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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar skillnaden mellan Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas 

utredningsskyldigheter. Uppsatsen går ut både på att analysera gällande rätt och visa hur denna 

eventuellt kan ändras och förtydligas genom lagstiftning.  

 

Analysen tar särskilt sikte på effekten av att det finns en icke-lagreglerad utredningsskyldighet 

i den första instansen (Migrationsverket) och en utredningsskyldighet som gäller enligt lag i 

den andra instansen (migrationsdomstolarna) av migrationsprocessen. Analysen görs genom att 

först titta på de generella förvaltningsprocessrättsliga utredningsskyldigheterna som åligger 

domstolar enligt förvaltningsprocesslagen (1971:291) [FPL] samt myndigheter enligt 

förvaltningslagen (1986:223) [FL] och praxis. Av 8 § FPL framgår att alla förvaltnings-

domstolar har en lagstadgad utredningsskyldighet. Omfattningen av denna utrednings-

skyldighet ska bestämmas av målets beskaffenhet; en svårtolkad term som i kort innebär att 

partsförhållandena, vikten av målet, bevisbördan och huruvida beslutet är betungande eller ej 

för den enskilde avgör utsträckningen i vad domstolar måste utreda. Myndigheter har ingen 

direkt utredningsskyldighet enligt FL men väl skyldigheter som ger en viss antydan på en sådan 

skyldighet, t.ex. vägledningsskyldigheten enligt 4 § FL och skyldigheten att inhämta 

information från andra myndigheter enligt 7 § FL. Myndigheter har även en mer omfattande 

utredningsskyldighet enligt praxis och som en allmän förvaltningsrättslig princip. Även 

betydelsen av officialprincipen och skillnaden i de olika instansernas roller analyseras för att 

visa på skillnaden i Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utredningsskyldigheter.  

 

Därefter övergår uppsatsen i en mer materiellt migrationsrättslig del där den praktiska 

tillämpningen i alla instanserna inom migrationsprocessen redogörs för och jämförs. Här 

förklaras bl.a. skillnaden mellan olika typer av migrationsrättsliga ärenden, t.ex. asylärenden 

och övriga ärenden, samt den nya instans- och processordningens påverkan på utrednings-

skyldigheten inom migrationsprocessen.  

 

Frågan om att lagstadga om utredningsskyldigheten på myndighetsnivå tas därefter upp. Här 

tas först upp frågan om varför en generell lagstadgad utredningsskyldighet för myndigheter 

hittills har uteblivit. Det ges då en överskådlig redogörelse av en föreslagen bestämmelse om 

utredningsskyldighet i FL samt en bedömning av de eventuella konsekvenserna av en sådan 

lagändring. 
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Slutsatserna utgår från frågorna som ställs i början av uppsatsen. Skillnaden mellan Migrations-

verkets och migrationsdomstolarnas utredningsskyldigheter kan förklaras med vissa få punkter 

som benämns enligt följande: enpartsprocess, första instans och mer kontakt med de enskilda. 

Dessa punkter reflekterar de största skillnaderna mellan instanserna som leder till att 

utredningsskyldigheten måste tillämpas på olika sätt. Dessa punkter innebär även att 

Migrationsverket i praktiken måste ha en mer omfattande utredningsskyldighet med hänsyn till 

naturen av processen i denna instans. Den största delen av utredningen måste göras redan hos 

Migrationsverket. Migrationsdomstolarna ska sedan endast fylla i bristerna i utredningen. Det 

konkluderas att, medan instansernas utredningsskyldighet måste uttryckas på olika sätt, nivån 

för hur utrett ett visst ärende måste vara innan beslut fattas är densamma oavsett i vilken instans 

ärendet befinner sig.  

 

En annan slutsats är att utredningsskyldigheten aldrig har lagstadgats i FL av historiska och 

strukturella anledningar. Det argumenteras för att dessa anledningar inte ger fog för att fortsätta 

underlåta att lagstadga om myndigheters utredningsskyldighet. Det argumenteras vidare för att 

den nuvarande regleringen är otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt och att en tydligare 

lagreglering av myndigheters utredningsskyldighet skulle leda till en mer ändamålsenlig 

tillämpning av denna princip. 
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1. Inledning 

Officialprincipen innebär att den statliga parten i ett ärende ska se till att ärendet blir tillräckligt 

utrett för att kunna fatta ett materiellt riktigt beslut om detsamma. Denna princip har gällt inom 

förvaltningsrätten sedan gammalt.1 Frågan om i vilken utsträckning officialprincipen ska 

tillämpas hos förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar har dock alltid diskuterats. 

En bestämmelse om officialprincipen infördes i förvaltningsprocesslagen (1971:291) [cit. FPL] 

år 1972 i samband med förvaltningsreformen. Det ansågs samtidigt obehövligt att införa en 

bestämmelse om denna princip i lagen som reglerade förvaltningsmyndigheters förfarande.2 

Bestämmelsen om officialprincipen i 8 § FPL blev utformad på ett vagt sätt och den praktiska 

tillämpningen har varierat mycket över tid och ämnesområde. Tillämpningen av utrednings-

skyldigheten på myndighetsnivå har varit än mindre stabil och tydlig.3 Redan några år efter 

införandet av förvaltningsreformen uppmärksammades problemet med att ha en lagstadgad 

utredningsskyldighet för domstolar men inte för myndigheter.4 En bestämmelse om utrednings-

skyldighet i andra instansen men inte i första instansen innebär att ett och samma ärende 

behandlas enligt olika regler beroende på i vilken instans det befinner sig.  

 

Den svenska migrationsprocessrätten i dess nuvarande form är ett tämligen nytt rättsområde. I 

och med instans- och processreformen på området år 2006 har det tillkommit en domstols-

process i migrationsärenden. Det innebär att det nu även inom migrationsrätten finns en 

utredningsskyldighet både på myndighets- och domstolsnivå. Med anledning av denna nya 

process är det intressant att utreda i vilken utsträckning utredningsskyldighet gäller inom 

migrationsrätt och hur denna skyldighet varierar beroende på i vilken instans den tillämpas.  

 

År 2010 presenterades en statlig utredning om en ny förvaltningslag.5  Det föreslås i denna 

utredning att en bestämmelse om myndigheters utredningsskyldighet ska införas i förvaltnings-

lagen (1986:223) [cit. FL]. Det är därför även intressant att ta upp frågan om ett lagfästande av 

officialprincipen och dess eventuella konsekvenser för tillämpningen av utrednings-

skyldigheten hos Migrationsverket. 

 

                                                 
1 Petrén, s. 154. 
2 Petrén, s. 154. 
3 Jfr Petrén, s. 154. 
4 Petrén, s. 161 f.  
5 SOU 2010:29. 
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1.1 Frågeställningar 

Den centrala frågeställningen för denna uppsats är: 

- Vad är skillnaden mellan Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet?  

Flera tillhörande frågeställningar kommer även att diskuteras, såsom: 

- Varför har utredningsskyldigheten på myndighetsnivå inte lagstadgats i FL?  

- Vad skulle en lagreglering av en utredningsskyldighet på myndighetsnivå få för konsekvenser 

inom migrationsrättsområdet?  

Uppsatsen kommer alltså att fokusera på utsträckningen av utredningsskyldigheten inom 

migrationsrätt på myndighets- och domstolsnivå och huruvida denna skyldighet tillämpas på ett 

ändamålsenligt sätt. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa otydligheterna i den nuvarande regleringen av 

utredningsskyldigheten inom migrationsrätten. Denna uppsats har till mål att visa hur 

utredningsskyldighetens användning på myndighets- och domstolsnivå ska tolkas och hur en 

lagändring på detta område skulle leda till en mer effektiv och rättssäker process för den 

enskilde. Det är intressant att utreda detta område då det råder meningsskiljaktigheter och 

otydligheter om utredningsskyldighetens utsträckning på myndighets- och domstolsnivå. Det 

är intressant både för förvaltningsrätten i sin helhet och för migrationsrätten. I denna uppsats 

fokuseras det dock huvudsakligen på migrationsrätten då det möjliggör en mer avgränsad och 

djupare analys av problemet. Tillämpningen av utredningsskyldighet inom migrationsrätten är 

även speciellt intressant att utreda med tanke på den tämligen nya instans- och processreformen 

på området.  

 

1.3 Avgränsningar 

Migrationsrätt är ett underämne inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Det är därför nödvändigt 

att ta upp vissa saker som gäller generellt för förvaltningsrätten. Jag har dock valt att fokusera 

på just migrationsrätt och kommer därför använda mig främst av exempel från migrations-

domstolarna och behandla frågor som kan vara av intresse för tillämpningen av official-

principen inom migrationsrättsliga ärenden. Uppsatsen kommer att fokusera på skillnaden 

mellan myndigheters och domstolars utredningsskyldighet och kommer därför bara i mindre 

utsträckning beröra den enskildes bevis- och informationsbörda. En viss förklaring av den 
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enskildes roll måste dock göras för att klargöra hur officialprincipen fungerar. Denna uppsats 

kommer huvudsakligen att fokusera på processuella frågor och den materiella lagstiftningen på 

migrationsområdet kommer endast beröras i mindre utsträckning. Vissa exempel från 

migrationsdomstolarna kommer dock att redogöras för i syfte att belysa den aktuella 

problematiken.  

 

1.4 Metod och material 

Genom uppsatsen strävar jag efter att fastställa vad som är gällande rätt angående utrednings-

skyldigheten i migrationsrätt men försöker även analysera tillämpningen av densamma och 

utreda på vilka sätt tillämpningen kommer att ändras eller borde ändras. För att göra detta har 

jag behövt använda flera olika metoder.  

 

Jag har använt mig av en rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatisk metod går ut på att fastställa 

gällande rätt genom att applicera rättsregler på rättsliga problem.6 Detta görs genom att söka 

svaren i de traditionella rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.7 Utöver 

att fastställa rätten innebär rättsdogmatik även en viss analys av rätten.8 Det är inom rätts-

vetenskapen omdiskuterat vilken betydelse som ska tillmätas de olika rättskällorna. Jag har i 

denna framställan valt att följa det synsätt att lagar först ska beaktas, följt av praxis, förarbeten 

och sedan doktrin. Då uppsatsen till stor del behandlar myndigheters utredningsskyldighet har 

det inte varit möjligt att förlita sig på lag gällande dessa delar, då denna skyldighet inte är 

lagstadgad på ett generellt sätt för myndigheter. Jag har därför inte funnit det helt till-

fredsställande att endast tillämpa en rättsdogmatisk metod utan har därtill även använt en delvis 

rättssociologisk metod. Rättssociologi utgår inte, till skillnad från rättsdogmatik, från att 

verkligheten ser ut på samma sätt som rättskällorna föreskriver.9 Rättssociologi är inriktad på 

att besvara frågan om hur rättstillämpningen faktiskt ser ut i praktiken, oavsett om det stämmer 

överens med det som rättskällorna föreskriver.10 Jag har, på grund av att det i denna 

framställning ligger stort fokus på myndigheters tillämpning av officialprincipen, behövt ta in 

andra rättskällor utöver de traditionella, främst Justitieombudsmannens (cit. JO) avgöranden.11 

                                                 
6 Korling & Zamboni, s. 21. 
7 Korling & Zamboni, s. 21. 
8 Jfr Korling & Zamboni, s. 24. 
9 Korling & Zamboni, s. 208. 
10 Korling & Zamboni, s. 208. 
11 Det kan noteras att JO avgöranden är en av de traditionella rättskällorna inom förvaltningsrätten och kan 
anses vara på samma nivå som doktrin.  
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Dessa avgöranden ger ett uttryck för hur myndigheter har uppfattat och tillämpat sin utrednings-

skyldighet i praktiken. De rättssociologiska delarna är utspridda genom uppsatsen då jag har 

velat belysa hur myndigheter och domstolar i praktiken tillämpar sina utredningsskyldigheter. 

Den rättssociologiska analysen blir dock mest tydlig när myndigheters utredningsskyldighet 

berörs, t.ex. i kapitel 3.  

 

Förutom att fastställa och analysera gällande rätt, både hur den ser ut enligt rättskällorna och 

hur den ser ut i praktiken, har jag även tagit med inslag av rättspolitisk argumentation. Rätts-

politisk argumentation har till syfte att analysera om rätten ska ändras, t.ex. för att bättre uppnå 

ändamålet med lagen.12 Detta har jag gjort i syfte att visa att den nuvarande regleringen är 

otillfredsställande och att en lagändring krävs för att leda till ökad tydlighet gällande myndig-

heters tillämpning av officialprincipen. Den rättspolitiska metoden har främst använts i kapitel 

4 och 5 med hänsyn till förslag om att lagstadga om myndigheters utredningsskyldighet.  

 

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av de traditionella rättskällorna: lagar, 

förarbeten, praxis och doktrin. De lagar som har varit mest relevanta för de berörda frågorna är 

FPL, FL och utlänningslagen (2005:716) [cit. UtlL]. Viss praxis från Högsta förvaltnings-

domstolen (cit. HFD) har använts för att belysa innebörden av officialprincipen generellt inom 

förvaltningsrätten. Annars har ett urval avgöranden från Migrationsöverdomstolen (cit. MiÖD), 

samt ett migrationsrättsligt fall från Europadomstolen, använts för att visa omfattningen av 

utredningsskyldigheten inom migrationsprocessen. I ett fall har det varit relevant att hänvisa till 

ett avgörande från en migrationsdomstol. Det har även varit relevant att hänvisa till ett 

hovrättsavgörande under framställningen av tjänsteansvaret.  

 

Utöver de traditionella rättskällorna har jag i min utredning även använt JO:s ämbetsberättelser, 

en rapport om kvaliteten av svensk asylprövning, UNHCR:s handbok samt Migrationsverkets 

handbok. JO:s ämbetsberättelser belyser utsträckningen av myndigheters tillämpning av 

utredningsskyldighet i praktiken samt huruvida denna tillämpning lever upp till den som JO 

uppfattar som korrekt. ”Kvalitet i svensk asylprövning – en studie av Migrationsverkets 

utredning av och beslut om internationellt skydd” är en rapport som har gjorts av UNHCR i 

samverkan med Migrationsverket i syfte att analysera Migrationsverkets tillämpning av 

                                                 
12 Sandgren, s. 48. 
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flyktingkonventionen.13 Denna rapport har jag hänvisat till i mindre utsträckning för att visa 

några praktiska problem med Migrationsverkets förfarande och möjlighet att fullfölja sin 

utredningsplikt. UNHCR:s handbok är av stor praktisk betydelse i prövningen av asylärenden 

och har även slagits fast av MiÖD som en viktig rättskälla rörande förfarandet vid asyl-

prövning.14 Handboken har därför använts i uppsatsen som en källa om tillämpningen av 

utredningsskyldighet i asylärenden. Migrationsverkets handbok är även den av stor praktisk 

betydelse då den är en resurs för myndighetens tjänstemän i sitt beslutsfattande. Handboken är 

av intresse för denna uppsats eftersom den ger insikt i hur myndigheten själv uppfattar sin 

utredningsskyldighet och hur den instruerar sina tjänstemän att tillämpa denna skyldighet. För 

att belysa problem relaterade till Migrationsverkets utredningsskyldighet har jag vid ett tillfälle 

hänvisat till statistik från Migrationsverket angående andelen negativa beslut som överklagas.  

 

Då migrationsrätt är ett underämne inom förvaltningsrättsområdet har det varit relevant att ta 

upp en del domstols- och myndighetspraxis som gäller andra underämnen inom förvaltnings-

rättsområdet. En viss del av praxis är relevant för all förvaltningsrätt men jag har strävat efter 

att huvudsakligen ta upp sådan praxis som kan jämföras i sin karaktär med migrationsrätt. 

Rättsområden som jag i vissa sammanhang har bedömt som jämförbara med migrationsrätten 

är t.ex. socialrättsområdet,15 skatterättsområdet16 och, i ett fall, ansökan till vidareutbildning.17 

 

1.5 Terminologi 

Inom uppsatsen refereras ofta till ”myndigheter” och ”domstolar”. Termen ”myndigheter” 

kommer att användas för att beteckna förvaltningsmyndigheter och tar alltså inte sikte på 

domstolar, även om dessa är myndigheter.18 Med termen ”domstolar” åsyftas i denna uppsats 

olika former av förvaltningsdomstolar, d.v.s. allmänna förvaltningsdomstolar och migrations-

domstolar. Termen ”domstol” används aldrig i uppsatsen som hänvisning till allmänna 

domstolar. Termen ”beslutsmyndighet” används för att beteckna en förvaltningsmyndighet som 

har beslutat som första instans i ett ärende som sedan har överklagats.  

                                                 
13 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning.  
14 MIG 2006:1. 
15 Se t.ex. JO 1992/93 s. 319 och sektion 2.2.2 nedan samt JO 2004/05 s. 192 och sektion 4.4.2 nedan. 
16 När det gäller rättsområdenas starka officialprägel se t.ex. RÅ 1990 ref. 94 och sektion 3 nedan samt 
Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av migrationsärenden, s. 179 f. 
17 Se JO 1989/90 s. 325 och sektion 2.2.2 nedan, se även Lagerqvist Veloz Rocas jämförelse av ärenden om 
ansökan om vidareutbildning till ärenden om t.ex. svenskt medborgarskap, Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av 
migrationsärenden, s. 177. 
18 Strömberg & Lundell, s. 13. 
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När termen ”utredningsskyldighet” används åsyftas existensen av förvaltningsmyndighetens 

eller domstolens utredningsskyldighet och inte hur den materiella utredningsskyldigheten 

uttrycker sig i form av vilka uppgifter som behöver inhämtas för att konstituera ett fullgott 

underlag. 

 

2. Utredningsskyldighet i migrationsprocessen 

Migrationsrätten är ett underämne i rättsområdet förvaltningsrätt. De allmänna förvaltnings-

rättsliga lagarna och principerna är därför tillämpliga. Utredningsskyldighet inom migrations-

rätten är närsläktad med utredningsplikten för alla myndigheter och förvaltningsdomstolar. 

Förutom att behöva rätta sig efter bestämmelserna i FL och FPL har Migrationsverket och 

migrationsdomstolarna den speciella utlänningsrättsliga lagstiftningen att följa, huvudsakligen 

UtlL. 

 

FPL reglerar utredningsskyldighet i förvaltningsdomstolar genom officialprincipen i § 8. Det 

finns ingen jämförbar bestämmelse på myndighetsnivå i migrationsprocessen, varken i FL eller 

UtlL. FL innehåller bestämmelser som antyder att det finns en utredningsskyldighet under vissa 

omständigheter.19 Officialprincipen gäller på myndighetsnivå som en allmän förvaltnings-

rättslig princip och enligt praxis. Det är dock inte fastställt precis hur långt utredningsplikten 

ska sträcka sig enligt FPL och än mindre som allmän förvaltningsrättslig princip på 

myndighetsnivå.20  

 

2.1 Officialprincipen enligt 8 § FPL 

Enligt 8 § FPL ska rätten ”se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”. 

Officialprincipen är således ett uttryck för domstolens ansvar att se till att det finns ett god-

tagbart beslutsunderlag. Sedan införandet av tvåpartsprocess har den kontradiktoriska principen 

utgjort utgångspunkten för processen i förvaltningsdomstol.21 Den kontradiktoriska principen 

innebär, till skillnad från den inkvisitoriska principen, att parterna ska ta fram den största delen 

av utredningen. Domstolen har ett sekundärt ansvar att sedan ta fram de uppgifter som parterna 

inte har utrett själva som krävs för att fatta beslut. Rätten kan utöva sin utredningsplikt genom 

                                                 
19 Se sektion 2.2 nedan. 
20 Se t.ex. Petrén, s. 154 som uttalade att tillämpningen av officialprincipen ”varierat starkt från fall till fall”. 
21 Se 2.4 och von Essen, s. 83 och 9 – 19 §§ FPL. 
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processledning eller genom att inhämta information själv. Rätten ska i första hand utöva 

processledning genom att med frågor och påpekanden avhjälpa bristerna i målet.22 Rätten ska 

endast undantagsvis inhämta kompletterande utredning själv.23  

 

Officialprincipen jämförs ofta som motsats till, den inom allmänna processer gällande, 

förhandlingsprincipen. Detta är en olycklig jämförelse enligt von Essen som menar att official-

principen som knyter an till utredningsansvaret är gemensam för alla juridiska processer, den 

måste bara anpassas efter karaktären av processen.24 Förhandlingsprincipen utgår, till skillnad 

från officialprincipen, ifrån att parterna lägger fram och bevisar sin sak utan att domstolen i 

materiellt hänseende får lägga sig i.25 Förhandlingsprincipen blir mer utryckt i mål mellan 

jämbördiga parter, den kan dock aldrig bli helt ledande i förvaltningsrättsliga mål utan 

domstolen har alltid det yttersta ansvaret genom officialprincipen. Det föreligger i princip alltid 

ett mer eller mindre starkt allmänt intresse i att fatta materiellt riktiga beslut i förvaltningsmål 

och domstolen ska därför se till att det finns ett tillfredsställande beslutsunderlag.26 Det kan i 

detta sammanhang även erinras om att det är domstolen som ex officio gör bedömningen om 

huruvida processledning behövs.27 Parter kan inte yrka om processledning eller begära att den 

ska vara mer eller mindre omfattande.28 

 

Utredningen i förvaltningsmålet ska vara fullgod för att man ska kunna fatta ett materiellt riktigt 

beslut. Det är inte fråga om att utreda alla omständigheter som finns i målet.29 Det är omöjligt 

att precisera på ett generellt sätt vad som utgör ett fullgott beslutsunderlag. Det måste bedömas 

i det enskilda fallet med belysning från tidigare praxis på området. Generellt kan dock sägas att 

domstolen har en skyldighet att utreda de otydliga omständigheterna som är av betydelse för 

utgången i målet.30 Detta kan ta formen av att t.ex. inte avgöra målet utan tillgång till de av den 

enskilde åberopade handlingar,31 att ex officio utreda om det är oklart huruvida förutsätt-

ningarna för att tillämpa en viss bestämmelse är uppfyllda,32 eller att tillåta vittnesbevisning när 

                                                 
22 von Essen, s. 102. 
23 von Essen, s. 102 samt prop. 2012/13:45 s. 116. 
24 von Essen, s. 83. 
25 Dahlgren, s. 392 fotnot 13.  
26 Ragnemalm, s. 82 samt prop. 1971:30 s. 526. 
27 von Essen, s. 117. 
28 von Essen, s. 117. 
29 Prop. 2012/13:45 s. 115 och von Essen, s. 84. 
30 T.ex. RÅ 1982 Ba 9.  
31 RÅ 2002 ref.22, även delvis liknande RÅ 2001 ref. 61. 
32 RÅ 1990 ref. 94, se även sektion 3 nedan för en genomgång av rättsfallet.  
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en omständighet är oklar.33 Domstolens utredningsskyldighet kan också innebära att domstolen 

själv måste ta del av viss information för att rätteligen avgöra målet.34 

 

Enligt 8 § 2 st. ska rätten genom frågor och påpekanden verka för att parterna avhjälper 

otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar. Von Essen har lagt fram tre fall i vilka 

behov av processledning kan uppkomma.35 Det första fallet är när parterna har uttryckt sig 

otydligt, när det förekommer språkliga brister. Rätten ska i sådana fall först försöka tolka 

partens uttalande och vid oklarhet processleda parten för att klarlägga betydelsen av 

uttalandet.36 Det andra fallet i vilket domstolar ska processleda är när det föreligger rättsliga 

brister.37 Rättsliga brister innebär att parten inte har kommit med tillräcklig utredning för att 

stödja sin sak. Rätten ska hjälpa parten att ta fram omständigheterna som är relevanta för talan. 

Denna processledning ska huvudsakligen riktas mot den enskilde parten och processledning av 

den offentliga parten torde vara ytterst begränsad.38 Det tredje fallet när processledning kan 

behövas är det som von Essen kallar för ”domstolens bedömningar”. Med detta menar von 

Essen att domstolen ska processleda parten om domstolen kommer att t.ex. grunda sitt av-

görande på andra förhållanden än de som parten har uppgett eller tillämpa en annan rättsregel 

än den som parterna har åberopat.39 

 

Rätten ska även enligt 8 § 3 st. se till att inget onödigt förs in i målet och avvisa överflödig 

utredning. Även detta stycke tar sikte på att tydliggöra domstolens ansvar för målets utredning 

genom att rikta parternas fokus in på det som är relevant för målets utgång.40  

 

2.1.1. Målets beskaffenhet 

Utsträckningen i vilken officialprincipen tillämpas beror på målets beskaffenhet. Målets 

beskaffenhet innefattar den materiella karaktären av målet samt partsförhållandena. Målets 

materiella karaktär styrs av bestämmelser i lagstiftningen om enskilda och allmänna intressen 

och vikten av dessa intressen.41 Partsförhållanden spelar också roll, t.ex. om det finns flera 

                                                 
33 RÅ 1996 not. 81. 
34 RÅ 2008 not. 50. 
35 von Essen, s. 102 f.  
36 von Essen, s. 103 f.  
37 von Essen, s. 111. 
38 von Essen, s. 112. 
39 von Essen, s. 114 ff.  
40 von Essen, s. 120. 
41 von Essen, s. 89. 
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enskilda parter eller om det rör sig om en enskild part och en företrädare för det allmänna. I 

migrationsrättsliga mål finns det aldrig flera motstående enskilda intressen. Migrations-

processen i överinstans utgörs alltså av en enskild part och en allmän part, Migrationsverket.42 

Från perspektivet att förvaltningsprocessens centrala funktion är att fungera som en kontroll-

mekanism av förvaltningsmyndigheters beslut, ett synsätt som von Essen förespråkar, är det 

klart att domstolen ska ge mer processledning till den enskilde parten än till den offentliga 

parten.43 Det är mindre klart i vilken utsträckning rätten ska processleda den offentliga parten, 

det torde dock bero på målets beskaffenhet i övrigt. En domstol kan dock ibland, om det krävs 

för att utredningen ska vara fullgod, vidta utredningsåtgärder som avser förhållanden som inte 

har berörts av den offentliga parten.44 Von Essen nämner t.ex. att migrationsdomstolar 

emellanåt tar in landinformation som Migrationsverket inte har åberopat och som är till nackdel 

för den enskilde.45 Detta ska dock endast ske när införandet av dessa omständigheter krävs för 

att utredningen ska vara fullgod.  

 

En viktig faktor som påverkar tillämpningen av officialprincipen är huruvida det rör sig om ett 

beslut som är betungande för den enskilde eller ett där den enskilde istället har sökt en förmån.46 

Huvudregeln är att myndigheten har en större utredningsskyldighet när det handlar om ett beslut 

som är betungande för den enskilde. I sådana mål brukar det allmänna ha hela utredningsbördan. 

Officialprincipen gäller även i ärenden där det har sökts en förmån men med en något 

modifierad tillämpning.47 Domstolen har ansvaret för att den sökande känner till vilken 

information som krävs för att fatta ett beslut om ärendet. Det är sedan den sökandes ansvar att 

skaffa fram denna information med risk att det annars fattas ett för den sökande oförmånligt 

beslut.48 Dessa regler gäller dock med viss modifikation inom migrationsrätten. Migrationsrätt 

innefattar en stor mängd olika ärenden som kan gälla allt från en ansökan om ett turistvisum till 

att söka asyl. Karaktären av asylrätt, som har sin grund i fri- och rättigheter samt internationella 

förpliktelser, innebär att dessa ärenden inte kan behandlas som vanliga ansökningsärenden.49Att 

söka asyl kan således inte direkt jämföras med att söka en förmån i övriga förvaltningsrättsliga 

ärenden.  

                                                 
42 Se sektion 3.1 nedan om instans- och processordningen i migrationsrätt. 
43 Se sektion 2.4 och von Essen, s. 94. 
44 von Essen, s. 101. 
45 von Essen, s. 101. 
46 von Essen, s. 91. 
47 Ragnemalm, s. 82. 
48 Ragnemalm, s. 82. 
49 Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av migrationsärenden, s. 160 och se sektion 3 nedan. 
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En närliggande aspekt som påverkar omfattningen av officialprincipen är vikten av målet för 

den enskilde. Om målet är av stor vikt för den enskilde krävs mer utredning för att anse att 

beslutsunderlaget är tillräckligt och vice versa.50 Det finns inga generella regler om vilka sorters 

mål som anses vara viktigare än andra. Detta måste i princip bestämmas i det enskilda fallet.51 

Målets allmänna vikt ska bestämmas utifrån en mängd faktorer såsom beviskravet i målet, vem 

som har bevisbördan och huruvida beslutet är betungande eller ej.52  

 

En annan omständighet som kan påverka tillämpningen av officialprincipen är att vissa mål-

typer har en form av åberopsbörda som innebär att domstolen inte kan pröva skäl som inte 

uttryckligen har åberopats av parterna.53 Denna princip gäller dock inte i migrationsmål varför 

det inte finns anledning att närmare gå in på densamma.  

 

2.2 Utredningsskyldighet enligt FL 

Som ovan nämnt finns det ingen bestämmelse i FL som är direkt jämförbar med 8 § FPL. 

Officialprincipen är inte lagstadgad generellt på myndighetsnivå utan tillämpas som en allmän 

förvaltningsrättslig princip. Myndigheters officialprincip bekräftas även av praxis och av JO:s 

avgöranden. FL innehåller dock delvis liknande regler som ger uttryck för myndigheters 

utredningsskyldighet. Myndigheter har även en utredningsskyldighet enligt EU-rätt i form av 

omsorgsprincipen, en del i den bredare principen om god förvaltning.54 Principen om god 

förvaltning har satt ett begränsat avtryck i rättspraxis55 och den svenska regleringen av 

utredningsskyldighet på området är förenlig med de EU-rättsliga principerna.56 Av dessa skäl 

finns det inte anledning att gå närmare in på den EU-rättsliga regleringen. 

 

2.2.1 Vägledningsskyldighet enligt 4 § FL 

Myndigheter har enligt 4 § FL en vägledningsskyldighet, även kallad serviceskyldighet. Denna 

skyldighet innebär att myndigheter måste ge anvisningar om vilka uppgifter som behöver 

inkluderas i en ansökan, ge allmänna råd om myndighetens verksamhetsområde och hjälp med 

                                                 
50 von Essen, s. 92. 
51 von Essen, s. 92 och se sektion 3 nedan om vikten och gradering av olika migrationsrättsliga ärenden. 
52 von Essen, s. 91, 
53 von Essen, s. 92 f. 
54 Lagerqvist Veloz Roca, Gränsöverskridande, s. 33. 
55 Reichel, s. 521. 
56 Reichel, s.  
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att fylla i blanketter. Av serviceskyldigheten kan det även anses framgå att myndigheten ska ge 

anvisningar om hur utredningen bör kompletteras.57 Vägledning ska ges med hänsyn till 

”frågans art”. Denna term kan liknas med ”målets beskaffenhet” i 8 § FPL. Hänvisningen till 

frågans art innebär att myndigheter ska kunna ge mer eller mindre upplysningar beroende på 

vikten av frågan. Skyldigheten gäller ex officio, d.v.s. det krävs inte att någon ska begära hjälp 

utan myndigheten ska självmant ge vägledning.58 Vägledningsskyldighet tar dock främst sikte 

på myndigheters generella verksamhet och inte specifikt på ärendehandläggning.59  

 

Edelstam menar att den lagstadgade utredningsskyldigheten i FL blev minst lika långtgående 

som i FPL med tanke på att 4 § ska tillämpas ex officio, även om hon medger att en formulering 

som stämmer bättre överens med den i 8 § FPL hade varit önskvärd.60 Detta påstående är dock 

hårt kritiserat och det tycks inte finnas något belägg för detta synsätt.61 Det torde nu i efterhand 

anses klart att 4 § FL inte ger uttryck för samma form av omfattande officialprincip som är 

stadgad i 8 § FPL. Omständigheten att myndigheters utredningsskyldighet ofta refereras till 

som en ”allmän förvaltningsrättslig princip” eller att den gäller ”enligt praxis” tydliggör att 

myndigheter har en mer långtgående utredningsskyldighet än den som är lagstadgad i FL. 

 

2.2.2 Skyldighet att inhämta information från andra myndigheter enligt 7 § 

FL 

Enligt 7 § 2 st. FL ska myndigheter inhämta information och upplysningar från andra 

myndigheter om sådana behövs. Detta kan ske antingen i form av att myndigheten inhämtar 

informationen själv eller ber den enskilde skaffa fram informationen från en annan myndighet. 

Myndigheter har alltid en möjlighet att inhämta uppgifter från andra myndigheter. Det kan 

tolkas som att myndigheter är skyldiga att inhämta informationen själva från andra myndigheter 

om det skulle leda till en enkel, billig och snabb handläggning enligt st. 1.62 Detta framgår dock 

inte ordagrant av lagtexten utan det framgår att myndigheten ska ”beakta möjligheten” att 

inhämta upplysningar från andra myndigheter. I utredningen om en ny FL har paragrafen tolkats 

som att myndigheten, för att fullfölja kravet om snabb och enkel handläggning, bara måste 

                                                 
57 Ragnemalm, s. 83. 
58 Hellners & Malmqvist, s. 75. 
59 SOU 2010:29 s. 399. 
60 Edelstam, s. 112. 
61 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 61. 
62 Hellners & Malmqvist, s. 102 – här har 7 § tolkats på detta sätt. 
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”beakta möjligheten” och att paragrafen inte är en skyldighet i sig.63 Myndigheter har ingen 

skyldighet att inhämta uppgifter från andra enskilda än den sökande, något som skiljer 

bestämmelsen från 8 § FPL.64  

 

Som ett exempel på omfattningen av myndigheters utredningsskyldighet enligt 7 § FL kan 

nämnas JO 89/90 s. 325. Ärendet handlade om tre studenter som hade sökt en legitimationskurs 

och fått avslag från Stockholms intagningsnämnd för gymnasieskolan med motiveringen att 

dessa studenters gymnasieutbildning inte var behörighetsgrundande för den aktuella kursen. 

Efter studenternas klagomål kom det till nämndens kännedom att anledningen till att student-

erna nekades inträdde till kursen som de önskade var att rektorn för deras gymnasieutbildning 

inte hade utfärdat ett tillräckligt utförligt intyg på utbildningens innehåll. Ett mer utförligt intyg 

gjordes därefter vilket ledde till att studenternas ansökan beviljades, dock med effekten att 

studenterna blev tvungna att vänta ett läsår innan de kunde påbörja kursen. Frågan som JO 

behandlade var huruvida intagningsnämnden hade brustit i sin utredningsskyldighet genom att 

ha avgjort ärendet utan att ha, ex officio, tagit kontakt med rektorn för gymnasieutbildningen. 

JO nådde slutsatsen att intagningsnämnden hade haft ganska fyllig utredning i ärendet från 

början och hade därför inte åsidosatt sin skyldighet enligt 7 § FL. JO uttryckte dock att det vore 

önskvärt om myndigheter skulle, i större utsträckning, samråda med varandra för att undvika 

att enskilda drabbas negativt av myndigheters misstag. Detta speciellt när det, som i detta fall, 

gäller myndighetsbeslut som kommer att utgöra grunden för andra myndighetsbeslut.  

 

Lagerqvist Veloz Roca har uttalat att detta JO-ärende kan vara jämförbart med vissa migrations-

ärenden, såsom anknytningsärenden och medborgarskapsärenden.65 Dessa ärenden menar hon 

är, liksom en ansökan om vidareutbildning, livsavgörande även om det oftast inte är fråga om 

liv och död. Det måste alltså hållas i åtanke att detta ärende gällde ett ansökningsförfarande 

som, fast det var av stor vikt för den enskilde, inte kan anses jämförbart med de mer livsviktiga 

ärendena såsom asylärenden eller socialärenden. Om en liknande situation skulle uppstå när det 

gäller en asylansökan torde det krävas en bättre samverkan mellan myndigheter.66  

 

                                                 
63 SOU 2010:29 s. 399. 
64 Edelstam, s. 117. 
65 Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av migrationsärenden, s. 177. 
66 T.ex. om det skulle gälla information från en ambassad eller ett intyg från en läkare gällande tortyrskador är 
det troligt att Migrationsverket skulle åläggas en mer omfattande utredningsskyldighet, se t.ex. RC mot Sverige 
och sektion 3.2 nedan samt MIG 2012:2 och sektion 3.3 nedan. 
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Ett annat JO-ärende, JO 1992/93 s. 319, har nämnts som ett bra exempel på frågan om 

utsträckningen av myndigheters utredningsskyldighet.67 Ärendet handlade om en socialtjänsts 

och polismyndighetens underlåtelse att på ett effektivt sätt utreda och handlägga ett ärende om 

barnmisshandel. En fyra-årig pojke avled till följd av upprepad misshandel av sin mor och 

styvfar. Misshandeln hade pågått i flera månader. Alla i familjen var tyska medborgare och 

hade vistats i Sverige i ungefär sex månader. Redan samma månad som familjen kom till 

Sverige anmäldes den av sjukvårdpersonal till det lokala socialkontoret där familjen vistades 

vid tiden. Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet att, utan dröjsmål, inleda utredning av 

vad som kommit till nämndens kännedom och som kan komma att föranleda någon åtgärd av 

nämnden. Trots att det hade angivits allvarliga omständigheter i anmälan utredde inte 

handläggaren på socialkontoret familjens förhållanden. Utredningen riktades istället in på 

familjens vistelse i Sverige och huruvida den borde omgående återvända till Tyskland. Det 

vidtogs ingen vidare åtgärd. Ärendet registrerades inte direkt efter anmälningen utan först i 

samband med en ny anmälan fyra månader senare. Till följd av underlåtelsen att registrera 

ärendet på ett korrekt sätt kunde de anteckningar som hade gjorts i ärendet inte återfinnas när 

en ny anmälan kom in.  

 

Ärendet bollades mellan flera handläggare. Ingen av dessa gjorde ett hembesök eller inhämtade 

närmare utredning i ärendet, trots att missförhållandena anmäldes flera gånger och angavs som 

brådskande. Efter socialkontorets underlåtelse att agera hade ärendet även anmälts till polisen. 

Polismyndigheten erhöll också kritik från JO för sin bristfälliga handläggning i ärendet. JO 

kritiserade de båda myndigheter som hade befattat sig med ärendet för att inte omgående ha 

registrerat ärendet och dokumenterat alla relevanta uppgifter. JO menade vidare att myndig-

heternas handläggning hade varit oorganiserad och inte föranlett de åtgärder som borde ha 

vidtagits i ett sådant fall. Kontakter mellan myndigheter ska tas ex officio vid behov och 

myndigheterna hade brustit i sin skyldighet att samverka med varandra. Vid anmälan som kan 

innebära en allvarlig fara för liv eller hälsa ska de berörda myndigheterna omedelbart ha inlett 

undersökning. JO var mycket kritisk mot de involverade handläggarna och den tillförordnade 

chefen för socialkontoret dömdes även för tjänstefel.  

 

Detta ärende torde, med hänsyn till den stora faran för liv och hälsa, kunna jämföras med 

asylärenden. Om liknande brister skulle uppstå i Migrationsverkets handläggning av en 

                                                 
67 Bohlin & Warnling-Nerep, s. 58 f.  
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asylansökan skulle det kunna leda till en felaktig utvisning av den sökande och risk för 

kränkningar av den sökandes mänskliga rättigheter.  

 

2.3 Betydelsen av officialprincipen 

Officialprincipen definierades inte i förarbetena till FPL. Det framstod som om official-

principens innebörd skulle ha varit allmänt känd.68 Någon enhetlig betydelse av official-

principen går dock inte att hitta inom doktrinen. I propositionen till FPL var remissyttrandena 

flertaliga och oeniga om utformningen av bestämmelsen, hur förfarandet skulle gå till och hur 

långt principen skulle sträcka sig.69 Några aspekter kring innebörden av officialprincipen torde 

dock gå att identifiera och dessa omständigheter måste anses gälla både myndigheters och 

domstolars utredningsskyldigheter.  

 

Petrén summerade officialprincipens springande punkt redan på 1970-talet i den följande 

frågan: ”i vilka fall skall rätten avlägsna oklarheter som är av utslagsgivande betydelse för 

målets avgörande och i vilka fall skall rätten i stället låta en part som brustit i sin utredningsplikt 

bära följden av sin underlåtenhet eller oförmåga?” 70 Med andra ord är det fråga om när ett mål 

ska utredas vidare av domstolen eller när domstolen kan låta bli att utföra mer utredning med 

resultat att parten inte uppnår den önskade utgången.  

 

Officialprincipens funktion kan sägas vara att bevaka de intressen som finns i målet, både de 

enskilda och de allmänna.71 Den förvaltningsrättsliga utredningsskyldigheten ska även vara så 

utförlig att den enskilde kan tillvarata sina rättigheter gentemot myndigheter utan att behöva 

anlita ett juridiskt ombud.72 Officialprincipen ska dock inte gälla i sådan stor utsträckning att 

den enskilde kan behålla sig helt passiv.73 Officialprincipen måste även vara flexibel för att 

kunna anpassas efter den varierande floran av mål med olika beskaffenhet som förekommer 

inom förvaltningsprocessen.74  

 

                                                 
68 Dahlgren, s. 391. 
69 Prop. 1971:30 s. 527 ff. 
70 Petrén, s. 156. 
71 Dahlgren, s. 391. 
72 Edelstam, s. 104. 
73 Prop. 1971:30 s. 529 f. 
74 Jfr von Essen, s. 82. 
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Officialprincipen ska gälla i princip alla mål hos förvaltningsdomstol.75 Det har uttryckts att 

officialprincipen torde sträcka sig minst lika långt i de allra flesta förvaltningsmålen som i 

brottmål. Detta innebär att officialprincipen oftast torde sträcka sig längre i förvaltningsmål än 

i alla målen som förekommer i allmänna domstolar.76 Hur det förhåller sig i praktiken är dock 

en annan fråga. Dahlgren menar att förvaltningsdomstolar i verkligenheten är väldigt passiva 

när det kommer till materiell processledning, d.v.s. när det gäller deras möjlighet att ta in mer 

utredning.77  

 

2.4 Utredningsskyldighet i tvåpartsprocessen 

Till skillnad från i civil- och straffprocessen var enpartsprocess tidigare den mest vanligt 

förekommande processtypen inom förvaltningsprocessen.78 I enpartsmål, även känt som 

inkvisitoriska mål, finns det en enskild som är part i målet och ingen motpart från det allmänna 

utan bara domstolen. I en enpartsprocess måste domstolen alltså både döma i målet och 

representera det allmänna.79 Över tid har förvaltningsprocessen så småningom kommit att 

domineras av tvåpartsprocesser som baseras på den kontradiktoriska principen.80 År 1995 

infördes en bestämmelse, 7 a §, i FPL som föreskriver att den myndighet som först beslutade i 

ett ärende ska bli den enskildes motpart i domstol om myndighetens beslut överklagats. Detta 

har lett till att det nu föreligger en tvåpartsprocess i nästan alla förvaltningsrättsliga mål.  

 

Tvåpartsprocess ska leda till fylligare procesmaterial då båda parter inspirerar varandra till 

argumentation.81 Parterna ska med andra ord försörja för den större delen av utredningen med 

resultatet att målet blir tillfredsställande utrett.82 Det var ofta svårt i enpartsmål för den enskilde 

att komma med fullgod utredning när denne inte visste vad en motpart skulle lägga fram som 

motargument. Den enskilde hade i enpartsmål den tunga bördan att behöva övertyga domstolen 

att beslutsmyndigheten hade haft fel samtidigt som domstolen skulle behöva beakta det 

allmännas intressen inom ramen för sin utredningsskyldighet.83 En tvåpartsprocess avlastar 

                                                 
75 Prop. 1971:30 s. 291. 
76 Dahlgren, s. 392. 
77 Dahlgren, s. 392. 
78 Lavin, Civilprocessen och förvaltningsprocessen, s. 75. 
79 Lavin, Civilprocessen och förvaltningsprocessen, s. 75. 
80 Lavin, Förvaltningsprocess 2000, s. 100. 
81 Prop. 1995/95:22 s. 78. 
82 SOU 2009:56 s. 143. 
83 Lavin, Civilprocessen och förvaltningsprocessen, s. 76. 
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även domstolen som kan fokusera på rättsskipningen istället för att vara ensam ansvarig för 

utredningen och kan få ett fylligare beslutsunderlag med hjälp av parterna.84 

 

I RÅ 2006 ref. 46 meddelade HFD prövningstillstånd i kammarrätten i ett mål om kostnad för 

boende enligt 8 kap. socialtjänstlag (2001:453) [SoL] där länsrätten inte hade fullgjort sin 

utredningsskyldighet. Länsrätten grundade sitt avgörande på kommunens uppgifter utan 

närmare utredning. Här slog HFD fast att officialprincipen ska gälla utan hinder av att det hade 

blivit en tvåpartsprocess. HFD uttalade vidare att det åligger domstolen ett stort ansvar att se 

till att målet blir tillräckligt utrett i mål som detta med ojämna styrkeförhållanden mellan 

parterna.  

 

2.5 Migrationsverkets respektive migrationsdomstolarnas roller 

”För rättsskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och 

kommunala förvaltningsmyndigheter” lyder 1 kap. 8 § regeringsformen (1974:152) [RF]. 

Migrationsverket är i egenskap av förvaltningsmyndighet skyldigt att förverkliga den materiella 

utlänningsrättsliga lagstiftningen genom handläggningen av migrationsrättsliga ärenden. 

Migrationsverkets huvuduppgift är alltså att fatta materiellt riktiga beslut i enlighet med UtlL 

och de andra utlänningsrättsliga författningarna. Migrationsdomstolarna har å andra sidan en 

skyldighet att granska Migrationsverkets beslut. Von Essen menar att domstolar inte har ett 

ansvar att aktivt försöka inhämta faktaunderlag för att förverkliga de intressen som finns i den 

materiella lagstiftningen.85 Domstolar ska i stället garantera den enskildes rättssäkerhet genom 

att kontrollera myndigheters beslut. På domstolsnivå står alltså den enskildes rättssäkerhet i 

fokus snarare än den materiella lagstiftningen. Att förvaltningsdomstolarna är avsedda att vara 

en garant för den enskildes rättssäkerhet nämndes även i förarbetena till FPL.86 

 

Tyngdpunkten i förvaltningsprocessen ska ligga i första instans.87 Migrationsprocessen är inget 

undantag från denna regel utan tyngdpunkten i utlänningsärenden ska ligga hos Migrations-

verket.88 En viktig del av detta fokus är att beslut ska fattas i första instans på ett så komplett 

beslutsunderlag som möjligt. Ett komplett beslutsunderlag i den första instansen är en förut-

                                                 
84 Lavin, Tvåpartsmål i förvaltningsprocessen, s. 101, Prop. 1995/96:22 s. 78. 
85 von Essen, s. 98. 
86 Prop. 1971:30 t. ex. s. 580. 
87 SOU 2010:29 s. 397. 
88 Prop. 2004/05:170 s. 153. 



23 
 

sättning för den enskilde att faktiskt ha en möjlighet till en riktig överprövning av myndighetens 

beslut på högre instans och inte en helt annan prövning. Domstolen ska kunna fokusera på det 

som är omstritt i ärendet istället för att behöva grundligt utreda ärendet. Även inom domstols-

instanserna ska tyngdpunkten ligga i migrationsdomstolarna och inte i MiÖD. MiÖD är skapad 

till prejudicerande instans och tar således inte upp till prövning de allra flesta målen.  

 

Skillnaden i myndigheters och domstolars roller måste även logiskt påverka omfattningen av 

deras utredningsskyldigheter. Omständigheten att tyngdpunkten ska ligga hos Migrationsverket 

torde alltså även innebära att Migrationsverket har en mer omfattande utredningsskyldighet. 

Likaså borde skillnaden i ändamålen med de olika instansernas verksamhet påverka sättet på 

vilket utredningsskyldigheten utförs. Med hänsyn till att Migrationsverket har som främsta 

uppgift att se till att besluten som det fattar är materiellt riktiga ska verket därför utreda så långt 

som krävs för att beslutet blir riktigt. Domstolar ska naturligtvis också, helst, fatta materiellt 

riktiga beslut. Det finns belägg för synsättet att det är den enskildes rättssäkerhet som står i 

första rummet när det gäller domstolars förfarande.89 Denna omständighet innebär att domstolar 

snarare ska vägleda den enskilde i dennes talan mot det allmänna än att främja materiell rättvisa 

genom att hjälpa myndighetsparten på ett sätt som är oförmånligt för den enskilde.90 

 

2.6 Jämförelse mellan myndighets och domstols utredningsskyldigheter 

Det står alltså klart att domstolar har en lagstadgad utredningsskyldighet och myndigheter oftast 

inte har en. Men vad finns det generellt för skillnader mellan dessa skyldigheter?  

 

RÅ 1974 ref 29 har kommit att bli ett ikoniskt mål om myndigheters utredningsansvar. Frågan 

i målet rörde skötsamhet i körkortshänseende. Den sökande hade några månader tidigare gjort 

sig skyldig till en fylleriförseelse och fått ett negativt lämplighetsintyg. Den sökande hade lagt 

fram viss utredning om sin skötsamhet men länsstyrelsen ansåg att det inte framgick av denna 

utredning att den sökande uppenbarligen var en skötsam person. HFD uttalade att länsstyrelsen 

”lämpligen borde” ha berett sökanden tillfälle att inkomma med ytterligare utredning om sin 

skötsamhet före avgörandet. HFD fortsatte med att anföra att det hade ”åvilat” kammarrätten 

enligt 8 § FPL att utreda frågan närmare. På grund av bristande utredning återförvisade HFD 

målet till länsstyrelsen. Petrén var regeringsråd i målet och tillade för egen del en förklaring om 

                                                 
89 Jfr von Essen, s. 94, 98 samt Dahlgren, s. 401. 
90 Dahlgren, s. 401. 
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problematiken kring myndigheters utredningsskyldighet. Han uppmärksammade problemet 

med att det finns olika nivåer av utredningsskyldighet i myndigheter och förvaltningsdomstolar. 

Han menade att myndigheter inte har samma lagstadgade utredningsskyldighet som domstolar 

och kan därför underlåta att ta in uppgifter som sedan måste skaffas fram av domstolen vid ett 

eventuellt överklagande. Petrén tog upp att det av rent processekonomiska skäl måste vara 

lämpligt att beslutsmyndigheten gör allt inom sina resurser för att utreda ärenden så långt som 

krävs för att undvika återförvisningar. 

 

Detta rättsfall ger alltså stöd för synsättet att domstolar faktiskt har en mer omfattande 

utredningsskyldighet på grund av att den är lagstadgad för deras del. Det ”åvilar” domstolar att 

utreda ett mål som dess beskaffenhet kräver. Myndigheter har å sin sida en möjlighet att utreda, 

en möjlighet som den ” lämpligen bör” följa. Detta ger uttryck för att en domstol ska ställas till 

någon form av ansvar för att inte ha utrett ett mål medan en myndighet inte kan ställas till ansvar 

för att den inte har valt att utreda ett ärende. Petrén menade att det framgår att högre krav ställs 

på domstolar angående utredningsnivån än på myndigheter då det saknas en motsvarighet till 8 

§ FPL i FL.91 Detta synsätt som uttrycktes under 1970-talet att myndigheter har ett val om 

huruvida de ska utreda ett ärende har dock till synes försvunnit från förvaltningsrättsligt praxis 

sedan dess. Petréns mening att 8 § FPL skulle innebära en reflexverkan för myndigheter har 

snarare blivit regeln i praxis.92  

 

Efter vändningen i praxis måste det nu stå helt klart att officialprincipen är en skyldighet även 

för myndigheter.93  Rättsfallet RÅ 2006 ref. 15 bekräftar denna ändring. Målet handlade om en 

skattemyndighets debitering av avgift för ett registrerat trossamfund. Kvinnan begärde undan-

röjning av avgiften då hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten uppmanade 

kvinnan att inkomma med ett intyg från trossamfundet till stöd för hennes sak. Då hon inte 

gjorde detta avslog skattemyndigheten hennes begäran i ett omprövningsbeslut. Frågan i målet 

var huruvida skattemyndigheten hade haft tillräckligt underlag för sitt omprövningsbeslut eller 

om den borde ha inhämtat mer utredning. HFD uttryckte att myndigheter inte är underställd en 

lagstadgad officialprincip men att de enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer har en 

skyldighet att se till att de har ett tillräckligt beslutsunderlag. Det angavs vidare att vad som 

utgör ett tillräckligt beslutsunderlag varierar från fall till fall och måste bestämmas efter 

                                                 
91 Petrén, s. 158. 
92 Se sektion 3.4 nedan och Petrén, s. 162 f.  
93 SOU 2010:29 s. 405. 
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ärendets natur. Vem som har tagit initiativ till ärendet och huruvida det finns ett starkt allmänt 

intresse ska vara avgörande i bedömningen. HFD fann att frågan om kvinnans medlemskap var 

avgörande för omprövningsbeslutet då det var en förutsättning för debiteringen av avgiften. 

Beslutet var även ingripande för den enskilde på så sätt att avgiften behandlades som en skatt 

och en obetald sådan kunde lämnas över till Kronofogden för indrivning. Myndigheten borde 

därför ha kompletterat utredningen genom att själv inhämta ett yttrande från trossamfundet. 

Utredningen som förelåg vid tidpunkten för omprövningsbeslutet var alltså inte tillräckligt och 

ansvaret för att komplettera utredningen ”har vilat på” myndigheten. 

 

Detta mål reflekterar således det synsätt som Petrén uttryckte redan på 1970-talet som det 

önskvärda. Det visar att en faktisk skyldighet för myndigheter att utreda sina ärenden har vuxit 

fram under åren. Det ”vilar på” myndigheter att komplettera otillräckliga utredningar. Det 

innebär att myndigheter nu ska ha en minst lika långtgående utredningsskyldighet som 

domstolar. I propositionen till FPL föreskrevs att det normalt föreligger ett större behov av 

vägledning i underinstanserna än i överinstanserna.94 Med hänsyn till att denna proposition 

angår processen i domstolar kan det rimligen antas att detta uttryck syftar på domstols-

instanserna och inte myndighetsinstansen. Samma princip kan dock anses gälla i första 

instansen, d.v.s. beslutsmyndigheten. Den enskilde torde ha ett större behov av hjälp med 

utredningen hos beslutsmyndigheten än när ärendet sedan hamnar hos en domstol. 

 

3. Tillämpningen av officialprincipen i migrationsprocessen 

Det finns en stor variation i karaktären av migrationsrättsliga ärenden. Allt ifrån turistvisum 

och studentuppehållstillstånd till familjeåterförening och asylärenden omfattas av detta 

rättsområde. Det är därför omöjligt att tillämpa officialprincipen på ett och samma sätt i alla 

dessa ärenden. Huvudregeln är som nämnts ovan i 2.1.1 att den som söker en förmån har 

bevisbördan. Den som söker asyl måste därför göra sina skyddsskäl sannolika, även om 

ansvaret för att ta fram ett tillräckligt beslutsunderlag delas med myndigheten.95 Likaså har 

myndigheten bevisbördan för sina påståenden. Om Migrationsverket menar t.ex. att den som 

söker uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning har ingått ett så kallat ”skenäktenskap” 

                                                 
94 Prop. 1971:30 s. 530. 
95 Jfr UNHCR:s handbok art. 196 och prop. 2009/10:31 s. 127. 
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måste Migrationsverket bevisa att sökandens förhållande syftar enbart på att möjliggöra 

införskaffandet av uppehållstillstånd.96   

 

Huvudregeln som ovan nämns om att utredningsskyldigheten är mindre omfattande i ärenden 

där den enskilde har sökt en förmån kan dock inte iakttas till fullo inom migrationsrättliga 

ärenden. I princip alla migrationsrättsliga ärenden innebär ett ansökningsförfarande97 och är 

nästan alltid av stor personlig vikt för den enskilde. Huvudregeln måste därför tillämpas med 

viss försiktighet. Det måste även göras skillnader mellan de olika migrationsrättsliga ärendena, 

framförallt mellan asylärenden och icke-asylärenden. Asylärenden är ett särskilt fall i vilket 

officialprincipen enligt praxis har bedömts sträcka sig långt trots ansökningsförfarandet.98 Om 

man jämför de migrationsrättsliga ”förmånerna” som ansöks om med andra offentligrättsliga 

förmåner, kan de migrationsrättsliga möjligen anses ha en mindre ekonomisk natur än de flesta 

andra offentligrättsliga förmånerna. Även om en asylansökan naturligtvis innefattar vissa 

ekonomiska förmåner kan dessa inte anses vara det som söks i första hand. Huvudregeln om 

utredningsskyldighetens utsträckning i ansökningsärenden torde vara mer lämplig för ansök-

ningar om traditionella offentligrättsliga förmåner som t.ex. olika former av ekonomiskt bidrag 

eller tillstånd, här inklusive vissa icke-asylrättsliga migrationsärenden. Klassificeringen av en 

asylansökan som en förmån kan alltså diskuteras.99 Lagerqvist Veloz Roca menar att 

asylärenden, barnärenden och vissa anknytningsärenden hör till en grupp särskilt skydds-

krävande ärenden där myndighetens utredningsskyldighet ska sträcka sig längre.100 Man kan se 

på de migrationsrättsliga ärenden som ett helt spektrum med asylärenden på ena sidan där 

utredningsskyldigheten ska sträcka sig längst och turistvisum på motsidan med minst 

utredningsskyldighet. 101 Alla möjliga anknytningsärenden och arbetstillstånd ryms i mitten av 

skalan.  

 

Det kan alltså anses vara en stark officialprägel i migrationsärenden. HFD tog år 1990 upp ett 

mål om utredningsskyldighet i ett ärende om skattetillägg, RÅ 1990 ref 94. Detta mål kan ha 

betydelse för migrationsrätten då ärenden om skattetillägg har en officialprägel liknande 

                                                 
96 Lagerqvist Veloz Roca, Gränsöverskridande, s. 34. 
97 Här innefattas naturligtvis inte förvarsärenden, men de allra flesta som inblandas i dessa ärenden torde ha 
ansökt om någonting först. 
98 von Essen, s. 91 och där nämnda rättsfall, bl.a. 2006:1, 2006:7. 
99 von Essen, s. 91. 
100 Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av migrationsärenden, s. 160. 
101 Jfr Lagerqvist Veloz Roca, Gränsöverskridande, s. 34. 
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migrationsärenden.102 Skattetillägg kunde enligt 116 d § taxeringslagen (1956:623) undanröjas 

om den skattskyldiges deklaration hade inkommit inom två månader från det att den 

skattskyldige fick del av beslutet om skattetillägg. Målet handlade om huruvida den skatt-

skyldige hade skickat in sin självdeklaration inom den tid som krävdes efter att han hade erhållit 

beslut om skattetillägg eller om han inte hade gjort det och därför skulle betala skattetillägg. 

Frågan skulle egentligen ha varit om när den skattskyldige hade fått beslutet om skattetillägg. 

Det framgick inte av handlingarna i målet när beslutet hade kommit den skattskyldige till del. 

Inte heller den skattskyldige eller domstolarna sa någonting om datumet för när den skatt-

skyldige hade fått beslutet. Frågan blev då vem som ska bära konsekvenserna av att denna 

omständighet inte utreddes och vilken skyldighet domstolen har att utreda den nämnda 

omständigheten. För att svara på dessa frågor tittade HFD på förarbeten till lagstiftningen som 

hade till syfte att anpassa skatteprocessen till FPL:s regelsystem. Där uttalades inget särskilt om 

skattetilläggsmål, men däremot om andra måltyper som kunde vara av intresse i sammanhanget. 

Med stöd av uttalandena i förarbeten fann HFD att skatterätten ska ha en ”relativt omfattande” 

utredningsskyldighet. Rätten fann också att den skattskyldige inte ska bära konsekvensen av 

ovisshet angående när en underrättelse om avvikelse från självdeklaration har kommit denne 

till del. Genom att inte ha utrett frågan om när beslutet kom den skattskyldige till del hade 

domstolarna inte fullgjort sin utredningsskyldighet. Enligt rätten borde omständigheten att den 

skattskyldige inte själv tog upp frågan inte ha någon påverkan på domstolarnas utrednings-

skyldighet.  

 

Principen som uttrycktes av HFD i det ovannämnda målet103 kan jämföras med principen om 

tvivelsmålets fördel inom asylrätten. Denna princip ges uttryck i artikel 196 i UNHCR:s 

handbok och innebär att om den sökandens berättelse förefaller trovärdig och det inte finns 

goda skäl att anta det motsatta, bör den sökande ges fördelen av det uppkomna tvivelsmålet. 

Enligt samma artikel bär den sökande i princip bevisbördan medan utredningsskyldigheten 

delas mellan den sökande och myndigheten. Den sökande har med andra ord något som kan 

kallas för en upplysningsbörda. Den sökande ska enligt sin upplysningsbörda svara på frågorna 

som utredaren ställer och hjälpa till att ta fram information som finns inom dennes 

informationssfär efter anvisning av myndigheten.104 Den sökandes berättelse utgör det främsta 

                                                 
102 Jfr Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av migrationsärenden, s. 168 där Lagerqvist Veloz Roca resonerar att 
skatterätt och migrationsrätt är ur rättssäkerhetssynpunkt likvärdiga.  
103 RÅ 1990 ref 94. 
104 Lagerqvist Veloz Roca, Gränsöverskridande, s. 33. 
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underlaget för Migrationsverkets beslut även om myndigheten har en utredningsskyldighet att 

ta fram nödvändig information utöver berättelsen.105 Utredningsansvaret kan innebära att det 

allmänna måste hjälpa sökanden med att t.ex. få autenticiteten i originalhandlingar bedömda av 

svenska ambassader,106 inhämta landinformation och göra kunskapskontroller eller språk-

analyser.107 Migrationsverket anför i sin handbok att utredningen som görs kan medföra att även 

omständigheter som inte är till fördel för den sökande kommer fram.108 Denna omständighet 

belyser Migrationsverkets opartiska ställning och uppdrag att fatta materiellt riktiga beslut. 

 

3.1 Betydelsen av den nya instans- och processordningen 

I och med instans- och processreformen som infördes år 2006 blev migrationsprocessen mer lik 

de flesta andra förvaltningsrättsliga områdena. Före reformen prövades migrationsrättsliga 

ärenden av två förvaltningsmyndigheter med Regeringen som sista instans. Med reformen 

infördes migrationsdomstolar som andra instans och MiÖD som sista instans. Instansordningen 

i migrationsprocessen utgörs således av tre instanser; en myndighet (Migrationsverket) och två 

förvaltningsdomstolar, varav en kräver prövningstillstånd. Instansordningen är alltså en instans 

fattigare än de flesta förvaltningsrättsliga områdena där det finns en myndighet och tre 

förvaltningsdomstolar. Den kortare instansordningen ska leda till snabbare processer.109  

 

Migrationsprocessen blev med reformen en tvåpartsprocess i de två domstolsinstanserna.110 

Innan reformen fanns det en enpartsprocess i alla instanser. Såsom har tagits upp i 2.4 syftar 

tvåpartsprocessen till att ge ett fylligare beslutsunderlag då parterna ska inspirera varandra till 

att ta fram det nödvändiga beslutsunderlaget. Motiveringen till införandet av en tvåpartsprocess 

var just att utredningen skulle bli bättre.111 I och med reformen skulle det även bli fler 

möjligheter till muntlig förhandling, speciellt när det gäller asylärenden, vilken även den ska 

leda till ett bättre beslutsunderlag.112  

 

                                                 
105 Prop. 2004/05:170 s. 146. 
106 MIG 2007:12. 
107 Migrationsverkets handbok, s. 826 (2015-11-10). 
108 Migrationsverkets handbok, s. 826 (2015-11-10). 
109 Prop. 2005/05:170 s. 107, 109. 
110 Enligt 7 a § FPL. 
111 Prop. 2004/05: 170 s. 105. 
112 Prop. 2004/05: 170 s. 105. 
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Införandet av domstolar i processen borde ha lett till en mer rättssäker process med stabilare 

prejudikat. Detta både på grund av att det har införts en prejudikatinstans, MiÖD, och för att 

det har blivit en tvåpartsprocess i vilken myndigheten har ett ansvar för att se till att praxis 

utvecklas på området. Migrationsverket har med andra ord möjlighet att överklaga beslut från 

migrationsdomstolarna som det anser är av vikt för prejudikatbildningen.113 Diesen menar att 

det faktiskt har förekommit en tydligare vägledning på migrationsprocessens område sedan 

införandet av domstolsprocessen.114 Även den statliga utredningen som tillsatts för att utvärdera 

den nya instans- och processordningen menade att förutsättningarna för materiellt riktiga beslut 

har ökat sedan införandet av tvåpartsprocessen.115 

 

Den nya instansordningen i migrationsrätten innebär att det nu förekommer en lagstadgad 

utredningsskyldighet inom migrationsprocessen, i domstolsinstanserna. Omständigheten att det 

handlar om en enpartsprocess i första instansen måste innebära att myndighetens utrednings-

skyldighet skiljer sig från domstolens. Även om det inte är tanken att domstolen ska kunna anta 

en passiv roll och helt utgå från parternas utredning blir resultatet av tvåpartsprocessen att 

domstolen inte behöver inhämta lika mycket utredning själv. Med tanke på att det bara är en 

part i första instans måste beslutsmyndigheten ta en mycket aktivare roll i att ta fram 

information för att fullgöra sin utredningsskyldighet. Detta behöver däremot inte betyda att den 

slutliga utredningen blir sämre, snarare motsatsen. Införandet av den nya instansordningen har 

haft en positiv effekt på beslutsunderlaget i målen. Tvåpartsprocessen i domstolen har satt 

hårdare press på Migrationsverket att komma med bättre utredning från början och att redogöra 

tydligt för grunderna för sina beslut.116 

 

3.2 I Migrationsverket 

Migrationsverket har, som tidigare nämnt, ingen lagstadgad utredningsskyldighet utan 

utredningsskyldigheten följer av en allmän förvaltningsrättslig princip och dess tillämpning i 

praxis.117 Praxis från migrationsdomstolarna är därför av stor betydelse för tillämpningen av 

utredningsskyldigheten av Migrationsverket. Såsom diskuterats under 2.5 ska tyngdpunkten i 

migrationsprocessen ligga hos Migrationsverket. MiÖD betonade vikten av ett fullgott 

beslutsunderlag i första instans i målet MIG 2006:7. MiÖD tog också upp det mer omfattande 

                                                 
113 SOU 2009:56 s. 146. 
114 Diesen, Prövning av migrationsärenden, s. 198. 
115 SOU 2009:56 s. 154 f. 
116 SOU 2009:56 s. 155 f. 
117 Se sektion 2.2 ovan.  
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utredningsansvaret för Migrationsverket i asylärenden jämfört med i andra ansökningsärenden. 

Migrationsverket erhöll i detta mål skarp kritik för sitt bristfälliga beslutsunderlag samt vissa 

andra brister i handläggningen.  

 

Målet handlade om en etnisk albansk livsmedelshandlare från Kosovo som menade att han hade 

varit hotad av andra albaner på grund av att han hade serbiska vänner och även sålde varor till 

serber och romer. Migrationsverket gjorde bedömningen att det var uppenbart att det inte fanns 

grunder för asyl eller uppehållstillstånd i övrigt och beslutade om omedelbar avvisning enligt 8 

kap. 6 § UtlL (numera 8 kap. 19 § UtlL). Omedelbar avvisning får endast förordnas om det 

uppenbart saknas grund för asyl eller annan grund för uppehållstillstånd och detta kan 

konstateras utan vidare utredning. Efter överklagan beslutade migrationsdomstolen, utan någon 

närmare utredning, att Migrationsverket hade haft grund för sitt beslut och att den klagande 

skulle avvisas med omedelbar verkan. Domen överklagades till MiÖD som kritiserade både 

Migrationsverket och migrationsdomstolen. MiÖD gjorde gällande att det inte finns några 

särregler angående handläggningen av ansökningar enligt 8 kap. 6 § UtlL. Det innebär att 

varken Migrationsverket eller migrationsdomstolen kan åsidosätta de allmängiltiga rättsliga 

principerna om utredningsskyldighet eller kommunikation i sådana ärenden. Gällande lagar och 

principer måste alltid följas oberoende av om ärendet anses vara av enkel beskaffenhet. Innan 

ett förordnande enligt 8 kap. 6 § UtlL kan göras måste domstolen beakta dels om utredningen 

räcker för ett klart ställningstagande och dels om utredningen har genomförts på ett sätt som 

uppfyller lagens rättssäkerhetskrav. Förutom flera brister i kommunikationsavseende fullgjorde 

inte Migrationsverket sin utredningsskyldighet. Den sökande hade inget offentligt biträde trots 

att han hade gjort gällande skyddsbehov, omständigheter som måste anses ha betydelse för 

Migrationsverkets utredningsskyldighet.  

 

MiÖD uttryckte att Migrationsverket har ett större utredningsansvar i asylärenden än i många 

andra ansökningsärenden och att även om ansvaret för utredningen är delat, måste Migrations-

verket ta en aktiv roll och ta särskild hänsyn till skyddsbehovet. Migrationsverket hade lagt 

några rapporter om situationen i Kosovo till grund för sitt beslut. Migrationsverket borde under 

den muntliga utredningen ha ställt följdfrågor till den sökande med anledning av den inhämtade 

landinformationen. Av UNHCR-rapporten, som Migrationsverket hade inhämtat, framgår att 

det föreligger en speciell risksituation för kosovoalbaner som har haft ett nära samröre med den 

serbiska minoriteten. Migrationsverket hade till synes ignorerat de delar av UNHCR-rapporten 

som stödde den sökandes berättelse. Migrationsverket hade vidare inte upplyst den sökande om 
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att den muntliga utredningen som ägde rum kunde vara hans enda tillfälle att redogöra för sina 

asylskäl. Migrationsverket borde lämpligen ha upplyst den sökande om vikten av att redogöra 

för alla detaljer under den muntliga utredningen.  

 

MiÖD fortsatte med sin kritik även mot migrationsdomstolen. Med hänsyn till de brister som 

förelåg i Migrationsverkets handläggning och utredning borde migrationsdomstolen ha för-

ordnat offentligt biträde och försökt läka bristerna. Migrationsdomstolen hade dock inte gjort 

detta utan hade prövat målet på basis av Migrationsverkets bristfälliga utredning. Vidare 

menades det att migrationsdomstolen närmare borde ha utrett den klagandes påstående att han 

inte mår bra och behöver besöka en läkare. Detta uttalande borde lämpligen ha uppfattats som 

en begäran om anstånd och borde ha utretts. Migrationsdomstolen hade även brustit i sin 

handläggning då den inte hade tillfört akten landinformationen och inte heller kommunicerat 

nämnda landinformation med sökanden.  

 

MiÖD har i sin dom uttryckt flera viktiga omständigheter som gäller särskilt Migrationsverkets 

utredningsskyldighet. Med stöd av förarbeten118 anförde MiÖD att en förutsättning för en 

fullständig prövning i första instans är att Migrationsverket ser till att alla relevanta om-

ständigheter och dokument läggs fram redan vid prövningen i första instans. För detta krävs 

samarbete mellan den sökande och Migrationsverket, dock ligger huvudansvaret alltjämt hos 

Migrationsverket. Migrationsverkets utredningsskyldighet i asylärenden sträcker sig längre än 

i andra ärenden. I icke-asylrättsliga ärenden torde det räcka att ange att ansökan behöver 

kompletteras och med vad. I asylärenden krävs en mer aktiv utredning från Migrationsverket.  

Detta uttalande kan jämföras med hur förvaltningsmyndigheter ska agera generellt i ärenden 

som är ingripande för den enskilde till skillnad från ärenden när den enskilde söker en förmån. 

Myndigheter har huvudansvaret när det rör sig om ett ingripande mot en enskild men behöver 

bara ange hur en ansökan ska kompletteras när den enskilde söker en förmån.119 MiÖD:s 

uttalande i det ovan refererade målet ger stöd för synsättet att utredningsskyldigheten i 

asylärenden kan anses ligga någonstans mellan ärenden som är ingripande för den enskilde och 

ansökningsärenden. I ingripande ärenden har myndigheten hela utredningsansvaret, i vanliga 

ansökningsärenden krävs bara anvisning om komplettering, och i asylärenden måste 

omfattningen av myndighetens utredningsansvar ligga någonstans i mitten.  

                                                 
118 Prop. 2004/05:170 s. 153 ff.  
119 Hellners & Malmqvist, s. 82, se även resonemanget ovan i sektion 3. 
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-Avvisning med omedelbar verkställighet 

I ett nyare mål angående avvisning med omedelbar verkställighet, MIG 2014:22, riktas återigen 

kritik mot Migrationsverket och migrationsdomstolen. Som fastställdes i det ovannämnda 

målet120 finns det ingen rätt att åsidosätta de allmängiltiga förvaltningsrättsliga principerna, 

såsom officialprincipen, i ärenden där Migrationsverket har beslutat om avvisning med omedel-

bar verkställighet. Målet handlade om en mongolisk kvinna som sökte asyl med anledning av 

att hon riskerade ett fängelsestraff vid ett återvändande till sitt hemland på grund av att hon 

hade ett banklån som hon inte kunde betala tillbaka. Hon åberopade även att hon led av cancer 

och inte kunde få vård i hemlandet. Till stöd för sin talan hade hon bl.a. åberopat en skrivelse 

från Hälsoministeriet i Mongoliet där det framgick att hon var i behov av högteknologisk laser-

behandling och att det därför saknades möjlighet att bota hennes sjukdom i Mongoliet. 

Migrationsverket avslog kvinnans ansökan och beslutade om omedelbar avvisning trots att det 

inte hade ifrågasatt den ingivna skrivelsen eller tagit fram någon annan utredning angående 

tillgången till cancervård i Mongoliet.  

 

Efter överklagan till migrationsdomstolen hade kvinnan åberopat beslut från Migrationsverket 

där två bröstcancersjuka mongoliska kvinnor hade beviljats permanent uppehållstillstånd på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsdomstolen bemötte inte de ingivna 

besluten eller skrivelsen från Hälsoministeriet. Trots detta avslår migrationsdomstolen ansökan 

och beslutar också om omedelbar avvisning. MiÖD kritiserar båda underinstanserna och menar 

att det, baserat på den utredning som fanns i målet, inte kan ha varit uppenbart att kvinnan inte 

kunde beviljas uppehållstillstånd. Båda instanser hade alltså gjort fel i att besluta om avvisning 

med omedelbar verkställighet och brustit i sin utredningsskyldighet. Migrationsverket borde 

även ha förordnat ett offentligt biträde.  

 

-Tortyrskador och principen om tvivelsmålets fördel 

Ett mål som förtydligar utredningsskyldigheten vid åberopande av tortyrskador togs upp till 

Europadomstolen. Målet RC mot Sverige121 visar på utsträckningen av utredningsskyldighet 

och principen om tvivelsmålets fördel. Målet handlade om en iransk man som gjorde gällande 

att han hade fängslats och torterats för sina aktiviteter som regimkritiker. Till stöd för sina 

                                                 
120 MIG 2006:7. 
121 Europadomstolen för mänskliga rättigheters dom den 9 mars 2010, nr 41827/07. 
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påstådda tortyrskador åberopade mannen ett läkarintyg från en vårdcentral i Sverige som 

bekräftade att han kunde ha erhållit skadorna på det sätt som han påstod. Migrationsverket 

avslog mannens asylansökan med grunden att han inte hade haft stöd för sina påståenden och 

att läkarintyget inte bevisade att han hade utsatts för tortyr. Beslutet överklagades till 

migrationsdomstolen som även den beslutade till mannens nackdel. Migrationsdomstolen 

motiverade sin dom på ett liknande sätt som Migrationsverket och menade att mannen inte var 

trovärdig och inte hade lyckats bevisa sina påstådda tortyrskador. MiÖD meddelade inte 

prövningstillstånd. Målet överklagades till Europadomstolen. Mannen genomgick en rätts-

medicinsk undersökning av en specialistläkare på begäran av Europadomstolen. Läkaren 

menade att skadorna väl kunde ha erhållits på det sätt som mannen menade och slutsatsen blev 

att de gav en stark indikation på tortyr. Europadomstolen slog fast att det, under sådana 

omständigheter när den sökande har åberopat ett intyg som ger en ganska stark indikation på 

tortyr, är upp till Migrationsverket att skingra varje tvivel om skadornas orsak. Med hänsyn till 

principen om tvivelsmålets fördel är det myndighetens ansvar att utreda alla relevanta 

omständigheter och, i ett mål som detta, motbevisa eventuella påståenden om skador. Bevis-

bördan går alltså över till Migrationsverket så snart som en sökande kan ge något form av bevis 

för sina påstådda tortyrskador.  

 

Målet MIG 2014:21 bekräftar Europadomstolens slutsatser från det ovannämnda målet. I målet 

aktualiserades Migrationsverkets utredningsskyldighet när den sökande som gjorde gällande att 

han hade utsatts för tortyr ingav ett läkarintyg till stöd för sitt påstående. Även i detta fall förelåg 

trovärdighetsbrister som dock inte var så stora att berättelsen kunde anses sakna trovärdighet. 

Av det ingivna läkarintyget framgick att ingenting i den sökandes skador motsade att han hade 

fått dem på det sätt som han angett. Läkarintyget hade inte, såvitt framgick, utfärdats av en 

specialist på tortyrskador. Det ger dock en indikation på att skadorna kan ha uppkommit på det 

sätt som den sökande angav och Migrationsverket borde därför ha inhämtat ett expertutlåtande 

angående skadornas uppkomst. Målet återförvisades till Migrationsverket för ny handläggning.  

Detta mål är intressant då läkarens uttalande inte tycks vara lika starkt som i det ovannämnda 

målet från Europadomstolen eller i det liknande målet, MIG 2012:2, från MiÖD som nämns 

nedan.122 Läkaren i detta mål uppgav bara att skadorna inte ”motsade” att den sökande hade fått 

dem på sättet som han hade beskrivit, till skillnad från i de övriga målen där det framgick av 

läkarintygen att den sökande ”mycket väl” kunde ha erhållit skadorna på det beskrivna sättet. 

                                                 
122 Se sektion 3.3 nedan. 
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Möjligen är detta bara en fråga om ordval. Det kan dock uppfattas som att bedömningen i MIG 

2014:21 ger uttryck för att Migrationsverkets utredningsskyldighet aktualiseras även vid en 

något svagare indikation på tortyrskador i form av ett läkarintyg som inte motsäger berättelsen 

om skadornas uppkomst. 

 

Trots att Migrationsverket har en mer omfattande utredningsskyldighet när den sökande gör 

gällande tortyr, vittnar UNHCR:s rapport om kvalitet i svensk asylprövning på brister i 

utredningen av tortyrskador. Av de utredningar som observerades under studien hade de 

sökande åberopat tortyrskador i 48 % av ärendena.123 Många av de sökande visade även tydliga 

fysiska skador och flera bad specifikt om en medicinsk utredning av sina tortyrskador. Trots 

detta införskaffade Migrationsverket en tortyrskadeutredning i bara ett av de observerade 

ärendena.124 I det ärendet hade den sökande redan haft kontakt med en läkare. Det bör anmärkas 

att en viss del av de observerade ärendena ägde rum före, och en viss del efter, avkunnandet av 

den ovannämnda domen från Europadomstolen.125 UNHCR menar att det åligger Migrations-

verket att utreda närmare vid någon indikation på tortyr.126 Detta tyder på att i vart fall UNHCR 

är av uppfattningen att det inte krävs just ett läkarintyg, som i Europadomstolens dom, utan att 

det kan räcka med någon annan form av indikation på tortyr. Frågan är bara vad Migrations-

verket uppfattar som en indikation på tortyr. I Migrationsverkets handbok återfinns inga fler 

exempel, utöver läkarintyg, på vad som kan utgöra en indikation på tortyr.127  

 

-Principen om non-refoulement och Dublinförordningen 

I målet MIG 2013:23 fastställde MiÖD gränserna för Migrationsverkets utredningsskyldighet 

när det gäller huruvida en stat som ska ta över ett ärende enligt Dublinförordningen iakttar 

principen om non-refoulement. I detta fall hade migrationsdomstolen gjort bedömningen att 

Migrationsverket inte kunde översända ett ärende gällande syriska medborgare som hade sökt 

asyl, till Italien utan att först försäkra sig om att de sökande inte skulle sändas vidare till Syrien. 

Migrationsdomstolen återförvisade målet till Migrationsverket för vidare utredning för att 

försäkra sig om att Sverige uppfyller sina förpliktelser enligt Europakonventionen.  

 

                                                 
123 Feijan & Frennmark, s. 73. 
124 Feijan & Frennmark, s. 74. 
125 RC mot Sverige avkunnades den 9 mars 2010. Ärendena i studien observerades under tiden oktober 2009 – 
juni 2010. 
126 Feijan & Frennmark, s.76. 
127 Se t.ex. Migrationsverkets handbok, s. 9 av kapitlet ”Asylärenden där tortyr åberopas” eller s. 879 av hela 
dokumentet.  
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Migrationsverket överklagade avgörandet. MiÖD tog då ställning till frågan om det ingår i 

Migrationsverkets utredningsskyldighet att försäkra sig om att ett land som är ansvarigt för att 

pröva en asylansökan enligt Dublinförordningen inte kommer sända vidare den sökande till 

dennes hemland. MiÖD uttryckte först att de övergripande målen och syften med Dublin-

förordningen är att möjliggöra en snabb hantering av asylansökningar genom att snabbt och 

tydligt kunna avgöra vilken medlemsstat som ska ansvara för asylprövningen. Det konstateras 

vidare att det inte föreligger några formella hinder enligt 7 § FL för Migrationsverket att 

inhämta uppgifter från myndigheter i andra medlemsstater. Det skulle dock otvivelaktigt 

medföra längre handläggningstider och en större utredningsbörda för Migrationsverket, vilket 

skulle innebära att Dublinförordningens syfte skulle riskeras att gå förlorat. Detta skulle i sin 

tur leda till att Sverige inte skulle kunna leva upp till sina förpliktelser enligt förordningen. 

MiÖD kom därför till slutsatsen att Migrationsverket inte kan åläggas ett sådant omfattande 

utredningsansvar som migrationsdomstolen hade ställt upp i detta fall. Migrationsverket 

behöver alltså inte försäkra sig om att en annan medlemsstat som ska pröva en asylansökan 

enligt Dublinförordningen inte kommer att sända de sökande vidare till ett land där de riskerar 

kränkningar av sina mänskliga rättigheter.  

 

-Åldersbedömning 

När det gäller frågan om åldersbedömningar vid asylansökningar har MiÖD, i målet MIG 

2014:1, uttalat att Migrationsverket inte har någon skyldighet att erbjuda läkarundersökningar. 

För att uppfylla sin utredningsskyldighet är Migrationsverket skyldigt att informera den 

sökande om möjligheten att genomföra en läkarundersökning. När den sökande gör gällande att 

denne är underårig har han bevisbördan för att göra sin uppgivna ålder sannolik. Med hänsyn 

till att den sökandes ålder förändras under asylärendets gång ska åldersbedömningen göras i 

samband med fattandet av beslut i ärendet. Det är främst skriftliga uppgifter som är relevanta 

för bedömningen av huruvida den sökande är vuxen eller underårig. De skriftliga uppgifterna 

kan även kompletteras med muntliga uppgifter från den obligatoriska muntliga utredningen. 

Om de uppgivna handlingarna och muntliga uppgifterna inte är tillräckliga för att bevisa den 

sökandes ålder har den sökande en möjlighet att undergå en läkarundersökning för att uppfylla 

bevisbördan. En medicinsk bedömning är dock inte det enda möjliga sättet att göra den 

uppgivna åldern sannolik utan det är enbart ett möjligt bevismedel. Läkarundersökning är inte 

en utredningsmetod som Migrationsverket använder och det finns inte heller någon skyldighet 

för Migrationsverket att tillhandahålla en sådan undersökning. Det kan även av praktiska skäl 

vara svårt för Migrationsverket att alltid ha möjligheten att tillhandahålla en läkarundersökning 
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med hänsyn till att det krävs läkare med rätt kompetens som är villiga att genomföra en sådan 

undersökning. Det föreligger av dessa skäl ingen anledning för migrationsdomstolen att åter-

förvisa ett mål till Migrationsverket bara på grund av att en medicinsk åldersbedömning inte 

har företagits. Det är av samma skäl inte lämpligt att förelägga Migrationsverket att utföra en 

sådan utredning.  

 

Metoderna som används för att bedöma en sökandes ålder är tämligen osäkra och ger stora 

marginaler gällande vilken ålder den sökande har. En sammantagen bedömning av alla upp-

gifter i målet måste göras för att se om den sökande har lyckats göra sin uppgivna ålder sannolik. 

Om den sökande inte har gjort det sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen. 

Som i övriga områden inom asylrätten ska den sökande ges tvivelsmålets fördel med hänsyn 

till bevisningen som förs till stöd för den uppgivna åldern. MiÖD anför att det normalt inte är 

möjligt att göra den uppgivna åldern sannolik enbart genom muntliga uppgifter. Det är inte 

heller möjligt att avgöra den sökandes ålder genom att bedöma dennes utseende. En muntlig 

förhandling kan i vissa fall utgöra ett komplement till den befintliga skriftliga utredningen, t.ex. 

när förhör hålls med en sakkunnig läkare. I detta fall hade den sökande begärt muntlig för-

handling i migrationsdomstolen men inte åberopat någon relevant muntlig utredning som skulle 

presenteras vid förhandlingen. Med beaktande av de skriftliga uppgifterna som fanns i målet 

samt avsaknaden av relevant åberopad muntlig utredning fann MIÖD att migrationsdomstolens 

beslut att inte hålla muntlig förhandling inte skulle föranleda återförvisning. Både Migrations-

verket och migrationsdomstolen hade således fullgjort sina utredningsskyldigheter i detta mål. 

 

-Anknytningsärenden 

Det finns mindre praxis på icke-asylrättsliga ärenden, speciellt från högsta instans. Ett intressant 

exempel på Migrationsverkets utredningsskyldighet i ett icke-asylrättsligt ärende är Migrations-

domstolen i Göteborgs dom från 2009, UM 261-09.128 Migrationsverket fick i detta fall bära 

konsekvenserna av att inte ha utrett ärendet tillräckligt.129 Migrationsverket ville i detta ärende 

återkalla ett permanent uppehållstillstånd som hade beviljats till en boliviansk man tre år 

tidigare. Migrationsverket menade att mannen vid ansökan hade förtigit betydelsefulla 

omständigheter och inte skulle ha beviljats uppehållstillstånd om det hade stått klart för 

Migrationsverket att mannen hade en familj i sitt hemland. Mannen hade beviljats uppehålls-

                                                 
128 UM 261-09, 2009-09-22. 
129 Lagerqvist Veloz Roca, Gränsöverskridande, s. 35. 
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tillståndet på grund av anknytning till sin dotter som bodde i Sverige. Innan beviljandet av 

uppehållstillståndet hade mannen i den muntliga utredningen uppgett att han utöver dottern i 

Sverige även hade en son och en sambo i Bolivia. Migrationsdomstolen slog fast att mannen 

inte hade förtigit några omständigheter för Migrationsverket och det fanns därför ingen laglig 

grund för att återkalla uppehållstillståndet. Migrationsverket borde ha utrett mannens relationer 

med sin familj i hemlandet mer utförligt vid ansökan.  

 

Detta fall från den lägre domstolstolsinstansen ger uttryck för utsträckningen av Migrations-

verkets utredningsskyldighet i ett icke-asylrättsligt ärende. Det visar att även i de fall där 

Migrationsverket torde ha en mer ”normal” utredningsskyldighet, till skillnad från den längre 

sträckande utredningsskyldigheten som förekommer i asylärenden, har Migrationsverket en 

skyldighet att utförligt utreda den sökandes familjerelationer. Den sökande hade i detta fall 

uppfyllt sin upplysningsbörda genom att uttrycka att de aktuella familjemedlemmarna fanns. 

Det var då upp till Migrationsverket att hitta relevansen i detta uttalande och se till att 

omständigheten utreddes närmare och att det korrekta beslutet togs med hänsyn till detta. 

Slutsatsen blir att konsekvenserna av Migrationsverkets underlåtelse att utreda ett ärende 

fullständigt inte ska bäras av den sökande.130 

 

 3.3 I migrationsdomstolarna 

Migrationsdomstolarna har till skillnad från Migrationsverket en lagstadgad skyldighet att 

utreda mål såsom dess beskaffenhet kräver.131 Tyvärr tycks denna omständighet inte innebära 

färre fall av bristfällig tillämpning av utredningsskyldigheten på domstolsnivån. Migrations-

domstolarna har under sin relativt korta existens kritiserats för att inte ha fullgjort sin 

utredningsskyldighet genom att inte ha hållit muntlig förhandling i tillräcklig omfattning,132 att 

inte ha förordnat offentligt biträde i skyddsärenden,133 att ha tillämpat gammal land-

information,134 att inte ha utrett internflyktalternativ135 och för generell brist i utredning.136  

 

                                                 
130 Jfr med Diesens resonemang om att utredningsbrister ska läggas myndighetsparten till last, Diesen, Prövning 
av migrationsärenden, s. 201. 
131 8 § FPL, se sektion 2.1 ovan.  
132 T.ex. MIG 2006:1. 
133 T.ex. MIG 2006:7. 
134 T.ex. MIG 2008:5. 
135 MIG 2013:2. 
136 Bl. a. MIG 2006:7, MIG 2011:15, MIG 2012:2. 
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MiÖD tog upp frågan om utredningsskyldighet redan i sitt första referat, MIG 2006:1. I detta 

mål hade klaganden åberopat skyddsskäl och ingett handlingar till stöd för dessa som av 

svenska ambassaden ansågs kunna vara äkta. Klagandens trovärdighet blev avgörande för 

bedömningen. Trots dessa omständigheter höll inte migrationsdomstolen en muntlig för-

handling. MiÖD kritiserade migrationsdomstolen för att utan vidare motivering eller utredning 

ha godtagit Migrationsverkets bedömning. Migrationsdomstolen hade brustit i sin utrednings-

skyldighet genom att inte ha hållit en muntlig förhandling och inte på något sätt försökt utreda 

oklarheterna med de av klaganden ingivna handlingarna. MiÖD menade att migrations-

domstolen inte hade fullgjort sin utredningsskyldighet med hänsyn till att landet klaganden kom 

ifrån är känt för omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att klaganden hade gjort 

gällande att tortyr hade förekommit samt att de ingivna handlingarna kunde ha varit äkta. 

 

MiÖD fastställde i detta mål att UNHCR:s handbok är en viktig rättskälla rörande förfarandet 

i mål om asyl och att principen om tvivelsmålets fördel därför är tillämplig. MiÖD förtydligade 

vidare omfattningen av officialprincipen enligt 8 § FPL i asylmål. Det nämndes särskilt att 

svårigheterna för den sökande att kunna göra sina påståenden sannolika måste påverka 

domstolens tillämpning av officialprincipen. Det måste även anses vara av betydelse att 

besluten har stor påverkan på människors liv och att ett misstag kan leda till allvarliga 

kränkningar av den sökandes mänskliga rättigheter. Domstolen ska således ha ett utrednings-

ansvar, trots att det handlar om en tvåpartsprocess där den enskilde har bevisbördan och har rätt 

till ett offentligt biträde.  

 

-Tortyrskador  

I MIG 2012:2 bekräftade MiÖD när migrationsdomstolens utredningsansvar aktualiseras då en 

sökande hade åberopat skyddsskäl och hade lämnat in intyg på tortyrskador. Målet hade många 

likheter med det ovannämnda Europadomstolsmålet.137 I målet förelåg trovärdighetsbrister som 

dock inte var så stora att berättelsen helt kunde sakna trovärdighet. Den sökande hade lämnat 

in ett läkarintyg som stödde hans berättelse om tortyr till domstolen. Trots att intyget inte var 

utfärdat av en specialistläkare ansågs det ge en indikation på tortyrskador, något som skulle 

aktualisera domstolens utredningsskyldighet. Det nämndes specifikt att migrationsdomstolen 

kunde välja att själv inhämta ett utlåtande från en sakkunnig eller be Migrationsverket för-

anstalta om en liknande utredning. Här kan man alltså se en skillnad i hur migrationsdomstolen 

                                                 
137 RC mot Sverige. 
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kan förfara jämfört med hur Migrationsverket måste agera. Migrationsdomstolen har större 

valmöjligheter i hur den tillämpar sin utredningsskyldighet. I detta mål kan man även se det 

ögonblick då bevisbördan förflyttas från den sökande till domstolen. Den sökande hade gjort 

troligt att han hade torterats; det var då upp till domstolen att utreda denna omständighet och 

antingen motbevisa den eller acceptera den som skyddsgrundande. Målet återförvisades till 

migrationsdomstolen för vidare handläggning.  

 

-Fastställande av identitet med hjälp av språkanalys 

Migrationsdomstolen fick i ett annat mål, MIG 2011:15, kritik för att ha avgjort målet på ett 

bristfälligt bevisunderlag. Målet handlade om en man som sökte asyl som påstod sig komma 

från Somalia. Han hade dock inga identitetshandlingar och bedömningen om varifrån han kom 

fick göras med hjälp av en språkanalys. Den sökande menade att språkanalysen inte hade gjorts 

på det språk som hade uppgetts och att han hade svarat korrekt på i princip alla frågor. Han 

begärde även att ytterligare språkanalyser skulle utföras. Migrationsverket bemötte inte den 

sökandes framställan och bedömde utifrån språkanalysen att mannen istället för Somalia var 

hemmahörande i Kenya och därför saknade skyddsskäl. Ärendet överklagades till migrations-

domstolen som menade att språkanalysen var av låg kvalitet och hade ett lågt bevisvärde. 

Migrationsdomstolen tog inte hänsyn till språkanalysen utan gjorde bedömningen att den 

sökandes berättelse var trovärdig och lade den till grund för sitt avgörande. Migrations-

domstolen beviljade den sökande uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande.  

 

MiÖD kritiserade migrationsdomstolens agerande och menade att den inte hade fullgjort sin 

utredningsskyldighet. Om migrationsdomstolen ansåg att språkanalysen inte var tillförlitlig 

eller tillräckligt utförlig borde den ha gjort ytterligare utredning. Det bedömdes således att 

domstolen hade beslutat på ett bristfälligt underlag när den hade underkänt språkanalysen och 

inte gjort någon kompletterande utredning. Domstolen kunde ha beställt en ny språkanalys eller 

återförvisat målet till Migrationsverket. Det måste, speciellt i ett sådant här mål när det inte är 

ens klarlagt på vilket språk analysen utfördes, förekomma någon ytterligare utrednings-

skyldighet på domstolen för att se till att beslutet blir korrekt.  

 

Detta mål visar på vikten av att fatta materiellt riktiga beslut och hur långt domstolen måste gå 

för att försöka utreda omständigheter trots praktiska hinder. Den sökande hade gjort allt som 

han hade kunnat för att uppfylla sin upplysningsbörda. Det nämns i art. 196 i UNHCR:s hand-

bok att det sällan inträffar att en asylsökande faktiskt kan styrka alla sina påståenden och att 
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den sökande ofta saknar identitetshandlingar. Det allmänna ska, enligt samma artikel, i vissa 

sådana fall utnyttja ”alla till buds stående medel” för att utreda den sökandes påståenden. 

Språkanalysen kan i detta fall ses som den enda möjligheten som finns till vidare utredning. 

Om det trots analysen skulle visa sig omöjligt att bevisa vissa påståenden ska den sökande ges 

tvivelsmålets fördel om hans berättelse är trovärdig i övrigt och det inte finns goda skäl att anta 

det motsatta.  

 

Det intressanta är att migrationsdomstolen faktiskt fattade ett positivt beslut för den enskilde. 

Trots detta har MiÖD inte låtit det allmänna stå konsekvenserna av den bristfälliga utredningen 

utan återförvisat målet för vidare utredning.138 Det kan vara för att det i detta fall ansågs röra 

sig om sådana uppenbara brister i utredningen att det skulle ha varit omöjligt att tillåta en så 

omfattande åsidosättande av domstolens officialprincip även om den enskilde hade beviljats 

uppehållstillstånd. En annan tänkbar orsak är att det kan uppfattas som inte ett fullt positivt 

beslut. Den sökande beviljades inte flyktingstatusförklaring som han hade yrkat på, utan getts 

den mindre förmånliga statusen som alternativt skyddsbehövande.  

 

-Notoriska fakta 

Målet MIG 2012:18 visar gränsen för migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet när det 

gäller så kallade notoriska fakta. Frågan i målet var huruvida en migrationsdomstol enligt sin 

utredningsskyldighet måste påtala för en part att en viss omständighet inte är notorisk och att 

bevisning därför måste föras om denna. I målet hade en afgansk man som tillhör den etniska 

minoriteten hazar ansökt om asyl och åberopat övergrepp och trakasserier på grund av sin 

etnicitet som skyddsskäl. Migrationsverket beviljade mannen permanent uppehållstillstånd och 

alternativ skyddsstatusförklaring men avslog hans ansökan om flyktingsstatusförklaring. 

Migrationsverket menade att de åberopade övergreppen snarare är en följd av det allvarliga 

säkerhetsläget i Afghanistan än av mannens etnicitet. Mannen överklagade och anförde att han 

vid ett återvändande till Afghanistan riskerade förföljelse på grund av sin etnicitet. Han angav 

även att konflikten mellan talibaner och hazarer är notoriskt känd. Migrationsdomstolen avslog 

hans ansökan och anförde att den åberopade konflikten inte är ett notoriskt faktum utan mannen 

skulle behöva underbygga sitt påstående med landinformation. Ingen landinformation fanns 

med i målet som stödde påståendet. Mannen överklagade målet och yrkade att domen skulle 

                                                 
138 Jfr Resonemanget om att kvarstående utredningsbrister ska läggas myndighetsparten till last, Diesen, 
Prövning av migrationsärenden, s. 201. 
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undanröjas och målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen för vidare handläggning. Han 

menade att domstolen inte hade fullgjort sin skyldighet enligt officialprincipen genom att inte 

ha påtalat att den åberopade konflikten inte var allmänt känd.  

 

MiÖD konstaterar att konflikten inte är ett notoriskt faktum. Mannen hade därför behövt föra 

bevisning om konflikten, något som han inte gjort förrän i överklagandet till MiÖD. MiÖD 

anförde vidare att det framgick av Migrationsverkets beslut att verket inte var av samma 

uppfattning om existensen av konflikten. Mannens ombud borde därför ha förstått att bevisning 

om konflikten behövde föras. Migrationsdomstolen var med hänsyn till detta inte skyldig att 

påtala att konflikten inte utgjorde ett notoriskt faktum och ge tillfälle att komplettera 

bevisningen. Domstolen brast således inte i sin utredningsskyldighet när den avgjorde målet på 

det befintliga underlaget. 

 

-Internflykt 

Av MIG 2013:2 framgår att migrationsdomstolarnas utredningsskyldighet omfattar intern-

flyktalternativ. Det ingår alltså vid prövningen av om en person är att anses som flykting eller 

skyddsbehövande att utreda möjligheten till internflykt. Om det saknas uppgifter om möjlig-

heten till internflykt eller om den sökandes inställning till internflykt inte är klar är det dom-

stolens ansvar att se till att sådan information kommer fram under utredningen. Även om det är 

Migrationsverket som har bevisbördan för att möjligheten till internflykt föreligger är det 

domstolen som inom ramen för sin utredningsskyldighet har ansvaret för att all relevant 

information för att bedöma frågan inhämtas.  

 

I detta fall framgick det inte av migrationsdomstolens dom huruvida den hade bedömt frågan 

om internflykt. Med hänsyn till att bedömningen av internflyktalternativ är en del av prövningen 

av skyddsskäl, och är i princip avgörande för om uppehållstillstånd beviljas eller ej, åter-

förvisades målet till migrationsdomstolen för vidare handläggning.  

 

-Aktualiteten av uppgifter 

Även om utredningsskyldigheten inte är lika utpräglad i icke-asylrättsliga mål finns det en 

generell gräns för hur lite en domstol får göra. I ett medborgarskapsmål, MIG 2008:5, fick 

migrationsdomstolen kritik för att inte ha försäkrat sig om att en handling som låg till grund för 

ett negativt beslut fortfarande var aktuell. Migrationsdomstolen hade lagt ett mer än sex 

månaders gammalt utdrag från misstankeregistret till grund för sin dom om nekande av med-



42 
 

borgarskap till en utlänning. Genom att underlåta att kontrollera aktualiteten i utdraget hade 

migrationsdomstolen inte uppfyllt sin utredningsskyldighet enligt 8 § FPL.  

 

 3.4 Omfattningen av utredningsskyldigheten 

Med anledning av att tillämpningen av utredningsskyldigheten måste variera mycket beroende 

på ärendetyp är praxis på detta område av stor vikt.139 Detta innebär även att omfattningen av 

utredningsskyldigheten bara är fastställd för de specifika typer av mål som har prövats i MiÖD 

eller, i vissa fall, i migrationsdomstolarna. Faktumet att Migrationsverkets och migrations-

domstolarnas förfarande regleras i skilda lagar leder till konsekvensen att ett och samma 

migrationsrättsliga ärende har olika regler att följa beroende på var i processen det befinner sig. 

Att utredningsskyldighet bara är lagstadgad på domstolsnivån kan innebära att det finns en 

bredare utredningsplikt i en senare etapp av processen vilket kan leda till att nödvändig 

utredning görs först i andra instans. Med hänsyn till att tyngdpunkten ska ligga i första instans 

är det dock önskvärt att utredningen ska göras i första instans.140 Detta är speciellt problematiskt 

i migrationsmål med tanke på den kortare instansordningen och att migrationsdomstolen oftast 

är den sista instansen. Om nödvändig utredning inte har gjorts av Migrationsverket finns det 

bara en chans till att få detta korrigerat, under förutsättning att målet inte är av värde för 

prejudikatbildningen och beviljas prövningstillstånd i MiÖD, innan målet blir slutligt avgjort 

med livsförändrande konsekvenser för den enskilde.  

 

Petrén menar att 8 § FPL i praktiken innebär att det finns en viss reflexverkan på förvaltnings-

myndigheten att utföra den nödvändiga utredningen så att domstolen, vid ett eventuellt över-

klagande, inte ska tvingas göra detta. Han menar att denna reflexverkan har störst effekt om det 

är klart att ett visst ärende kommer att gå vidare till domstol.141 En väldigt stor andel av negativa 

beslut i asylärenden överklagas till migrationsdomstolarna.142 Det måste därför, speciellt när 

det gäller asylärenden, anses behövligt för Migrationsverket att ha ett ganska långtgående 

utredningsansvar för att undvika att handlägga samma ärenden igen när de eventuellt blir 

återförvisade av migrationsdomstolen. Man skulle kunna tro att Migrationsverket därför skulle 

känna ett rejält tryck på sig att inhämta all behövlig utredning. Tyvärr har praxis från MiÖD 

visat att Migrationsverket inte alltid har fullgjort sin utredningsplikt trots denna reflexverkan. 

                                                 
139 Petrén, s. 156. 
140 Petrén, s. 161 – 162 och prop. 2004/05:170 s. 153 ff. 
141 Petrén, s. 162 f. 
142 Ca 85 % av de som fick avslag på sin asylansökan överklagade under 2014, jämför med drygt 30 % som 
överklagade sina negativa arbetsmarknadsrelaterade beslut, statistik från Migrationsverket, se bilaga. 
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Detta kan möjligtvis förklaras av omständigheten att en väldigt liten andel av de överklagade 

besluten faktiskt ändras av migrationsdomstolarna.143 Migrationsdomstolar behöver dock åter-

förvisa mål med dålig utredning även om det inte sedan leder till en ändrad utgång, varför den 

låga andelen av beslut som ändras inte torde påverka reflexverkan i negativ riktning.  

 

Migrationsverkets bristfälliga utredning kan möjligen även förklaras med balansgången som 

finns mellan att utföra en fullständig utredning och att snabbt avgöra beslut.144 Den senare 

omständigheten kan innebära en så stor press för Migrationsverket att den väger tyngre än 

behovet av ytterligare utredning. UNHCR tog i sin rapport om kvalitet i svensk asylprövning 

upp att, av de utredningar som observerades inom ramen för studien, uppkom det tidsbrist i 

många av de utförda muntliga utredningarna.145 Migrationsverkets utredare verkade ofta 

stressade under utredningarna och bad de sökande att fatta sig kort. I de flesta observerade 

ärendena förekom bara en muntlig utredning som varade ungefär 2 – 2,5 timmar.146 Dessa 

omständigheter leder inte till en rättssäker och korrekt utredning. Den sökande måste ges tid för 

att känna sig bekväm med utredaren och få tillfälle att redogöra för alla omständigheter som är 

relevanta för asylprövningen. Skyndsam handläggning har även tagits upp i propositionen till 

instans- och processreformen som ett viktigt mål med reformen.147 Det måste dock i vart fall 

konstateras att det är positivt för den enskilde att den nya instansordningen i migrationsrätten 

innebär att det finns en instans som har en lagstadgad utredningsskyldighet och att tvåparts-

processen innebär ett fylligare beslutsunderlag. Även om det är önskvärt att beslutet ska bli 

riktigt och fullt utrett redan i första instans. 

 

I den praktiska tillämpningen är det svårt att särskilja utsträckningen av utredningsskyldighet i 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna. Dessa båda underinstanser har kritiserats av 

MiÖD för sin bristfälliga tillämpning av sina utredningsskyldigheter. Det går inte att säga 

utifrån den praxis som råder om MiÖD har krävt en mer omfattande utredning från en instans 

än den andra. Det kan således antas att det finns en viss nivå av utredning som behöver göras i 

varje enskilt fall för att just detta fall ska anses ha utretts tillräckligt. Det spelar då ingen roll 

                                                 
143 4 % av överklagade asylärenden under 2014 blev ändrade till den klagandes fördel av 
migrationsdomstolarna. Andelen ändrade beslut var något högre i andra migrationsärenden t.ex. 
besöksärenden av vilka 10 % av de överklagade besluten ändrades, statistik från Migrationsverket, se bilaga. 
144 jmf Petrén, s. 157. 
145 Feijan & Frennmark, s. 89. 
146 Feijan & Frennmark, s. 88. 
147 Prop. 2004/05:170 s. 106. 
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om ärendet befinner sig hos Migrationsverket eller hos en domstol, det måste ändå utredas till 

samma nivå.  

 

Det som skiljer sig mest mellan Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas utrednings-

skyldighet är hur utredningen kan utföras. Migrationsverket har en större skyldighet att själv 

utreda omständigheter medan migrationsdomstolarna har en större möjlighet att ange hur 

utredningen ska kompletteras av parterna. Denna slutsats följer logiskt av skillnaden i 

partsförhållandena i de olika instanserna. Migrationsdomstolarna har en mer naturlig möjlighet 

att anvisa att Migrationsverket t.ex. ska utreda en omständighet med tanke på att Migrations-

verket ändå är expertmyndighet på migrationsrättsliga frågor. Detta reflekteras även i domarna 

där MiÖD ofta uttrycker att migrationsdomstolen har ett val om hur utredningen ska utföras. 

Migrationsdomstolen kan be Migrationsverket att hämta in information, återförvisa till 

Migrationsverket eller, undantagsvis, hämta in informationen själv. Migrationsverket har å 

andra sidan inte samma möjlighet att underlåta att utreda själv genom att t.ex. säga till en enskild 

att denne ska företa en utredning, som Migrationsverket egentligen är bättre lämpat att utföra.148 

Det innebär att Migrationsverket har en större slutlig börda, då även brist i utredningen på 

domstolsnivå istället kan läggas på myndigheten att reparera. Man kan se det som att det 

egentligen är Migrationsverket, i egenskap av första instans, som har den största utrednings-

skyldigheten. Migrationsdomstolen har sedan bara en skyldighet att fånga upp de brister som 

finns i utredningen och lösa dem på det sätt som den finner lämplig. Migrationsverkets 

skyldighet fortsätter även på domstolsnivå på det sättet att det kan åläggas att utföra den 

utredning som domstolen anvisar om. Det kan uttryckas som att Migrationsverket har den 

primära utredningsskyldigheten och domstolen har en utfyllande utredningsskyldighet när 

myndighetens utredning inte räcker till. 149 Från detta synsätt är det mycket märkligt att 

instansen som tycks ha ett större utredningsansvar inte har något lagstadgat ansvar.  

 

En slutsats som kan dras är att båda underinstanserna har haft problem med att fullgöra sin 

utredningsskyldighet. Detta är alltså oavsett att en av instanserna har en lagstadgad skyldighet 

att tillfredställande utreda och den andra bara har en skyldighet enligt allmänna förvaltnings-

rättsliga principer och praxis. Det kan då argumenteras att det inte är något problem med att 

fortsätta med den nuvarande regleringen, d.v.s. att inte lagstadga om myndigheters utrednings-

                                                 
148 Jfr MIG 2007:12. 
149 Jfr Diesen, Prövning av migrationsärenden, s. 200. 
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skyldighet. Det är dock, av anledningar som tas upp nedan, inte önskvärt att fortsätta på detta 

sätt.  

 

4. Att lagstadga om officialprincipen på myndighetsnivå 

Flera speciella förvaltningsrättsliga lagar innehåller redan idag bestämmelser om utrednings-

skyldighet, t.ex. skatteförfarandelag (2011:1244), diskrimineringslag (2008:567) och SoL. Det 

föreligger dock ingen utredningsskyldighet för Migrationsverket enligt UtlL. Migrationsverket 

har dock en lagstadgad utredningsskyldighet i medborgarskapsärenden enligt 7 § medborgar-

skapsförordning (2001:218). Frågan om en reglering av officialprincipen i FL har tagits upp 

flera gånger förut. Det har dock aldrig lett till ett lagstiftande. Detta kan emellertid ändras snart 

om förslaget till en ny FL från 2010 går igenom. 

 

4.1 Varför inte lagfäst? 

Det har länge uppfattats som icke-konsekvent att föreskriva om utredningsskyldighet på 

domstolsnivå men inte på myndighetsnivå. Förslag om att lagfästa utredningsskyldighet i FL 

har kommit flera gånger under FL:s historia. För att svara på frågan varför dessa förslag faktiskt 

aldrig har lett till någon lagstiftning måste först skillnaderna mellan FL och FPL uppmärk-

sammas.  

 

4.1.1 Jämförelse mellan FL och FPL 

FL och FPL har gemensamt att de båda är gjorda för att tillgodose medborgarnas behov av 

rättssäkerhet i deras kontakt med myndigheter.150 De båda lagarna har dock utformats för att 

uppnå delvis skilda ändamål. FL är utformad till att användas av en mängd olika myndigheter 

med vitt skilda tillämpningsområden.151 FL måste därför vara kort, enkel och lätthanterbar även 

för icke-juridiskt kunniga tjänstemän.152 FL ska fungera som en minimistandard för hand-

läggningen av förvaltningsrättsliga ärenden som ska kunna utfyllas ytterligare av speciell 

lagstiftning. FL är även gjord så att förfarandet kan vara snabbt och effektivt och inte för form-

bundet eller låst.153 FPL är, å andra sidan, mycket utförligare och ämnad till att tillämpas i 

förvaltningsdomstolarna av kvalificerade jurister. Omständigheten att FPL tillämpas i dom-

                                                 
150 Ragnemalm, s. 37. 
151 Prop. 1985/86:80 s. 11. 
152 Prop. 1985/86:80 s. 14. 
153 Prop. 1985/86:80 s. 14. 
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stolar till skillnad från förvaltningsmyndigheter innebär även att det oftast är till för mer 

likartade juridiska problem av stor betydelse för rättsskipningen. Ragnemalm liknar FPL med 

en ”nedbantad version av rättegångsbalken” (1942:740) [RB].154 Förfarandet enligt FPL kan 

ses som en sorts mellanställning mellan det vanliga förvaltningsförfarandet och rättegångs-

förfarandet enligt RB.155 

 

4.1.2 Historiska anledningar 

När förvaltningsreformen trädde i kraft år 1972 och en uppdelning av procedurreglerna för 

förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolarna gjordes ansågs det naturligt att lägga till 

en bestämmelse om officialprincipen i FPL.156 Utsträckningen av officialprincipen i för-

valtningsdomstolar hade dittills varit oklar. Det ansågs dock obehövligt att reglera om samma 

princip i lagen om förvaltningsförfarande.157 Det hade nämligen ansetts underförstått att 

myndigheter hade en utredningsskyldighet. Vad denna utredningsskyldighet tycktes bestå av är 

dock en annan fråga. I 1968 års förslag till FL anfördes att myndigheter hade en skyldighet 

enligt gällande rätt att ”meddela anvisning om komplettering av enkel beskaffenhet”.158 I 

samma förslag rekommenderades även att den enda generella regeln som skulle tas in i lagen 

angående serviceskyldighet var att ålägga myndigheter att ge anvisningar om enkla komplet-

teringar. Det ansågs att förvaltningsrättsområdets mångfaldiga natur skulle göra det svårt att 

lagstadga om en generell fördelning av utredningsansvaret mellan myndighet och enskild.159 I 

vad mån en myndighet ex officio skulle komplettera ärenden skulle, om det överhuvudtaget 

skulle regleras, stadgas i de olika lagarna på specialförvaltningsrättsområdena. Den efter-

följande propositionen160 innehöll ingen bestämmelse om utredningsskyldighet utan bara en 

paragraf om vägledning. Det gavs dock vissa vaga antydningar i förarbetena om att myndigheter 

skulle ha ett utredningsansvar. Det nämndes t.ex. att det är av stor vikt för rättssäkerheten att 

besluten i första instans ska, så långt som möjligt, grundas på en fullständig och objektiv 

utredning.161 Det anfördes även senare i propositionen att det normalt ankommer på besluts-

myndigheten att sörja för den utredning som behövs i ett ärende.162 

                                                 
154 Ragnemalm, s. 37 f. 
155 Strömberg & Lundell, s. 88. 
156 Petrén, s. 154. 
157 Petrén, s. 154. 
158 SOU 1968:27 s. 107 f.  
159 SOU 1968:27 s. 110. 
160 Prop. 1971:30. 
161 Prop. 1971:30 s. 284. 
162 Prop. 1971:30 s. 388. 
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Frågan om att lagfästa myndigheters utredningsskyldighet kom åter upp till diskussion på 1980-

talet. FRU föreslog i SOU 1983:73 att införa en bestämmelse om myndigheters utrednings-

skyldighet i den nuvarande FL. En sådan bestämmelse kom dock aldrig till stånd, trots att FRU 

skrev i utredningen att det är ”självklart” att ”en utbyggd förvaltningslag måste innehålla en 

bestämmelse i ett så viktigt ämne som myndigheternas utredningsansvar”.163 Bestämmelsen om 

myndigheters utredningsskyldighet lyste dock med sin frånvaro i propositionen till vår 

nuvarande FL. Lagstiftaren verkade vara av uppfattningen att myndigheters utrednings-

skyldighet var en självklarhet men att det är omöjligt att lagstadga om denna skyldighet 

generellt då utsträckningen av dess tillämpning beror på ärendets karaktär.164 

 

Dessa uttryck i förarbetena genom FL:s hela historia, föranleder slutsatsen att myndigheter 

alltid har haft en utredningsskyldighet. Det korta svaret på frågan om varför myndigheters 

utredningsskyldighet aldrig har lagstadgats kan besvaras så här: det har alltid ansetts att 

myndigheter har en underförstådd utredningsskyldighet och denna skyldighet går inte att 

lagstadga om på ett generellt sätt. Denna slutsats leder dock till frågorna: kan man verkligen 

anta att alla tjänstemän vid alla myndigheter är kapabla att känna till utsträckningen av denna 

vaga icke-lagstadgade skyldighet som åligger dem? Och kan det antas att dessa tjänstemän 

kommer att tillämpa denna princip på ett mer ändamålsenligt sätt utan vägledning av lag jämfört 

med det fall där en bestämmelse om officialprincipen fanns i FL?  

 

4.2 Förslag till ny FL 

År 2010 publicerades en statlig utredning om stiftandet av en ny FL.165 I motivationen för 

behovet av en ny FL tas problem med tillämpningen av myndigheters utredningsskyldighet 

specifikt upp. Det nämns bl.a. att det föreligger ”besvärande luckor” i tillämpningen av 

utredningsskyldigheten med dagens FL.166 Utredningen tar även upp inkonsekvensen att kräva 

av domstolar att de ska utreda överklagade ärenden tillfredställande medan myndigheterna som 

först beslutade i ärenden inte har detta krav på sig.167 Med hänsyn till att tyngdpunkten ska ligga 

i första instans framförs det att det inte kan vara rationellt att kräva en tillfredställande utredning 

av domstolar efter att ett beslut har överklagats utan att ställa minst samma krav på myndigheten 

                                                 
163 SOU 1983:73 s. 80. 
164 Prop. 1985/86:80 s. 19. 
165 SOU 2010:29. 
166 SOU 2010:29 s. 21. 
167 SOU 2010:29 s. 26. 
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som beslutade i ärendet.168 Den enskilde ska bara i undantagsfall behöva föra en fråga vidare 

till domstol. All nödvändig beredning och utredning ska därför göras i beslutsmyndigheten så 

att onödiga överklagande kan undvikas.169 Vid ett eventuellt överklagande ska rättsfrågorna 

vara så renodlade som möjligt så att domstolen kan fokusera på det som är rättsligt relevant och 

inte behöva utreda alla faktiska omständigheter.  

 

I utredningen framhålls att det måste framgå av bestämmelsen att myndigheters skyldighet 

varierar med hänsyn till ärendets karaktär.170 Denna markering krävs för att sökande inte ska 

förbli helt passiva i utredningen av sina ärenden. Det följer då naturligt att de enskilda som 

söker en förmån kommer att anstränga sig mer för att se till att myndigheten får tillgång till alla 

nödvändiga handlingar så att ärendet blir tillfredsställande utrett. Å andra sidan kommer de 

enskilda som är föremål för en ingripande åtgärd från det allmänna inte att medverka till 

utredningen i lika hög grad.  

 

Det medges även att bestämmelsen kommer behöva utformas ganska allmäntäckande på grund 

av den stora mängden olika ärenden som förekommer inom förvaltningsrättsområdet.171 

Utredarna menar dock, till skillnad från de tidigare förslagen på FL, att detta förhållande inte 

är ett hinder mot lagstiftning av en utredningsskyldighet. Även den väldigt generella regeln som 

ges uttryck i 8 § FPL är av stort värde.172 

 

4.2.1 Legalitetsprincipen 

Rättssäkerhet är en väsentlig del av svensk förvaltningsrätt. Frändberg ställer upp tre villkor för 

att rättssäkerhet kan anses råda: klara och tydliga regler, att dessa regler är publicerade och 

tillgängliga och att de rättstillämpande organen lojalt och korrekt tillämpar reglerna.173 

Legalitetsprincipen utgör alltså en viktig del av rättssäkerheten. Enligt 1 kap. 1 § RF utövas den 

offentliga makten under lagarna. Legalitetsprincipen är en central princip i all myndighets-

utövning. Legalitetsprincipen ska garantera en rättssäker myndighetsutövning och förhindra 

godtyckliga beslut. Legalitetsprincipen tar sikte på just maktutövning och behöver därmed inte 

innebära att en myndighet inte kan vidta en åtgärd som är till hjälp för den enskilde. Trots detta 

                                                 
168 SOU 2010:29 s. 398. 
169 SOU 2010:29 s. 397. 
170 SOU 2010:29 s. 416. 
171 SOU 2010:29 s. 417. 
172 SOU 2010:29 s. 417. 
173 Frändberg, s. 288 f.     
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kan det knappast ses som önskvärt att principer som vägleder myndigheters handläggning inte 

återfinns i lag. Det har tagits upp i utredningen om en ny FL att det från ett medborgarperspektiv 

inte är acceptabelt att viktiga principer för myndigheters handläggning inte finns med i FL.174 

Det hävdas vidare att man logiskt bör kunna kräva att det finns någon form av författningsstöd 

inte bara för beslutsfattande utan för all verksamhet som drivs av myndigheter. 175 

 

Saknaden av en bestämmelse i FL som reglerar myndigheters utredningsskyldighet har lett till 

att man har behövt tillämpa officialprincipen med stöd av lägre rangordnade normer för att hålla 

ordningen. Domstolar har själva behövt upprätthålla den ordning som har antytts av lagstiftaren 

men aldrig skrivits uttryckligen.176 Från ett rättssäkerhetsperspektiv kan det inte anses till-

fredställande att fortsätta med en sådan ordning, där domstolar agerar lagstiftare. Redan från de 

ovannämnda villkoren för rättssäkerhet kan man konstatera att den nuvarande regleringen, eller 

snarare saknaden därav, av myndigheters utredningsskyldighet inte utgör en garanti för rätts-

säkerhet. Regleringen av myndigheters utredningsansvar faller redan på det första villkoret: den 

är inte klar och tydlig. Frändberg konstaterar att den enda verkligt pålitliga rättssäkerhets-

garantin är lag.177 Prejudikat kan utgöra en ”sista resurs” för rättssäkerheten. Prejudikat ger 

dock bara förutsägbarhet i det enskilda fallet eller i fall som är lika de som redan har tagits 

upp.178 Likaså kan förarbeten vara till hjälp för att ge rättssäkerhet. Förarbeten är dock 

svårtolkade och omfattande, vilket kan leda till olika slutsatser beroende på läsaren.179 

Prejudikat och förarbeten är inte heller lika tillgängliga för allmänheten som lag är. Det är därför 

även svårare för myndigheter att lojalt och korrekt tillämpa officialprincipen när den inte är 

reglerad på ett tydligt och entydigt sätt.  

 

4.2.2 Anvisning om komplettering 

Den föreslagna bestämmelsen om myndigheters utredningsskyldighet har utformats för att likna 

8 § FPL som paragrafen såg ut vid tiden för utredningen.180 Bestämmelsen i 8 § FPL har ändrats 

sedan dess. Före 2013 framgick det av 8 § FPL att domstolar skulle anvisa hur utredningen 

borde kompletteras. Fr.o.m. 2013 har lydelsen av 8 § FPL ändrats på så sätt att stycket som 

                                                 
174 SOU 2010:29 s. 141. 
175 SOU 2010:29 s. 143. 
176 SOU 2010:29 s. 417. 
177 Frändberg, s. 291. 
178 Frändberg, s. 290. 
179 Frändberg, s. 290 f.  
180 SOU 2010:29 s. 418, versionen av 8 § FPL som gällde vid tiden för utredningen var den originalutformningen 
från 1971.  
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förpliktade domstolar att anvisa om komplettering har tagits bort. Denna ändring har gjorts mot 

bakgrund av att det nu är en tvåpartsprocess i förvaltningsdomstolar och det därför har ansetts 

mindre nödvändigt för domstolarna att engagera sig på det sättet.181 Processmaterialet har alltså 

blivit fylligare i och med införandet av tvåpartsprocessen och det krävs därför inte längre lika 

mycket aktivitet från domstolen. Det anses även mindre lämpligt med hänsyn till domstolars 

rättskipande uppgift att de direkt ska ange hur en part ska agera. Det resonerades att det kan ge 

en missvisande bild av domstolarnas roll och ge intrycket att parten kommer att nå framgång 

med sin sak om den följer domstolens anvisning.182 Det har dock lagts till ett stycke i 8 § FPL 

om att domstolar ska, genom frågor och påpekanden, verka för att parterna avhjälper otydlig-

heter och ofullständigheter i sina framställningar.  

 

Det var antagligen oundvikligt att det aktuella stycket i 8 § FPL skulle tas bort. Petrén uttryckte 

redan på 1970-talet att bestämmelsen var ”nära redan från begynnelsen att bli en död bok-

stav”.183 Han menade att domstolar redan då sällan tillämpade sin möjlighet att anvisa om 

kompletteringar vid risk att de skulle uppfattas som partiska.184 

 

Förslaget till en jämförbar bestämmelse i FL har alltså baserats på den gamla lydelsen av 8 § 

FPL med viss modifikation för att förtydliga att enskilda har ett ansvar att själva ge in utredning 

i ärenden som de har tagit initiativ till. I den föreslagna bestämmelsen har det alltså tagits med 

att en enskild, som väckt ett ärende hos en myndighet, ska ge in den utredning som är tillgänglig 

för parten och som parten vill åberopa till stöd för det framställda anspråket. Om myndigheten 

anser att utredningen är ofullständig, ska den ge anvisning om hur denna bör kompletteras.  

 

Förslaget innehåller alltså en bestämmelse om anvisning av kompletteringar som är snarlik den 

som tidigare fanns i FPL. Detta kan förklaras så enkelt som att den nya bestämmelsen var 

baserad på den gamla versionen av 8 § FPL som innehöll samma princip. Frågan är då, om 

förslaget nu skulle skrivas om i en proposition, också skulle ändras till att likna den nya 

bestämmelsen i 8 § FPL. Det är förstås omöjligt att svara på denna fråga förrän en proposition 

om en ny FL läggs fram, men det är möjligt att denna skillnad i den föreslagna bestämmelsen 

                                                 
181 Prop. 2012/13:45 s. 115. 
182 Prop. 2012/13:45 s. 115. 
183 Petrén, s. 161. 
184 Petrén, s. 161. 



51 
 

och den nuvarande 8 § FPL faktiskt reflekterar skillnaden i myndigheters och domstolars 

utredningsskyldigheter.  

 

Stycket om anvisning av komplettering togs bort från FPL på grund av införandet av 

tvåpartsprocessen och på grund av att det inte är förenligt med karaktären av handläggningen i 

domstol.185 De skäl som föranledde en ändring av bestämmelsen för domstolars utrednings-

skyldighet torde därför inte gälla myndigheter. Det är en enpartsprocess i myndigheter och det 

måste anses vedertaget att karaktären av handläggningen i myndigheter skiljer sig ganska 

mycket från den i domstolar. Myndigheter behöver t.ex. inte oroa sig för att förlora sin opartiska 

ställning genom att hjälpa den enskilde med dennes ansökan.186 Myndigheter har en mycket 

mer direkt kontakt med de enskilda vars ärenden de handlägger och många av ärendena är av 

enklare karaktär än dem som hamnar hos domstolarna. Det kan därför vara helt ändamålsenligt 

att ha en bestämmelse om anvisning av komplettering för myndigheter men inte för domstolar. 

En sådan skillnad i lagarna som reglerar myndigheters och domstolars förfarande skulle 

äntligen ge ett uttryck för en viss skillnad i de olika instansernas roller och skyldigheter när det 

gäller utredning.  

 

4.3 Påverkan på tillämpning hos Migrationsverket 

En lagreglering av utredningsskyldigheten i FL skulle troligen innebära en större kännedom om 

denna skyldighet hos myndigheterna. Detta måste då antas leda till en mer enhetlig tillämpning 

av denna skyldighet med mindre tolkningsutrymme. Lagreglering av en princip torde kunna 

utgöra grund för myndighetsföreskrifter på området med mer detaljerade regler och även 

innebära att principen lättare kan åberopas vid granskning av en myndighet som åsidosätter 

den.187 Omständigheten att utredningsskyldigheten i dagsläget inte är lagstadgad på 

myndighetsnivå är ur pedagogiskt synsätt dåligt, speciellt med tanke på att tjänstemän vid 

myndigheter i regel är mindre erfarna och kunniga om juridiska frågor än domare.188 Detta kan, 

i kombination med den ständiga pressen att handlägga ärenden snabbt,189 innebära att 

tjänstemän på Migrationsverket kan vara mindre noggranna med utredningen än de annars 

                                                 
185 Prop. 2012/13:45 s. 114 f.  
186 Jfr Petrén, s. 161 angående domstolars ovillighet att tillämpa 8 § 2 st. FPL med hänsyn till att de kunde 
förlora sin opartiska ställning. 
187 Jfr Prop. 1985/86:80 s. 16 där det anges att lagstiftning ger underlag för myndighetspraxis, kan åberopas vid 
granskning av myndigheters handlande osv.  
188 Jfr Prop. 1985/86:80 s. 14 där det anges att ett stort antal tjänstemän inte är jurister. 
189 Se sektion 3.4 ovan samt Feijan & Frennmark, s. 88 f.  
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skulle varit om de visste att detta utgör ett åliggande. Att åsidosätta en laglig skyldighet är ett 

brott. Man kan därför anta att Migrationsverkets tjänstemän kommer att ta denna skyldighet på 

större allvar.  

 

4.4 Konsekvenser för tjänsteansvaret  

Tjänstemän vid myndigheter som har åsidosatt sina skyldigheter i tjänsten kan bli ansvariga för 

detta. Tjänsteansvaret kan innebära disciplinpåföljder enligt lag (1994:260) om offentlig 

anställning, straffrättsligt ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) [cit. 

BrB], eller att man tvingas betala skadestånd till den som blir lidande till följd av ett felaktigt 

beslut. Tjänstemäns ansvar har nämnts som en ”väsentlig garanti” för rättssäkerheten och 

effektiviteten i förvaltningshandläggning.190 Tjänsteansvar ska fungera allmänpreventivt, det är 

risken för påföljder som försäkrar pliktuppfyllelse. Påföljden innebär inte någon rättelse av det 

begångna felet, förutom skadestånd till den enskilde, varför det inte är menat att fungera just i 

det enskilda fallet utan ska garantera generell rättssäkerhet i längden.191 Hur påverkas då 

rättssäkerheten när Migrationsverkets tjänstemän knappast har kunnat hållas till ansvar vid 

bristfällig handläggning?192 Tjänsteansvar kan inte fungera allmänpreventivt om det i princip 

är omöjligt att tillämpa i ett visst avseende. Frågan är då om tjänsteansvaret skulle bli större om 

utredningsskyldigheten faktiskt var lagstadgad för Migrationsverket.  

 

4.4.1 Tjänstefel 

Om en tjänsteman har åsidosatt vad som gäller för uppgiften vid myndighetsutövning kan denne 

dömas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB. Straffbara fel ska inkludera inkorrekt tillämpning 

av inte bara föreskrifter utan även vad som anses följa av uppgiftens beskaffenhet i form av 

t.ex. förarbetsuttalanden och praxis.193 Även myndigheters egna föreskrifter ska vara av 

betydelse vid konstaterande av ett korrekt förfarande vid myndighetsutövning. För att dömas 

för tjänstefel krävs uppsåt eller oaktsamhet, det måste alltså ha stått klart för tjänstemannen vad 

som skulle utgöra en korrekt tillämpning i det specifika fallet.194 Det är klart att en utrednings-

skyldighet gäller för Migrationsverket, även om den inte är lagfäst. Det kan dock uppfattas som 

svårare att visa att en tjänsteman på Migrationsverket ska känna till utsträckningen i vilken 

                                                 
190 Strömberg & Lundell, s. 168. 
191 Strömberg & Lundell, s. 168. 
192 Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av migrationsärenden, s. 162. 
193 Prop. 1988/89:113 s. 14 ff. 
194 Prop. 1988/89:113 s 15. 
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utredningsskyldigheten ska tillämpas när den inte återfinns i lagen. Det är naturligtvis svårare 

och problematiskt från ett legalitetsperspektiv att straffa någon för att inte ha uppfyllt sin 

skyldighet om denna skyldighet inte finns tydligt lagfäst. Det framgår av förarbetena att hänsyn 

till normer som inte är uttryckligen föreskrivna kan endast tas om dessa ”framstår som 

naturliga”.195 

 

Gärningar som är att anses som ringa ska inte straffas. Det krävs inte att en skadlig effekt kan 

visas i det enskilda fallet, men det måste ändå ses som en viktig faktor om någon har drabbats 

av skada eller om det fanns påtaglig risk att någon skulle skadas vid den felaktiga 

tillämpningen.196 Vilka krav på noggrannhet och omsorg som förelåg för uppgiften är av 

betydelse för bedömningen. Även faktorer som tjänstemannens utbildning, erfarenhet, kunnig-

het och huruvida denne hade agerat under tidspress är avgörande för bedömningen av oaktsam-

het.197 De allra flesta av Migrationsverkets beslut borde, med hänsyn till deras vikt för den 

enskilde, uppfattas som sådana som kräver en mycket noggrann handläggning.198 Tidspress kan 

å andra sidan vara en faktor som i någon utsträckning talar för ett mindre strängt ansvar, 

speciellt i tider med t.ex. stora volymer av asylansökningar.199 

 

En felaktig tillämpning av utredningsskyldigheten, som gäller för Migrationsverket enligt 

praxis, borde alltså räcka som tjänstefelsgrundande. Trots att bestämmelsen om tjänstefel gäller 

redan idag för bristande utredning hos Migrationsverket har den aldrig tillämpats på det sättet. 

Det tycks inte heller finnas något JO-beslut som riktar kritik mot Migrationsverket för bristande 

utredning.200 Rättsfallen som togs upp ovan201 visar att Migrationsverket inte är immunt mot 

bristfälliga utredningar. Det är därför inte orimligt att komma till slutsatsen att Migrations-

verkets tjänstemän inte ställs till ansvar för sin felaktiga tillämpning av utredningsskyldighet, i 

vart fall delvis på grund av att denna skyldighet inte finns i lag. 

 

4.4.2 Konsekvensbedömning  

                                                 
195 Prop. 1988/89:113 s 15. 
196 Prop. 1988/89:113 s. 17 f. 
197 Prop. 1988/89:113 s. 20. 
198 Se sektion 3 ovan och Lagerqvist Veloz Roca, Prövning av migrationsärenden, s. 160. 
199 Se sektion 3.4 ovan samt Feijan & Frennmark, s. 88. 
200 Se dock JO:s beslut från 2015-04-09, dnr 6942-2013 där JO snarare kritiserar Migrationsverkets felaktiga 
hantering av ett asylärende genom att genomföra en åldersbedömning innan att det fattas ett slutligt beslut i 
ärendet. D.v.s. Migrationsverket kritiseras för att ha utfört utredning vid fel tidpunkt.  
201 Se kapitel 3, speciellt sektion 3.2. 
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För att se vilka konsekvenser som skulle kunna aktualiseras för tjänsteansvaret vid en eventuell 

lag-reglering av utredningsskyldighet i FL kan man vända blicken mot de myndigheter som 

redan idag har en lagstadgad utredningsskyldighet att rätta sig efter. Flera av de socialrättsliga 

lagarna innehåller bestämmelser om utredningsskyldighet, t.ex. 11 kap. 1 § SoL och 7 § lag 

(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Dessa bestämmelser har en mer 

specialiserad innebörd än den föreslagna paragrafen i FL och är därför av en delvis annan art. 

Dessa lagar torde ändå utgöra bra jämförelseobjekt för effekten av en lagreglering av 

utredningsskyldighet på tillämpningen av samma princip i migrationsrätt då de sociala och de 

utlänningsrättsliga rättsområdena har vissa likheter. Båda dessa rättsområden behandlar beslut 

som är av stor vikt för den enskilde och kan innebära tvångsmoment. Vissa av de äldre JO-

besluten202 om socialärenden har även flitigt hänvisats till i den juridiska litteraturen som 

generella exempel på utredningsskyldighet inom förvaltningsrätten.  

 

På socialrättsområdet har det förekommit stämningar för tjänstefel och även ett stort antal JO-

beslut som riktar kritik mot de sociala myndigheternas bristfälliga utredning. Enligt 7 § LVM 

åligger det Socialnämnden att inleda en utredning när den har fått kännedom att det finns skäl 

att bereda någon tvångsvård. En enhetschef inom socialtjänsten dömdes år 2011 för tjänstefel 

för att ha underlåtit att inleda en utredning enligt 7 § LVM.203 Likaså dömdes den tillförordnade 

chefen för socialkontoret i det ovannämnda fallet om barnmisshandel i en tysk familj.204 Utöver 

dessa fall finns det även anledning att ta upp ett lite nyare JO-beslut, JO 2004/05 s. 192, om 

tjänstemäns ansvar vid bristande utredning. Beslutet gällde frågan om en socialnämnd borde ha 

inlett en barnavårdsutredning med anledning av uppgifter om att barnet for illa. Socialnämnder 

har enligt 11:1 SoL en utredningsskyldighet. JO resonerade att det ligger i sakens natur att det 

i sådana fall måste finnas utrymme för olika bedömningar. Varje felbedömning ska inte 

föranleda straffrättsligt ansvar. JO fann därför inte skäl att anta att någon befattningshavare 

hade gjort sig skyldig till tjänstefel. JO menade dock att socialnämndens syn på sin skyldighet 

inte stod i överenskommelse med lagstiftningens höga krav. JO uttryckte avslutningsvis att 

socialnämnden ska se över sin förvaltning för att bättre uppfylla de förpliktelser som åligger 

den. 

 

                                                 
202 JO 1992/93 s. 319 och s. 341. 
203 RH 2011:27. 
204 JO 1992/93 s. 319 och se sektion 2.2.2 ovan. 
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Det är här intressant att markera att JO hänvisade till lagstiftarens krav. Det bedömdes alltså i 

detta fall, trots en lagstadgad utredningsskyldighet, att socialnämndens felaktiga hantering inte 

kunde föranleda något straffrättsligt ansvar. Om det ligger i sakens natur att felbedömningar 

kan göras även när det föreligger en lagbestämmelse om hur man ska agera, hur står det då till 

om det inte föreligger något krav enligt lag? Det är rimligt att anta att om det kom upp en 

liknande fråga gällande Migrationsverkets utredningsskyldighet skulle JO:s bedömning vara 

ännu mindre sträng. Denna bedömning skulle dock lämpligen vara hårdare om det förelåg en 

lagstadgad utredningsskyldighet även för Migrationsverket.  

 

5. Slutsatser 

5.1 Hur skiljer sig Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas 

utredningsskyldigheter?  

Genom att analysera förarbeten, praxis, doktrin och JO-beslut från tiden vid uppdelningen 

mellan myndigheter och domstolar i förvaltningsprocessen har det varit möjligt att se en tydlig 

förändring i uppfattningen av utredningsskyldighetens omfattning. Utredningsskyldigheten var, 

innan förvaltningsreformen på 1970-talet, en underförstådd princip för alla förvaltnings-

myndigheter.205 Detta ledde till att officialprincipen lagfästs bara på domstolsnivån. 

Omständligheten att denna princip lagstadgades på en nivå, men inte på den andra, tycktes få 

effekten att officialprincipen sträckte sig längre hos domstolar än hos myndigheter.206 Över 

tiden tycks den allmänna uppfattningen dock ha vänt och myndigheters utredningsskyldighet 

anses numera vara minst lika omfattande som domstolars.207  

 

När det gäller migrationsprocessen specifikt kan man säga såhär: Migrationsdomstolarna har 

en definitiv, om än vag, utredningsskyldighet enligt lag som har förtydligats genom MiÖD:s 

praxis. Migrationsverket har å andra sidan ingen lagstadgad utredningsskyldighet, men väl en 

sådan skyldighet enligt praxis. Båda instansers skyldigheter anses vara mer omfattande i 

asylärenden och mindre i övriga ärenden i varierande mängd beroende på den aktuella frågan. 

Migrationsverket har alltså enligt praxis en skyldighet som liknar den som domstolar har enligt 

8 § FPL på så sätt att även Migrationsverkets skyldighet ska anpassas efter beskaffenheten av 

                                                 
205 Petrén, s. 154. 
206 Jfr Petrén, s. 158. 
207 SOU 2010:29 s. 405. 
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det aktuella ärendet. Det som skiljer utredningsskyldigheten åt i de olika instanserna kan brytas 

ner till några punkter.  

 

-Enpartsprocess 

Migrationsverkets utredningsskyldighet måste vara annorlunda eftersom det rör sig om en 

enpartsprocess. Migrationsverket behöver inte beakta flera motstående enskilda intressen. 

Migrationsverket ska däremot ta hänsyn till den sökandes intressen och det allmännas intressen. 

Så länge som det som den enskilde söker överensstämmer med den materiella lagstiftningen 

finns det inga motstående intressen mellan Migrationsverket och den enskilde. I migrations-

domstolar finns det å andra sidan en tvåpartsprocess. Även om det har gjorts gällande enligt 

praxis att domstolar ska ha samma utredningsskyldighet trots införandet av tvåparts-

processen,208 kan denna skyldighet inte tillämpas på samma sätt. För det första behöver inte 

domstolen utreda lika mycket när det finns två parter eftersom tvåpartsprocessen leder till ett 

fylligare beslutsunderlag.209 För det andra måste domstolen försöka hålla en neutral ställning, 

även om det kan vara acceptabelt att bistå den enskilde parten mer än den offentliga parten.210  

 

-Första instans 

Tyngdpunkten ska ligga i första instansen.211 Det är även av praktiska skäl nödvändigt att den 

instans som behandlar ett ärende först själv ska utreda det tillräckligt. Migrationsverket måste 

därför ha ett större ansvar på sig att utreda alla relevanta omständigheter hos sig. Den enskilde 

har ju rätt till en rättssäker prövning av sitt ärende, vilket i detta fall inkluderar möjligheten att 

få en överprövning i överinstans. Det är tänkt att domstolar ska användas undantagsvis212 och 

ska utgöra en kontrollfunktion för att försäkra den enskildes rättssäkerhet.213 Det ska därför inte 

krävas att ett ärende har överklagats till en domstol för att det ska åtnjuta en fullgod utredning. 

Det blir ingen riktig överprövning om Migrationsverket inte har utrett ärendet tillräckligt från 

början.214 Det följer därför naturligt att migrationsdomstolar inte ska behöva utreda lika mycket 

som Migrationsverket, med hänsyn till att de är överinstanser. Om ett ärende som överklagas 

till en migrationsdomstol har en väldigt bristfällig utredning ska det återförvisas till Migrations-

verket istället för att denna utredning ska utföras på domstolsnivån. 

                                                 
208 RÅ 2006 ref. 46. 
209 Prop. 1995/95:22 s. 78 och se sektion 2.4 ovan. 
210 Jfr von Essen, s. 112. 
211 Prop. 2004/05:170 s. 153. 
212 SOU 2010:29 s. 397. 
213Prop. 1971:30 t.ex. s. 580. 
214 Prop. 2004/05:170 s. 153 f.  
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-Mer kontakt med enskilda  

En annan omständighet, som är närsläktad med den ovannämnda instansordningen, är att 

Migrationsverket oftast torde ha en mer direkt kontakt med den enskilde än vad migrations-

domstolarna har. Migrationsverket har muntliga utredningar i en stor del av ärendena som det 

behandlar; i alla asylärenden och alla anknytningsärenden. Även om asylsökande har rätt till en 

muntlig förhandling i migrationsdomstolen har inte de som är involverade i anknytningsärenden 

samma rättighet. Enskilda behöver även i regel mer hjälp när deras ärenden befinner sig på 

myndighetsnivå. Migrationsverket har t.ex. möjlighet att hjälpa den enskilde med sin ansökan 

och förklara hur hela processen kommer att gå till. När ett ärende väl har kommit upp till en 

migrationsdomstol kan man anta att det redan har renodlats till en tvistig rättslig fråga och den 

enskilde har redan mer kännedom om vad frågan i detta läge gäller. 

 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna har alltså olika sätt på vilka de måste utföra sina 

skyldigheter för att, på ett ändamålsenligt sätt, få tillräcklig utredning. 

 

5.1.1. De lege lata och de lege ferenda 

Mycket pekar åt att Migrationsverkets utredningsskyldighet faktiskt ska vara mer omfattande 

än migrationsdomstolarnas. Lagstiftarens tydliga intention att tyngdpunkten ska ligga i första 

instans, både specifikt inom migrationsprocessen som i förvaltningsprocessen i övrigt, leder till 

slutsatsen att den största utredningen även i migrationsärenden måste företas i första instans.  

 

De lege lata är det klart att Migrationsverket har en utredningsskyldighet liknande migrations-

domstolarnas. Myndigheter kan sägas ha en mer omfattande utredningsskyldighet på så sätt att 

de ofta anvisas av domstolar att företa kompletterande utredning. D.v.s. det faktiska arbetet som 

myndigheter gör för att utreda torde vara mer omfattande än arbetet som domstolar gör. 

Däremot verkar det inte finnas någon skillnad i när en myndighets eller domstols utrednings-

skyldighet aktualiseras. Med andra ord: ett specifikt ärende kräver lika mycket utredning för att 

anses som tillräckligt utrett oavsett vilken instans den befinner sig i. Det kan snarast uttryckas 

så att Migrationsverket, och myndigheter generellt sätt, har en annorlunda utrednings-

skyldighet. Alla instanser ska se till att ärenden blir så utredda som deras beskaffenhet kräver. 

Vad detta innebär skiljer sig dock mellan instanserna. Om en språkanalys hos Migrationsverket 

visar sig vara behäftad med fel bör Migrationsverket göra en ny språkanalys eller företa annan 
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utredning direkt för att se till att det blir ett fullgott beslutsunderlag. Om det visar sig i 

migrationsdomstolen att en, av Migrationsverket utförd, språkanalys har liknande problem har 

domstolen ansvaret att se till att erforderlig utredning företas. Att ”se till” att utredning företas 

betyder många gånger att återförvisa målet till Migrationsverket för vidare utredning. 

Domstolar ska bara undantagsvis ta in utredning själva. Ansvaret är alltså detsamma för båda 

instanser, det är aktiviteten som skiljer sig åt.  

Hur utredningsskyldigheten ska vara reflekteras således i hur den är i praktiken. Den svaga 

punkten är att denna skyldighet inte är lagstadgad för myndigheter. Omständigheten att denna 

skyldighet inte är lagstadgad leder till onödiga otydligheter och komplikationer i tillämpningen 

av utredningsskyldigheten.  

 

5.2 Varför har officialprincipen inte lagstadgats på myndighetsnivå?  

Officialprincipen ansågs länge vara en underförstådd princip inom myndigheters verksamhet. 

Utredningsskyldigheten lagstadgades därför inte för myndigheter vid förvaltningsreformen på 

1970-talet. Vid ett flertal tillfällen under tiden sedan förvaltningsreformen har förslag om att 

införa en bestämmelse om myndigheters utredningsskyldighet i FL kommit upp till diskussion. 

Anledningen till att inget av dessa förslag har gått igenom tycks vara en blandning av 

argumentet att officialprincipen redan är självklar och argumentet att floran av olika ärenden är 

för mångfaldig inom förvaltningsrätten för att möjliggöra lagfästning av en generell princip.  

 

5.3 Ska officialprincipen lagstadgas på myndighetsnivå? 

När frågan om varför officialprincipen aldrig har lagstadgats har besvarats blir den nästa frågan 

om den ska lagstadgas. Omständigheten att tillämpningen av myndigheters utrednings-

skyldighet till synes har skiftat över tid och varierat beroende på ärenden är besvärande. Det är 

inte rättssäkert att en grundläggande princip om utredningen av ärenden inte ska ha en tydlig 

innebörd. Det gamla argumentet att det inte går att skriva en generell bestämmelse om 

myndigheters utredningsskyldighet kan inte stämma. En generell regel har ju länge varit 

föreskriven för förvaltningsdomstolar där en liknande stor mängd varierande rättsfall före-

kommer. Detta argument kan dock ha fog på så sätt att det kan vara mer ändamålsenligt att ha 

fler lagfästa bestämmelser om myndigheters utredningsskyldigheter även i speciallag-

stiftningen. Det kan inte accepteras som ett giltigt argument att en otydlig princip kommer 

tillämpas bättre utan vägledning av lag. Det borde snarare strävas efter att förtydliga ändamålet 

med denna princip genom alla möjliga juridiska tillvägagångssätt. En lagreglering av 



59 
 

myndigheters utredningsskyldighet innebär naturligtvis inte att domstolspraxis på området inte 

kommer att finnas längre för att förtydliga hur principen ska tillämpas. Inte heller argumentet 

att utredningsskyldighet redan är en självklarhet för myndigheter borde ges något gehör. Det 

anfördes i propositionen till vår nuvarande FL att en lagreglering i den ursprungliga FL av ”de 

traditionella kraven” på myndigheter, såsom opartiskhet och omsorgsfull handläggning hade 

fungerat ändamålsenligt och dessa krav kunde nu anses tillgodosedda inom förvaltningen.215 

Om det var en succé att lagstadga om dessa självklara principer, varför skulle det inte även vara 

det att lagstadga om utredningsskyldigheten?  

 

Legalitetsprincipen, d.v.s. att ett visst agerande ska ha stöd i lag, är en grundpelare i 

myndighetsutövning. Det måste anses som en brist att en sådan viktig princip, som 

officialprincipen är inom förvaltningsrätten, inte är lagstadgad för myndigheter. Det är mot-

sägelsefullt att den högst rangordnade rättskällan (lagen) inte inkluderar en bestämmelse om en 

av myndigheters största skyldigheter: att se till att deras beslut bygger på välgrundad 

information. Detta innebär att myndigheter har varit tvungna att stödja sina beslut med hjälp av 

lägre rangordnade rättskällor som alla har uttryckt att det finns en utredningsskyldighet, om än 

oenigt om utsträckningen av denna. Denna tillit på lägre rangordnade rättskällor med otydliga 

innebörder har lett till en inkonsekvent tillämpning av en viktig princip. Det måste nu vara dags 

att kodifiera denna länge försummade princip och därigenom möjliggöra en enhetlig tillämp-

ning av officialprincipen inom myndigheter.  

 

En viktig fördel med att ha en lagstadgad utredningsskyldighet är att beslutsfattare som 

åsidosätter denna skyldighet lättare skulle kunna ställas till ansvar. En lagstadgad skyldighet 

skulle sannolikt leda till strängare bedömningar vid granskning av myndigheter av t.ex. JO och 

en större möjlighet att faktiskt döma tjänstemän som inte fullgör sin utredningsskyldighet för 

tjänstefel. Dessa omständigheter borde ha en allmänpreventiv effekt och i sin tur leda till en 

mer rättssäker tillämpning av officialprincipen. Att lagstadga om officialprincipen torde även 

leda till bättre kännedom om principen hos myndigheter och bättre utbildningar och 

myndighetspolicies om tillämpningen av densamma.  

 

En lagstadgad officialprincip för myndigheter skulle innebära en mer förutsebar process och 

mer ändamålsenlig tillämpning av principen. 

                                                 
215 Prop. 1985/86:80 s. 11. 
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5.3 Avslutande kommentar 

I denna framställan har jag försökt klargöra skillnaderna mellan Migrationsverkets och 

migrationsdomstolarnas utredningsskyldigheter och visa att den nuvarande regleringen är 

otydlig. Det behöver dock inte förbli så utan det torde kunna regleras på ett bättre sätt, både på 

en generell plan i FL och på en mer specificerad plan genom UtlL.  

 

Det kan även frågas om det inte går att förtydliga officialprincipen på domstolsnivå. FL och 

FPL är båda utformade som generella lagar med minimiföreskrifter. Vore det inte mer lämpligt 

att lagstifta om utredningsskyldigheten specifikt för ett visst tillämpningsområde? Vid en 

reglering i UtlL och de andra speciallagarna skulle officialprincipen kunna närmare avgränsas 

till hur den faktiska tillämpningen ska ske. Denna reglering skulle kunna tillämpas både i 

Migrationsverket och i migrationsdomstolarna. En reglering i UtlL skulle t.ex. möjliggöra 

specifika skilda bestämmelser för tillämpningen av officialprincipen i asylärenden och de 

övriga migrationsärendena.  

 

Officialprincipen måste vara en av de mest använda principerna inom myndigheter och 

domstolar och samtidigt en av de minst tydliga. I varje ärende uppkommer frågor om behovet 

av utredning som är i princip upp till den enskilde tjänstemannen eller domaren att bestämma. 

När det gäller migrationsärenden kan valet att ta in mer utredning eller avstå vara en fråga om 

liv eller död för den enskilde. Frågan om tillämpningen av utredningsskyldigheten inom 

migrationsprocessen, och hur denna tillämpning kan förtydligas och förbättras, måste därför 

vara en fråga av högsta prioritet och vikt.  
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Bilaga  
 

När det gäller asyl så överklagade ca 85 % (8 150) av dem som fick avslag på sitt asylärende 

förra året (2014). 

 

I arbetsmarknadsärenden överklagade drygt 30 % (2 100) av dem som fick avslag på sitt 

arbetsmarknadsärende förra året (2014). 

 

När det gäller ändringsfrekvenser av beslut i migrationsdomstolarna så har vi däremot mer 

heltäckande färdig statistik. Tittar vi på alla ärenden som avgjorts där hittills i år (januari – 

oktober 2015) så ser andelen beslut som ändrats ut så här för de några olika ärendetyper: 

 

Asyl: 4 % 

Anknytningar: 6 % 

Arbetsmarknad: 4 % 

Gäststuderandeärenden: 9 % 

Besöksärenden: 10 % 

Medborgarskapsärenden: 8 % 

 

 

 

 


