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Asylprocessen olika delar 

Ansökan om asyl 

Ansökan om asyl tas emot på Migrationsverkets kontor som finns i Gävle, Göteborg, Malmö, 

Norrköping och Stockholm (Märsta och Solna.) Om en person söker asyl vid Sveriges gränser 

lämnar polisen över ärendet till Migrationsverket eller hänvisar den sökande vidare till 

Migrationsverkets kontor. 

Dublinkontroll 

En asylsökande har inte rätt att själv välja asylland. Detta gäller både enligt 

Flyktingkonventionen (Genèvekonventionen) och Dublinförordningen (ett samarbete mellan 

EU-länderna). Om en person kan få skydd från förföljelse samt från att sändas tillbaka till det 

land han/hon har flytt ifrån i första landet han/hon stannat i efter flykten ska asylansökan 

göras där. Finns bevis för att en asylsökande har stannat i ett annat skyddat land ska han/hon 

därför sändas tillbaka dit. En kontroll görs för att se om den sökande tidigare har sökt, eller 

fått, asyl i ett annat EU- eller Schengenland. Denna utredning görs främst genom att man tar 

fingeravtryck på alla asylsökande som är över 14 år och kontrollerar detta i det för EU 

gemensamma fingeravtrycksregistret EURODAC. 

Avvisning med omedelbar verkställighet 

Ansökningar som är uppenbart ogrundade, eller där utlänningen har sökt eller beviljats asyl i 

annat EU- eller Schengenland handläggs skyndsamt. Om Migrationsverket beslutar att en 

ansökan är uppenbart ogrundad kan verket besluta om avvisning med omedelbar 

verkställighet. Beslut ska då fattas inom tre månader. Den sökande kan överklaga ett sådant 

beslut men har inte rätt att stanna i Sverige i väntan på resultatet av sitt överklagande. 

Offentligt biträde 

Om Migrationsverket bedömer att en asylsökande kanske kommer att avvisas ska den 

asylsökande tilldelas ett offentligt biträde, dvs. ett juridiskt ombud, kostnadsfritt. Biträdet 

arbetar enbart för den asylsökande och tar vara på hans eller hennes intressen. Observera att 

förordnandet även omfattar att överklaga dom till migrationsdomstol samt till 

Migrationsöverdomstolen. 
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Asylutredning 

Den asylsökande presenterar tillsammans med sitt offentliga biträde de fakta och det material 

som sökanden anser styrker hans/hennes ansökan om asyl. När Migrationsverket tagit emot en 

komplett ansökan från den sökande kallar Migrationsverket till ett möte med den sökande och 

biträdet. Under mötet där även tolk närvarar intervjuas den asylsökande, meningen är att 

eventuella oklarheter ska redas ut. Efter det fattar Migrationsverket beslut i asylärendet. 

Nöjdförklaring 

En asylsökande som fått avslag på sin ansökan kan antingen acceptera beslutet om avvisning 

eller utvisning, s.k. nöjdförklaring, eller välja att överklaga beslutet till migrationsdomstolen. 

En nöjdförklaring är oåterkallelig, sökanden bör därför noga tänka igenom ett beslut om 

nöjdförklaring. 

Överklagan till migrationsdomstolen 

Ett beslut från Migrationsverket kan överklagas till migrationsdomstolen inom tre veckor från 

det att utlänningen tagit del av beslutet. Migrationsverkets beslut ska överklagas till en av de 

fyra förvaltningsrätter som utsetts till migrationsdomstolar, dvs. förvaltningsrätten i Göteborg, 

förvaltningsrätten i Luleå, förvaltningsrätten i Malmö eller förvaltningsrätten i  Stockholm. 

Förfarandet i migrationsdomstolarna liknar i stort det vanliga förfarandet i en förvaltningsrätt. 

Normalt fattas beslut av en lagfaren domare och tre nämndemän. Migrationsverket är den 

asylsökandes motpart i migrationsdomstolen. Förfarandet är skriftligt men muntlig 

förhandling kan ibland hållas om det är till fördel för den sökande, det inte är obehövligt och 

om inga särskilda skäl talar emot det. Muntlig förhandling ska också hållas om det gäller 

utvisning av, eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd för en asylsökande från ett EU/EES-

land. Om migrationsdomstolen anser att ärendet inte har utretts riktigt hos Migrationsverket 

ska ärendet återförvisas till verket. 

Överklagan till Migrationsöverdomstolen 

Inom tre veckor från det att den asylsökande tagit del av migrationsdomstolens dom kan det 

överklagas till Migrationsöverdomstolen i kammarrätten i Stockholms län. Ett 

prövningstillstånd krävs för att en dom från migrationsdomstolen ska kunna prövas i 

Migrationsöverdomstolen. Frågor om prövningstillstånd avgörs av två ledamöter av 

domstolen. Prövningstillstånd beviljas enbart vid prejudikatdispens eller extraordinär dispens. 

Med prejudikatdispens åsyftas att det ska röra sig om principiellt viktiga fall där avgörandet 

kommer bli vägledande för rättstillämpningen. Med extraordinär dispens avses att det ska 

föreligga synnerliga skäl, exempelvis att migrationsdomstolen begått ett allvarligt processuellt 

fel vid handläggningen av ärendet. Så kallad ändringsdispens, som innebär att 

Migrationsöverdomstolen anser att migrationsdomstolens beslut är felaktigt och det finns skäl 

att ändra beslutet, tillämpas inte. Det är därmed ganska ovanligt att få prövningstillstånd till 

Migrationsöverdomstolen.  

När ett fall fått prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen avgörs fallet normalt av 

tre  lagfarna ledamöter. En migrationsdomstols beslut om förvar får överklagas utan 

tidsbegränsning. En migrationsdomstols beslut om avvisning, som i första instans prövats av 

en polismyndighet, får inte överklagas. Migrationsöverdomstolens beslut får inte överklagas. 
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Migrationsöverdomstolens avgöranden i mål där prövningstillstånd har beviljats blir 

vägledande i liknande ärenden. 

Verkställighetshinder 

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd om det föreligger ett bestående 

verkställighetshinder eller besluta att ta upp ärendet till ny prövning om det kommer fram nya 

omständigheter som kan leda till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och 

som tidigare inte åberopats. I det senare fallet kan ett beslut att inte ta upp ärendet till ny 

prövning överklagas till migrationsdomstolen. 

Verkställighet 

Migrationsverket ansvarar för verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning och 

hjälper till med förberedelserna inför avresan. Vid behov kan ärendet lämnas över till polisen. 

 

 

 

 


