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Sammanfattning 

 

Förvaltningslagen (FL) omfattar förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden. Den 

anger olika skyldigheter som förvaltningsmyndigheterna har gentemot den enskilde under 

ärendets gång. Vanligtvis är det knappast några problem att identifiera vad som utgör ett 

ärende, men i de fall där en gränsdragning mellan olika begrepp är nödvändig för att avgöra 

om FL är tillämplig kan åsikterna gå isär.  

 

Ärendebegreppet är inte klart definierat vare sig i lagtext eller i förarbetena. I ett försök att 

fastställa hur begreppet tolkas använder uppsatsen sig utav doktrin, förvaltningsmyndigheters 

interna tolkning samt ett rättsfall där begreppsdefinitionen aktualiseras. Utifrån nämnda källor 

spekuleras vidare kring huruvida förvaltningsmyndigheter och domstol avgör oklara 

situationer genom lagteknisk eller ändamålsenlig metod.  

  

Lösa begreppsdefinitioner ger utrymme för förvaltningsmyndigheter att själv avgöra om ett 

ärende existerar i oklara fall. Huvudsyftet med uppsatsen har varit att utreda vad 

ärendebegreppet anses innebära idag, och hur olika delar av förvaltningen tolkar den utifrån 

FL’s olika syften. 
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Abstract 
 

The Public administration law comprises the dealing of matters within the public authorities. 

It states different obligations that the public authorities have towards the individual during the 

course of the matter. Ordinarily there are hardly any problems identifying what constitutes a 

matter, but in the cases where the boundaries between the different concepts are necessary to 

draw in order to decide if The Public administration law is applicable the opinions can vary.  

 

The matter conception is not clearly defined in either the paragraph or in the pretexts. In an 

attempt to establish how the concept is being interpreted the essay uses the literature of the 

area, the internal practise of the public authorities and a court case where the conceptual 

definition is brought to the fore. On the basis of these sources speculations are made about 

whether public authorities and courts settle unclear situations through methods that are of 

technical nature or suited to the purpose.  

  

Vague concept definitions give public authorities the space to decide on their own if a matter 

exists in unclear situations. The main purpose of the essay has been to investigate what the 

matter concept is considered to signify today, and how different parts of the public 

administration interprets it on the basis of the different purposes of The Public administration 

law.  
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1. Inledning 

 

1.1. Syfte 

 
Förvaltningslagen (FL) omfattar förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden och 

anger olika skyldigheter som myndigheterna har gentemot den enskilde under ärendets gång. 

Vanligtvis är det knappast några problem att identifiera vad som kan ses som ett ärende, men 

i de fall där en gränsdragning mellan olika begrepp är nödvändig för att avgöra om FL är 

tillämplig kan åsikterna gå isär.  

 

Jag har valt att konkretisera problematiken genom att använda mig av ett rättsfall från 

kammarrätten där definitionen spelade en avgörande roll. Delade meningar från å ena sidan 

migrationsverket och ett av kammarrättsråden och å andra sidan kammarrätten pekar på att 

begreppet inte är fullständigt tydligt. Nämnda skiljaktighet uppstod angående slutfasen av ett 

asylärende. Enligt migrationsverkets praxis är ärendet avslutat i och med att beslutet tagits 

och endast verkställighetsarbetet återstår. Handläggningen i denna fas är enligt 

migrationsverket istället att se som annan förvaltningsverksamhet eller faktiskt handlande.   

 

Frågan jag vill ställa utifrån denna bakgrund är om den definition av ärende i 

förvaltningsrättslig mening som kan fastställas idag kan anses vara tillräckligt uttömmande. 

Lösa begreppsdefinitioner ger utrymme för myndigheten att själv avgöra när ett ärende skall 

anses föreligga. Huvudsyftet med uppsatsen är att utreda vad ärendebegreppet anses innebära 

idag, och hur olika delar av förvaltningen kan tolka den utifrån FL:s olika syften. 

 

1.2. Avgränsningar  

 

Uppsatsen fokuseras främst på FL:s användning av ärendebegreppet. Den behandlar dock 

även de närliggande begrepp vilka bidrar till den otydliga gränsdragning som är en anledning 

till behovet av en tydligare definiering av ärende. Övriga begrepp i FL som inte påverkar 

ärendebegreppets definitionsbehov lämnas utan kommentarer.  
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1.3. Metod 

 

Uppsatsen ämnar att utifrån lagtext, förarbeten, intern myndighetspraxis och doktrin 

tillsammans med ett belysande rättsfall i frågan komma fram till hur ärendebegreppet idag 

anses vara definierat och huruvida denna definition kan anses vara tillfredställande eller ej. 

Rättsfallets framträdande roll beror dels på att uppsatsen vill visa begreppsproblematiken i en 

kontext och dels för att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket skrivet om begreppet för 

att utifrån lagtext, förarbeten och litteratur kunna dra några betydande slutsatser.  
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2. Lagreglering 

 

2.1. Legalitetsprincipen 

 

I RF 1:1 slås legalitetsprincipen fast som innebär att all offentlig makt skall utövas under 

lagarna. I myndigheters verksamhet krävs alltså författningsstöd för allt beslutsfattande. 

Beslutets tyngd avgör om myndigheten måste ha stöd i lag, eller om det räcker med en 

förordning eller föreskrift.1   

 

2.2. Förvaltningslagen (1986:223) 

 

Proposition 1985/86:80 innehåller regeringens förslag till ny förvaltningslag som ersättning 

av 1971 års lag i samma ämne. Det bakomliggande grundsyftet med den nya lagen var främst 

att stärka rättssäkerheten och förbättra förvaltningens service.2 FL bygger till stora delar på 

sin föregångare den äldre förvaltningslagen (ÄFL). Revideringen gällde främst systematiken 

medan sakinnehållet i stort förblev densamma.3 

 

FL innehåller de grundläggande reglerna för hur förvaltningsmyndigheter ska handlägga sina 

ärenden. Syftet med denna lag var att så tydligt och klart som möjligt ange basreglerna för 

handläggningen.4 FL:s uppbyggnad och paragrafföljd följer i stort samma följd som ett 

myndighetsärende.5 Lagen ska i första hand värna om den enskildes rättssäkerhet när han har 

att göra med en förvaltningsmyndighet men har också som ändamål att förbättra 

myndigheternas service.6    

 

FL gäller vid förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning och domstolarnas handläggning 

av förvaltningsärenden. §§ 4-6 som stadgar förvaltningsmyndigheterna serviceskyldighet och 

                                                
1 Bohlin, Alf & Warnling-Nerep, Wiweka, Förvaltningsrättens grunder, s 14 
2 Proposition 1985/86:80, Ny förvaltningslag, s 1 
3 Hellners, Trygve, Malmqvist, Bo, Förvaltningslagen med kommentarer, s 177 
4 Proposition 1985/86:80, s 11 
5 Hellners/Malmqvist, Nya förvaltningslagen, s 14 
6 Proposition 1985/86:80, s 1 
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samverkan mellan myndigheter gäller även vid annan förvaltningsverksamhet som ligger 

utanför ärendehandläggningen. 
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3. Några viktiga begrepp i FL 

 
Som nämnts ovan innebar revideringen av ÄFL främst systematiska förändringar. ÄFL var 

uppdelad på två områden, där den ena delen gällde för vanliga ärenden och den andra för 

ärenden som innebar myndighetsutövning mot enskild. I FL övergav man detta och utformade 

istället upplägget efter ärendets handläggningsgång, vilket innebar en uppblandning av de två 

områdena.7 Olika delar av FL blev istället dels tillämplig på dessa två typer av ärenden och 

dels på arbete som faller utanför ärendeområdet, s.k. annan förvaltningsverksamhet såsom 

faktiskt handlande. Denna mångfald av begrepp gör tillämpningen av lagen beroende av att 

man kan definiera dem.  

 

Lagtexten anger när den är tillämplig på de olika typerna, och begreppen finns i lagtexten. 

Närmare definitioner av deras innebörd saknas dock. Då man även i förarbetena till FL 

uttryckligen undvikit att närmare definiera vissa begrepp i handläggningsarbetet8 kan en 

tillämpningsproblematik därmed uppstå. Hittar man inte begreppsdefinitionen man letar efter i 

FL kan det löna sig att gå vidare till ÄFL. Definitioner som finns där, såsom 

myndighetsutövning, har man i FL helt enkelt underlåtit att definiera genom att hänvisa till 

definitionen i ÄFL 

 

3.1. Gränslinjerna mellan begreppen 

 

FL gäller alltså i största utsträckning endast vid handläggning av olika ärenden. Undantaget är 

FL §§ 4-6 som även innefattar annan förvaltningsverksamhet. Vid tillämpning av de lagrum 

som gäller vid ärendehandläggning blir det ibland avgörande att fastställa var gränsen går 

mellan ärenden och faktiskt handlande.  

Denna gräns diskuterades redan i propositionen till ÄFL, och där kom man fram till att den 

fick avgöras från område till område.9 

 

Bohlin och Warnling-Nerep understryker den suddiga gränsen mellan myndigheters 

beslutande och faktiska verksamhet och svårigheten i detta illustrerar de med bl.a. ett 

                                                
7 Hellners/Malmqvist, Nya förvaltningslagen, s 23 
8 SOU 1983:73, Ny förvaltningslag, s 37 
9 Proposition 1971:30, Förvaltningsprocesslag, s 315 
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exempel; En professor ägnar sig under föreläsningen åt faktisk förvaltningsverksamhet, för att 

vid examination handlägga ett ärende som genom beslutsfattande verksamhet skall resultera i 

ett beslut om betyg.10 Även om man kan fastställa vilka delar av professorns arbete som utgör 

de ena eller andra, så kommer det onekligen att uppstå tillfällen där mellanvarianter uppstår. 

 

Att fastställa begrepps exakta innebörd kan verka överdrivet, men inom förvaltnings-

verksamheten kan tjänstemännen växla mellan t.ex. ärendehandläggning, faktiskt handlande, 

beslutsfattande och verkställighet. Vanligtvis är detta inga problem, men när tillämpligheten 

av en lag är beroende av vilket handlande det handlar om, så kan definitionsfrågan bli 

avgörande, vilket jag försöker illustrera med rättsfallsexemplet i kapitel 4.  

Vill man definiera ärendebegreppet kan det därmed vara bra att också definiera de mest 

närliggande begreppen för åskådliggöra gränserna dem emellan. När sådana gränsdragningar 

inte är helt tydliga ökar behovet av tydliga definitioner av begreppen själva. Med 

åskådliggörandet av ärendebegreppet och dess ”grannar” i fortsättningen av detta kapitel vill 

jag försöka påvisa gränsernas grad av tydlighet som ett led i min strävan att besvara frågan 

om ärendebegreppet kan anses vara tillräckligt definierat eller ej.   

   

3.2. Ärende 

 

Förvaltningsrättsutredningen (FRU) som utredde ÄFL:s revidering till FL, ansåg att 

handläggningen ytterligare skulle konkretiseras genom att den illustrerades i lagtexten. Trots 

att detta inte togs med i den slutgiltiga lagen så är den väldigt belysande för hur ett ärende 

föds och avgörs. 

Inledningen av ärendet sker genom en ansökan, anmälan eller annan framställning. Detta 

innebär i sin tur att förvaltningsmyndigheten påbörjar sin utredning av frågan. Under denna 

tid har den sökande, klagande eller annan part möjlighet att lämna muntliga uppgifter om han 

så önskar, och även rätt att ta del av det material som tillförts ärende, med vissa begränsningar 

(partsinsyn). Ärendet får inte avgöras utan att parten underrättats om det som tillförts ärendet 

om detta bidrar till ett avgörande av ärendet som är till nackdel för den enskilde 

(kommunicering). När beslutet tas skall det motiveras om avgörandet är till nackdel för den 

                                                
10 Bohlin/Warnling-Nerep, s 60 
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enskilde och även meddelas denne. Beslutet blir gällande då det vunnit laga kraft och därmed 

inte längre kan överklagas.11  

 

FL omfattar främst verksamhet som utgörs av ärendehandläggning, och att kunna definiera 

vad ärende innebär är med andra ord behövligt för tillämpningen av lagen. 

Ärendehandläggningen kan delas in i två typer, myndighetsutövning mot enskild som omfattas 

av hela FL och den verksamheten som faller utanför detta, annan ärendehandläggning. 

 

3.2.1. Myndighetsutövning 

 

Detta begrepp avgränsar alltså giltighetsområdet för flera av FL:s viktigaste bestämmelser. 

När det gäller ärenden som utgör myndighetsutövning åsyftas endast ärenden som utmynnar i 

bindande beslut. Myndighetsutövning definieras i ÄFL såsom ”utövning av befogenhet att för 

enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat 

jämförbart förhållande”.12  

 

Med ”jämförbart förhållande” avsåg departementschefen att samla upp de undantag som inte 

faller under rubrikerna förmån, rättighet, skyldighet eller disciplinär bestraffning, men som 

ändå gick att hänföra till myndighetsutövningens område om det ”i något hänseende gäller ett 

offentligrättsligt ingrepp i enskilds ställning” Exempel på vad detta skulle kunna vara ger 

departementschefen med ett ärende om intagning på nykterhetsvårdsanstalt eller ärende om 

disciplinär åtgärd inom skolväsendet. Utmärkande för all myndighetsutövning är att den 

enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande och att det rör sig om beslut eller andra 

åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter. 13 

 

3.2.2. Annan ärendehandläggning 

 

Annan ärendehandläggning är den verksamhet som inte faller inom definitionen av 

myndighetsutövning och är inte heller är att jämställa med den faktiska verksamheten. 

                                                
11 Proposition 1985/86:80 s 95 
12 Proposition 1971:30, s 331 
13 Proposition 1971:30, s 333 
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I och med att denna typ av verksamhet mer definieras utifrån vad den inte utgör, d.v.s. 

myndighetsutövning, har den inte någon egentlig egen definition. Vidare är det denna 

mellanform som utgör gränslandet mellan annan förvaltningsverksamhet och 

myndighetsutövning. Gränserna dem emellan kan vara suddiga. 

 

Ärenden hänförs främst till verksamhet som utmynnar i någon form av beslut, vilket till 

skillnad mot myndighetsutövning inte nödvändigtvis behöver ha rättsligt bindande verkan. 

Förvaltningsverksamhet som inte utmynnar i bindande beslut kan dock också vara att räkna 

som handläggning av ärenden, men att avgöra i vilken verksamhetstyp man ska placera dessa 

fall är inte alltid klar utan beror på omständigheterna.14 

 

3.2.3. Lagtext 

 

En viktig målsättning vid införandet av FL var att lagen skulle bli så enkel, klar och kort som 

möjligt15 och omfattande begreppsdefinitioner står därmed inte med i lagtext. Flertalet 

begrepp utvecklas dock i förarbetena till lagen (såsom förvaltningsmyndigheter16osv.). FL’s 

första paragraf stadgar att lagen är tillämplig på handläggning av ärenden. Utifrån enbart 

lagtexten kan man därmed inte fastställa vad begreppet ärende fullt ut innebär.  

 

3.2.4. Förarbeten 

 

Ärende definieras inte i propositionen till FL.  

I utredningen som föregick FL, förvaltningsrättsutredningen (FRU), uttalade man sig om det 

eventuella behovet av begreppsdefinitioner i den kommande lagen, särskilt för begreppen 

ärende och myndighetsutövning. Utredarna övervägde behovet ingående och menade att det 

var av vikt att kunna fastställa om en bestämmelse avsåg myndighetens verksamhet i dess 

helhet, ärendehandläggning i allmänhet eller enbart myndighetsutövning. Trots att FRU 

påpekade att en lösning vore att införa vissa definitioner, särskilt av de två nämnda 

begreppen, så kom man fram till att inget praktiskt behov förelåg för detta.17 Genom att 

undvika särskilda definitioner ansåg FRU istället att lagen skulle bli enklare och inbjuda till 
                                                
14 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 35 
15 Proposition 1985/86:80, s 11 
16 Proposition 1985/86:80, s 57 
17 SOU 1983:73, s 37 
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mindre formella tolkningar.18 Detta innebar en fortsättning med den ramlagskaraktär som 

också ÄFL hade haft.  

 

Lagen är alltså fortfarande idag liksom sin föregångare medvetet utformad så att 

specialförfattningar, förordningar och föreskrifter ska ge nödvändiga detaljbestämmelser om 

så behövs.19 Att definitionen av myndighetsutövning mot enskild inte definieras i FL spelar 

mindre roll för förståelse av dess innebörd. Definitionen av begreppet från ÄFL gäller 

nämligen fortfarande, och upprepas även i propositionen till FL.20  

 

3.2.5. Praxis 

 

I SOU 2001:47 ”En handläggningslag”, där nya riktlinjer för försäkringskassornas verksamhet 

utreds, understryks att ärendebegreppets innebörd idag inte är fastställt för förvaltningen och 

att det istället har fått definieras i doktrin och praxis. Även gränslinjen mellan ärende och 

faktiskt handlande har man fått komma fram till på detta sätt.21  

 

3.2.5.1. Migrationsverket 

 

I migrationsverkets interna förvaltningshandbok definieras ärendehandläggning såsom 

”verksamhet eller åtgärder som syftar till att föra en fråga till ett formellt beslut”. 

I de interna föreskrifterna jämställer man verkställigheten, d v s arbetet med att verkställa ett 

beslut om avvisning, såsom faktiskt handlande, men medger att det inte är helt enkelt att dra 

gränsen mellan ärendehandläggning och faktiskt handlande i detta fall. 22 

Verkställighetsarbetet kan innebära praktiska föreberedelser såsom att planera avresan från 

Sverige, genomföra motivationssamtal, säga upp hyreskontrakt, avveckla mellanhavanden 

med banker och att underrätta skola om avresan.23 Vid oklarhet över utlänningens identitet 

och medborgarskap får arbete inledas för att klargöra detta. Det kan exempelvis handla om 

förfrågningar hos utländska ambassader och konsulat i Sverige, eller hos svenska 

beskickningar i utlandet. Under verkställighetsarbetet kan beslut tas om förvar eller 

                                                
18 SOU 1983:73, s 14 
19 SOU 1968:27, Förvaltningslag, s 59 
20 Melin, Stefan, Juridiska begrepp, s 255 
21 SOU 2001:47, En handläggningslag, s 33 
22 Utdrag ur migrationsverkets förvaltningshandbok, se bilaga 
23 SOU 1997:128, Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden, s 36 
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överlämnande av ärendet till polismyndigheten i de fall den enskilde kan antas motverka 

avvisningen genom att exempelvis gömma sig i landet.24 

 

3.2.5.2. Försäkringskassan 

 

På försäkringskassan utgör rehabiliteringsverksamheten en liknande ”hybridverksamhet”, 

men där har man inte dragit riktigt samma slutsatser att den måste tillhöra den ena eller andra 

handläggningstypen. Istället åskådliggör man delarna och kategoriserar dem i faktiskt 

handlande och ärendehandläggning. Samordning, samråd och samverkan jämställs med 

faktiskt handlande, medan frågor om rätt till rehabiliteringsersättning, vilket mynnar ut i ett 

överklagbart beslut, anses utgöra ärendehandläggning.25 

 

3.2.6. Doktrin 

 

I den förvaltningsrättsliga litteraturen konstateras att ärendebegreppet är svårtytt om man 

endast har lagtext och förarbeten till förfogande. Trots detta finner man ändå förslag på och 

uppfattningar om hur begreppet bör tolkas i de mest framstående verken på området. 

 

Trygve Hellners och Bo Malmqvist anser att det i förarbetena, trots sin avsaknad av definition 

av begreppet, framgår av sättet att resonera att man med ärendehandläggning avser den 

beslutande verksamhet som sker hos myndigheterna. Även lagens rättssäkerhetsaspekt talar 

för detta menar man.26 Ytterst får myndigheten vid osäkerhet vid tillämpning ställa frågan om 

det från rättssäkerhetssynpunkt krävs att FL:s regler tillämpas i det enskilda fallet27.  

 

Även Alf Bohlin och Wiweka Warnling-Nerep fastställer begreppets avsaknad av definition i 

lagtext och förarbeten. De menar att utmärkande för ett ärende enligt deras bedömning är att 

det resulterar i ett beslut genom vilken myndigheten vill påverka andra myndigheter eller 

enskildas handlande. Av denna definition drar man vidare slutsatsen att FL är tillämplig på 

                                                
24 SOU 2003:25, Verkställighet vid oklar identitet, s 147 
25 SOU 2001:47, s 112  
26 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 35 
27 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 36 
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myndigheternas beslutande verksamhet, och inte på den verksamhet som består av faktiska 

åtgärder (med undantag för 4 – 6 §§).28 

 

Bertil Wennergren menar att utmärkande för ärendehandläggning är att det handlar om 

åtgärder som ska avslutas genom ett beslut.29 

 

Håkan Strömberg hann före sin död med 21 upplagor av sin bok Allmän Förvaltningsrätt.  

Han konstaterar liksom sina kollegor avsaknaden av definitionen av ärende. Strömberg anser 

att handläggning av ärende rimligen bör avse en verksamhet som resulterar i ett uttalande med 

eller utan rättsligt bindande verkan.30  

 

3.2.7. Övriga citerade lagförarbeten 

 

Regeringen lade den 7 december 2004 fram propositionen 2003/04:59 ”prövning av 

verkställighetshinder i utlänningsärenden” för riksdagen. Trots att de inte behandlar den 

begreppsproblematik som jag här tar upp, kan man genom resonemanget möjligen utläsa 

synen på vad som är att betrakta som ärende.  

Som ett exempel kan nämnas en passage. När man pratar om nya uppgifter som kan 

uppkomma under vad man benämner verkställighetsärende pratar man om nya uppgifter som 

inte kunnat visas i det tidigare ärendet. Med detta tidigare ärende bör menas det som avslutats 

genom avvisningsbeslut, och verkställighetsärendet torde därför ses som en ny 

ärendehandläggning som uppstår genom att beslutet ska verkställas (se modell 2b i kapitel 

5.3.1.)31 

I Propositionen lades förslag till revidering i och tillägg till UL fram. Användandet av 

ärendebegreppet kan skönjas i flera av utredningens förslag: 

 

”13 a § 

Om det kommer fram nya omständigheter i ett ärende om verkställighet av ett beslut om 

avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft och som innebär att; 

                                                
28 Bohlin/Warnling-Nerep, s 48 
29 Wennergren, Bertil, Offentlig förvaltning i arbete, s 61 
30 Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt, s 79 
31 Proposition 2003/04:59, Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden, s 37 
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1. det finns ett hinder mot 

verkställighet enligt 1, 2, 3 eller 4 §, eller 

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

emot utlänningen eller det finns annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas, får 

Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent uppehållstillstånd. Föreligger 

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

uppehållstillstånd. Migrationsverket får besluta om inhibition i ett verkställighetsärende.” 

 

”Migrationsverket får lämna över ett avvisnings- eller utvisningsärende till polismyndigheten 

för verkställighet enligt de förutsättningar som anges i 8 kap. 17 §. Lag (2000:292).” 

 

”13 b § 

Om utlänningen, utan att beslut om uppehållstillstånd kan meddelas enligt 13 a § första 

stycket, i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som 

vunnit laga kraft åberopar nya omständigheter...” 

 

”13 c § 

Om det i ett verkställighetsärende som avser en domstols dom eller beslut om utvisning på 

grund av brott kommer fram att verkställigheten inte kan genomföras, skall Migrationsverket 

inte fatta eget beslut i ärendet utan skyndsamt med eget yttrande lämna över detta till 

regeringen för prövning enligt 7 kap. 16 §... 

... Regeringen får vid prövning av verkställighetsärenden enligt detta stycke besluta om 

inhibition och uppehållstillstånd samt upphäva beslutet om avvisning eller utvisning.” 

 

”11 kap. 8 § 

I ärende angående; 

1. avvisning, dock inte hos polismyndighet, såvida inte utlänningen enligt 6 kap. 2 eller 3 § 

hållits i förvar sedan mer än tre dagar, 

2. utvisning enligt 4 kap. 3 §, 

3. uppehållstillstånd enligt 2 kap. 5 b §, om Utlänningsnämnden meddelat beslut om 

inhibition i ärendet om avvisning eller utvisning, 

3. verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt denna lag, om beslut om 

inhibition meddelats, 
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4. verkställighet enligt denna lag om utlänningen hållits i förvar enligt 6 kap. 2 eller 3 § 

sedan mer än tre dagar, eller 

4. verkställighet enligt denna lag, dock endast såvitt avser fråga om förvar enligt 6 kap. 2 

eller 3 § och utlänningen hållits i förvar sedan mer än tre dagar, eller...” 

 

3.3. Annan förvaltningsverksamhet 

 

Bestämmelserna 4–6 §§ i FL reglerar myndigheternas serviceskyldighet och samverkan 

mellan myndigheter. Dessa bestämmelser gäller inte bara vid ärendehandläggning utan även 

vid annan förvaltningsverksamhet. Exempel på annan förvaltningsverksamhet ges i 

propositionen såsom när en enskild behöver hjälp med att inleda ett ärende tillsammans med 

situationer som utgörs av faktiskt handlande.32  

 

3.3.1. Faktiskt handlande 

 

Begreppet faktiskt handlande exemplifieras i propositionen med verksamhet såsom att köra 

buss, dirigera trafik, släcka bränder, hålla lektioner i skolan, göra kirurgiska ingrepp på 

sjukhuspatienter osv. Departementschefen, i viss motsättning till FRU:s resonemang, ansåg 

inte att denna typ av handläggning skulle omfattas inte av de rena handläggningsreglerna.33  

I migrationsverkets interna förvaltningshandbok jämställer man arbetet med att ge 

information och vägledning samt vissa delar av mottagningsverksamheten med faktiskt 

handlande.34 

Wennergren exemplifierar faktiskt handlande inom den offentliga förvaltningen med alltifrån 

stor verksamhet som utbildning, vägbyggen och forskning till mindre administrativa sysslor 

såsom att öppna post, kopiera och sortera.35 Bohlin och Warnling-Nerep36, Hellners och 

Malmqvist37 och Strömberg gör alla liknande uppräkningar, men den sistnämnde framhäver 

                                                
32 Proposition 1985/86:80, s 58 
33 Proposition 1985/86:80, s 58 
34 Utdrag ur migrationsverkets förvaltningshandbok, se bilaga 
35 Wennergren, s 44 
36 Bohlin/Warnling-Nerep, s 12 
37 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 34 
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också att de tvångsmedel som används för att verkställa myndigheternas beslut delvis består 

av rent faktiska åtgärder.38 

 

3.4. Beslut 

 

I utredningen till ÄFL behandlande man beslutets betydelse för avgörandet av när ett ärende 

skall anses avslutat eller ej. Utredningen fann att en enhetlig terminologi i fråga om 

myndighetsavgöranden behövdes. Avgörandet kunde fattas med tre typer av slutliga beslut; 

 

- Avgörande i sak 

- Avvisande 

- Avskrivning 

 

Övriga avgörande skulle benämnas som beslut under förfarandet inom vilket även 

interimistiska och andra preliminära beslut skulle omfattas.39 

 

Ett ärende som utgör myndighetsutövning avgörs genom ett bindande beslut som har 

rättsverkningar. Beslutet måste vara grundat på en författning eller beslut av regeringen eller 

riksdag.40 Beslut om tillämpning av tvingande natur såsom sanktioner, tvångsmedel och 

förbud är typiska myndighetsutövningsbeslut mot enskild.41 

 

3.4.3. Laga kraft 

 

Att ett beslut har vunnit laga kraft, innebär att besvärstiden löpt ut och att det därför inte 

längre går att överklaga. Besvärstiden innebär i regel tre veckor fr o m det att beslutet 

meddelats. Denna princip innebär både ett skydd för den enskilde för vilken ett positivt beslut 

har tagits såväl som en praktisk ordningsregel för myndigheterna som då kan lägga ärendet till 

                                                
38 Strömberg, s 17 
39 SOU 1968:27, s 59 
40 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 26 
41 Wennergren, s 27 
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handlingarna. Som ett led i rättssäkerheten kan ett laga kraft vunnet beslut dock ändras genom 

att man får sin sak prövad genom resning.42 

 

3.5. Verkställighet 

 

När ett ärende har avgjorts genom ett beslut och detta skall realiseras inleds 

verkställighetsfasen. Huvudprincipen är att beslutet skall ha vunnit laga kraft innan det 

verkställs43, men det finns undantag som jag inte närmare här skall gå in på.  

Migrationsverkets interna förvaltningshandbok tar upp verkställighet som ett exempel på 

svårigheten att dra en gräns mellan ärendehandläggning och faktiskt handlande. Enligt 

handboken ska verkställighet sannolikt anses som faktiskt handlande till följd av ett beslut i 

ärendet om uppehållstillstånd.44 

 

 

                                                
42 Bohlin/Warnling-Nerep, s 53 
43 Bohlin/Warnling-Nerep, s 194 
44 Utdrag ur migrationsverkets förvaltningshandbok, se bilaga 



 16 

4. Rättsfall 

 

4.1. Bakgrund 

 

När Ayman Ayoubs ansökan om asyl avslogs krävde han att få ta del av skrivelser och andra 

handlingar som tillfördes migrationsverket i arbetet med verkställandet av avvisningsbeslutet. 

Materialet ifråga bestod av en skrivelse från migrationsverkets ambassadsamordning till 

Libanons ambassad samt andra handlingar och upplysningar i ambassadsamordnings akt på 

Ayoub. Migrationsverket avslog denna begäran med motiveringen att partsinsynen inte gällde 

under verkställigheten. Ayoub överklagade då beslutet till kammarrätten (KR).   

 

4.1.1. Migrationsverkets bedömning 

 
Angående Ayoubs rätt till partsinsyn svarade man från migrationsverket att handlandet kring 

en utvisning inte utgör ett ärende enligt förvaltningslagen utan är arbete med verkställighet av 

ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut. Migrationsverket förtydligade detta genom att förklara 

att de åtgärder som företas i verkställighetsarbete istället är att betrakta som ett s.k. faktiskt 

handlande eller annan förvaltningsverksamhet. Då denna typ av myndighetsverksamhet, 

vilken delar av FL är tillämplig på, inte omfattas av de paragrafer som stadgar partsinsyn och 

kommunicering kan partsinsyn enligt verket inte åberopas i Ayoubs fall. Vidare underströks 

att de begärda handlingarna innehöll sekretessbelagda uppgifter med stöd i 2 kap. 1 § 

sekretesslagen (1980:100) (SekrL), vilken stadgar att sekretess gäller för uppgifter som angår 

Sveriges förbindelser med annan stat… om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga 

förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgifterna röjs. Då uppgifterna i 

personakten enligt migrationsverkets bedömning kunde antas inverka på Sveriges 

mellanfolkliga förbindelser med Libanon ansågs sekretesskriteriet uppfyllt. Migrationsverket 

avslog med denna motivering i december 2003 Ayman Ayoubs begäran. 

 

Ayoub överklagade beslutet till kammarrätten. Han vidhöll sin begäran i överklagandeskriften 

samt tillade följande: migrationsverkets skäl för avslagsbeslutet var i själva verket inte mer än 

en innovation från deras sida. Genom att hävda att verkställighet av ett lagakraftvunnet 
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avlägsnandebeslut inte utgör ett ärende enligt FL:s bestämmelser försöker migrationsverket 

kringgå rätten till partsinsyn. Oavsett om materialet verkligen skulle omfattas av 

utrikessekretess hindrar det inte att part ska få ta del av materialet i ärendet då verket inte gjort 

gällande att materialet är av sådan beskaffenhet att det vore av synnerlig vikt att det inte röjs.    

 

4.1.2. Kammarrättens bedömning 

 

Kammarrätten fastställde att FL:s 16 § stadgar parts rätt att ta del av det som tillförts ärendet 

om detta avser myndighetsutövning mot enskild. Denna rätt gäller med de begränsningar som 

följer av 14 kap. 5 § SekrL. KR instämde inte i migrationsverkets bedömning angående att 

verkets arbete med verkställighet av ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut inte utgör 

handläggning av ett ärende enligt FL. KR:s bedömning blev istället att migrationsverket i det 

aktuella fallet handlägger ett ärende om verkställighet av beslut om avlägsnande i enlighet 

med utlänningslagens (1989:529) (UL) bestämmelser. I ärendet har Ayoub ställning som part. 

Om det i ärendet föreligger omständigheter som medför att utlämnande ändå inte kan ske får 

detta prövas av migrationsverket, och handlingarna i målet överlämnades därför åter till 

migrationsverket för handläggning. 

KR var dock inte helt enig i sitt beslut. Assessor Martin Wittrock anförde skiljaktig mening 

och instämde istället i migrationsverkets bedömning. 

 

4.2. Aktuella lagrum 

 

4.2.1. Förvaltningslagens tillämpningsområde 

 

FL:s 1 § stadgar att lagens tillämpningsområde gäller handläggning av ärenden, men att §§ 4-

6 även omfattar annan förvaltningsverksamhet. Det är denna själva grund för tillämpning som 

migrationsverket ifrågasätter och menar inte uppfylls i Ayoubs fall. Verkställighet av ett 

beslut är, enligt dem, inte att se som ärendehandläggning utan istället såsom faktiskt 

handlande, vilket faller under benämningen annan förvaltningsverksamhet. Utifrån detta 

resonemang skulle FL’s § 16 om partsinsyn inte vara åberopbart. 
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Ayoub går längre och menar att verkställighetsfasen handlar om ärendehandläggning och 

därmed också omfattas av FL. Detta innebär att han därför har grund att åberopa rätten till 

partsinsyn enligt FL 16§ i detta fall, vilket KR också höll med om.  

 

4.2.3. Partsinsyn 

 

TF 2:1 stadgar att offentlighetsprincipen, som innebär att allmänheten har rätt att ta del av 

allmänna handlingar, bland annat gäller hos förvaltningsmyndigheter. Denna rätt till insyn har 

allmänheten vare sig FL kan anses vara tillämplig eller ej. 

 

Partsinsynen går ännu längre än den rätt till insyn som offentlighetsprincipen ger. 

Bestämmelserna om partsinsyn ska tillgodose partens behov av att ta del av det material som 

har tillförts och som är av betydelse för utgången av hans ärende för att kunna bemöta och 

yttra sig över detta. FL 16 § tillförsäkrar parten denna rätt på ett sätt som går längre än den 

rätt som ges genom TF 2:12 där det stadgas om allmänhetens rätt att ta del av allmänna 

handlingar.45  

FL 16 § lyder; 

 

”En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om 

detta avser myndighetsutövning mot någon enskild.  

Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § 

sekretesslagen” 

  

Rätten till partsinsyn gäller i de ärenden som utgör myndighetsutövning vilket rent tekniskt 

innebär att det inte räcker att man kommer fram till att en handläggning utgör ärende för att 

man ska få rätt till partsinsyn utan att det även måste handla om myndighetsutövning mot 

enskild. Myndighetsutövning kräver i sin tur att ärendet avslutas med ett bindande beslut (se 

kap 3.1. om Ärende). Hellners och Malmqvist menar dock att beslutet inte behöver innebära 

att ärendet skiljs från myndigheten utan att även avvisningsbeslut ryms inom begreppet.46 

                                                
45 Bohlin/Warnling-Nerep, s 118 
46 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 26 
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5. Syfte och ändamål 

 
FL ger ingen vägledning i frågan om migrationsverkets bedömning av ärendebegreppet är 

korrekt eller ej. Inte heller förarbetena uttalar sig i definitionsfrågan. Istället får vi försöka 

avgöra lagens ändamål, och utifrån den försöka dra en slutsats om hur lagstiftaren avsåg 

ärendebegreppets innebörd vara.  

 

Grundsyftet bakom FL var att stärka rättssäkerheten för den enskilde samt att effektivisera 

verksamheten. Lagens fysiska utformning, som ska följa ärendets olika faser, skulle vara kort, 

enkel och tydlig. Tanken var som tidigare nämnts att FL skulle bli lättare att tillämpa och ge 

myndigheterna basregler vilka skulle ange minimikraven för verksamheten.  

För att få igenom den tydliga utformningen fick man dock försaka att delar av det 

bakomliggande syftet inte kom att framgå av lagtexten.  

Bland annat framkommer inte att en önskan under arbetet med den nya förvaltningslagen var 

gemensamma höga krav som skulle tillämpas på i princip alla förvaltningsområden. Detta 

gick inte att kombinera med önskan om en enkel och tydlig lag. De höga krav som skulle 

kunna ställas på vissa myndigheter var för höga att ställa på andra, vilket gjorde att man fick 

sänka lagens krav till en miniminivå. Avsikten är alltså egentligen högre än vad lagtexten 

själv visar. För att minimistandarden inte skulle leda till att de myndigheter som klarade av att 

hålla en högre standard avstod från detta infördes skyddsregler i FL. Dessa bestämmelser, §§ 

1 och 33, ger riksdag och regering rätt att föreskriva avvikelser i lag, förordningen eller 

föreskrifter som har företräde framför FL och på så sätt kan höja minimistandarden inom de 

områden där det behövs. 47 En högre målsättning hos myndigheterna än den standard som FL 

kräver tillhör alltså en av avsikterna bakom lagen.48    

Bertil Wennergren använder sig av ett rättsfall angående den korrekta tillämpningen av Lagen 

(1980:894) om jaktvårdsområden när han i Förvaltningsrättslig tidskrift vill ge exempel på när 

det för förvaltningsmyndigheter uppkommer situationer som inte direkt förutsätts av 

lagstiftaren. I sådana fall handlar det enligt Wennergren om att komma fram till ett resultat 

som överrensstämmer med såväl rättssystemet som lagstiftarens intentioner. På detta sätt 

kommer man, såsom i rättsfallet som gällde jakt, fram till en ändamålsenlig 

tillämpningspraxis.49  

                                                
47 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 14 
48 Information från Justitiedepartementet, Förvaltningslagen, s 4 
49 Förvaltningsrättslig tidskrift, 1994, häfte 3, s 127 
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5.1. Rättssäkerhetsperspektivet 

 

För att legalitetsprincipen, att makten utövas under lagarna, skall fungera torde det vara en 

förutsättning att lagtillämpningen är korrekt. Rättssäkerhetstanken vänder sig mot den 

godtyckliga maktutövningen, varav en variant är s.k. rättsbrist, d v s brist på rättslig 

reglering.50 Rättssäkerhetstanken inrymmer vidare bl.a. kraven på rättens förutsägbarhet och 

möjligheten för den enskilde att tillvarata sin rätt. Applicerar man detta på FL kan dess 

begreppsdefinitioner ses som verktyg för att dels upprätthålla den viktiga förutsägbarheten 

och dels för att underlätta att lagtillämpningen blir korrekt. Behovet av att dessa begrepp 

enkelt kan definieras bör alltså vara viktigt ur rättssäkerhetsperspektiv. Att rättssäkerheten 

ligger som ett grundläggande syfte bakom lagen torde vidare ge den enskilde möjlighet att i 

största möjliga utsträckning kunna tillvarata sin rätt. 

 

I betänkande från Socialförsäkringsutskottet (se rubrik 3.1.5.) angående propositionen om 

prövning av verkställighet underströk man att asylärenden under många år har kritiserats från 

rättssäkerhetssynpunkt, delvis p.g.a. att insynen i processen från såväl parter som allmänhet 

ansetts dålig. Om ambitionen bör vara att stärka rättssäkerheten bör alltså rätten till partsinsyn 

enligt detta resonemang vara starkt under hela asylprocessen.51 

Hellners och Malmqvist menar att förvaltningsmyndigheterna vid osäkerhet om ett 

förhållande utgör ärendehandläggning eller ej ytterst får ställa sig frågan om det från 

rättsskyddssynpunkt krävs att man i det enskilda fallet tillämpar FL:s regler.52 På samma linje 

verkar även Justitiedepartementet gå när man i sin skrift under rubriken ”frågor som inte 

regleras i lagen” rekommenderar att förvaltningsmyndigheterna vid tillämpningsproblematik 

hellre bör välja att tillämpa lagen än att gå ifrån den.53 

Om verkställighetsfasen innebär en sista chans att ändra ett beslut om utvisning kan man fråga 

sig om inte begreppsdefinitionen av ärende för att lösa tvisten överges för att istället tillämpa 

rättssäkerhetstanken bakom lagstiftningen som ska skydda enskilds möjligheter att tillvarata 

sin rätt. 

 

                                                
50 Peterson, Olof, Rättsstaten, s 22 
51 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU3, s 
52 Hellners/Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 36 
53 Information från Justitiedepartementet, s 5 
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5.2. Effektivitets- och kostnadsperspektivet 

 

Enligt FL skall förvaltningsmyndigheterna handlägga sina ärenden så snabbt, billigt och 

enkelt som möjligt utan att detta inskränker på säkerheten.54 

I den allmänna motiveringen till FL framhäver departementschefen att 

förvaltningsmyndigheterna skall kunna handla på ett smidigt och effektivt sätt. Han menar att 

förfarandet inte får bli alltför formbundet och låst.55 

I ett betänkande angående ändringar i ÄFL redovisades av FRU bl.a. en utvärdering hos 

myndigheter av underrättelseskyldighetens inverkan på verksamheten. Fler än hälften av 

myndigheterna uppgav att skyldigheten medfört en förlängd handläggningstid med 1-4 veckor 

tillsammans med ökade administrationskostnader.56 Förlängd handläggningstiden medför i sin 

tur ökade kostnader för samhället att bistå de sökande med logi och levnadskostnader.57 

Sådana effekter är knappast oväntade, men pekar på motsättningen i att följa lagens ändamål 

med att tillämpa lagen på alla områden samtidigt som detta ska göras så tids- och 

kostnadseffektivt som möjligt. 

 

5.3. Syfteshierarkin 

 

FL har alltså flera syften, men vilka har företräde framför de andra? Justitiedepartementet 

utfärdade strax efter FL:s införande en skrift angående den nya lagen; ”Förvaltningslagen”. 

Publikationen vände sig till myndigheter, men även till allmänheten. Här utpekar man de två 

bakomliggande syftena som i första hand ökad rättssäkerhet och i andra hand ökad 

effektivitet.58 Effektivitetsdelen ska enligt skriften för övrigt stärka det primära syftet genom 

att myndigheternas ökade service skall bidra till att den enskilde lättare ska kunna tillvarata 

sin rätt vilket ytterligare understryker rättssäkerheten som det absoluta grundsyftet till FL.59 

 

                                                
54 Proposition 1985/86:80, s 24 
55 Proposition 1985/86:80, s 14 
56 SOU 1981:46, Ändringar i förvaltningslagen, s 33 
57 Skr 2003/04:53, Resultat och kostnader i asylprocessen, s 14 
58 Information från Justitiedepartementet, s 3 
59 Information från Justitiedepartementet, s 4 
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5.3.1. Sammanvägningskalkylen 

 

Olof Petersson uppmärksammar dilemmat som kan uppkomma när hänsyn skall tas till både 

rättssäkerheten och effektiviteten, mellan tekniska krav och politiska krav. En lösning som 

uppfyller rättssäkerhetens alla krav är kanske inte den mest kostnadseffektiva, och 

myndighetens egna tekniska krav får kanske ge vika för politiska önskemål. Petersons ger en 

enkel metod för att lösa konflikter som uppstår i förvaltningen, den s.k. 

”Sammanvägningskalkylen”.  

 

När ett beslut kräver att tjänstemannen ska ta hänsyn till flera motstående krav kan han genom 

en sammanvägningskalkyl komma fram till ett slutgiltigt ställningstagande. Som i en vågskål 

fördelar han för- och nackdelarna för att sedan avgöra vilken skål som väger tyngst. Är det 

skålen lastad med fördelar som är tyngst blir beslutet ja, och är det skålen med nackdelar som 

väger mest blir beslutet nej. Politiska hänsyn och ekonomisk effektivitet är exempel på sådana 

sammanvägningsnormer. Problematik kan dock uppstå när tjänstemannen ställs inför 

proceduren att gradera och värdera det han lägger i skålarna.60  

 

Denna enkla metod är inte tillämpbar i den situation som föranledde det av uppsatsen 

behandlade rättsfallet. Detta beror på att en av delarna som måste beaktas är rättssäkerhet 

vilken utgör ett undantag för vad som kan värderas och placeras i kalkylen. Rättssäkerhet 

utgör vad som kallas en ”staketnorm”, d.v.s tillhör de absoluta normer som faller utanför det 

område där normer kan ställas emot varandra. Kalkylen skiljer nämligen på 

sammanvägningsnormer och staketnormer. Etik och rättsäkerhet faller utanför området vars 

delar kan ställas emot varandra.  De får inte hamna i högen av lämplighetsöverväganden då de 

inte tillhör sådana saker som man kan kompromissa om.61   

När Bertil Wennergren angriper problemet med handläggningseffektivitet kommer han fram 

till samma slutsatser gällande rättssäkerheten som något icke-kompromissbart. I enlighet med 

en kommittéutredning (”Kronorna bland verken”), som skulle komma fram till vad som 

utmärkte en väl fungerande myndighet, anser han att förvaltningsmyndigheter inte kan 

prioritera effektivitet på bekostnad av hänsyn såsom rättssäkerhet. Rättssäkerheten är, enligt 

                                                
60 Peterson, s 75 
61 Peterson, s 76 
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utredningen, ett absolut krav på en väl fungerande myndighet och kan inte vägas mot 

effektivitetsfaktorer såsom måluppfyllelse, produktivitet, förändringsförmåga m.m.62   

 

5.3.2. Ramlagsparadoxen  

 

Ramlagskaraktären är nödvändig för FL eftersom lagen omfattar så många olika typer av 

förvaltningsverksamheter. Att omvandla de bakomliggande idealen till interna föreskrifter 

kan, som vi sett i vårt rättsfall, leda till tolkningar från myndigheterna som domstolen sedan 

avvisar. Problem av denna sort ingår i vad man brukar kalla för den s k ”ramlagsparadoxen”.63 

Förvaltningsmyndigheterna måste balansera de olika krav som ställs på dem i form av 

demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Förvaltningstjänstemännen får i sin tur balansera de 

av myndigheten utfärdade tekniska och interna normer mot bakgrund av ändamålen och syftet 

med FL. I denna balansakt, där rättssäkerheten utgör ett element, finns tyvärr alltid risken att 

avsaknad av detaljerad lagreglering kan innebära att kostnadseffektiviteten inverkar på 

rättssäkerheten.   

   

 

 

 

                                                
62 Wennergren, s 63 
63 Peterson, s 87 
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5.3.3 Tekniska lösningar 

 

För att åskådliggöra hur ärendehandläggningen i ett asylärende kan tolkas på olika sätt, ställer 

jag nedan upp tre modeller. 

 

1) Så här uppfattar jag att Migrationsverket ser på sin handläggningsprocess vid avvisning 

av asylsökande/sökande av uppehållstillstånd; 

 

 

 

Ärende-
handläggning 

Laga 
kraft 

Faktiskt 
handlande 

Handläggning 

Slutgiltigt 
beslut 

• Personens ansökan 
avslås 

• Beslutet 
kan ej 
överklagas 

• Motivationssamtal 
• Adm. beslut tas 
• Utresa ordnas 
• Ev. även 

resehandlingar 
• Personal följer ev. 

med till flygplatsen 

 

Både TF och FL är tillämpliga 
o TF tillämplig för tillgång till allmänna 

handlingar 
o FL tillämplig för tillgång till allmänna 

handlingar m.m. för parter i ärendet 
genom partsinsyn och kommunicering 

TF och FL §§ 4-6 är tillämpliga 
o FL 6 § om samverkan mellan 

myndigheter aktuell vid 
överlämnande av verkställighet till 
polismyndigheten 
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2) Ayoubs syn på handläggningsprocessen vid avvisning borde, enligt min syn, kunna  

illustreras genom två scheman. Någon av dem skulle vidare kunnat legat till grund för KR’s   

bedömning om man baserat den på en teknisk lösning; 

 

2a) 

 

 

 

Liksom Hellners och Malmqvist skulle man alltså mena att det faktum att ett bindande beslut 

tagits i och med avvisningsbeslutet inte behöver innebära varken att ärendet skiljs från 

myndigheten (se kap 4.2.3. om Partsinsyn) eller att ärendet tappar sin karaktär av 

myndighetsutövning mot enskild.  
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o FL tillämplig för tillgång till allmänna handlingar m.m. för parter i ärendet genom 

partsinsyn och kommunicering 

• Beredande beslut 
tas  

• All information 
sammanställs och 
leder till slutgiltigt 
beslut 
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2b)      

I detta exempel avgörs asylärendet av ett avvisningsbeslut och verkställigheten, som ofta 

kallas verkställighetsärendet, inleder ett nytt ärende. Frågan är dock om verkställighetsärendet 

skulle utgöra myndighetsutövning mot enskild vilket är ett kriterie för att partsinsynen skall 

vara tillämplig. 

Som ett exempel på när verkställigheten anses utgör ett ärende kan nämnas en passage. När 

man pratar om nya uppgifter som kan uppkomma under vad man benämner 

verkställighetsärende pratar man om nya uppgifter som inte kunnat visats i det tidigare 

ärendet. Med detta tidigare ärende bör menas det som avslutats genom avvisningsbeslut, och 

verkställighetsärendet torde därför ses som en ny ärendehandläggning som uppstår genom att 

beslutet ska verkställas.64 

                                                
64 Proposition 2003/04:59, s 37 
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5.4. Slutsatser 

 

Parterna har i rättsfallet olika syn på vilken själva utgångspunkten i målet är. 

Migrationsverket fokuserar på om ärendehandläggning föreligger eller ej, medan Aouyb redan 

har förutsatt detta och gått vidare till att fokusera på om rätten till partsinsyn skall ges honom 

trots den åberopade sekretessen.  

Utgångspunkt till trots så är fastställande av om ärendebegreppet uppfylls i fallet avgörande 

för båda parters ståndpunkt. För att komma fram till att migrationsverkets linje är korrekt, 

måste man underkänna att ärendehandläggningskriterierna uppfyllts, och för att Ayoubs 

resonemang ska vara riktigt måste KR först komma fram till att FL överhuvudtaget är 

tillämplig för att partsinsynen skall kunna åberopas genom att fastställa att ärendekriterierna 

visst uppfyllts.   

 

I det följande redogör jag för två bedömningsgrunder vars olika resonemang kan ha varit 

avgörande för rättsfallet utgång. 

 

För att kriterierna för partsinsyn ska uppfyllas krävs att ärendet i fråga utgör 

myndighetsutövning mot enskild. Av motiven till ÄFL framgår att begreppet myndighets-

utövning inte omfattar andra ärenden än sådana där saken avgörs ensidigt genom beslut av 

myndigheten.65 Applicerat på det aktuella rättsfallet skulle detta innebära att verkställighets-

fasen måste avslutas genom ett beslut för att den ska utgöra ett ärende av den typ som gör FL 

16 § om partsinsyn tillämplig. Den faktiska avvisningen som sådan torde inte kunna utgöra ett 

sådant beslut.  

 

Att ett slutgiltigt beslut skiljer ärendet från myndigheten bör inte gå migrationsverkets 

bedömning emot enligt Hellners och Malmqvists uttalande. De menar att ett sådant beslut inte 

behöver innebära att ärendet skiljs från myndigheten utan att även avvisningsbeslut ryms 

inom begreppet. Utifrån detta resonemang borde ärendet genom avvisningsbeslutet kunna 

övergå i faktiskt handlande trots att handläggningen fortsätter i verkets regi. 

Enligt lagens ordalydelse anser jag utifrån detta att Migrationsverkets bedömning borde vara 

korrekt.  

                                                                                                                                                   
 
65 Proposition 1971:30, s 331 
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Dock finns det inslag i verkställigheten som, i likhet med rehabiliteringsverksamheten hos 

försäkringskassan, gör att den knappast borde fastställas som en verksamhet av faktiskt 

handlande i alla fall. Emellanåt, såsom när identiteten inte kan fastställas, verkar 

verkställigheten innehålla arbete som mer låter som ärendehandläggning, och i sådana 

situationer borde den lagtekniska bedömningen av verkställigheten såsom faktiskt handlande 

inte vara korrekt. Migrationsverkets interna praxis på området borde därför enligt min 

bedömning närma sig den av Försäkringskassan där man på ett tydligare sätt markerar att 

verksamhetsinnehållet i dessa ”hybridverksamheter” kan variera så att de vid olika tillfällen 

kan tillhöra antingen faktiskt handlande eller ärendehandläggning. Att helt enkelt jämställa 

verkställighetsverksamheten med faktiskt handlande vore att gå emot den enighet som råder i 

doktrinen angående den svåra gränsdragningen mellan ärendehandläggning och faktiskt 

handlande. 

 

Detta är ett sätt att se saken på men om KR:s bedömning, som ju gick emot migrationsverkets 

tolkning, baserades på främst lagtekniska grunder måste de ha resonerat på ett annat sätt.  

Det är ofrånkomligt, att man vid definiering av verkställighetsverksamheten, gång på gång 

stöter på att det från olika håll, såväl internt på migrationsverket såsom från lagstiftarhåll, 

refereras till den såsom ett ärende. Denna fortsatta användning av ärendebegreppet under hela 

handläggningens gång torde kunna leda till att man, utan att närmare i detalj gå in på 

verkställighetens beståndsdelar, tekniskt jämställer asylprocessen med en ärendehandläggning 

från start till slut (se modell 2a). Att även den senare fasen av denna ärendehandläggning, 

verkställighetsfasen, skulle utgöra myndighetsutövning kan möjligtvis stödjas med hänvisning 

till de kriterier som finns uppställda för dess uppfyllande såsom ”disciplinpåföljd” eller 

”annat jämförbart förhållande” (se begreppsdefinition i kap 3.1.2.).66 Det sistnämnda 

jämställde departementschefen med ”offentligrättsliga ingrepp i enskilds ställning” såsom 

ärende om intagning på nykterhetsvårdsanstalt eller ärende om disciplinär åtgärd inom 

skolväsendet.67 Ett ärende om verkställande av avvisning utav flykting eller beslut om förvar 

när man under motivationssamtalen tror att den enskilde kommer gömma sig är knappast helt 

olika dessa situationer. 

 

                                                
66 Proposition 1971:30, s 331 
67 Proposition 1971:30, s 333 
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Alternativet till detta, särskilt om man fastnar vid det slutgiltiga beslutets värde, skulle kunna 

vara att man istället väljer att se processen såsom två efter varandra följande ärenden (se 

modell 2b). 

 

Förutom det rent tekniska perspektivet finns det också ett annat sätt att resonera på. 

Lagstiftarens vilja att rättssäkerheten går främst anser jag borde peka på att man vid tvekan av 

tillämpning bör gå den väg som främjar den enskildes rättssäkerhet. Detta skulle betyda att 

kammarrätten gjorde en korrekt bedömning i det aktuella rättsfallet. Ytterligare stöd för detta 

ger Justitiedepartementets skrift under rubriken ”frågor som inte regleras i lagen”. Där menar 

man att minimistandarden, som FL:s innehåll utgör, också har en betydelse vid tvekan om 

reglerna är tillämpliga. I sådana fall menar man att det många gånger är lämpligast att 

myndigheten väljer att tillämpa lagen.68    

 

Korrekt rättstillämpning antas alltid kräva att man beaktar lagens syfte eller ändamål. 

Ett domslut skulle alltså inte kunna stödja sig på lagtekniska grunder om dessa ansågs strida 

mot lagens bakomliggande syfte. Utifrån detta resonemang torde KR, om de baserat sitt 

domslut på lagtekniska grunder, anse att verkställighetsfasen inte kan jämställas med ärende. 

Om KR istället tvekat inför ordalydelsens innebörd, eller ansett migrationsverkets tolkning av 

den vara tekniskt riktig, borde domslutet fattats på rent ändamålsenlig grund. Vad som då 

avgjorde fallet till Ayoubs fördel borde vara uttalanden i förarbetena till FL angående 

rättsäkerheten, önskan om en mindre formaliserad tillämpning, lagens utformning såsom 

minimistandard tillsammans med uppfattningen om att osäkra fall bör lösas till fördel för den 

enskilde. 

 

Själv anser jag sammanfattningsvis att migrationsverket rent tekniskt resonerar riktigt, trots 

det omfattande användandet av ärendebegreppet i samband med verkställighetsarbetet. 

Huruvida utfallet av detta resonemang överensstämmer med lagstiftarens avsikt ställer jag 

mig dock tvekande till. Med den enskildes rättssäkerhet i fokus tillsammans med den uttalade 

minimistandarden som FL ska anses utgöra, tycker jag mig avläsa lagstiftarens vilja som att 

osäkra fall medvetet inte ska kunna lösas rent tekniskt utan vid tvekan avgöras till fördel för 

den enskilde.  

 

                                                
68 Information från Justitiedepartementet, s 5 
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Vad som gör att jag själv kommer fram till slutsatsen att KR:s bedömning nog är riktig är att 

jag ställer mig tveksam till att uppmuntra möjligheter att rent lagtekniskt komma fram till 

begreppsdefinitioner som går emot en lags bakomliggande syften. 
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6. Definitionsbehovet 

 
Möjligtvis skulle rättsfallet visa på ett behov av en revidering av FL, alternativt framtagande 

av en förordning, som kan räta ut frågetecken kring begreppsdefinieringen i FL. 

 

I SOU 2001:47 ”En handläggningslag” behandlar man bl.a. svårigheterna med 

gränsdragningen mellan ärende och faktiskt handlande hos försäkringskassornas verksamhet. 

Detta, som man kallar oklarheter eller brister, menar man kan avhjälpas genom att införa en 

definition av ärendebegreppet i en samlad förfarandelag för socialförsäkringen. Utredarna 

kommer dock fram till att en legaldefinition av ett begrepp vars innebörd är oklart för 

förvaltningen i stort antagligen inte bör lösas inom en lag som endast omfattar en liten del av 

förvaltningen.69  

 

Kanske bör därför denna legaldefinition istället införas i den lag som universellt gäller för all 

förvaltningsverksamhet, nämligen FL. Rättsfallet som uppsatsen tar upp visar hur domstolen 

underkänner migrationsverkets tolkning av begreppet i det fallet, en tolkning som har uppstått 

i brist på definition i lagtext och förarbeten. Om myndigheterna inte anses kapabla att tolka 

begreppsdefinitioner som saknas i lagen borde väl ett införande av dem i lagtext vara en 

naturlig följd för att undvika att, eller åtminstone minska, myndigheters felaktiga tolkning av 

begreppet. Det måste anses särskilt viktigt att innebörden av ett sådant grundbegrepp som 

ärende utgör är tydligt. Hur ärendebegreppet tolkas av förvaltningsmyndigheten kan vara 

avgörande för om en hel lag antingen anses vara tillämplig eller helt faller bort.  

Vidare bör även enhetligheten i förvaltningsmyndigheternas bedömning öka om 

ärendebegreppet blir tydligare, vilket är en annan viktig aspekt vid tillämpningen av FL.    

 

Om införandet av en tydlig definition av ärendebegreppet skulle anses leda till den 

formaliserade lagtolkningen som lagstiftaren verkat velat undvika skulle möjligtvis införandet 

av rekommendationen från Justitiedepartementet (se kap) i FL som ett gott alternativ. Ett 

sådant lagrum skulle stadga att myndigheter vid oklarhet angående tillämpning av FL handlar 

till fördel för den enskilde. Ett sådant införande skulle gå i linje med FL:s bakomliggande 

syften med stärkandet av den enskildes rättssäkerhet tillsammans med önskan om en mindre 

                                                
69 SOU 2001:47, s 283 
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formaliserad tillämpning. Stadgandet skulle vidare minska behovet av att definiera 

ärendebegreppet, vilket i sin tur skulle minska beroendet till förarbetena i enlighet med 

utvecklingen mot EU.  
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7. Sammanfattning 

 
Förvaltningsverksamhetens handläggning kan utgöras av tre typer av verksamhet. Det kan 

handla om faktiskt handlande, såsom service, där en tjänsteman exempelvis på förfrågan visar 

den enskilde hur man fyller i en blankett. Har den enskilde lämnat in blanketten, och den visar 

sig vara ofullständig, meddelar tjänstemannen honom detta, och mellanhavandet utgör 

ärendehandläggning. När blanketten sedan behandlas för att slutligen genom beslut bifallas, 

avslås, avvisas eller avskrivas är det myndighetsutövning som det handlar om.  

Ärendet anses avslutat genom att beslutet meddelats och fått laga kraft. Så långt råder det 

knappast några oklarheter, men som bekant finns det alltid undantag till varje regel, 

oförutsedda situationer där gränserna mellan de olika typerna syns alltför suddiga för att en 

total enighet angående dess rubricering ska råda. När tillämpningsproblematik uppstår p g a 

att man inte kan avgöra om tillämpningsgrunden är uppfylld eller ej är letar man efter 

definitioner för att få svar. Om dessa definitioner inte finns att tillgå i varken lagtext, 

förarbeten, eller doktrin får tjänstemannen förlita sig på att myndighetspraxis har uppstått 

angående begreppsdefinitionen. Denna avsaknad av omfattande begreppsdefinitioner är 

medveten från lagstiftarens sida som ville att FL skulle vara kort och enkel. Man trodde att en 

stor detaljrikedom skulle leda till en mer formaliserad lagtolkning än vad man önskade sig, 

och säkert skulle detta kunna bli fallet.  

 

Den ramlagskaraktär som FL har idag, med sin allmänna hållning, innebär att förvaltnings-

myndigheterna själva har att fylla ut tomrummen och reda ut tillämpningsproblematik med 

interna föreskrifter som ska grundas på det bakomliggande syftet med lagen såsom service, 

effektivitet och rättssäkerhet. Denna huvudtanke anser jag är bra, genom att man undviker 

detaljrikedom i lagen och vid tillämpningsproblematik kan komma fram till hur denna bör 

lösas och sedan införa svaret i de interna föreskrifterna. Risken är dock, då FL är en lag med 

genomgående begreppsanvändande, att man fastnar i begreppsträsket istället för att titta på 

ändamålet. Eventuella tekniska resonemang kan, som mina modeller säkert visat, ytterligare 

försvåra en handläggning som istället kunde baseras på några få ledord. För att lagens 

ändamål särskilt ska framgå i lagtexten skulle dock två ytterligare paragrafer, som återspeglar 

det bakomliggande syftet och hur tankesättet vid tillämpningsproblematik ska se ut, införas 

enligt min mening. Jag tror att ett införande av dessa skulle minska behovet av 
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begreppsdefinitioner samt minska förarbetena och doktrinens roll som ”facit” för den 

tveksamme.  

 

FL inleds med att fastställa tillämpningsområdet. Jag skulle gärna se att detta stadgande skulle 

komma som tvåa efter en inledande paragraf som gör läsaren uppmärksammad på lagens 

bakomliggande syften. Denna skulle föregås av mellanrubriken ”Lagens ändamål”, och ange 

lagens riktstjärnor, rättsäkerhet och effektivitet, samt understryka det faktum att FL:s 

regelverk utgör en minimistandard. 

 

Ytterligare ett stadgande, under mellanrubriken ”Frågor som inte regleras i lagen”, skulle 

ange att man vid tvekan angående tillämpning bör gå den väg som främjar den enskildes 

rättssäkerhet. För att ytterligare konkretisera det hela skulle den vidare innehålla en 

uppmaning till förvaltningsmyndigheterna att de vid tvekan om reglerna är tillämpliga 

lämpligast bör väljer att tillämpa lagen.  

 

Ett sådant införande skulle, enligt min mening, inte skada FL:s enkla upplägg utan endast få 

fram den bakomliggande andan och ge läsaren uppfattningen av att den enskildes rätt står 

främst vid tillämpningsproblematik. 
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