eftersom han då 

blivit så sjuk ansåg jag att det heller inte fanns ett internflyktsalternativ 

eftersom det inte längre var rimligt att hänvisa honom till ett sådant. 

Migrationsverket var väldigt oprecisa i sin motivering, och anförde dels att 

detta egentligen är ett praktiskt verkställighetshinder inom ramen för 12 kap. 

18 § utlänningslagen. De uttryckte sig ungefär något i stil med att ”trots detta” 

så är han ändå inte tillräckligt sjuk för att inte kunna tillämpa sig av ett 

internflyktsalternativ. Men migrationsdomstolen tyckte annorlunda och gick 

helt på vår linje. De ansåg att det gjorts sannolikt att han var i så dåligt skick att 

det – sett till de personliga förutsättningarna – inte längre kunde anses föreligga 

ett internflyktsalternativ. Han riskerade därför skyddsgrundande behandling 
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och det fanns inget internflyktsalternativ. Han beviljades ett permanent 

uppehållstillstånd i migrationsdomstolen. Det var verkligen kul att se 

migrationsdomstolens bedömning i detta fall, det kändes som att de verkligen 

beaktat alla aspekter och inte bara avfärdade situationen. 
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Bilaga 2 

Intervju med Anna-Lena Johansson Hällerö 

Processförare, Förvaltningsprocessenheten, Migrationsverket i Hallonbergen 

Datum för intervjun 2014-10-16 

Är du bekant med begreppet juridisk limbo? 

Det kan betyda olika saker, men det du skriver om handlar ju om asylsökande 

som inte kan verkställas. Så jag antar att det är det du menar med juridisk 

limbo. 

Ja, precis. Vad anser du att sådana limbosituationer beror på och finns 

det något man skulle kunna göra för att undvika att asylsökande hamnar i 

limbo från de svenska myndigheternas sida?  

Det är viktigt att komma ihåg att orsaken till att sökande hamnar i limbo är att 

det i majoriteten av fallen brister i personens identitet och medverkan. Vi kan 

oftast inte verkställa personer eftersom de inte har några resehandlingar.  

Hur går prövningen till när en asylsökande i en ansökan om 

verkställighetshinder åberopar att det avsedda mottagarlandet inte vill ta 

emot personen? 

I verkställighetsärenden är det väldigt tydligt vem som har bevisbördan. Det är 

den sökande själv som måste styrka och visa varför denne inte kan återvända. 

Bevisbördan är tydlig.  

Om en sökande inte har några skriftliga uppgifter till styrkande av att det 

avsedda mottagarlandet inte kan ta emot personen i fråga så är alltså 

möjligheterna till att erhålla ett uppehållstillstånd små? 

Jag skulle säga att det är väldigt svårt att styrka ett sådant påstående utan 

skriftlig bevisning. Ett exempel som visar hur ett skriftligt dokument kan ge 

uppehållstillstånd är de asylsökande som kom från Kuba förr i tiden. De 
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personer som inte kunde återvända till Kuba fick ett papper på det från 

kubanska myndigheter – då är det klart! Ett uppehållstillstånd ges.  

Om en asylsökande redan i grundärendet har åberopat att det avsedda 

mottagarlandet inte vill ta emot personen i fråga, men inte har kunnat 

styrka det tillräckligt, och sedan i verkställighetsstadiet har införskaffat 

dokument som styrker att det avsedda mottagarlandet inte vill ta emot 

denne, hur bedömer ni en sådan situation? 

Jag skulle vilja säga att det handlar om hur bevisvärderingen har varit i 

grundärendet. Man får liksom titta på helheten. Det handlar även om varför 

personen inte har åberopat detta tidigare. Det är en bevisvärderingsfråga.  

Skulle ni vilja se någon ändring från lagstiftarens sida gällande de 

praktiska verkställighetshindrena i 12 kap. 18 § utlänningslagen? 

Det handlar inte om lagstiftning. Det handlar om vad den sökande har gjort och 

inte gjort. Har den sökande inte medverkat så finns det inget att ändra på i 

lagstiftningen. Ett medverkade är en förutsättning.   

Den senaste tiden har vi på nyheterna sett att palestinska asylsökande 

hungerstrejkade i Göteborg. En av anledningarna till hungerstrejken var 

att asylsökande palestinier menar att det finns hinder mot verkställighet 

till Gaza då Migrationsverket anser att de kan resa via Egypten. De 

asylsökande menar att Egypten inte ger dessa personer transitvisum och 

att det därför är omöjligt för dem att återvända till Gaza. Hur ser ni på 

förvaltningsprocessenheten på den omständigheten? 

Vi på Migrationsverket tittar på det hela tiden. Man kollar på situationen. 

Problemet med just transitvisum till Egypten är att vi faktiskt har kunnat 

verkställa personer till Gaza genom Egypten och de personerna har fått 

transitvisum. Situationen utreds just nu på vår rättsenhet och de jobbar väldigt 

mycket med att lösa problemen.  

Om en asylsökande efter att ha fått avslag på sin ansökan om asyl, avsäger 

sig sitt medborgarskap och åberopar att denne nu är statslös, hur 
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bedömer ni den situationen inom ramen för de praktiska 

verkställighetshindrena i 12 kap. 18 § utlänningslagen? 

Folk som vill stanna i Sverige kan ta till med drastiska åtgärder och ibland 

uppnår de sitt syfte. Vi kan även verkställa personer som är statslösa och 

medborgarskap är ingen förutsättning för återvändande.  

I förarbetena till utlänningslagen finns det väldigt lite information 

angående situationen där det avsedda mottagarlandet inte vill ta emot den 

asylsökande. Det står i princip enbart att en förutsättning för ett 

uppehållstillstånd på grund av praktiska hinder ska kunna beviljas är att 

den asylsökande inte ska ha försvårat verkställigheten. Ändå kan man läsa 

kommentarer där Migrationsverket menar att den asylsökande inte har 

medverkat. Anser du att det är skillnad på att inte medverka och att 

försvåra?  

Om du inte medverkar så försvårar du.  

 


