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Abstract 
During 2015 many people came to Sweden seeking asylum. A large proportion of these ap-

plied as minors without guardians. As a result of the large number of applications received 

during a short period of time, processing times became long. One consequence of the lengthy 

processing times can be that the circumstances, on which the individual relied at the time of 

application, may change during the course of the process.  This problem is evident not only in 

asylum applications, but also in other applications for residence permits as well as in the 

administrative process more generally.  

 

The courts have provided differing guidance on how such change in circumstances should be 

considered.  In some cases, the circumstances that have changed during the process are not 

taken into account during the review, namely the court has ruled that the decision should be 

based on the circumstances present at the time of the application. In other cases, the court has 

stated that the decision should be based on the circumstances present at the time of the 

government agencies decision. In many other cases, such as asylum cases, changed circum-

stances are taken into account at each point of the examination. This can greatly affect the 

outcome.  For example, if a person who applied for asylum as a 16 year old is required to wait 

for two years and becomes an adult before the decision is made, they will have their case 

tested according to the rules applicable to adults. Given the fact that a minor is more likely to 

be granted a residence permit compared to an adult, the lengthy processing times and changed 

circumstances may negatively affect the applicant’s outcome.   
 

The aim of this thesis is to investigate how an applicant´s changed circumstances are handled, 

and why they are treated differently in different cases. Although this essay focuses on resi-

dence permits, it is necessary to also look at the administrative process more generally, as it 

applies to many kinds of applications.  In addition to changing the potential outcome of a 

case, the actual function of the administrative courts may also change, when they take into 

account circumstances that were not present or taken into account at the time of the original 

decision. The main function of the administrative courts can be said to consider whether the 

administrative authority acted within its authority and whether it has correctly interpreted and 

applied the relevant laws. If the administrative courts take into account a change in circum-

stances that occurs after the decision of the decision-making authority, it is questionable 

whether they are in fact really fulfilling a review function. The above is an example of poten-

tial problems in the administrative process in general, that may arise and raises questions as to 



how changed circumstances should be handled. The issue at hand thus concerns questions 

about the content of current law as well as a broader analysis of the effects that the current 

precedent has on the administrative process. In order to answer my questions, I use a legal 

analysis method, which includes a legal dogmatic method. The answer to the question of how 

changed circumstances are dealt with and why such changes are taken into account in some 

cases, but not in others, appears to be found in the applicable substantive laws. In short, 

changed circumstances are considered as long as the core of the case remains the same and to 

figure out whether the core of the case remains the same, the design and purpose of the 

applicable substantive rules must be considered. The conclusion is far from certain and the 

legal precedent is unclear. This essay advocates, the lege ferenda, for a clearer functional 

boundary between the decision making authority and the administrative courts, namely that 

the main rule that should apply is that any circumstances that occurred or changed after a de-

cision has been made by the decision making authority, should not be taken into account by 

the administrative review courts. 
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Del I 
Uppsatsens inledande del är traditionell i den meningen att den innehåller en presentation av 
ämnet, frågeställningen, metoden för uppsatsen, något om avgränsning och disposition samt 
några ord om terminologin.  

1.  Inledning 
1.1  Ämnet 
Prövningen av ansökningar om uppehållstillstånd präglas idag av ovanligt långa 

handläggningstider. Tiden från det att en ansökan om uppehållstillstånd registreras till det att 

Migrationsverket prövar ansökan kan uppgå till två år.1 De långa handläggningstiderna inne-

bär psykiskt lidande för den enskilde men även stora kostnader för samhället.2 Som kommer 

att visas kan de långa handläggningstiderna även få rättsliga effekter som kan bli helt av-

görande för utgången i ärendet. 

 

Under den tid som passerar mellan det att en ansökan registreras och tidpunkten då 

Migrationsverket fattar sitt beslut kan omständigheterna, som utgör föremålet för prövningen, 

förändras. Omständigheterna kan även förändras under överklagandeprocessen. Vilken lag 

som ska tillämpas kan också komma att förändras enbart beroende på handläggningstidens 

längd. 

 

Lagstiftaren har i många fall intagit en passiv roll vad gäller frågan om vilka omständigheter, 

som tidsmässigt ska ligga till grund för prövningen. Förvaltningsprocesslagen (1971:291) [cit. 

FPL] ger inget tydligt svar på om förändrade omständigheter ska beaktas. Inom utlännings-

rätten, samt inom många andra rättsområden, har inte frågan uttryckligen reglerats i de 

materiella reglerna och domstolarna har därför i praxis fått utveckla riktlinjer.  

 

Migrationsöverdomstolen [cit. MiÖD] har klargjort att vid prövningen om rätt till uppehålls-

tillstånd på grund av att anknytning föreligger ska inte beaktas, att den sökande var under 18 

år vid ansökningstillfället.3 Trots att den sökande var barn när ansökan registrerades, ska 

prövningen göras enligt den ordning som gäller för vuxna, när den sökande fyllt 18 år under 

processens gång. På samma sätt har åldern vid prövningstillfället i respektive instans ansetts 

                                                
1 Handläggningstidens längd beror på en mängd faktorer och varierar i olika typer av ärenden om uppehålls-
tillstånd. För mer information se (https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-beslut.html.). 
2 Prop. 2004/05:170 s. 106. 
3 MIG 2007:5. 
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avgörande vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd grundad på behov av inter-

nationellt skydd [nedan asyl]4.5 

 

I praxis har även förekommit att MiÖD inte beaktat att omständigheter tillkommit eller för-

ändrats efter det att ett ärende om uppehållstillstånd anhängiggjorts hos Migrationsverket. Att 

så inte gjorts har bland annat motiverats med att handläggningstidens längd annars skulle 

kunna påverka utgången i ärendet, vilket skulle kunna leda till olika och orättvisa konsekven-

ser för de enskilda sökandena.6 Domstolens resonemang för tankarna till två tungt vägande 

rättssäkerhetsprinciper. En bärande princip är den så kallade likhetsprincipen som innebär att 

myndigheterna vid beslutsfattande ska behandla lika fall lika.7 Den andra principen innebär 

att en enskild ska kunna förutse de rättsliga följderna av sitt handlande.8  

 

Även i situationer där MiÖD uttalat att omständigheterna vid prövningstillfället är de som ska 

ligga till grund för beslutet, och alltså har beaktat omständigheter som ändrats eller tillkommit 

efter ansökan, kan invändningen göras att handläggningstidens längd kan avgöra utgången i 

ärendet och att en sådan ordning leder till olika, oförutsägbara och orättvisa konsekvenser för 

den enskilde. För att ta ett exempel som, bortsett från tvillingaspekten, är vanligt före-

kommande i asylprocessen idag.  

 

Två tvillingar, A och B, ansökte om asyl samma dag. Efter att ansökan är fullföljd flyttar de 

till samma boende och bor där medan de inväntar Migrationsverkets beslut i sina ärenden om 

uppehållstillstånd. Under ett och ett halvt år bor de grannar och går i samma klass. När A:s 

ansökan om uppehållstillstånd ska prövas är han fortfarande under 18 år och prövningen 

görs därför utifrån de mer förmånliga regler som gäller för den som är barn. Migrations-

verket beslutar att bevilja A permanent uppehållstillstånd. Två dagar senare prövas hans 

bror, B:s, asylansökan och trots att han åberopat exakt samma omständigheter som A, får B 

avslag på sin ansökan och ett utvisningsbeslut. Vad var då den avgörande skillnaden mellan 

de två fallen? Under de två dagar som passerade mellan att A och B fick sina beslut hann de 

bägge fylla 18 år. I övrigt var omständigheterna exakt de samma.  

 
                                                
4 Se SOU 1999:16 s. 206 angående att beteckningen ”asylärende” även kan innefatta andra alternativa grunder 
än uttryckligt behov av skydd. 
5 MIG 2014:1. 
6 MIG 2010:3. 
7 Bohlin, A. & Warnling-Nerep W., Förvaltningsrättens grunder, 2 uppl. Nordstedts Juridik, 2007, s. 16 f. 
8 Prop. 1993/94:151 s. 69 f. 
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Fallet ovan illustrerar ett rättsligt problem, som förekommer inom förvaltningsprocessen i 

allmänhet och inom migrationsprocessen i synnerhet, och som är kopplat till när omständig-

heter i verkligheten förändras. Av 5 kap. 6 § 2 st. UtlL följer att bara den som är barn kan be-

viljas uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande skäl, den som är vuxen måste enligt 

första stycket ha synnerliga skäl. Frågan om vem som är barn är kopplad till åldern.9 Åldern 

är en typisk sådan omständighet, som alltid förändras under processens gång. När förut-

sättningarna för prövningen på ett så avgörande sätt kopplas till omständigheter som för-

ändras, blir handläggningstidens längd i många fall helt avgörande för utgången i ärendet.   

 

Resonemanget angående handläggningstider i asylärenden är bara ett sätt att belysa proble-

men, som kan uppkomma i anslutning till frågan om vilka omständigheter, som ska ligga till 

grund för ett beslut. Ämnet för uppsatsen är frågan om hur omständigheter som förändras 

hanteras vid prövningen, särskilt i ärenden om uppehållstillstånd.  

1.2  Syfte och frågeställning 
I ärenden som anhängiggörs hos en förvaltningsmyndighet genom ansökan består talan av 

följande komponenter: 1) grundat på vissa omständigheter, som 2) styrks med viss bevisning, 

3) yrkas en viss rättsföljd. Om omständigheterna är bevisade och går att subsumera under det 

lagrum som ger den yrkade rättsföljden, ska talan bifallas. Föremålet för uppsatsen är att 

undersöka vad som händer, när omständigheterna förändras mellan det att talan anhängiggörs 

hos beslutsmyndigheten och det att processen är avslutad. Ett annat sätt att formulera samma 

sak är att det är en fråga om när relevanta omständigheter måste föreligga och vara bevisade 

för att den yrkade rättsföljden ska infinna sig. Räcker det att omständigheterna föreligger när 

ansökan lämnas in? Behöver de fortfarande föreligga när beslutsmyndigheten fattar sitt be-

slut? Eller måste de även föreligga under hela överklagandeprocessen?  I vissa fall har 

förvaltningsdomstolarna bortsett från att omständigheterna har förändrats och utgått ifrån 

omständigheterna så som de var när talan anhängiggjordes. 10  Omständigheterna vid 

ansökningstillfället har med andra ord befunnits avgörande. Det har alltså räckt att omständig-

heterna som krävs för att den yrkade rättsföljden ska infinna sig förelåg, när ansökan 

anhängiggjordes hos beslutsmyndigheten. I andra fall har förvaltningsdomstolarna beaktat att 

omständigheterna förändrats och prövat ärendet utifrån hur omständigheterna ser ut vid 

prövningstillfället. Här krävs alltså att omständigheterna föreligger, när ärendet slutligt av-

                                                
9 Jfr 1 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716). 
10 Se t.ex. MIG 2010:3, MIG 2016:5.  
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görs. Mellan dessa ytterligheter finns en medelväg. Förvaltningsdomstolarna har då lagt 

omständigheterna, så som de var när beslutsmyndigheten fattade sitt beslut till grund även för 

sin prövning. Detta även om omständigheterna sedan dess har förändrats. I de fallen har det 

ansetts tillräckligt att de relevanta omständigheterna förelåg när beslutsmyndigheten fattade 

sitt beslut.  

 

Problematiken ovan kan beskrivas på tre olika sätt: 

1) Ska omständigheterna vid ansöknings- eller prövningstillfället läggas till grund för 

prövningen? 

2) I vilken utsträckning ska omständigheter, som förändras under processens gång, be-

aktas vid prövningen? 

3) När måste relevanta omständigheter föreligga för att den yrkade rättsföljden ska in-

finna sig? 

 

Det är min uppfattning att samtliga beskrivningar ovan (1-3) är olika sätt att försöka fånga 

samma problematik. Den centrala frågeställningen i uppsatsen är inte primärt hur problemet 

ska betecknas utan hur omständigheter som förändras hanteras i förvaltningsprocessen och 

vilka konsekvenser detta får. Huruvida det vid prövningen ska eller inte ska beaktas att 

omständigheterna har förändrats, kan givetvis vara helt avgörande för utgången i ärendet. Frå-

gan kan av den anledningen vara av stor vikt för den enskilde och för den verksamme juristen. 

Konsekvenserna av om ändrade omständigheter beaktas eller inte stannar dock inte vid det 

enskilda ärendet. I de fall då ändrade omständigheter alltid beaktas vid prövningen i respek-

tive instans torde det främja materiellt riktiga avgöranden. Detta kan vara till den enskildes 

fördel i vissa fall men till den enskildes nackdel i andra fall. Samtidigt kan ifrågasättas om 

förvaltningsdomstolarna faktiskt ägnar sig åt rättskipning, om prövningen inte begränsas till 

att avse det som tidigare instans prövat. Det intressanta sambandet mellan förvaltnings-

processens funktion och omständigheter som förändras kan sägas utgöra en fond för upp-

satsen, men kan även ha direkt bäring på hur omständigheter som förändras ska hanteras.  

 

De frågor som uppsatsen syftar till att undersöka är: 

1) Vad avgör om omständigheter som förändrats under processen ska beaktas vid 

prövningen, särskilt i ärenden om uppehållstillstånd? 

2) Vilka blir konsekvenserna för den enskildes rättsskydd, särskilt i ärenden om 

uppehållstillstånd, respektive för förvaltningsprocessens funktion och förvaltnings-
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domstolarnas roll, om omständigheterna vid ansökningstillfället, beslutsmyndighetens 

prövningstillfälle eller prövningstillfället i respektive instans läggs till grund för 

prövningen? 

 

Rättsläget är oklart och svåröverskådligt i det gränsland mellan den materiella och pro-

cessuella rätten som frågeställningen rör sig. Den kanske största utmaningen vid författandet 

är att varje svar väcker nya frågor. Av den anledningen är fortlöpande avgränsning i för-

hållande till en del nya frågor nödvändig i syfte att bibehålla stringens och fokus. För-

hoppningen är att inget avgörande genom detta har fallit bort. Målet med uppsatsen är dock 

inte i första hand att ge ett uttömmande och entydigt svar på frågeställningen utan snarare att 

bidra till en fortsatt diskussion om ”saken” och förvaltningsprocessens funktion och 

förvaltningsdomstolarnas roll. Den tänkte läsaren är således snarare den som finner nytta och 

nöje av att läsa Förvaltningsrättslig tidskrift än den som behöver ett snabbt och säkert svar på 

vad saken i migrationsprocessen är.  

1.3  Avgränsningar 
Min frågeställning rör till stor del processramen och därför är måltyper där processramen be-

stäms på ett helt annat sätt än i ärenden om uppehållstillstånd inte relevanta. Mot den bak-

grunden ingår inte laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) och mål en-

ligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut i uppsatsen. Av de övriga mål 

som överklagas genom förvaltningsbesvär har ett urval gjorts. Även om förvaltnings-

domstolarna säkerligen hanterar omständigheter som förändras i många olika typer av mål, är 

det inte alltid detta nämns explicit. Uppsatsen är inte heller kvantitativ så någon uttömmande 

redogörelse av hur omständigheter som förändrats har hanterats, och i vilken utsträckning 

dessa beaktats vid prövningen, kommer inte kunna presenteras. De mål som avhandlas är 

istället de där hanteringen av omständigheter som förändrats kan tänkas vara vägledande.  

 

Förutom svårigheten, att avgränsa vilka måltyper som är relevanta jämförelseobjekt i för-

hållande till ärenden om uppehållstillstånd, kompliceras en framställning i den del ärenden 

om uppehållstillstånd behandlas av att det finns en tillfällig lag, lag (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som i vissa avgörande delar 

ersätter bestämmelserna i utlänningslagen (2005:716) [cit. UtlL]. Bestämmelserna i den till-

fälliga lagen [cit. TUtlL] ersätter, till och med den 19 juli 2019, utlänningslagens bestämmel-

ser i den mån en situation regleras i båda dessa lagstiftningar. Med hänsyn till den begränsade 
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tid som lagen är avsedd att gälla, utgår uppsatsen från UtlL:s regler i den mån annat inte sär-

skilt nämns.  

 

De problem, som frågeställningen ämnar undersöka, angränsar till det som brukar betecknas 

som en fråga om huruvida onyttiga besvär, eller s.k. deserta mål, bör prövas. I dessa mål har 

emellertid saken förfallit, exempelvis för att det överklagade beslutet har upphört att gälla.11 

Uppsatsen fokuserar främst på mål, där saken inte förfallit men däremot förändrats. I något 

enstaka mål, som avhandlas, påminner högsta instans beskrivning av prövningen den som 

görs, när onyttiga besvär prövas. När så skett omnämns det, men i övrigt behandlas frågan om 

onyttiga besvär inte i uppsatsen. 

 

1.4  Disposition 
För att tydliggöra för läsaren när uppsatsen är rättsdogmatisk och när den även är analy-

serande, har jag valt att dela upp uppsatsen i tre delar. Den första (del I), som detta avsnitt är 

en del av, den andra (del II) som är rättsdogmatisk och systematiserande och den tredje (del 

III) som är kritiskt analyserande. I den inledande delen, del I, presenteras inledning, syfte, 

frågeställning, avgränsningar, disposition och terminologi. Del I avslutas med ett exempel på 

de problem som uppstår i anledning av omständigheter som förändras och är hämtat från den 

allmänna förvaltningsprocessen. Förhoppning är att detta ska väcka ett antal frågor, som läsa-

ren kan ha med sig under den fortsatta läsningen. Del II av uppsatsen kommer främst bestå av 

en presentation, analys och systematisering av gällande rätt. Mer konkret kommer jag redo-

göra för hur saken bestämts i olika måltyper inom den allmänna förvaltningsprocessen och i 

ärenden om uppehållstillstånd. Analysen sker främst i slutsatsen till respektive avsnitt även 

om viss analys finns i direkt anslutning till den praxis som presenteras. I den sista delen, del 

III, kommer slutsatserna från del II att analyseras vidare samt jämföras med förvaltnings-

processens funktion och förvaltningsdomstolarnas roll.  

 

Generellt gäller för dispositionen att frågor som gäller allmänna förvaltningsprocessrätten 

avhandlas före den speciella förvaltningsrätten, som utlänningsrätten och migrationsprocessen 

är en del av.  

 

 

                                                
11 Jfr t.ex. HFD 2016 ref. 48. 
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1.5  Metod och material 
Uppsatsen är rättsdogmatisk i det att målet är att ange hur ett konkret juridiskt problem kan 

lösas.12 En yrkesverksam jurist använder en rättsdogmatisk metod för att lösa ett praktiskt 

problem eller för att ge en prognos för hur ett rättsligt problem kommer att lösas. Som 

uppsatsskrivande student ser jag som min uppgift att göra en bredare analys. Centralt i en 

rättsdogmatisk framställning är att identifiera vad det rättsliga problemet faktiskt består av.13 

Vanligtvis torde en identifiering av det rättsliga problemet göras initialt för att det därefter ska 

vara möjligt att gå in djupare i frågan, för att försöka finna en lösning på problemet. Då ingen 

klar uppfattning uttalats i rättskällorna, angående hur problemet med omständigheter som 

förändras ska identifieras, är själva identifieringen av problemet en stor del av uppsatsen. I 

brist på tydliga uttalanden om hur problemet ska identifieras används en hypotes. Hypotesen 

är att frågeställningen handlar om, eller är nära förknippad, med frågan om vad som utgör 

”processramen” eller ”saken” i förvaltningsprocessen. Även i övrigt nyttjas hypoteser som en 

metod för att kunna analysera och dra slutsatser av praxis. Avstamp tas i den praxis som finns 

och sedan undersöks och jämförs de olika rättsfallen i förhållande till hypoteserna, med för-

hoppningen att denna metod ska kunna säga något om gällande rätt. Även om ärenden om 

uppehållstillstånd studeras särskilt är dessa ärenden blott en liten del i en större förvaltnings-

rättslig kontext. Det är min uppfattning, att ärenden om uppehållstillstånd inte bör studeras 

isolerat utan i relation till övriga måltyper inom den allmänna förvaltningsprocessen.  Det är 

mot den bakgrunden och i anledning av det systematiska anslaget som uppsatsen har, som den 

allmänna förvaltningsprocessen bereds ett relativt stort utrymme. 

 

Den rättsdogmatiska delen, del II, kommer hållas rent från ändamålsresonemang, i den mån 

sådana inte är relevanta för fastställandet av gällande rätt, och fokus kommer istället vara just 

fastställandet av gällande rätt. I den mån som resonemang förs de lege ferenda påpekas detta 

särskilt. I den mån gällande rätt granskas kritiskt används bredare ändamålsargument och 

vissa grundläggande värderingar utgör utgångspunkter. Den utgångspunkt som bildar grund 

för den kritiska analysen i del III är att rättssäkerhet, i form av exempelvis förutsebarhet, är 

bättre än rättsosäkerhet.  Även om ett sådant påstående i sig torde vara tämligen okontro-

versiellt är det inte alltid ett verktyg, som kan användas vid fastställandet av gällande rätt.  

                                                
12 Jfr Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, Nordstedts 
Juridik, 3 uppl. 2015, s. 26. 
13 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, Nordstedts 
Juridik, 3 uppl. 2015, s. 30. 
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Då det finns begränsat med uttalanden i rättskällorna som rör min frågeställning, kommer i 

viss mån även andra typer av förvaltningsärenden med tillhörande förvaltningsbesvär att 

studeras. Antalet måltyper som prövades av förvaltningsdomstolarna uppgick 2016 till om-

kring 600.14 Inte minst med hänsyn till den stora mängd olika måltyper, som förekommer i 

den allmänna förvaltningsprocessen, fyller den systematisering som gjorts i doktrinen en vik-

tig funktion. Förutom det stora antalet måltyper finns ytterligare en faktor som komplicerar 

användandet av praxis som rättskälla. Även om mål där omständigheter förändrats under pro-

cessens gång har avgjorts av HFD, anges inte alltid detta i rubriken till referaten. För det 

första är det alltså svårt att rent faktiskt söka upp avgöranden där frågan behandlats, vidare är 

det svårt att veta vilka slutsatser som går att dra från de avgöranden där HFD hanterat frågan. 

Vad gäller migrationsprocessen kan motsatt förhållande sägas råda. Vad som utgör saken i 

migrationsprocessen har inte behandlats i doktrinen i någon vidare omfattning. Praxis är där-

emot mer lättöverskådlig, då måltyperna är färre och även antalet avgöranden.  

1.6  Terminologi 
Centralt i uppsatsen är det som i förvaltningsprocessrätten omväxlande kallas ”saken”, 

”processramen” och ”talan”.15 Nedan kommer samtliga begrepp användas synonymt, främst 

för att ge läsaren språklig variation. Förhoppningen är detta förtydligande förhindrar att 

begreppsförvirring uppstår. Slutligen ett klargörande kring ett ord som kanske är det som 

förekommer mest frekvent i uppsatsen; ordet ”omständighet” betyder, när inget annat framgår 

av sammanhanget, samma sak som ”konkret rättsfakta”.  

2.  Omständigheterna vid ansöknings- eller prövningstill-

fället 
Inom förvaltningsprocessrätten har processramen avgränsats till att gälla omständigheterna 

vid tre olika tidpunkter.  

 

1. I vissa fall har omständigheterna vid ansökningstillfället befunnits avgörande.16 

2. I andra fall har omständigheterna så som de var vid beslutsmyndighetens prövning an-

setts avgörande.17 

                                                
14 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters 
Kluver, 2016, s.17. 
15 Se von Essen, U., Saken i förvaltningsprocessen, FT 2003 s. 504 angående användningen av termerna syno-
nymt. 
16 MIG 2010:3, MIG 2016:5, RÅ 2010 ref. 31, RÅ 1997 ref. 55. 
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3. Vidare har i många fall har omständigheterna vid prövningstillfället i respektive in-

stans lagts till grund för prövningen.18 

 

Vilka omständigheter som ska läggas till grund för prövningen har inget entydigt svar. Inom 

förvaltningsprocessen finns sällan en frusen sekvens av historia att pröva. Förvaltnings-

domstolarna och beslutsmyndigheterna har ofta att pröva omständigheter som kan ha för-

ändrats mellan det att ärendet anhängiggjordes och tillfället då prövning sker. Detta kan jäm-

föras med till exempel brottmålsprocessen, där åklagarens gärningsbeskrivning ofta på ett 

tydligt vis sätter ramarna för vad som ska prövas. Av gärningsbeskrivningen kan följa att 

åklagaren påstår att A, ett visst datum och en viss tid, begick en viss gärning med uppsåt som 

ska föranleda visst straff. Domstolen har därefter att pröva om åklagarens påståenden stäm-

mer. Domare och beslutsfattare som verkar inom förvaltningsprocessen har den spännande, 

men också otacksamma uppgiften, att hantera omständigheter som förändras under processens 

gång. Utgången i ett ärende kan bli helt beroende av vilket av de ovanstående sätten (1-3) att 

avgränsa omständigheterna i processen som tillämpas. 

 

För att illustrera ges nedan ett exempel som belyser problemen som uppkommer i samband 

med att omständigheter förändras under processens gång. Exemplet är hämtat från verklig-

heten och är hänförligt till den allmänna förvaltningsprocessen. 

 

En asylsökande kan ansöka om att få ett bidrag för att kunna köpa en vinterjacka. Av lag-

texten framgår att förutsättningarna för att ansökan ska beviljas är, att det finns ett angeläget 

behov som måste täckas för att den som söker biståndet ska uppnå en dräglig livsföring.19 Ett 

enklare sätt att beskriva rekvisitet ”dräglig livsföring” i det här fallet är att den sökande ska 

behöva jackan för att inte frysa. Vidare krävs att den sökande inte har egna medel som kan 

användas till att köpa jackan.  

 

 

                                                                                                                                                   
17 RÅ 2010 ref. 108, RÅ 2008 ref. 21. 
18 MIG 2007:5, MIG 2011:16, RÅ 83 2:102, RÅ 1996 ref. 61, RÅ 2006 ref. 7, RÅ 2001 ref. 26, HFD 2015 ref. 
32. 
19 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 7 § förordningen (1994:361) om mottagande av 
asylsökande m.fl. 
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Exempel 

Den 12 december 2016 inkommer en ansökan från A om särskilt bidrag på 1000 kronor för en 

vinterjacka. A uppger att han behöver jackan för att det är kallt och för att han inte har nå-

gon vinterjacka. Vidare uppger A att han inte har några egna pengar och därför inte själv 

kan införskaffa en jacka. På grund av långa handläggningstider prövar Migrationsverket 

ansökan i slutet av maj 2017.  

 

Om omständigheterna vid ansökningstillfället läggs till grund för beslutet, kommer A att be-

viljas en vinterjacka då det var kallt ute i december, när A ansökte. Det kan dock på goda 

grunder ifrågasättas om en sådan utgång är i linje med lagstiftningens syfte, att se till att ingen 

ska behöva frysa på vintern. Om Migrationsverket istället lägger omständigheterna vid 

beslutstillfället till grund kommer ansökan att avslås, då det inte finns något behov av en 

vinterjacka i maj.  

 

Migrationsverket avslår ansökan med motiveringen att det inte föreligger något angeläget 

behov av en vinterjacka i maj. A överklagar beslutet till förvaltningsrätten, som tar upp ären-

det till prövning i januari 2018. 

 

För det fall Förvaltningsrätten lägger omständigheterna vid ansökningstillfället till grund för 

prövningen blir utgången plötsligt materiellt riktig på så sätt att A, som nu återigen är i behov 

av en jacka, får en jacka. Riktigheten beror dock på en slump, alltså att omständigheterna rå-

kar vara samma vid ansökningstillfället som vid Förvaltningsrättens prövning. Om 

Förvaltningsrätten istället utgår ifrån omständigheterna vid beslutsmyndighetens prövning blir 

utgången antagligen att Migrationsverket hade fog för sitt beslut och att överklagandet avslås. 

A som fick frysa förra vintern får i så fall frysa ytterligare en vinter. Utgår Förvaltningsrätten 

från de omständigheter som råder vid tidpunkten för sin prövning kommer A att beviljas en 

jacka även om Migrationsverkets beslut förvisso var riktigt när det fattades. I det fallet kan 

främst två invändningar göras: 1) tidpunkten för Förvaltningsrättens prövning kunde lika 

gärna varit i september 2017 och A hade i det fallet fått avslag då inget behov av vinterjacka 

kan sägas finnas i september och 2) det kan ifrågasättas om A verkligen fått samma fråga prö-

vad i två instanser.  
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Förvaltningsrätten utgår ifrån de omständigheter som föreligger vid tidpunkten för sin pröv-

ning. A beviljas en vinterjacka men beslutet överklagas av Migrationsverket till Kammar-

rätten. Kammarrätten tar upp målet för prövning i juni 2018. 

 

Kammarrätten står nu inför samma problem som Migrationsverket gjorde ett år tidigare och A 

har fortfarande ingen jacka. Om Kammarrätten utgår ifrån de nu rådande omständigheterna 

kommer A inte få någon vinterjacka och en sådan utgång ligger i linje med lagstiftningens 

syfte. Exemplet skulle givetvis kunnat tillåtas fortsätta hela vägen till HFD. Avgörande för 

utgången i HFD skulle, om avgörandet skulle grundas på omständigheterna vid prövnings-

tillfället, även där bli beroende av när på året som HFD prövade frågan.  

 

Om syftet med förvaltningsprocessen är att få materiellt riktiga beslut finns det goda skäl för 

att lägga omständigheterna vid prövningen i respektive instans till grund för prövningen. 

Samtidigt kan ifrågasättas om det ursprungliga syftet med lagstiftningen, alltså att förhindra 

att någon fryser på vintern, verkligen har uppnåtts. Vidare kan man fråga sig vilken funktion 

förvaltningsdomstolarna fyllt i den här processen och hur väl den enskildes rättssäkerhet 

tillgodosetts.  

 

Även om ovanstående exempel knappast handlar om hur frågan om ålder som förändras ska 

hanteras i ärenden om uppehållstillstånd finns tydliga paralleller att dra. Liksom åldern så är 

klimatet något som ständigt förändras. Skillnaden mellan åldern och exemplet med vinter-

jackan är att årstiderna växlar medan åldern förändras på ett definitivt sätt. En central likhet 

mellan de två exemplen är att förutsättningarna för bifall på ansökan kan föreligga under pro-

cessens gång, men ändå kan utgången bli ett avslag. Om omständigheterna vid ansöknings-

tillfället, beslutsmyndighetens prövningstillfälle eller omständigheterna vid prövningen i 

respektive instans läggs till grund för prövningen kan utfallen bli olika. Med det sagt hoppas 

jag att exemplet ovan väcker några av de frågor som uppsatsen syftar till att behandla och att 

det kan ge läsaren en bredare blid av de konsekvenser som uppstår till följd av hur omständig-

heter som förändras hanteras. 
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Del II 
Uppsatsens andra del syftar till att fastställa, analysera och systematisera gällande rätt. Av-
seende den allmänna förvaltningsprocessrätten görs detta utan anspråk på fullständighet, då 
den allmänna förvaltningsprocessen inte är mitt huvudsakliga fokus. Målet är att ge läsaren 
en uppfattning om vad som konstituerar saken och vilka begrepp och metoder som används 
för att fastställa denna. Ärenden om uppehållstillstånd behandlas mer uttömmande och är 
placerade efter respektive avsnitt om den allmänna förvaltningsprocessen.  

1.  Instansordningsprincipen, saken och händelseförloppet 
1.1  Inledning 

Av central betydelse för min frågeställning är de omständigheter som ska gå att subsumera 

under en rättsregel för att en yrkad rättsföljd ska infinna sig. Närmare bestämt hur prövande 

instans ska hantera om en sådan relevant omständighet förändras under processens gång. 

Omständigheterna är en av komponenterna som tillsammans med yrkandet bildar saken, alltså 

föremålet för prövningen.20 En konsekvens av detta torde vara att om en omständighet för-

ändras så skulle det kunna påverka saken. Frågan om omständigheter som förändras har inte 

avhandlats särskilt utförligt i doktrin. Däremot har parternas möjligheter att lägga till nya 

omständigheter under processens gång studerats i något högre utsträckning. De problem som 

kan uppstå när part önskar tillföra en ny omständighet under processens gång påminner om de 

problem som kan uppstå när omständigheter förändras. Bägge får till effekt att det underlag 

som prövande instans har att grunda sin prövning på ändras. Likheterna mellan de två fallen 

går inte att bortse ifrån. Av intresse blir därför att undersöka om det finns några begränsningar 

avseende parternas möjligheter att under processens gång lägga till nya omständigheter. För-

utom när annat är särskilt föreskrivet gäller i migrationsprocessen de regler som följer av 

förvaltningsprocesslagen.21 Detsamma torde gälla de allmänna förvaltningsrättsliga principer 

som råder inom förvaltningsprocessen och de som utvecklats genom praxis i HFD.22 Även om 

migrationsprocessen innehåller sina särdrag är den inte isolerad och bestämmandet av saken 

och en genomgång av de viktigaste förvaltningsprocessrättsliga principerna, är således nöd-

vändig. 

 

                                                
20 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 309, von Essen, U., Saken i förvaltningsprocessen, FT 2003 s. 508. 
21 Prop. 2004/05:170 s. 112. 
22 Se skiljaktiga i MIG 2007:31 första stycket under rubriken ”allmänna utgångspunkter”. 
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1.2  Instansordningsprincipen 
Att instansordningsprincipen är en allmän förvaltningsrättslig princip har bekräftats i praxis.23 

Av principen följer att förvaltningsdomstolarna inte ska pröva en annan sak än den som varit 

föremål för lägre instans prövning vid prövning av förvaltningsbesvär.24 Instansordnings-

principen är en av de grundläggande rättssäkerhetsgarantierna då den tillförsäkrar den en-

skilde att kunna få sin sak prövad i flera instanser.25 Prövar överordnad instans en annan sak 

än vad som prövats av lägre instans är det inte längre fråga om en överprövning i ordets rätta 

bemärkelse.26 Strikt tillämpad verkar också instansordningsprincipen till att förskjuta tyngd-

punkten i processen neråt i instansordningen. Instansordningsprincipen tar sikte på saken, 

alltså kombinationen av yrkandet och omständigheterna. Instansordningsprincipen får till ef-

fekt att ett yrkande eller ny omständighet som ändrar saken som utgångspunkt ska avvisas så 

som en otillåten taleändring. Motsatsvis är en ny omständighet som inte ändrar saken som 

utgångspunkt tillåten.27 Instansordningsprincipen kan ha inflytande även om saken inte änd-

ras, då den kan kräva att målet återförvisas av utredningsskäl.28 Sammanfattningsvis kan sä-

gas att en tillämpning av instansordningsprincipen i praktiken kan ge fyra olika utfall. Om 

part åberopar något nytt under processen, som inte ändrar saken, kan det beaktas vid 

prövningen. Är det nya av komplex natur kan, trots att saken inte ändras, en återförvisning 

ändå vara lämplig för att tyngdpunkten i processen inte ska flyttas uppåt i instansordningen. 

Ändrar den nya omständigheten saken ska den som utgångspunkt avvisas och inte beaktas vid 

prövningen. I vissa fall kan dock en utvidgning av processramen göras av förvaltnings-

domstolen på eget initiativ men då bara till förmån för den enskilde, s.k. reformatio in 

melius.29 

1.3 Saken 
Att i uppsatsen försöka ge en fullständig beskrivning av saken är inte lämpligt av flera skäl. 

Förutom sakens komplexitet och omfattning skulle många sidospår behöva behandlas för att 

ge en heltäckande och rättvisande bild. Detta trots att alla sidospår inte har direkt relevans för 

                                                
23 RÅ 1999 ref. 63, RÅ 2003 ref. 15. 
24 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters 
Kluver, 2016, s. 252 f. 
25 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters 
Kluver, 2016, s. 180. 
26 Prop. 2004/05:170 s. 153 f. 
27 RÅ 2003 ref. 15. 
28 Se von Essen, U., Saken i förvaltningsprocessen, FT 2003 s. 511 om återförvisning vid komplexa för-
hållanden. 
29 Se Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 
uppl. 2014, s. 386 angående möjligheten till reformatio in melius. 
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min frågeställning. En sådan redogörelse skulle dessutom inte bli mycket mer än en samman-

fattning av det som redan skrivits, framförallt av Ulrik von Essen, och skulle således inte ha 

något högre egenvärde. Nedan kommer de aspekter av saken som är mest relevanta för upp-

satsen att presenteras. Syftet är att försöka klarlägga inom vilka ramar som prövningen ska 

göras, för att kunna undersöka om omständigheter som förändras kan sägas falla inom eller 

utom den ramen. Ramen för prövningen hos beslutsmyndigheten begränsas inte av vad som 

yrkats utan snarare av vilken kompetens som tillkommer beslutsmyndigheten. 30  Att 

omständigheter förändras eller tillkommer under handläggningen hos beslutsmyndigheten 

behöver inte utgöra ett problem, tvärtom är det under handläggningen som relevanta 

omständigheter ska utredas och klarläggas. Att dessa inte alltid beaktas vid prövningen är en 

annan fråga, som behandlas i avsnitt 2.3. De två centrala lagrummen i förvaltningsprocess-

lagen som behandlar saken är 29 §, om domstolens bundenhet till det som yrkats, och 30 § 

som redogör för vilka omständigheter och vilken bevisning som rättens avgörande ska grun-

das på. Av 29 § följer att förvaltningsdomstolen som utgångspunkt inte får fatta ett avgörande 

som går utöver vad som yrkats i målet. I doktrin har uppfattningen framförts att det inte finns 

någon begränsning i tid för part att framställa ett nytt yrkande.31 I praktiken är ändå möjlig-

heterna för förvaltningsdomstolen att pröva ett nytt yrkande ytterst begränsade. Talan får inte 

kvantitativt eller kvalitativt utvidgas om detta inte görs till förmån för den enskilde. 

Förvaltningsdomstolens processram är alltså snävare än beslutsmyndighetens då domstolen är 

bunden till vad som yrkats i målet på ett sätt som inte gäller för beslutsmyndigheterna. 

 

Av 30 § 1 st. följer att rättens avgörande ska ”grundas på vad handlingarna innehåller och vad 

i övrigt förekommit i målet”. Bestämmelsen avser de omständigheter och den bevisning som 

förekommit i målet. I förarbetena till FPL behandlades frågan om det borde införas något 

principiellt förbud mot att åberopa nya omständigheter till grund för sin talan i högre instans. 

Med hänsyn till svårigheten att konstruera en regel som lämpar sig för alla de olika mål-

typerna som förekommer i förvaltningsprocessen infördes dock inget sådant förbud. 32 Samma 

strikta förhållningssätt som rätten måste iaktta i förhållande till yrkandet gäller alltså inte i 

förhållande till omständigheterna. Avseende omständigheterna är det främst instansordnings-

principen som utgör en begränsning av domstolarnas processram. Instansordningsprincipen 

uppställer som sagt en begränsning såtillvida att överprövande instans inte ska pröva någon 
                                                
30 Ragnemalm, H., Förvaltningsprocessens grunder, Jure, 9 uppl. 2012 s. 107 f.  
31 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters 
Kluver, 2016, s. 155 ff. 
32 Prop. 1971:30 s. 581 ff. 
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annan sak än den som redan prövats av lägre instans. Någon begränsning i domstolarnas 

möjligheter att pröva nya omständigheter som inte ändrar saken, följer inte av 

instansordningsprincipen. Praxis ger snarast uttryck för att sådana omständigheter får åbero-

pas under processens gång.33 

 

För att 30 § ska bli begriplig måste den läsas tillsammans med de regler om kommunikations-

plikt som följer av 10, 12 och 18 §§ samt 8 § som reglerar domstolens utredningsplikt.34 Rät-

tens avgörande ska med andra ord grundas på de omständigheter och den bevisning som ären-

dets beskaffenhet kräver. Vidare ska allt som tillförts ärendet, och kan komma att ligga till 

grund för avgörandet, kommuniceras till parterna och dessa ska haft möjlighet att ta ställning 

till underlaget. Någon begränsning för förvaltningsdomstolarna att endast beakta sådant som 

åberopats av part följer inte av 30 §. I vissa mål, som till sin karaktär liknar brottmålen, har 

dock allmän part något som kan liknas vid en åberopsplikt.35 Rätten ska i de fallen inte lägga 

andra omständigheter till grund för sin prövning än det som uttryckligen åberopats. Vidare är 

det värt att påpeka att parterna inte har någon möjlighet att med bindande verkan begära att 

förvaltningsdomstolen bortser från omständigheter som förekommit i målet.36  

 

Av prejudikatskäl finns en begränsning i tid avseende möjligheten att i HFD åberopa en ny 

omständighet till grund för sin talan. Det följer av 37 § FPL att det bara är tillåtet att åberopa 

en ny omständighet eller ny bevisning i HFD, om det finns särskilda skäl. Parternas möjlig-

heter att ändra sin talan är trots att ingen begränsning finns i tid, annat än den som följer av 37 

§, ändå i praktiken begränsade av instansordningsprincipen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningsdomstolarna inte till nackdel för den enskilde 

får gå utöver vad som yrkats i målet. Vidare ska prövningen inte avse en annan sak än vad 

som prövats av föregående instans. Bortsett från 37 § följer av FPL ingen begränsning i tid 

avseende möjligheterna att åberopa nya omständigheter. Instansordningsprincipen uppställer 

dock en begränsning i sak att åberopa nya omständigheter i högre instans. För att avgöra om 

en ny omständighet ändrar saken och därmed ska avvisas måste fastställas vad saken är. Sa-

                                                
33 RÅ 2003 ref. 15.  
34 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 309. 
35 RÅ 1990 ref. 64, Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts 
Juridik, 6 uppl. 2014, s. 320. 
36 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 320. 



 21 

ken är en kombination av det som yrkats och omständigheterna som åberopats till grund för 

yrkandet. Hur dessa ska kombineras för att saken ska kunna fastställas är alltså nästa fråga att 

ta ställning till.  

1.4 Händelseförloppet 
I doktrinen, och även i viss mån i praxis, har begreppet ”händelseförloppet” vunnit acceptans 

som ett sätt att försöka fånga saken.37 Händelseförloppet är ett sätt att försöka beskriva det 

som i brottmålsprocessen kallas ”gärningen” och i andra sammanhang benämns som ”skeen-

det” eller ”saksammanhanget”.38 Oavsett vilken beteckning som används är syftet med be-

greppet att försöka tydliggöra hur saken ska avgränsas.  

 

I mål av tviste- eller brottmålskaraktär är det händelseförlopp som prövas det som kommer att 

omfattas av res judicata.39 Part är oförhindrad att åberopa en ny omständighet under pro-

cessen så länge den hänför sig till, och inte ändrar, händelseförloppet. Av det följer att en så-

dan omständighet som utgångspunkt inte kan ligga till grund för en ny talan då den omfattas 

av rättskraften från den första processen.40 En ny omständighet som inte är att hänföra till 

händelseförloppet ska avvisas som en otillåten taleändring. Effekten blir då motsatsvis att en 

sådan omständighet inte omfattas av res judicata därför kan den prövas i en senare process. I 

de måltyper som företer likheter med tvistemål eller brottmål kan alltså avgöranden, som be-

handlar frågan om res judicata, ge vägledning i hur händelseförloppet ska avgränsas. Dessa 

mål kan även tjäna som ledning för bestämmandet av händelseförloppet i mål av ren 

förvaltningskaraktär, alltså mål som inte lämpligen kan jämföras med vare sig tvistemål eller 

brottmål. Detta trots att mål av ren förvaltningskaraktär som regel inte vinner negativ rätts-

kraft och således skiljer sig från de övriga måltyperna.41 De avgöranden som presenteras ne-

dan kan därför tänkas ge ett generellt uttryck för hur händelseförloppet ska bestämmas inom 

förvaltningsprocessen. 

 

I ett avgörande om återkrav av utbetalat bostadstillägg har HFD funnit att en tidigare process 

om återkrav inte utgjort ett hinder mot en ny process om återkrav, även om bägge processerna 

                                                
37 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl., Wolters 
Kluver, 2016, s. 258. 
38 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl., Wolters 
Kluver, 2016, s. 257. 
39 RÅ 1993 ref. 76. 
40 Se dock factum superveniens. 
41 von Essen, U., Saken i förvaltningsprocessen, FT 2003 s. 510.  
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avsåg samma tidsperiod och samma bostadstillägg. 42  I den första processen grundade 

Försäkringskassan återkravet på att någon annan person hade bott i lägenheten tillsammans 

med personen mot vilken återkravet riktade sig. Försäkringskassans grund i den senare pro-

cessen var att lägenheten hyrts ut i andra hand. Även om det rörde sig om samma tidsperiod 

och samma yrkande så var grunderna så pass olika att den senare processen inte kunde sägas 

handla om samma händelseförlopp som den tidigare processen. Rättskraften av det första av-

görandet utgjorde inte ett hinder mot en ny process då händelseförloppet, och därmed saken, 

var en annan. En logisk följd av avgörandet torde vara att de nya grunder, som Försäkrings-

kassan åberopade i den andra processen, skulle avvisats som en otillåten taleändring om de 

åberopats i högre instans i den första processen. Någon säker slutsats i det avseendet går dock 

inte att dra. Avgörandet illustrerar ett fall då saken givits en snäv avgränsning. Som en jäm-

förelse, och exempel på när saken givits en något vidare avgränsning, kan ett mål om 

körkortsingripande, alltså återkallelse av körkort, nämnas. 43  Den person mot vilket in-

gripandet riktades hade godkänt ett ordningsföreläggande, som utfärdats på grund av rödljus-

körning. Allmänna ombudet hade ansökt om körkortsingripande på grund av stopplikts-

förseelse men länsrätten hade lämnat ansökan utan bifall då bilisten inte gjort sig skyldig till 

någon stoppliktsförseelse, däremot rödljuskörning. Länsrättens avgörande vann laga kraft. I 

en ny process ansökte det allmänna ombudet på nytt om körkortsingripande, denna gång grun-

dat på rödljuskörning. Den nya processen avsåg en händelse som inträffat vid samma tillfälle 

och på samma plats som den som redan prövats i den första processen. HFD fann att målet 

gällde samma händelseförlopp som redan prövats och därmed omfattades av rättskraft. I av-

görandet nämner HFD uttryckligen att allmänna ombudet i den första processen kunnat åbe-

ropa rödljuskörningen, utan att saken för den skull hade förändrats. I målet har händelse-

förloppet bestämts på ett sätt som liknar hur gärningen bestäms i brottmålsprocessen. 

 

Som kanske börjar framgå är praxis inte lättolkad angående frågan om vad som utgör ett och 

samma händelseförlopp. Mitt tredje exempel på hur händelseförloppet avgränsats i den all-

männa förvaltningsprocessen är ett avgörande angående livränta.44 I en första process hade 

den sökande fått prövat sin rätt till livränta från och med december 1993. Ansökan avslogs 

och beslutet kom att omfattas av negativ rättskraft. Frågan i målet var om det tidigare av-

görandet utgjorde ett hinder mot att en ny ansökan om livränta, som avsåg tiden från och med 

                                                
42 RÅ 2010 ref. 1. 
43 RÅ 1993 ref. 76. 
44 RÅ 2004 ref. 69. 
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september 1998, kunde prövas. HFD fann att då fråga var om en ny tidsperiod, saken var en 

annan än den som tidigare prövats. Den negativa rättskraften som det första avgörandet med-

fört träffade inte den nya ansökan.  

 

I avgörandet förefaller det som att händelseförloppet upphörde i och med att den tidsperiod 

det avsåg upphörde. Eftersom den nya processen avsåg en ny tidsperiod avsåg den därför ett 

nytt händelseförlopp. Det kan framstå som naturligt att den negativa rättskraften inte kan om-

fatta frågor eller händelseförlopp som inte har inträffat när ett mål avgörs. Även om parallel-

len haltar något, då målet om livränta hade vunnit laga kraft, finns ändå en uppenbar fråga 

som måste undersökas närmare. Kan förvaltningsdomstolarnas prövning av omständigheter 

som inträffar först efter beslutsmyndighetens beslut, verkligen avse samma händelseförlopp 

som beslutsmyndigheten prövat? I doktrin har frågan beskrivits handla om huruvida händelse-

förloppet kan tillåtas innefatta något som inträffat under processens gång utan att saken änd-

ras.45 Om svaret är jakande tyder det på att händelseförloppet inte nödvändigtvis är knutet till 

en viss tidsperiod. Är svaret nekande bestäms händelseförloppet onekligen olika i olika mål-

typer. I doktrin har vidare uppfattningen uttalats att händelseförloppet avgränsas olika snävt i 

olika typer av mål.46 Detta stämmer väl överens med de mål som återgivits ovan. Att saken 

bestäms olika i olika mål har i doktrin förklarats med att målen har olika karaktär.47 Målets 

”karaktär” brukar vanligtvis syfta till att beskriva huruvida en viss måltyp liknar brottmål, 

tvistemål eller inte liknar någon av de två. Syftet med uppdelningen kan förklaras med den 

knapphändiga reglering av bland annat saken, som gjorts i FPL. Att förvaltningsprocesslagen 

innehåller så få regler torde bero på svårigheten att reglera det stora antalet måltyper och de 

inbördes olikheter som dessa visar.48 Rättegångsbalkens regler har därför fått tjäna som inspi-

ration exempelvis avseende omröstningsregler, negativ rättskraft, åberopsbörda och bevis-

krav.49 Den ovanstående indelningen syftar främst till att ge vägledning i vilka av rättegångs-

balkens bestämmelser, om några, som är mest lämpliga att tillämpa analogt. I sammanhanget 

förefaller målets ”karaktär”50 inte avse uppdelningen ovan, snarast något som kan liknas vid 

                                                
45 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl., Wolters 
Kluver, 2016, s. 264. 
46 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters 
Kluver, 2016, s. 259, jfr även RÅ 2010 ref. i förhållande till MIG 2007:31. 
47 von Essen, U., Saken i förvaltningsprocessen, FT 2003 s. 514. 
48 Lavin, R., Civilprocessen och förvaltningsprocessen – en jämförelse, JT 1989/90 s. 70.  
49 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl., Wolters 
Kluver, 2016, s. 38 ff. 
50 von Essen, U., Saken i förvaltningsprocessen, FT 2003 s. 513 f. Målets ”karaktär” förefaller snarast vara det-
samma som von Essen senare åsyftar i ”Förvaltningsdomstols utredningsansvar”, FT 2012 s. 36 ff. 
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målets officialprövningsintresse. I vilken utsträckning ett visst måls karaktär, eller 

officialprövningsintresse, kan tänkas påverka om ändrade omständigheter ska beaktas kom-

mer behandlas i avsnitt 2. Klart torde i vilket fall stå att händelseförloppet avgränsats olika i 

olika mål. 

1.5 Händelseförloppet i ärenden om uppehållstillstånd 
Avseende processramen i ärenden om uppehållstillstånd finns ett antal särregleringar som 

nämns i den mån de aktualiseras nedan. En central skillnad inom migrationsprocessen jämfört 

med den allmänna förvaltningsprocessen är dock värd att nämna redan nu. Ingen begränsning 

att åberopa nya omständigheter eller bevis, liknande den som följer av 37 § FPL, gäller i 

MiÖD. Utgångspunkten inom migrationsprocessen är annars att saken ska bestämmas på 

samma sätt som i den allmänna förvaltningsprocessen, i den mån något annat inte är särskilt 

föreskrivet. De principer och mekanismer som rör saken och som behandlats ovan är således 

relevanta för ärenden om uppehållstillstånd. En ytterligare egenhet som gäller asylärenden är 

att prövningen är hierarkisk, vilket innebär att den starkaste grunden för uppehållstillstånd 

prövas före andra svagare grunder för uppehållstillstånd.51 

1.5.1 Asylärenden 

Även i ärenden om uppehållstillstånd har saken avgränsats olika i olika typer av mål. I asyl-

ärenden har saken fått en vidsträckt omfattning jämfört med exempelvis ärenden om 

uppehållstillstånd för studier. Det avgörandet, som föranlett att saken i asylärenden har fått en 

ojämförligt vidsträckt avgränsning, är referatet MIG 2007:31. Avgörandet har många nyanser 

och aktualiserar en mängd frågor som har anknytning till migrationsprocessens särart. Med 

hänsyn till detta, och den långa men läsvärda skiljaktiga meningen, är det svårt att ge en rätt-

visande bild av avgörandet. Nedan följer de aspekter av avgörandet som jag bedömt som mest 

relevanta.  

 

Omständigheterna i målet var att A hade fått avslag på sin asylansökan. A överklagade be-

slutet till Migrationsdomstolen och åberopade först där anknytning till en svensk kvinna som 

alternativ grund för uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen avslog överklagandet och av-

visade yrkandet om uppehållstillstånd grundat på anknytning med hänvisning till att det ut-

                                                
51 MIG 2007:33. 
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gjorde en otillåten taleändring. A överklagade beslutet till MiÖD som tog upp målet i för-

stärkt sammansättning52.  

 

Majoriteten betonade vikten av att den sökande ska kunna få frågan om uppehållstillstånd 

behandlad i en sammanhållen process. En ansökan om uppehållstillstånd är ett yrkande om ett 

tillstånd att vistas i Sverige, oavsett vilken grund som anförs, även om de olika uppehålls-

tillstånden ger olika rättsverkningar. Genom att åberopa anknytning som ytterligare grund för 

uppehållstillstånd ändrade inte A sin talan. Migrationsdomstolen borde därmed inte avvisat 

den nya grunden utan prövat den i sak. För att hålla samman processen om uppehållstillstånd 

var det rätt av Migrationsdomstolen att inte återförvisa frågan om uppehållstillstånd på grund 

av anknytning, till Migrationsverket. En sådan ordning hade resulterat i att frågan om anknyt-

ning legat hos Migrationsverket för prövning, medan det överklagade beslutet om avslag på 

asylansökan legat hos Migrationsdomstolen för prövning. Att förfara så skulle även strida mot 

den tidigare redovisade synen, att prövningen av om rätt till uppehållstillstånd föreligger, ska 

ske i en sammanhållen process. Vidare talade processekonomiska skäl mot en sådan lösning. 

MiÖD upphävde domen och återförvisade målet i sin helhet till Migrationsdomstolen för 

prövning i sak. 

 

De skiljaktiga ledamöterna framhåller att FPL:s regler gäller i den mån avsteg inte reglerats i 

lag. I det aktuella målet fanns inga dylika avsteg reglerade och de principer för bestämmande 

av saken som utvecklats i HFD:s praxis borde således tillämpats. Nedan följer ett citat från de 

skiljaktigas mening som jag väljer att återge i sin helhet. 
”Enligt vår uppfattning avgränsas saken i mål om uppehållstillstånd istället av vad som yrkats av sökanden och 
de omedelbara fakta varpå yrkandena omedelbart grundas (se Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. En 
kommentar, 5 uppl., s. 159). Saken kan alltså sägas vara det som den sökande i sin ansökan om uppehålls-
tillstånd åberopar i form av omständigheter och fakta (”händelseförlopp”) och övriga omständigheter som fram-
förs eller eljest framkommer vid utredning under den tid Migrationsverket handlägger ärendet. Det sagda innebär 
t.ex. att den som ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till en person inte i ett senare skede kan ändra sig 
och åberopa anknytning till en helt annan person utan att saken har förändrats och detta oavsett om ansökan sker 
inifrån landet eller på en ambassad i hemlandet.  

I det aktuella fallet har A först hos migrationsdomstolen uppgett anknytning till hustrun B som alternativ grund. 
Denna grund innebär att han också hos domstolen har anfört helt andra omständigheter - hänförliga till ett helt 
annat ”händelseförlopp” - än de som prövats av Migrationsverket. Genom detta har talan i målet kommit att 
omfatta en helt annan sak än vad som prövats av verket.”53 

                                                
52 Om rätten vid handläggningen av ett mål i Migrationsöverdomstolen finner att avgörandet kan få stor princi-
piell betydelse får målet eller en viss fråga i målet avgöras av Migrationsöverdomstolen med sju lagfarna leda-
möter, se 16 kap. 3 § UtlL. Vanligen avgörs ett ärende i Migrationsöverdomstolen av tre lagfarna ledamöter, se 
12 § Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 
53 MIG 2007:31 s. 18 i den skiljaktiga meningen. 
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Avgörandet MIG 2007:31 kan mycket väl vara det avgörande inom förvaltningsprocessen i 

stort där saken har avgränsats mest vidsträckt, så vidsträckt att det kan förefalla meningslöst 

att ens tala om ett händelseförlopp som avgörande för sakens bestämmande. Saken utgörs 

snarast av yrkandet om uppehållstillstånd54 eller, om man vill använda sig av begreppet 

händelseförlopp, alla de händelseförlopp som kan utgöra grund för uppehållstillstånd.  

 

En effekt av MIG 2007:31 blir i och med sakens vida bestämmande att MiÖD har att pröva 

samtliga överordnade grunder för uppehållstillstånd. Det innebär att om Migrationsverket 

ensamt klagar på migrationsdomstols beslut att bevilja någon uppehållstillstånd på grund av 

särskilt ömmande skäl, kommer MiÖD även att pröva om rätt till uppehållstillstånd föreligger 

på annan överordnad grund. 

1.5.2 Studier 

I ärenden om uppehållstillstånd för studier har saken avgränsats på ett sätt som är mer 

överensstämmande med hur saken bestämts i andra måltyper inom den allmänna förvaltnings-

processen. Frågan om processramen i ärenden om uppehållstillstånd har behandlats i ett 

ärende om uppehållstillstånd för studier.55 Bakgrunden var att A hade ansökt om tillfälligt 

uppehållstillstånd för studier vid Blekinge Tekniska Högskola avseende tidsperioden 3 

september 2007 till och med 5 juni 2009. Sista dagen för registrering på utbildningen var den 

14 september 2007. Den 19 oktober 2007 avslog Migrationsverket A:s ansökan om uppehålls-

tillstånd. I Migrationsdomstolen åberopade A ett nytt antagningsbevis avseende samma skola 

för tiden 21 januari 2008 till och med 22 januari 2010. Sista dagen för registrering var enligt 

det nya antagningsbeviset den 4 februari 2008. Migrationsdomstolen avgjorde målet den 21 

december 2007. Den studieplats som A grundat sin ansökan hos Migrationsverket på hade 

förfallit, då Migrationsdomstolens prövning gjordes efter kursstart och den sista dagen för 

registrering på kursen. Frågan i målet var, om Migrationsdomstolen kunde vidga sin prövning 

till att omfatta det nya antagningsbevis avseende en annan tidsperiod som A åberopat. 

Migrationsdomstolen och MiÖD ansåg att det antagningsbevis, avseende en annan tidsperiod 

än den som prövats av Migrationsverket, som åberopats av A först i Migrationsdomstolen, 

utvidgade prövningen på ett sätt som stred mot instansordningsprincipen. Domstolarna 

begränsade sin prövning till att avse samma fråga som prövats av Migrationsverket och fann 

                                                
54 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl., Wolters 
Kluver, 2016, s. 90. 
55 MIG 2008:45. 



 27 

att studieplatsen inte fanns tillgänglig vid tidpunkten för Migrationsverkets beslut. Det var 

således riktigt av Migrationsverket att avslå ansökan redan på den grunden.  

1.6 Sammanfattning 
Saken konstrueras som utgångspunkt genom att kombinera det som yrkats i målet med de 

omständigheter som talan grundas på, till ett händelseförlopp. Förvaltningsdomstolarna beak-

tar nya eller ändrade omständigheter förutsatt att saken därigenom inte ändras. 

Instansordningsprincipen sätter på så sätt en gräns som syftar till att garantera en reell över-

prövning samt att tyngdpunkten inte förskjuts uppåt i instansordningen. Trots att gemen-

samma principer för sakens bestämmande finns, har saken avgränsats olika vidsträckt i olika 

måltyper.  

2.  Omständigheter som förändras 
2.1 Inledning 
I doktrin har uttalats att det inte finns något förbud för förvaltningsdomstolarna att beakta 

omständigheter som inte förts fram i ett överklagande eller i en ansökan. Uppfattningen, som 

framförts av Lavin, kompletteras med följande citat, som jag tycker är talande för problemen 

som omgärdar omständigheter som förändras: ”En domstol tar i praktiken oftast hänsyn till 

omständigheter, som inträffar under processens gång eller först då blir kända”56 . Att 

förvaltningsdomstolarna ”oftast” tar hänsyn till omständigheter som tillkommer under pro-

cessens gång ger uttryck för en kvantitativ uppfattning som det, mot bakgrund av Lavins ge-

digna erfarenhet av arbetet inom förvaltningsdomstolarna, är svårt att ifrågasätta. Lavins ord-

val antyder att det finns en huvudregel med innebörden, att sådant som tillkommer under pro-

cessens gång beaktas, men att huvudregeln, så som ofta är fallet med huvudregler, är förenad 

med undantag. Med beaktande av det som hittills har redogjorts för om instansordnings-

principen och att överordnad instans inte ska pröva annan sak än vad som prövats av lägre 

instans, kan en sådan huvudregel framstå som udda. Mot den bakgrunden hade det måhända 

känts mer naturligt att sådant som inträffar efter beslutsmyndighetens beslut, som huvudregel 

inte hade beaktats vid prövningen i högre instans. I vissa fall har prövningen i HFD också 

begränsats till att avse just omständigheterna vid tidpunkten för beslutsmyndighetens pröv-

ning.57Samtidigt går det inte att bortse från den långtgående möjligheten för förvaltnings-

domstolarna att göra en i grunden förnyad prövning och ersätta beslutsmyndighetens beslut 
                                                
56 Lavin, R., Förvaltningsprocessrätt, Wolters Kluver, 2 uppl. 2016, s. 86.  
57 RÅ 2010 ref. 108, RÅ 2008 ref. 21. 
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med ett helt nytt beslut.58 Det är också svårt att med fog påstå att en rättvisande bild av den 

praxis som utvecklats av HFD och MiÖD är att omständigheterna vid beslutsmyndighetens 

prövning utgör en utgångspunkt. Vad den huvudregel som Lavin möjligen antyder finns, vilka 

undantag från huvudregeln som finns och vad dessa beror på, är vad följande avsnitt kommer 

att fokusera på.  

2.2  Omständigheterna vid prövningstillfället i respektive instans 

2.2.1 Allmän förvaltningsprocess 

Det finns många avgöranden där HFD uttalat, att prövningen inte kan stanna vid om besluts-

myndigheten hade fog för sitt beslut och att prövningen istället måste utgå ifrån de för-

hållanden som råder vid prövningen i respektive instans. Nedan kommer kortfattat redogöras 

för några exempel på hur omständigheter som förändras, hanterats inom den allmänna 

förvaltningsprocessen. Måltyperna är inbördes olika varandra och praxis är minst sagt svår-

tolkad. Syftet är inte att ge läsaren en heltäckande bild eller att försöka presentera en hel-

täckande beskrivning av rättsläget. Snarare är syftet att visa exempel på hur omständigheter, 

som förändrats, har hanterats i den allmänna processen.  

 

I mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [cit. LVU] har 

HFD fastslagit, att omständigheterna vid tidpunkten för prövningen i respektive instans ska 

ligga till grund för prövningen.59 Det första målet handlade om ett barn som var omhänder-

taget enligt LVU, och frågan var om vård var påkallad.60 Inledningsvis konstaterade HFD att 

bristerna i hemmet, som främst var att hänföra till modern, varit så allvarliga att besluts-

myndigheten haft fog för sitt beslut att tvångsomhänderta barnet. HFD gick därefter över till 

att pröva om vård med stöd av LVU fortfarande var påkallad. Mot bakgrund av den positiva 

utveckling som barnet genomgått, och att pappan vid tidpunkten för prövningen i HFD hade 

erhållit ensam vårdnad, fanns inte längre grund för vård enligt LVU. I ett senare avgörande 

om vård enligt LVU, bekräftar HFD att omständigheterna vid prövningstillfället är av-

görande.61 Även om HFD i det första målet tog ställning till huruvida beslutsmyndigheten 

gjorde en korrekt bedömning av omständigheterna, när beslutet fattades så stannade inte 

prövningen där. HFD gick vidare och beaktade även det som förändrats under den tid som 

förflutit, mellan det att beslutet fattades och att HFD företog sin prövning.  
                                                
58 Jfr med s.k. kassatoriska beslut där överprövande instans bara kan upphäva eller fastställa underordnad instans 
beslut, se t.ex. prop. 1987/88:69 s. 25.  
59 RÅ 83 2:102, RÅ 1996 ref. 61. 
60 RÅ 83 2:102, målet avgjordes enligt då gällande lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
61 RÅ 1996 ref. 61. 
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Ett annat exempel är ett avgörande om förbud för enskild att i sitt hem ta emot andras minder-

åriga i enlighet med den då gällande 27 § socialtjänstlagen (1980:620).62 HFD konstaterade 

inledningsvis att beslutsmyndigheten (Stadsdelsnämnden) haft fog för att meddela förbudet 

grundat på de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för beslutet. Prövningen i HFD stan-

nade emellertid inte vid det konstaterandet. HFD ger tydligt uttryck för att prövningen i det 

aktuella fallet inte går att begränsa till omständigheterna vid beslutsmyndighetens prövning, 

utan även måste innefatta en bedömning av senare tillkomna omständigheter och om det vid 

HFD:s prövningstillfälle fanns skäl att upprätthålla förbudet.  

 

En intressant aspekt är att 37 § FPL inte aktualiserats i de ovan nämnda målen där HFD ut-

talat att omständigheterna vid prövningstillfället i respektive instans ska läggas till grund för 

prövningen. 37 § innebär som sagt en begränsning i tid för parterna att åberopa nya 

omständigheter eller ny bevisning även om saken inte ändras. Att 37 § inte berörts kan tolkas 

som att omständigheter som förändrats, ska hanteras annorlunda än nya omständigheter som 

åberopas av part. Ett annat mål där omständigheterna vid prövningstillfället i respektive 

instans befunnits avgörande kan tala i den riktningen.63 Avgörandet behandlar återkallelse av 

godkännande av fristående skola, och det intressanta är hur HFD hanterat omständigheter som 

förändrats i förhållande till nya omständigheter som åberopas av part. HFD finner att 

beslutsmyndigheten (Skolverket), med hänvisning till 37 §, är förhindrad att i HFD åberopa 

nya omständigheter till grund för sitt beslut om återkallelse av godkännandet av friskola. 

Samtidigt beaktar HFD uttryckligen den tid som förflutit och de åtgärder som skolan vidtagit 

mellan beslutsmyndighetens beslut och HFD:s prövning utan att 37 § förefaller utgöra ett 

hinder. Är tolkningen av avgörandet riktig, skulle det tyda på att utrymmet för att beakta 

ändrade omständigheter är större i mål, än utrymmet för att beakta nya omständigheter som 

åberopas av parterna.  

 

Ett sista exempel ske ges på när rätten funnit att ändrade omständigheter ska beaktas vid 

prövningen. Avgörandet är från kammarrätten och dess plats i uppsatsen kan knappast moti-

veras av prejudikatskäl. Med hänsyn till att målet är vida omskrivet i media vid tidpunkten för 

uppsatsens författande samt att det tydligt belyser effekterna som uppstår när ändrade 

omständigheter beaktas, har jag ändå valt att ta med målet. Värt att påpeka är att vid tid-

punkten då detta skrivs kan Kammarrättens avgörande fortfarande överklagas.  

                                                
62 RÅ 2001 ref. 26. 
63 RÅ 2006 ref. 7. 
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Bakgrunden i målet var att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ansökt om att tillstånd enligt 

ordningslagen (1993:1617) för att anordna demonstration.64 Polismyndigheten beviljade till-

stånd men med vissa begränsningar i förhållande till ansökan. Begränsningarna bestod i att 

färdvägen ändrades och att demonstrationen förkortades tidsmässigt. Polismyndighetens be-

slut överklagades av NMR, som yrkade att Förvaltningsrätten skulle ge fullt bifall till an-

sökan. Även andra berörda parter överklagade polismyndighetens beslut och yrkade att 

Förvaltningsrätten skulle upphäva Polismyndighetens beslut, alternativ ytterligare begränsa 

demonstrationen. Förvaltningsrättens beslutade att begränsa demonstrationen ytterligare ge-

nom att ytterligare korta ner den sträcka som tillståndet avsåg. Förvaltningsrättens beslut 

överklagades till Kammarrätten av NMR, med bibehållet yrkande, samt av andra berörda ak-

törer som yrkade ytterligare begränsningar av tillståndet. Kammarrätten tog upp målet till 

omedelbart avgörande dagen innan den dag, som det aktuella tillståndet avsåg. Med be-

aktande av den korta tid, en dag, som återstod till dagen för demonstrationen ansåg Polis-

myndigheten att det med hänsyn till ordning och säkerhet inte var lämpligt att ändra färdväg 

eller slutdestination. Kammarrätten fann inte skäl att göra en annan bedömning och ansåg 

vidare att NMR:s yrkande om tillstånd för längre tid skulle avslås av samma anledning. 

Kammarrätten förkortade istället tillståndet ytterligare med hänsyn till ordning och säkerhet i 

enlighet med vad som yrkats av en annan klagande.  

 

Det intressanta i avgörandet är det faktum att Kammarrätten beaktade att det vid prövnings-

tillfället var knappt om tid kvar till demonstrationen, vilket innebar att Polismyndighetens 

möjligheter att vidta säkerhets- och ordningsskapande åtgärder var begränsade. NMR:s 

möjligheter att få sin ansökan beviljad fullt ut försämrades endast till följd av den tid som 

processen hade tagit. Kammarrättens avgörande saknar också en bedömning av om Polis-

myndigheten hade fog för sitt beslut, när det fattades. Avgörandet är intressant även av andra 

skäl då det innehåller en avvägning mellan grundläggande fri- och rättigheter. Av den 

anledningen är det inte otänkbart att målet i framtiden kommer att prövas av HFD. Vad ut-

gången i målet kan tänkas bli, är svårt att sia om men målet torde, i det fall det överklagas och 

HFD beviljar prövningstillstånd, att behandlas som ett s.k. onyttigt besvär. Detta då saken i 

målet förfaller dagen efter Kammarrättens avgörande i och med att den tid som tillståndet 

avser då passeras.  

                                                
64 Kammarrätten i Göteborg mål nr 5083-17, 5084-17. 
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2.2.1.2  Slutsatser 

Det är svårt att veta, om det går att dra några generella slutsatser av de avgöranden där 

omständigheterna vid prövningstillfället i respektive instans lagts till grund för prövningen. 

Intuitivt känns det inte som att HFD prövat samma händelseförlopp som beslutsmyndigheten 

prövat. En tolkning som kan göras, är att HFD anser att saken ändrats men att en sådan änd-

ring av någon anledning är acceptabel. Detta harmoniserar inte särskilt väl med 

instansordningsprincipen och skulle tyda på att ändrade omständigheter hanteras annorlunda, 

jämfört med nya omständigheter som åberopas av part. Troligare är att händelseförloppet ut-

sträckts i de aktuella målen. I exempelvis målet om förbud mot att i hemmet ta emot andras 

minderåriga barn skulle händelseförloppet, med det synsättet, bestå av de missförhållanden i 

hemmet, som gör det olämpligt för barn att vistas där.65 I målet om tillstånd enligt ordnings-

lagen, skulle händelseförloppet enligt samma logik kunna beskrivas handla om de för-

hållanden, som kan medföra risker i förhållande till ordning och säkerhet. Även om en sådan 

tolkning stämmer bättre överens med instansordningsprincipen, skulle det innebära att 

händelseförloppet avgränsas väldigt olika i olika måltyper. Som jämförelse kan påminnas om 

det tidigare återgivna målet om livränta66, där händelseförloppet kopplades till den tidsperiod 

som hade prövats. De avgöranden där omständigheterna vid prövningstillfället lagts till grund 

för prövningen, ger inte heller tydligt uttryck för varför händelseförloppet i de fallen av-

gränsats annorlunda än i andra mål. Bedömningarna som görs i de redovisade målen är till sin 

natur framåtsyftande, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför ändrade omständigheter 

har beaktats.  Även om de mål som redogjorts för är inbördes olika, företer målen knappast 

likheter med vare sig tvistemål eller brottmål. En förklaring skulle således kunna vara, att 

utrymmet att beakta ändrande omständigheter är högre i mål som är av ren förvaltnings-

karaktär. Klart är i vilket fall att HFD i vissa fall inte anser sig begränsade att rent tidsmässigt 

beakta ändrade omständigheter. Samtidigt är det lätt att instämma i den uppfattning som ut-

talats i doktrinen, att det behövs mer vägledning kring när händelseförloppet ska anses inne-

fatta även sådant som inträffat efter beslutsmyndighetens beslut.67  

2.2.2  Ärenden om uppehållstillstånd 

Inledningsvis kan det vara på sin plats att påminna om att någon regel som motsvarar 37 § 

FPL inte finns i förhållande till MiÖD. Den begränsning i tid att åberopa nya omständigheter 
                                                
65 Se Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 
uppl. 2014, s. 331. 
66 RÅ 2004 ref. 69. 
67 von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters 
Kluver, 2016, s. 266. 
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eller bevisning till grund för sin talan som gäller i HFD, finns alltså inte i MiÖD. Däremot 

torde samma princip, instansordningsprincipen, om att det nya som åberopas inte får ändra 

saken gälla även i processen i migrationsdomstolarna. 

2.2.2.1 Asylärenden 

I asylärenden har MiÖD fastslagit att omständigheterna vid prövningstillfället i respektive 

instans ska läggas till grund för prövningen.68 Förutom att prövningen ska göras utifrån 

omständigheterna vid prövningstillfället i respektive instans, ska den bedömning som görs 

vara framåtsyftande.69 Detta har gjort att det vid asylprövningen beaktats att säkerhetsläget 

försämrats under processens gång.70 Detsamma förefaller gälla när säkerhetsläget har för-

bättrats under processens gång.71 Att åldern förändrats under processens gång har även det 

beaktats vid prövningen av asylärenden.72 Samma invändningar, som riktades mot de av-

göranden där HFD beaktat omständigheter som förändrats, kan göras i dessa fall. Det är svårt 

att se hur MiÖD prövat samma händelseförlopp, som föregående instanser prövat, när de 

olika instanserna prövat olika säkerhetslägen. För att saken ska vara densamma måste 

händelseförloppet även här betraktas som ett pågående skeende för att den ändrade 

omständigheten inte ska ändra saken. Dessa avgöranden från MiÖD måste dock ses i ljuset av 

MIG 2007:31, där saken avgränsades väldigt vidsträckt. Mot bakgrund av att saken i asyl-

ärenden förefaller vara alla grunder för uppehållstillstånd är det mer naturligt att omständig-

heter som förändrats beaktas. Vidare finns ett starkt officialprövningsintresse, som gör sig 

gällande med hänsyn till konsekvenserna av en felaktig bedömning.73 En slutsats måste ändå 

bli, att MiÖD i asylärenden alltid utgår från de omständigheter som råder vid prövnings-

tillfället. Huruvida det beror på att de ändrade omständigheterna inte ändrat saken och därmed 

är tillåtna, det starka officialprövningsintresset eller att asylprövningen är framåtsyftande är 

svårt att fastslå.  

2.2.2.2 Anknytningsärenden 

I den praxis som ger att omständigheterna vid prövningstillfället ska vara avgörande har ofta 

hänvisats till avgörandet MIG 2007:5 som rörde anknytning. Frågan i målet var hur 

omständigheten att en person, som ansökt om uppehållstillstånd grundat på anknytning, hade 

fyllt 18 år innan Migrationsverket fattat beslut i ärendet skulle hanteras. MiÖD uttalade att 
                                                
68 Se t.ex. MIG 2013:15. 
69 MIG 2007:37. 
70 MIG 2011:4, s. 8. 
71 MIG 2013:21. 
72 MIG 2014:1. 
73 Se t.ex. MIG 2006:1. 
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den instans, som har att pröva frågan om uppehållstillstånd grundat på anknytning, har att 

utgå ifrån de förhållanden som råder vid prövningstillfället. Domstolen avslog därför ansökan 

om uppehållstillstånd grundat på anknytning. Hade de omständigheter som rådde vid 

ansökningstillfället, alltså att den sökande var minderåring, lagts till grund för prövningen 

hade utgången eventuellt blivit en annan. I avgörandet förs ingen argumentation kring varför 

omständigheterna vid ansökningstillfället inte lades till grund för prövningen. Bristen på 

argumentation kring uppfattningen framstår som en svaghet, då målet bildat utgångspunkt för 

all praxis som senare utvecklats. Vad gäller anknytningsärenden har omständigheterna vid 

prövningstillfället ansetts avgörande, även när det inneburit en för den enskilde mer förmånlig 

bedömning. Vid prövningen av om försörjningskravet var uppfyllt utgick MiÖD från 

omständigheterna vid prövningstillfället.74 Det finns inget avgörande för anknytningsärenden 

som motsvarar MIG 2007:31. Utgångspunkten torde således vara, att saken ska bestämmas 

enligt de vanliga principer som gäller inom förvaltningsprocessen. Anledningen till att MiÖD 

anser att händelseförloppet ska utsträckas till att omfatta även omständigheter som inträffat 

under processens gång, är därför mer oklar än varför så görs i asylärenden.  

2.2.2.2 Slutsatser 
Min tolkning av de avgöranden där omständigheterna vid prövningstillfället lagts till grund 

för prövningen, är att inte finns något generellt hinder för förvaltningsdomstolarna att beakta 

ändrade omständigheter. Huruvida detta gäller, även om de ändrade omständigheterna ändrar 

saken, har mig veterligen inte behandlats explicit i praxis. Av praxis följer ändå att 

instansordningsprincipen är en allmän förvaltningsrättslig princip, som innebär att högre in-

stans inte får pröva annat än det som prövats av lägre instans. Av det torde följa att en ändrad 

omständighet som ändrar händelseförloppet eller hänför sig till ett annat händelseförlopp, inte 

ska prövas. Även om inget hinder mot att beakta ändrade omständigheter förefaller finnas 

beaktas de, som kommer att visas i avsnitt 2.4, inte alltid vid prövningen. Någon generell re-

gel som ger vägledning i hur ändrade omständigheter ska hanteras är mot den bakgrunden 

svår att fastslå. Frågan, om vad som gör att omständigheterna vid prövningstillfället funnits 

avgörande i vissa fall men inte i andra, kvarstår således. En hypotes (1) är att ändrade 

omständigheter ovan har beaktats för att saken inte ändrats. En annan hypotes (2) är att ett 

måls starka officialprövningsintresse kan ge att förvaltningsdomstolarna ska beakta ändrade 

omständigheter. Den andra hypotesen bygger på ett uttalande i förarbetena till FPL av 

departementschefen. Där ger han som exempel på när det kan vara olämpligt att binda 

                                                
74 MIG 2011:16. 
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förvaltningsdomstolarna vid de grunder som har prövats av lägre instans, den typen av mål 

som har ett starkt officialprövningsintresse.75 Uttalandet görs i samband med att slutsatsen 

nås, att det inte är lämpligt att reglera frågan om rättens bundenhet till omständigheterna. 

Effekten av hypotesen skulle vara, att ett mål med starkare officialprövningsintresse ger 

förvaltningsdomstolarna en större skyldighet att beakta ändrade omständigheter för att säkra 

att kravet, som följer av 8 § FPL, att målet är så utrett som dess beskaffenhet kräver, är upp-

fyllt. 76 Motsatsvis skulle då kunna gälla att förvaltningsdomstolarna i mål med svagt 

officialprövningsintresse inte har samma skyldighet att beakta ändrade omständigheter, utan 

istället snarare prövar om beslutsmyndigheten haft fog för sitt beslut. Om ett måls starka 

officialprövningsintresse kan leda till att ändrade omständigheter ska beaktas så till den grad, 

att processramen som satts av föregående instans sprängs och saken i praktiken blir en annan, 

är givetvis en intressant fundering att ta med sig.77 Slutsatsen av de avgöranden, som redo-

gjorts för i det här avsnittet, skulle i det fallet vara, att de ändrade omständigheterna beaktats 

antingen på grund av det starka officialprövningsintresse som funnits i målen eller på grund 

av att de ändrade omständigheterna var att hänföra till det ursprungliga händelseförloppet. En 

gemensam nämnare för de redogjorda målen är att samtliga är rena förvaltningsmål. En tredje 

hypotes (3) är därför att ändrade omständigheter ska beaktas i rena förvaltningsmål. 

Hypoteserna ovan ska nedan testas i förhållande till avgöranden, där omständigheter som 

inträffat efter ansökningstillfället inte har beaktats vid domstolarnas prövning.  

2.3 Omständigheterna vid ansökningstillfället 

2.3.1 Inledning 

Som visats ovan förefaller förvaltningsdomstolarna i många fall inte anse sig förhindrade att 

beakta omständigheter, som förändrats under processens gång. I vissa fall har ändå prövning-

en begränsats till att avse de förhållanden som rådde vid ansökningstillfället. Det väcker 

givetvis frågan om vad som föranleder så olika hantering av omständigheter som förändrats. 

Ovan presenterades tre hypoteser om varför förvaltningsdomstolarna i vissa fall prövat de 

ändrade omständigheterna. Den första hypotesen (1) är att ändrade omständigheter beaktas så 

länge saken inte ändras. Tillämpat på de fall, där ändrade omständigheter inte har beaktats, 

                                                
75 Prop. 1971:30 s. 582. 
76 Jfr von Essen, U., Processramen i förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters 
Kluver, 2016, s. 231. 
77 Tanken påminner om von Essens tolkning av en text av Wennergren (von Essen, U., Processramen i 
förvaltningsmål - ändring av talan och anslutande frågor, 2 uppl. Wolters Kluver, 2016, s. 255 ff. med hän-
visning till Wennergren, B., Förvaltningsprocesslagen. m.m. En kommentar, 5 uppl. Nordstedts Juridik, 2008, s. 
295).  
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skulle slutsatsen i så fall vara att saken hade ändrats, om de ändrade omständigheterna hade 

beaktats. Den andra hypotesen (2) är att ändrade omständigheter ska beaktas, om det krävs 

med hänsyn till målets starka officialprövningsintresse. Den hypotesen skulle kunna ge att 

ändrade omständigheter inte beaktas, om ett mål har svagt officialprövningsintresse. Den 

tredje hypotesen (3) är att ändrade omständigheter ska beaktas i rena förvaltningsmål. Hypo-

teserna kommer att testas i förhållande till de mål där omständigheterna vid ansöknings-

tillfället lagts till grund för prövningen. Förhoppningen är att försöka fastslå, vad som gör att 

ändrade omständigheter hanteras olika i olika typer av mål. 

 

2.3.2 Allmän förvaltningsprocess 

Inom den allmänna förvaltningsprocessen finns ett tydligt exempel på när omständigheterna 

vid ansökningstillfället lagts till grund för prövningen. I mål om rätt till bilstöd har HFD, i 

likhet med Försäkringsöverdomstolen, funnit att omständigheterna vid ansökningstillfället är 

avgörande.78 En dom från 2010 belyser hur ändrade omständigheter inte har beaktats.79 Av 5 

§ p. 3 i den då gällande förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder 

följde, att den som inte fyllt 50 år och led av ett funktionshinder kunde beviljas bilstöd. När 

ansökan inkom till Försäkringskassan var den sökande 49 år gammal. Vid tidpunkten för 

Försäkringskassans, och givetvis överinstansernas, prövning hade den sökande fyllt 50 år. 

Frågan i målet var vilka omständigheter, alltså vilken ålder, som skulle ligga till grund för 

prövningen. Kammarrättens majoritet förde ett resonemang som påminner om de som senare 

förs i avgöranden från MiÖD, och som kommer att redogöras för närmare nedan, om att 

handläggningstidens längd inte ska tillåtas avgöra utgången i ett ärende. Kammarrätten fann 

ingen klar ledning i rättskällorna om huruvida åldersgränsen gäller från ansöknings- eller 

prövningstillfället. Kammarrätten uttalade sedan, att då den enskilde inte kan råda över 

handläggningstidens längd, är det ur rättssäkerhetssynpunkt rimligast att utgå från omständig-

heterna vid ansökningstillfället. Kammarrättens dom överklagades av Försäkringskassan och 

målet togs upp till prövning av HFD. Tyvärr är skälen för HFD:s avgörande inte särskilt ut-

vecklade eller utvecklande. Inledningsvis konstaterade HFD att Kammarrättens avgörande var 

i linje med den praxis som fanns i mål om bilstöd. Då HFD inte fann skäl att göra en annan 

bedömning än vad som följde av tidigare praxis, återförvisades målet till Försäkringskassan 

för prövning av om rätt till bilstöd förelåg vid ansökningstillfället.  

 
                                                
78 FÖD 1990:12 II, RÅ 1997 ref. 55. 
79 RÅ 2010 ref. 31. 
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Den tidigare praxis angående bilstöd som HFD hänvisade till är inte heller den särskilt klar-

görande.80 Någon egentlig ledning om varför omständigheter som inträffat efter ansöknings-

tillfället har beaktats vid prövningen ges inte i praxis. Att HFD bedömt att saken ändras, i 

enlighet med hypotes (1), om det beaktas att åldern förändras är inte uteslutet. Inget resone-

mang förs dock om saken eller händelseförloppet och inte heller avvisas den omständigheten 

att åldern förändrats. Samtidigt så återförvisade HFD målet till Försäkringskassan för att av-

göra ärendet utifrån omständigheterna vid ansökningstillfället. Det i sig tyder på att HFD av 

någon anledning ansåg sig förhindrade att i sak pröva målet utifrån omständigheterna så som 

de var vid ansökningstillfället. En förklaring skulle då, i enlighet med hypotes (1), kunna vara 

att Försäkringskassan prövade fel sak och att det inte var lämpligt att HFD prövade rätt sak 

som första instans. Om hypotes (2) istället testas på målet om bilstöd, skulle slutsatsen bli att 

anledningen till att de ändrade omständigheterna inte beaktades, var till följd av målets svaga 

officialprövningsintresse. En sådan lösning skulle innebära att HFD bortsåg från omständig-

heter, som föreföll vara ostridiga i målet och som var kända av samtliga parter. En sådan ord-

ning ger ett främmande intryck och det förefaller osannolikt att HFD skulle bortse från rele-

vanta omständigheter av den anledningen. Att processramen kan reduceras med hänsyn till 

svagt officialprövningsintresse, är enligt min mening inte en hållbar teori. Frågan om process-

ramen kan utvidgas på grund av starkt officialprövningsintresse kvarstår dock. Den tredje 

hypotesen (3) står sig fortfarande, då avgörandet inte torde vara ett rent förvaltningsmål utan 

snarare tvistemålsliknande.81 

 

En annan måltyp, där ändrade omständigheter ibland inte beaktats, är de s.k. alkoholmålen. 

Frågan i målen har rört om ett beviljat serveringstillstånd ska återkallas respektive om en an-

sökan om serveringstillstånd ska beviljas. De kammarrättsavgöranden som finns, är spretiga i 

fråga om ändrade omständigheter ska beaktas i alkoholmål. Frågan har prövats av HFD82 men 

tyvärr är HFD:s avgöranden inte helt lättolkade. Bakgrunden till den spretighet som finns 

torde stå att finna i förarbetena till de tillämpliga lagrummen. I förarbetena anges att det är 

”den sökandes beteende innan ansökan ingavs som främst har betydelse vid bedömningen av 

lämpligheten” vid prövningen av om en ansökan om serveringstillstånd ska beviljas.83 

Uttalandet i förarbetena har vållat osäkerhet vid tillämpningen på så sätt att det inte är en-

tydigt, huruvida en materiell eller processuell uppfattning avses. Om förarbetena ska anses ge 
                                                
80 FÖD 1990:12 II, RÅ 1997 ref. 55. 
81 Jfr RÅ 2002 ref. 61 där HFD kategoriserar socialförsäkringsmål som tvistemålsliknande. 
82 RÅ 2002 ref. 33 I-II, HFD 2011 ref. 43. 
83 Prop. 1994/95:89 s. 104. 
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uttryck för en processuell uppfattning blir effekten att omständigheter som inträffar efter an-

sökan inte ska beaktas vid prövningen av den sökandes lämplighet. Förarbetena skulle i det 

fallet ge uttryck för en preklusionsregel vars innebörd är att ändrade omständigheter ska av-

visas. Doktrinuttalanden tyder snarast på att det rör sig om att förarbetena ger uttryck för en 

materiell uppfattning om att det främst är den sökandes beteende innan ansökningstillfället 

som ska bedömas vid lämplighetsprövningen.84 I det fallet ska nya omständigheter inte av-

visas, så länge saken inte ändras. Själv ansluter jag mig till den senare uppfattningen av skäl 

som jag kommer att utveckla i avsnitt 2.3.5.  

2.3.3 Ärenden om uppehållstillstånd 

Det kanske mest intressanta avgörandet som lägger omständigheterna vid ansökningstillfället 

till grund för prövningen är MIG 2016:5. Avgörandet rörde möjligheten för forskare att er-

hålla permanent uppehållstillstånd i vissa fall. Av 5 kap. 5 § 1 st. p. 2 UtlL följer att den som 

haft uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i minst fyra av de senaste sju åren, får be-

viljas permanent uppehållstillstånd. Frågan i målet, som var helt avgörande för utgången, var 

om sjuårsperioden skulle räknas bakåt från ansöknings- eller prövningstillfället. Om be-

räkningen av kvalificeringstiden skulle göras utifrån omständigheterna vid prövningstillfället i 

respektive instans uppfylldes inte kriterierna för permanent uppehållstillstånd. Vid 

ansökningstillfället var omständigheterna dock sådana att kravet för erhålla uppehållstillstånd 

för forskarstudier fyra av de senaste sju åren var uppfyllt. MiÖD hänvisade inledningsvis till 

uttalanden i förarbetena om att syftet med regleringen var att öka möjligheten till rörligheten 

för forskare och att, då dessa etablerar en verklig anknytning till Sverige, ge ökade möjlig-

heter till permanent uppehållstillstånd. Därefter påpekar MiÖD att omständigheterna vid 

prövningstillfället i många fall ansetts avgörande i ärenden om uppehållstillstånd. MiÖD gick 

sedan igenom den praxis som fanns gällande kvalificeringstider och där avsteg från huvud-

regeln gjorts. Efter det följer ett stycke som jag väljer att återge i dess helhet.  

 
”Om inte ansökningstillfället får vara avgörande vid ansökningar enligt 5 kap. 5 § utlänningslagen blir möjlig-
heten att kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd beroende av handläggningstidens längd. Detta kan 
leda till olika och orättvisa konsekvenser för de enskilda sökandena, något som inte kan anses stå överens-
stämmelse med lagstiftarens syfte med att ge utlänningar som har bedrivit forskarstudier i Sverige möjlighet att 
beviljas permanent uppehållstillstånd i vissa fall. Eftersom den enskilde inte kan råda över handläggningstiden 
bör man vid prövningen av dessa ansökningar utgå från förhållandena vid ansökningstillfället.”85 
 

Utgången i målet blev att permanent uppehållstillstånd beviljades.  
                                                
84 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 332 f. 
85 MIG 2016:5, tredje stycket under rubriken ”Migrationsöverdomstolens bedömning”. 
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Att omständigheterna vid ansökningstillfället lades till grund för beslutet synes motiveras 

främst av förarbetena till lagstiftningen, och den där uttryckta avsikten att ge forskar-

studerande ökade möjligheter till permanent uppehållstillstånd. I jämförelse med exempelvis 

asylärenden, där bedömningen är framåtsyftande, är prövningen av möjligheten för forskar-

studerande att erhålla permanent uppehållstillstånd snarast bakåtsyftande.  

 

Ett annat intressant exempel på när omständigheterna vid ansökningstillfället lagts till grund 

för prövningen är ett ärende om uppehållstillstånd för arbete genom s.k. spårbyte. Av 5 kap. 

18 § 1 st. UtlL följer att utgångspunkten vid ansökan om uppehållstillstånd för arbete är, lik-

som för de flesta ansökningar om uppehållstillstånd, att ansökan ska göras från utlandet. 

Undantag från huvudregeln kan göras i vissa fall, ett exempel följer av 5 kap. 18 § 2 st. p. 8 

UtlL och kallas ofta för spårbyte. Spårbyte innebär att någon som fått avslag på en asyl-

ansökan kan ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd inifrån Sverige. Två av förutsättning-

arna för att beviljas uppehållstillstånd efter spårbyte var enligt 5 kap. 15 § a UtlL att den sö-

kande haft en anställning som varat i minst sex månader86 och att ansökan inkommit senast 

två veckor efter att avslagsbeslutet vann laga kraft. Omständigheterna i MIG 2010:3 var att A 

vid ansökningstillfället inte hade arbetat i sex månader, men däremot var kravet på sex må-

naders anställning uppfyllt vid tidpunkten för MiÖD:s prövning. Frågan i målet var från vil-

ken tidpunkt anställningens längd skulle beräknas. MiÖD konstaterade att omständigheterna 

vid prövningstillfället många gånger ansetts avgörande i ärenden om uppehållstillstånd. Med 

hänvisning till den departementspromemoria som föregick lagstiftningen nåddes slutsatsen att 

anställningstidens längd ska beräknas med utgångspunkt i omständigheterna vid ansöknings-

tillfället. Vidare fördes ett resonemang kring att om omständigheterna vid prövningstillfället 

skulle läggas till grund för beslutet, så skulle det kunna leda till olika och orättvisa konse-

kvenser för de enskilda sökandena. Möjligheten att kvalificera sig för uppehållstillstånd skulle 

också bli beroende av handläggningstidens längd. Då A vid tidpunkten för sin ansökan inte 

hade arbetat i sex månader avslogs ansökan om uppehållstillstånd.  

 

Att omständigheterna vid ansökningstillfället lades till grund för prövningen i det här fallet 

framstår som naturlig mot bakgrund av de uppfattningar som senare framfördes i MIG 

2016:5. Även här förefaller syftet med regleringen och de avsikter som uttryckts i förarbetena, 

samt en uppfattning att handläggningstidens längd inte ska få avgöra utgången, legat till grund 

                                                
86 Idag är kravet fyra månader, se 5 kap 15 § a UtlL. 
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för tolkningen att omständigheterna vid ansökningstillfället är avgörande. Huruvida MiÖD 

ansåg att saken i målen var om kriterierna var uppfyllda vid ansökningstillfället och att detta 

var anledningen till att senare omständigheter inte beaktades, i enlighet med hypotes (1), 

framgår inte men kan inte uteslutas. Hypotes tre (3) är att svaret på frågan, om huruvida 

omständigheter som ändrats eller tillkommit under processen ska beaktas, styrs av om ett mål 

liknar tvistemål, brottmål eller snarare är att hänföra till kategorin av rena förvaltningsmål. 

Som visats beaktas ändrade omständigheter i vissa ärenden om uppehållstillstånd men inte i 

andra. Mig veterligen har ingen kategorisering gjorts som innebär att vissa typer av ärenden 

av uppehållstillstånd ska anses likna tvistemål men andra rena förvaltningsmål. Att ändrade 

omständigheter inte beaktats i MIG 2010:3 respektive MIG 2016:5 på grund av att de skulle 

likna tvistemål snarare än förvaltningsmål förefaller därmed inte troligt.  

 

Även avgörandet MIG 2010:3 tyngs av samma otydlighet som MIG 2016:5 avseende vilket 

värde uttalandet om att handläggningstidens längd inte ska få vara avgörande för utgången 

egentligen har.  Om syftet med bestämmelsen eller oviljan att låta handläggningstidens längd 

avgöra utgången, tillsammans eller var för sig, avgjort utgången är osäkert. 

2.3.4 Handläggningstidens längd och likheter med ändrade rättsliga förutsättningar 

I det kammarrättsavgörande som HFD fastställde i målet om bilstöd, liksom i MIG 2010:3 

och MIG 2016:5, förs resonemang om att tillfälligheter så som handläggningstidens längd inte 

bör tillåtas att avgöra utgången i respektive mål. I MIG 2010:3 och MIG 2016:5 synes MiÖD 

ge uttryck för en generell uppfattning att utgången i ett mål inte ska tillåtas bli beroende av 

tillfälligheter så som handläggningstidens längd. Om de uttalade uppfattningarna har styrt 

utgången i målen, eller framförts obiter dicta, framgår inte heller. Det är därmed svårt att veta 

vilket prejudikatvärde, om något, som uttalandena har. Denna brist tynger både MIG 2016:5 

och MIG 2010:3. Till skillnad från i MIG 2016:5 blev samma argument i MIG 2010:3 till 

nackdel för den enskilde och därmed förefaller det vara kollektivets snarare än den enskildes 

rättssäkerhet som rätten avser att värna. Vidare kan anföras att möjligheten att kvalificera sig 

för uppehållstillstånd genom spårbyte blir beroende av handläggningstidens längd även om 

omständigheterna vid ansökningstillfället läggs till grund för beslutet. Hur lång 

handläggningstidens längd är, fram till dess att lagakraftvunnet utvisningsbeslut finns, på-

verkar möjligheten att uppnå den stipulerade anställningstiden. Det problemet avhjälps inte 

enbart genom att lägga omständigheterna vid ansökningstillfället till grund för beslutet. Sam-

tidigt skulle ändamålet med bestämmelsen, i korthet att den som etablerat sig i Sverige trots 
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avslag på asylansökan ska ha en möjlighet att få stanna, ha fått maximalt genomslag om 

omständigheterna vid prövningstillfället lagts till grund för prövningen.  

 

Möjligtvis skulle det kunna vara så att anledningen till att omständigheterna vid ansöknings-

tillfället lades till grund för prövningen var för att undvika att handläggningstidens längd til-

läts avgöra utgången. Uppenbarligen har dock uttalandena begränsad räckvidd, då 

handläggningstidens längd onekligen blivit avgörande för utgången exempelvis i ärenden där 

åldern förändrats under processen, och omständigheterna vid prövningstillfället lagts till 

grund för prövningen.87 Tyvärr ger varken MiÖD eller HFD mer ledning kring när resone-

mang om att handläggningstidens längd inte ska få avgöra utgången kan vara juridiska argu-

ment med bärighet. Det kan vara så att handläggningstidens längd är det som föranlett att 

omständigheterna vid ansökningstillfället lagts till grund för prövningen. Om så är fallet åter-

står dock frågan om vad som krävs, i form av effekter till följd av handläggningstidens längd, 

för att bedömningen ska tippa över från en prövning av omständigheterna vid prövnings-

tillfället till en prövning av omständigheterna så som de var vid ansökningstillfället. 

 

För att undersöka de uttalanden om handläggningstidens längd som gjorts i praxis, kommer 

mål där liknande resonemang förts att studeras. Målen behandlar frågan om hur nya 

förvaltningsrättsliga föreskrifter, som trätt i kraft under processens gång, ska hanteras. Frågan 

har alltså varit hur ändrade rättsliga förutsättningar ska hanteras, jämfört med min fråge-

ställning kring hur ändrade faktiska omständigheter ska hanteras. Förutom att målen inne-

håller likheter i det att uttalanden finns om att handläggningstidens längd inte ska tillåtas av-

göra utgången i ett ärende, finns andra likheter. Den första likheten är främst aktuell avseende 

fall där åldern förändras under processens gång, men kan också aktualiseras i andra samman-

hang. Även om åldern förefaller hanteras på samma sätt av MiÖD som andra omständigheter, 

som kan förändras under processens gång, finns anledning att åtminstone problematisera den 

hanteringen. Åldern kan vara en omständighet, alltså ett konkret rättsfaktum som tillsammans 

med andra omständigheter exempelvis kan grunda ett skyddsbehov.88 Förutom att vara ett 

sådant konkret rättsfaktum kan åldern även styra vilken rättsregel som ska tillämpas vid pröv-

ningen av om vissa andra konkreta rättsfakta föreligger. Att åldern förändras kan således leda 

till att ett annat lagrum ska tillämpas vid prövningen, i förhållande till lägre instans prövning. 

Enligt principen om jura novit curia är rätten inte bunden av vilka rättsregler som parterna 

                                                
87 MIG 2007:5, MIG 2014:1, UM 7079-17 m.fl. 
88 Jfr MIG 2017:6. 
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eller lägre instans funnit tillämpliga på omständigheterna i målet. Rätten är förvisso bunden 

av vad som yrkats i målet men, då yrkandet enligt MIG 2007:31 är uppehållstillstånd oavsett 

vilken grund som anförs, är det i princip omöjligt för rätten att gå utöver yrkandet. Av det 

torde följa att rätten är oförhindrad att tillämpa andra, mindre förmånliga, bestämmelser i den 

utsträckning de blivit tillämpliga under processens gång. När förändrad ålder under pro-

cessens gång leder till att ett annat lagrum ska tillämpas i högre instans, jämfört med i längre 

instans, ändras de rättsliga förutsättningarna för prövningen. De konsekvenser som följer på-

minner av förklarliga skäl om konsekvenserna av att nya föreskrifter träder i kraft under pro-

cessens gång. I bägge fallen ändras de rättsliga förutsättningarna under processens gång. När 

åldern ändras kan det således innebära att de konkreta rättsfakta som ska prövas ändras, men 

även att de abstrakta rättsfakta som prövningen ska ske i förhållande till ändras. Värt att 

nämna är att även andra faktiska omständigheter som förändras skulle kunna leda till att ett 

annat lagrum blev tillämpligt. Huruvida någon distinktion mellan de två fallen är nödvändig 

är inte helt säkert. MiÖD förefaller inte särskilja de två fallen, vilket framgår av praxis. MiÖD 

fastslog i MIG 2007:5 att förändrad ålder ska beaktas vid prövningen i respektive instans, 

men avgörandet har samtidigt refererats till i senare avgöranden, där frågan onekligen hand-

lade om hur ändrade konkreta rättsfakta skulle hanteras. Likheten med ändrade rättsliga före-

skrifter går inte att bortse ifrån, men då MiÖD behandlar problemen på samma sätt kommer 

frågeställningen inte utvecklas mer nedan.  

 

En sista intressant parallell mellan de två rättsliga problemen är att bägge är exempel på fak-

torer som i doktrinen beskrivits begränsa förvaltningsdomstolarnas kontrollerande funktion.89 

Problemen liknar således varandra, innehåller liknande uttalanden om att handläggningstidens 

längd inte bör tillåtas avgöra utgången och begränsar förvaltningsdomstolarnas kontrollerande 

funktion. Den sistnämnda likheten behandlas vidare i diskussionsdelen (del III, avsnitt 1.2). 

Närmast nedan undersöks ett antal avgöranden där nya förvaltningsrättsliga föreskrifter trätt i 

kraft under processens gång.  

 

Tidigt etablerades i HFD:s praxis en uppfattning att de förvaltningsrättsliga föreskrifter, som 

är i kraft vid prövningstillfället, är de som ska tillämpas om inget annat följer av motiv-

uttalanden eller övergångsbestämmelser.90 Frågan har därefter varit föremål för HFD:s pröv-

                                                
89 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 16 ff. 
90 RÅ 1988 ref. 132. 
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ning i olika typer av mål. I pleniavgörandet RÅ 1996 ref. 57 uttalade HFD att den tidigare 

praxis som finns utgör en huvudprincip från vilken det finns undantag, och att det inte är 

lämpligt att ställa upp en generell regel som gäller alla typer av mål. Av domskälen framstår 

det som att försiktighet med att tillämpa nya föreskrifter retroaktivt särskilt bör iakttas när 

målen liknar straff- eller civilrätt, men att det i andra måltyper kan finnas goda skäl att nya 

föreskrifter ska få snabb tillämpning. I mål om assistansersättning har prövats hur situationen 

ska hanteras, när målet rör en tidsperiod där nya föreskrifter trätt i kraft mitt i tidsperioden.91 

Vid prövningen tillämpade HFD de nya föreskrifterna vilket ledde till en mindre förmånlig 

prövning för den enskilde. Då prövningen även enligt de nya föreskrifterna ändå innebar att 

förutsättningarna för att beviljas den sökta assistansersättningen var uppfyllda, gick HFD inte 

vidare i prövningen. Däremot konstaterades att om assistansersättningen inte hade kunnat 

beviljas med tillämpning av de nya föreskrifterna, så skulle en prövning enligt de gamla före-

skrifterna ha gjorts avseende perioden, innan de nya föreskrifterna trätt i kraft. Då någon 

prövning enligt de gamla föreskrifterna inte gjordes i målet, måste uttalandet i den delen ses 

som ett generellt uttalande. Den enskilde kan således ha rätt att få omständigheter som förelåg 

under en viss tidsperiod prövade enligt de föreskrifter som då rådde. I vilken utsträckning 

lösningen bör tillämpas vid prövningen av andra ärenden än assistansersättning är oklart. Av-

görandet kan ändå betraktas som en uppluckring av HFD:s tidigare uppfattning, att de 

förvaltningsrättsliga föreskrifter som är i kraft vid prövningen ska tillämpas. De hittills be-

rörda rättsfallen behandlar situationen där en för den enskilde mindre förmånlig föreskrift trätt 

i kraft under processen. Den omvända situationen har behandlats i ett avgörande från HFD 

angående rätten till arbetsskadeförsäkring i form av livränta.92 Ansökan avsåg perioden juli 

2001 – december 2002 och de nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2003. Om de nya 

föreskrifterna skulle tillämpas i målet, skulle utgången bli förmånligare än om de äldre före-

skrifterna tillämpades. Med beaktande av att de nya föreskrifternas ikraftträdande under pro-

cessen berott på tillfälligheter, tillämpade HFD de äldre, mindre förmånliga, föreskrifterna. 

Vidare uttalades att handläggningstidens längd och tidpunkten för prövningen är sådana 

tillfälligheter som inte ska tillåtas vara avgörande för utgången i målet. En sådan ordning vore 

inte tillfredställande ur rättssäkerhetssynpunkt då den enskilde i så fall inte på förhand kan 

veta vad som i slutänden kommer att gälla. Förutom rättssäkerhetsaspekterna finns rätt-

viseskäl som talar emot att låta målets utgång bli beroende av dylika tillfälligheter. En person 

som redan fått sin ansökan prövad genom ett lagakraftvunnet avgörande, skulle sakna möjlig-

                                                
91 RÅ 2000 ref. 11. 
92 RÅ 2003 ref. 88. 
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heten att få sin ansökan prövad enligt de nya föreskrifterna. Mot den bakgrunden tillämpade 

HFD de gamla reglerna i det aktuella fallet.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att rättsläget vad gäller tillämpningen av nya förvaltnings-

rättsliga föreskrifter, som träder i kraft under processens gång, inte är helt klart. Utgångs-

punkten synes vara att nya föreskrifter ska tillämpas vid prövningen. I doktrinen har framförts 

en uppfattning att part inte ska kunna förvärva en fördelaktigare behandling genom att full-

följa sin talan, bara för att komma in under en ny, förmånligare lagstiftnings tillämpning.93 

Den uppfattningen tycks vara i linje med det ovan återgivna avgörandet om livränta. Vad gäl-

ler tillämpningen av nya för den enskilde mindre förmånliga föreskrifter, förefaller praxis inte 

ställa upp något absolut hinder bortsett från retroaktivitetsförbudet som följer av 2 kap. 10 § 

RF. Om lagstiftaren inte genom motivuttalanden, övergångsbestämmelser eller på annat sätt 

tydligt givit uttryck för en retroaktiv tillämpning, bör försiktighet dock iakttas. I doktrinen har 

uttalats att enskild part inte ska behöva lida rättsförlust på grund av att den domstol, hos vil-

ken saken är anhängig, inte avgör målet innan ny lag, som får negativa konsekvenser för part, 

träder i kraft.94 Även med beaktande av den uppmjukning av huvudregeln som skett i senare 

praxis, synes uppfattningen i doktrinen ge den enskilde ett starkare skydd mot retroaktiv lag-

stiftning än vad som faktiskt följer av praxis. I praxis kan ändå skönjas en antydan till upp-

fattningen, att ny lagstiftning inte ska tillämpas till den enskildes nackdel på ett händelse-

förlopp i den delen detta hänför sig till tid innan de nya föreskrifterna trädde i kraft. Som HFD 

uttalade i RÅ 1996 ref. 57 ska dock försiktighet iakttas med att dra för generella slutsatser. 

 

I vilken mån frågan om rättsliga förutsättningar analogt kan utgöra inspiration, när frågan om 

omständigheter som förändras studeras är inte självklart. Avgörandet, i vilket HFD uttalat att 

handläggningstidens längd inte ska tillåtas avgöra utgången, bestod av en prövning som var 

tillbakablickande och avsåg en period som passerat. Detta i likhet med den prövning som 

gjordes i MIG 2016:5 och MIG 2010:3, som också avsåg en tid som förflutit. Möjligtvis 

skulle detta kunna tyda på att argument om att handläggningstidens längd inte ska tillåtas av-

göra utgången bara gäller prövningar av händelseförlopp till den del de upphört. I mål där 

händelseförloppet anses fortgå under processens gång, likt asylärenden, skulle dylika argu-

ment i så fall inte nå framgång.  

 

                                                
93 Wennergren, B., Retroaktiv förvaltningsrättslig normgivning, FT 1993 s. 291. 
94 Wennergren, B., Retroaktiv förvaltningsrättslig normgivning, FT 1993 s. 286. 
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Gemensamt för uttalandena om att handläggningstidens längd inte ska få avgöra utgången i 

ett ärende, är att det varit rättssäkerheten för ett kollektivet snarare än den enskilde som vär-

nats. Svaret på frågan om när dylika argument med framgång kan användas, och vilken effekt 

de kan få, framstår dock fortfarande som oklart.  

2.3.5 Slutsatser 

Problemställningen har hittills hanterats som en frågeställning om huruvida det finns några 

processuella möjligheter eller begränsningar för förvaltningsdomstolarna att beakta nya eller 

ändrade omständigheter. Min tolkning av de avgöranden som behandlat huruvida omständig-

heterna vid ansöknings- eller prövningstillfället ska läggas till grund för prövningen är att inte 

finns något generellt hinder för förvaltningsdomstolarna att beakta ändrade omständigheter. 

Däremot förefaller inte heller FPL kräva att ändrade omständigheter alltid ska beaktas. Den 

slutsats som jag tycker har mest fog för sig är att ändrade omständigheter får beaktas av rät-

ten, utan begränsning i tid, så länge saken inte förändras. Vidare kan kanske rättens skyldighet 

att beakta ändrade omständigheter bero på målets beskaffenhet. Tidigare har uttalats en upp-

fattning att högre instans ska pröva samma händelseförlopp som de föregående instanserna. 

Det skulle innebära att lägre instans prövning avgränsade vilket händelseförlopp som den nya 

eller ändrade omständigheten inte får ändra. En sådan uppfattning står i direkt konflikt med de 

avgöranden, där omständigheterna vid ansökningstillfället ansetts avgörande. I de fallen har 

uppenbarligen händelseförloppet begränsats på så sätt att vissa avgörande omständigheter, 

som inträffat mellan ansökningstillfället och beslutsmyndighetens beslut, inte har beaktats. 

Min uppfattning är att händelseförloppet inte avgränsas till vad som prövats av lägre instans, 

utan till det händelseförlopp som bedöms som mest relevant i förhållande till den aktuella 

materiella regeln.95 Prövningen i respektive instans går således ut på att avgränsa händelse-

förloppet till det relevanta, och därefter pröva det. Om det relevanta händelseförloppet ingår i 

den prövning som gjorts av de föregående instanserna kan överinstansen pröva det i sak. Om 

lägre instans har prövat fel händelseförlopp torde målet, liksom skedde i målet om bilstöd,96 

behöva återförvisas för att undvika att den klagande går miste sin rätt till överprövning av 

samma sak. Det torde även vara i linje med uttalanden från HFD om att det står överordnad 

instans fritt att pröva, om lägre instans hållit sig inom rätt processram.97 I de fall där 

omständigheterna vid prövningstillfället i respektive instans ansetts avgörande, och där 
                                                
95 Begreppet ”det relevanta händelseförloppet” och liknande uppfattningar har framförts av May Al-Boujassam i 
examensarbetet ”Taleändringar i förvaltningsmål - angående omständigheter som inträffat efter myndighetens 
beslut”, Stockholms universitet, 2013. 
96 RÅ 2010 ref. 31. 
97 Jfr RÅ 2000 ref. 50. 
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omständigheter förändrats, kan det tolkas som att prövande instans ansett att den ändrade eller 

nya omständigheten inte förändrar det relevanta händelseförloppet. Det ligger i linje med vad 

HFD uttalade i det tidigare återgivna målet, enligt 27 § i dåvarande socialtjänstlagen, om för-

bud att i sitt hem ta emot andras minderåriga barn. I avgörandet anförde den klagande som 

förbudet riktades emot, att HFD vid sin prövning inte skulle beakta omständigheter som till-

kommit under processen. De nya eller ändrade omständigheterna bestod främst av att den 

klagande under processen blivit dömd för ett antal sexualbrott som hade begåtts mot minder-

åriga. HFD klargjorde att prövningen i det aktuella målet inte ”utgör en reaktion mot be-

gångna gärningar eller tidigare klandervärt beteende utan innefattar en åtgärd i syfte att för 

framtiden skydda barn mot att hamna i situationer där deras hälsa och utveckling äventyras”.98 

Även avgöranden där omständigheterna vid prövningstillfället lagts till grund för prövningen 

kan alltså tolkas som att ge uttryck för vilket händelseförlopp som är det relevanta. Det blir 

därmed meningslöst att försöka ställa upp en generell regel för i vilken utsträckning ändrade 

omständigheter får eller inte får beaktas. Om svaret beror på den materiella regelns ut-

formning, kan de avgöranden som avhandlats inte anses ge uttryck för annat än en uppfattning 

om vilket händelseförlopp som pekas ut som det relevanta av den aktuella materiella be-

stämmelsen. 

 

Min slutsats är således att den som står inför frågeställningen, om det ska beaktas att 

omständigheterna har förändrats under processens gång, bör titta på den aktuella materiella 

rättsregelns innehåll och syfte. Av alla de omständigheter som förekommit, från ansöknings-

tillfället till dess att slutlig prövning företas, bör ett händelseförlopp försöka avgränsas. 

Händelseförloppet ska avgränsas så att det överensstämmer med den materiella rättsregelns 

utformning. I den mån det inte är möjligt att avgöra vilket händelseförlopp som passar regelns 

utformning, baserat på ordalydelsen, bör syftet till regeln undersökas. Stöd för den upp-

fattningen finns i MIG 2016:5, där förarbetena till den materiella bestämmelsen indikerade att 

avsikten var att ge ökade möjligheter för forskare att erhålla permanent uppehållstillstånd. 

Min tolkning är att MiÖD använde syftet med bestämmelsen till att avgränsa det relevanta 

händelseförloppet i förhållande till detta. För att uppnå syftet med regeln avgränsades det rele-

vanta händelseförloppet till att avse omständigheterna vid ansökningstillfället. De omständig-

heter som förändrats, i det aktuella fallet den tid som förflutit sedan ansökningstillfället, var 

att hänföra till ett annat händelseförlopp än det relevanta. Hade de ändrade omständigheterna 

                                                
98 RÅ 2001 ref. 26. 
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beaktats hade saken ändrats och därför beaktades de inte. Alltså är det, det händelseförlopp, 

som bäst passar in eller går att subsumera under den aktuella rättsregeln, som ska läggas till 

grund för prövningen. Inryms inte senare tillkomna eller ändrade omständigheter inom det 

händelseförloppet, ska de inte ligga till grund för prövningen. Processramen i förvaltnings-

domstolarna utgörs, förutsatt att ovanstående stämmer, av det relevanta händelseförloppet i 

förhållande till vad som yrkats i målet. Samma tolkning anser jag är möjlig avseende de s.k. 

alkoholmålen. Det relevanta händelseförloppet är i det fallet främst den sökandes beteende 

före ansökningstillfället, men det finns inget processuellt hinder mot att beakta senare 

omständigheter. Huruvida det relevanta händelseförloppet i alkoholmål kan utsträckas till att 

även omfatta omständigheter som inträffat efter beslutsmyndighetens beslut är däremot inte 

säkert. Praxis tyder snarast på att det relevanta händelseförloppet främst är omständigheterna 

vid ansökningstillfället, men att ändrade eller nya omständigheter som inträffar innan besluts-

myndighetens prövning även kan ingå i det relevanta händelseförloppet.99 

 

Även om min ovan redovisade uppfattning är riktig, blir avgörande för dess praktiska be-

tydelse att det går att avgränsa det i målet relevanta händelseförloppet. Att fastställa 

händelseförloppet är som sagt var svårt, och praxis ger ingen tydlig ledning som går att 

tillämpa generellt. Att händelseförloppet har fastställt olika i olika mål ligger i linje med min 

uppfattning om att den materiella rättsregelns utformning påverkar händelseförloppets 

omfattning. Spretigheten i hur saken bestämts ligger i så fall i att olika abstrakta rättsfakta ger 

olika relevanta konkreta rättsfakta, som i sin tur sedan bildar varierande relevanta 

händelseförlopp.  

 

Ett tydligt exempel på svårigheten visar sig vid en jämförelse mellan asylärenden och 

anknytningsärenden. Att nya eller ändrade omständigheter beaktas i asylärenden kan ha sin 

förklaring i att det relevanta händelseförloppet ska bestämmas i förhållande till den framåt-

syftande bedömningen, som asylprövningen består av. Ett sådant resonemang blir dock svår-

begripligt med tanke på att anledningen till att omständigheterna vid prövningstillfället be-

funnits avgörande i asylärenden har härletts från MIG 2007:5100, som var ett anknytnings-

ärende. 101Även om anknytningsärenden kan innehålla framåtsyftande element, exempelvis 

                                                
99 Jfr HFD 2011 ref. 43 där ramen för HFD:s prövning förefaller varit om missförhållandena var så allvarliga att 
ansökningarna ”kunde beviljas vid tidpunkten för prövningen av ansökningarna”.  
100 Jfr t.ex. MIG 2007:15 och MIG 2013:2 där hänvisning görs till MIG 2007:5. 
101 Äldre praxis från utlänningsnämnden gav förvisso också att asylprövningen skulle göras utifrån omständig-
heterna vid prövningstillfället i respektive instans, se t.ex. UN 441-03.  



 47 

bedömningen av om det s.k. försörjningskravet som följer av 5 kap. 3 b § UtlL är uppfyllt,102 

är det svårt att se att prövningen i övrigt till övervägande del skulle vara framåtsyftande. Som 

exempel kan 5 kap. 3 § 1 st. 4 p. UtlL nämnas. Av bestämmelsen framgår att uppehålls-

tillstånd på grund av anknytning ska beviljas ”utlänning som är förälder till ett ogift utländskt 

barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var 

skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i 

föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten”. Varför det relevanta 

händelseförloppet i anknytningsärenden utsträcks till att omfatta även omständigheter som 

inträffat under processens gång är således svårare att begripa, särskilt i fall när prövningen 

inte innefattar en framåtsyftande bedömning. Utformningen av många bestämmelser om an-

knytning103 tyder snarast på att prövningen borde göras enligt samma principer som följer av 

MIG 2010:3 och MIG 2016:5, där händelseförloppet inte utsträcktes till att omfatta 

omständigheter som inträffat under processens gång. Att omständigheter som tillkommer un-

der processen beaktas i asylärenden med hänvisning till ett anknytningsärende, MIG 2007:5, 

blir mot den bakgrunden än mer svårbegripligt.  

 

Trots att mycket talar för att det relevanta händelseförloppet avgör om nya eller ändrade 

omständigheter ska beaktas, finns stora svagheter med teorin som inte går att bortse ifrån. 

Merparten av de avgöranden som har behandlats, har inte i praxis eller doktrinen, beskrivits 

säga något om vad saken är. Inte heller har ändrade omständigheter uttryckligen avvisats av 

rätten i de fall ändringen inte har beaktats. Det uttryck som istället använts är antingen att 

omständigheterna vid ansökningstillfället är avgörande, att frågan handlar om huruvida 

beslutsmyndigheten haft fog för sitt beslut eller att prövningen inte kan begränsas till de för-

hållanden som rådde vid tidpunkten för beslutsmyndighetens beslut.  

 

Det skulle också kunna vara så att de uttalanden som gjorts om att handläggningstidens längd 

inte ska få avgöra utgången i ett ärende, är det som föranlett att prövningen begränsats till att 

avse omständigheterna vid ansökningstillfället. Emot en sådan slutsats talar främst att 

handläggningstidens längd onekligen avgör utgången i många ärenden, utan att praxis ställer 

upp något hinder. Någon säker slutsats går således inte att dra från de uttalanden som fram-

förts om handläggningstidens längd inte ska tillåtas avgöra utgången i ett ärende. 

                                                
102 MIG 2011:16. 
103 Se t.ex. 5 kap. 3 § 1 st. 4 p, 5 kap. 3 a § 1 st. 2 p, andra ledet. 
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2.4 Summering av del II 
I del II har jag försökt redogöra för hur omständigheter som förändras har hanterats av 

förvaltningsdomstolarna och i vilken utsträckning dessa omständigheter har beaktats vid pröv-

ningen. Slutsatserna är osäkra men kan i bästa fall bidra till en fortsatt och fördjupad dis-

kussion om saken i förvaltningsprocessen och migrationsprocessen. De avgöranden där 

omständigheterna vid ansökningstillfället lagts till grund för prövningen har mig veterligen 

aldrig refererats till i doktrinen, när frågan om saken eller händelseförloppet har avhandlats. 

Ändå tycker jag att det finns fog för att påstå att dessa, liksom de avgöranden där omständig-

heterna vid prövningstillfället eller beslutsmyndighetens prövningstillfälle, lagts till grund för 

prövningen säger något om saken. Närmare bestämt vilket händelseförlopp som tillsammans 

med yrkandet utgjort saken i det aktuella målet. Är min tolkning riktig finns således fler av-

göranden som säger något om vad saken i förvaltningsprocessen består av. Om saken, eller 

det relevanta händelseförloppet, ska bestämmas utifrån respektive materiell regels utformning 

och syfte, blir det dessvärre inte nödvändigtvis lättare att fastställa vad saken är.  

 

Oavsett hur omständigheter som förändrats ska betecknas eller beskrivas juridiskt, går det inte 

att bortse från konsekvenserna för den enskilde av hur detta hanteras. Hur förändrade 

omständigheter hanteras påverkar också vilken funktion som förvaltningsdomstolarna får i 

förvaltningsprocessen. Dessa frågor är inte nödvändigtvis en del i en diskussion om gällande 

rätt, men är trots det inte mindre viktiga. I del tre kommer fokus flyttas delvis från gällande 

rätt och mot dessa frågor.  

Del III 
Den tredje delen i uppsatsen kommer delvis att lämna den rättsdogmatiska disciplinen och 
anlägga ett rättsanalytiskt perspektiv. Mot bakgrund av den gällande rätt som presenterats i 
del II kommer rättens innehåll att studeras närmare och problematiseras. Syftet är att försöka 
belysa hur hanteringen av omständigheter som förändras, särskilt i ärenden om uppehålls-
tillstånd, förhåller sig till förvaltningsprocessens funktion och förvaltningsdomstolarnas roll.  

1. Diskussion 

1.1 Förvaltningsprocessens funktion och förvaltningsdomstolarnas roll 
Genomgången av den praxis som finns, gällande i vilken utsträckning som ändrade 

omständigheter ska beaktas och i vilken utsträckning nya förvaltningsrättsliga föreskrifter ska 

tillämpas, tycker jag tydligt visar på en konflikt som löper som en röd tråd genom uppsatsen. 
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Förvaltningsdomstolarna har ofta givits den inte avundsvärda uppgiften att balansera den 

materiella lagstiftningens genomslagskraft mot den enskildes rättssäkerhet, så även i de här 

fallen. Bägge frågorna rör förvaltningsdomstolarnas funktion och det som kallats 

förvaltningsdomstolarnas dubbla roller. 104  

 

Uppsatsen faller i vid bemärkelse inom ämnesområdet förvaltningsprocessrätt. Med 

förvaltningsprocessrätt förstås de förfaranderegler som används av förvaltningsmyndigheter 

och förvaltningsdomstolar vid handläggningen av ärenden som ska utmynna i beslut.105 Då 

uppsatsens fokus är hur frågan ska hanteras, när omständigheter förändras mellan ansöknings-

tillfället och slutlig prövning, innefattas såväl förvaltningsmyndigheternas som förvaltnings-

domstolarnas prövning. På många sätt är det naturligt att inkludera förvaltnings-

myndigheterna, när man talar om förvaltningsprocessen. Det rör sig om en och samma rätts-

kedja, med förvaltningsmyndigheterna som första instans och därefter förvaltnings-

domstolarna. När frågan ställs, om vad som är förvaltningsprocessens funktion, måste enligt 

min mening såväl förvaltningsmyndigheter som förvaltningsdomstolar inkluderas. Om så inte 

görs förloras en dimension av helheten, vilket ger en fragmenterad och missvisande bild. Av 

vikt är ändå att åskådliggöra de skillnader som finns mellan förvaltningsmyndigheternas upp-

gifter och de som tillkommer förvaltningsdomstolarna. Trots att förvaltningsmyndigheterna 

och förvaltningsdomstolarna har olika funktioner är gränsen mellan de två organen inte helt 

tydlig.106 Gränsdragningen var tidigare så oklar att åtskillnad mellan dessa två, idag relativt 

särpräglade organ, ibland var omöjlig att göra.107 Ett tidigare synsätt var att förvaltnings-

domstolarna i princip hade samma befogenheter som förvaltningsmyndigheterna, och vid sitt 

beslutsfattande hade ett ansvar för utredningens fullständighet och den materiella riktigheten 

av utgången.108 Med det synsättet kan förvaltningsdomstolarna sägas ha intagit en funktion av 

en mer kvalificerad beslutsmyndighet, som vid sin prövning till och med hade ett större an-

svar för den materiella riktigheten än beslutsmyndigheten. I det synsättet, som kallats 

förvaltningsdomstolens dubbla roller, ligger å ena sidan det som departementschefen anförde i 

förarbetena till FPL, om att grundtanken med förvaltningsdomstolarnas funktion är att till-

godose den enskildes rättsskydd109, men å andra sidan intresset av att den materiella lag-

stiftningen får genomslag. Just vikten av att stärka den enskildes rättsskydd betonades vid ett 
                                                
104 Wennergren, B., Aktuella spörsmål, SvJT 1995 s. 70 f. 
105 Ragnemalm, H., Förvaltningsprocessens grunder, Jure, 9 uppl. 2012, s. 31 f. 
106 Se t.ex. SOU 1972:15 s. 191, prop. 2016/17:180 s. 26. 
107 Jfr SOU 1955:19 s. 86. 
108 Jfr Prop. 1971:30 s. 290. 
109 Prop. 1971:30 s 580 ff. 



 50 

flertal tillfällen i förarbetena till FPL.110 I dag synes råda en uppfattning att ansvaret för att 

beakta allmänna intressen i första hand ankommer på förvaltningsmyndigheterna.111 I och 

med att processen i förvaltningsdomstolarna kom att bli ett utpräglat tvåpartsförfarande gavs 

den tanken än mer genomslag.112 Den allmänna parten ges genom tvåpartsförfarandet en 

möjlighet att företräda allmänna intressen under hela processens gång, även när besluts-

myndigheten har skiljt sig från beslutet och ärendet ligger för prövning i domstol. Med det i 

beaktande, samt med tanke på att den enskilde redan dessförinnan var tänkt att själv kunna 

föra sin talan i förvaltningsprocessen, skulle man kunna tro att förvaltningsdomstolarna idag 

ägnade sig åt ren rättskipning. Senare uttalanden i förarbeten verkar också ta fasta på att kär-

nan i förvaltningsdomstolarnas uppgift är att genom överprövning utöva kontroll över 

förvaltningsmyndighetens beslut.113 Avseende förvaltningsdomstolarna kan nog med fog sä-

gas att en förskjutning successivt skett mot en roll mer fokuserad på rättskipning114, eller som 

använts synonymt, överprövning eller kontroll av förvaltningsmyndigheternas beslut. von 

Essen har beskrivit det som att förvaltningsdomstolarna inte ska agera resultatinriktat, så att 

ändamålen med lagstiftningen får maximalt genomslag, utan istället ”göra en efterhands-

kontroll av att förvaltningsmyndigheterna inte har överträtt sina befogenheter eller tolkat och 

tillämpat lagen fel på annat sätt”115. Inbyggt i förvaltningsprocessen ligger dock fortfarande 

vissa element som begränsar förvaltningsdomstolarnas rättskipande funktion och ersätter den 

med en funktion som närmast liknar den som tillkommer förvaltningsmyndigheterna. Det 

vore således inte riktigt att påstå att det ens idag finns en tydlig uppdelning mellan rätt-

skipande och förvaltande verksamhet.116 

 

Till stor del torde de inslag i processen som begränsar förvaltningsdomstolarnas funktion, 

som just domstol, gå att härleda till karaktären av förvaltningsbesvären. Till skillnad från vad 

som gäller vid exempelvis laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen, gäller för 

förvaltningsbesvär att förvaltningsdomstolarna kan ersätta beslutsmyndighetens beslut med ett 

helt nytt beslut. Förvaltningsdomstolarna har alltså fortfarande samma befogenheter som 

                                                
110 Se t.ex. prop 1971:30 Del 2 s. 278 ff. 
111 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 20. 
112 Prop. 1995/96:22 s. 78 f. 
113 Prop. 1994/95:27 s. 141. 
114 Se t.ex. Otter Johansen, T. & Wejedal, S., Mot ett funktionellt domstolsbegrepp – Ett bidrag med anledning 
av den så kallade Försvarsunderrättelsedomstolen (del I av II), SvJT 2016 s. 121 ff. om renodlingen av 
förvaltningsdomstolarnas funktion som rättskipande. 
115 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 20. 
116 Prop. 2016/17:180 s. 26. 
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beslutsmyndigheten, vilket kan vara förklaringen till att förfarandet i domstol upplevs och 

fungerar som en fortsättning av förvaltningsförfarandet.117 I nutida doktrin ges tre exempel 

som begränsar förvaltningsdomstolarnas rättskipning och i någon mån ersätter den med ett 

ansvar för att den materiella lagstiftningen får genomslag.118 Av dessa tre begränsande fak-

torer har två behandlats relativt utförligt i denna uppsats. Det första är att förvaltnings-

domstolarna i inte obetydlig utsträckning beaktar omständigheter som förändrats efter besluts-

myndighetens beslut. Vidare ger den praxis som utvecklats av HFD, angående nya 

förvaltningsrättsliga föreskrifter som trätt i kraft under processens gång, att dessa som 

utgångspunkt ska beaktas. Även denna ordning gör att gränserna mellan förvaltnings-

myndigheterna och förvaltningsdomstolarna blir mer flytande. Ett rent kontrollerande och 

rättskipande organ hade inte beaktat sådant, varken rättsligt eller faktiskt, som inträffat efter 

beslutsmyndighetens beslut. Processen i förvaltningsdomstolarna hade handlat snarare om 

riktigheten i beslutsmyndighetens beslut än att maximalt förverkliga syftet med den materiella 

lagstiftningen. Det tredje och sista exemplet som ges i doktrin på faktorer som begränsar 

förvaltningsdomstolarnas funktion som kontrollerande organ, är att förvaltningsprocessen 

innehåller lämplighetsbedömningar. Detta gäller inte minst i ärenden om uppehållstillstånd, 

då utlänningslagens regler i inte obetydlig utsträckning är fakultativa.119Det, i kombination 

med att förvaltningsdomstolarna har samma beslutskompetens som beslutsmyndigheten, gör 

att lämplighetsbedömningar i stor utsträckning utförs av migrationsdomstolarna.120 Förutom 

de tre exempel som givits ovan kan eventuellt officialprincipen i någon mån sägas begränsa 

förvaltningsdomstolarnas funktion av kontrollerande i förhållande till beslutsmyndigheten. I 

och med förvaltningsdomstolarnas obundenhet till de grunder som åberopats av parterna, kan 

ett avgörande grundas på en för den enskilde ofördelaktig omständighet, som inte ens åbe-

ropats av den offentliga motparten.121 Det allmännas intresse kan i det fallet sägas åtnjuta en 

dubbel bevakning, dels från den offentliga parten men även från rätten.122  

 

                                                
117 Jfr Wahlgren, G., Några provokativa funderingar kring förvaltningsprocessen, FT 1995 s. 204. 
118 Wennergren, B. & von Essen, U., Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 
2014, s. 16 ff. 
119 Jfr 5 kap. 3 § och 5 kap. 3 § a UtlL, se även Lagrådets yttrande 2005-05-09 över Ny instans- och process-
ordning i utlänningsärenden m.m., s. 3.   
120 Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i svensk asyl-
praxis, SvJT 2012 s. 284. 
121 Jfr Dahlgren, G., Allmän förvaltningsdomstols officialprövning, SvJT 1994 s. 401. 
122 Den dubbla bevakningen omnämndes redan av besvärssakkunniga i SOU 1955:19, s. 66. De risker som där 
avhandlas torde dessutom ökat i och med införandet av tvåpartsförfarandet i förvaltningsdomstolarna.  
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Diskussionen de lege ferenda om förvaltningsdomstolarnas roll i relation till förvaltnings-

myndigheternas har pågått länge, och många framstående jurister förefaller eniga i att 

förvaltningsdomstolarna borde få en roll som gör att de bättre lever upp till sitt namn.123 Jag 

ansluter mig till den uppfattningen och kommer nedan att visa på några av de negativa ef-

fekter för den enskilde, dennes rättsskydd och för förtroendet för förvaltningsdomstolarna, 

som jag anser att dagens ordning ger.  

1.2 Förvaltningsdomstolarnas funktion när omständigheter förändras 

Som tidigare nämnts var ett av de viktigaste syftena med införandet av FPL att stärka den 

enskildes rättsskydd. Centralt för den enskildes rättsskydd är rätten att få till stånd en över-

prövning, eller med andra ord en kontroll, av det som beslutsmyndigheten faktiskt beslutat.124 

Inför införandet av den nya instans- och processordningen i utlänningsärenden gjorde reger-

ingen bedömningen, att de nya materiella reglerna som infördes skulle kunna tillämpas på ett 

rättssäkert, enhetligt och förutsägbart sätt, såväl i domstol som i första instans.125 De rätts-

säkerhets- och rättviseargument som uttalas av HFD och MiÖD, om att handläggningstidens 

längd inte ska tillåtas avgöra utgången i ett ärende, torde vara exempel på hur den enskildes 

rättsskydd, eller i vilket fall kollektivet av enskilda, värnats i praktiken. Mot bakgrund av 

ovanstående goda intentioner ska ytterligare ett avgörande återges. Avgörandet, UM 7079-17, 

är inget referat men är ändå ett belysande exempel som är i linje med MiÖD:s praxis.   

 

A (Mor) och B (Bror) sökte uppehållstillstånd grundat på anknytning till C (Son/Bror). C var 

minderårig när ansökan inkom till Migrationsverket. Vid tidpunkten för Migrationsverkets 

beslut var C fortfarande minderårig. Av 1 kap. 2 § UtlL följer att den som är under 18 år är 

barn. Utlänningslagens juridiska definition av vem som är barn tar alltså sikte på åldern och 

inte ett biologiskt släktskap. Bestämmelsen pekar ut vissa lagrum som vid prövningen ska 

tillämpas istället för de vanliga reglerna. För den som är barn pekas vissa mer förmånliga lag-

rum ut jämfört med vad som gäller för den som är vuxen. Av 5 kap. 3 § 1 st. 4 p. UtlL följer 

att en förälder ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn, förutsatt att 

vissa andra krav är uppfyllda. Detta kan jämföras med vad som följer av 5 kap. 3 § a 1 st. 4 p. 

UtlL. Av lagrummet följer att om barnet fyllt 18 år får förälder beviljas uppehållstillstånd på 

grund av anknytning bara om de tidigare levde i hushållsgemenskap, och det föreligger ett 
                                                
123 Wennergren, B., Retroaktiv förvaltningsrättslig normgivning, FT 1993 s. 285, Wahlgren, G., Några provoka-
tiva funderingar kring förvaltningsprocessen, FT 1995 s. 205, Wennergren, B. & von Essen, U., 
Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, Nordstedts Juridik, 6 uppl. 2014, s. 20. 
124 von Essen, U., Förvaltningsdomstols utredningsansvar, FT 2012 s. 42. 
125 Se prop. 2004/5:170 s. 108 samt SOU 2004:74 s. 15. 
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särskilt beroendeförhållande som fanns redan i hemlandet. Effekten av 1 kap. 2 § UtlL blir 

snarlikt den som en lagvalsregel ger. Är anknytningspersonen ett barn ska omständigheterna 

prövas enligt 5 kap. 3 § 1 st. 4 p. och uppehållstillstånd ska beviljas förutsatt att omständig-

heterna i övrigt är uppfyllda. Då C var under 18 år vid tidpunkten för Migrationsverkets pröv-

ning, gjordes prövningen med tillämpning av den mer förmånliga bestämmelse som gäller 

anknytning till ett barn. Migrationsverket beslutade ändå att avslå ansökningarna om 

uppehållstillstånd då verket bedömde att A inte förmått styrka att hon var ensam vårdnads-

havare till C. För att styrka detta skulle hon behövt resa från Syrien till Istanbul eller Riyadh 

för att personligen inställa sig på den svenska ambassaden, vilket hon inte hade möjlighet till. 

 

Beslutet överklagas till Migrationsdomstolen, som ansåg att den inlämnade bevisningen för 

ensam vårdnad var tillräcklig för att uppehållstillstånd skulle kunna beviljas. Migrations-

verkets beslut var således felaktigt och Migrationsdomstolen upphävde de överklagade be-

sluten och beviljade A och B permanent uppehållstillstånd.  

 

Migrationsdomstolens avgörande överklagades av Migrationsverket till MiÖD. Varken av 

Migrationsdomstolens avgörande, eller av Migrationsverkets överklagande, framgår att en 

avgörande omständighet förändrats innan Migrationsdomstolen avkunnade sin dom. Under 

tiden som förlöpt mellan Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens avgörande, hade 

C hunnit fylla 18 år. Huruvida Migrationsdomstolen eller Migrationsverket valde att bortse 

ifrån det, eller om det rört sig om ett förbiseende framgår inte. MiÖD meddelade i vilket fall 

prövningstillstånd och tog upp målet till omedelbart avgörande. 

 

MiÖD bedömde att, med hänvisning till MIG 2007:5, åldern vid prövningstillfället i respek-

tive instans ska läggas till grund för prövningen. Vid tidpunkten för Migrationsdomstolens 

prövning saknades således förutsättningar för att tillämpa de mer förmånliga regler, som följer 

av 5 kap. 3 § 1 st. 4 p. UtlL. Migrationsdomstolens beslut upphävdes därför och målet åter-

förvisades till Migrationsdomstolen för vidare handläggning.  

 

Avgörandet väcker många frågor men förefaller som sagt samtidigt vara i linje med den 

praxis som utvecklats av MiÖD. Det händelseförlopp som Migrationsverket prövat, avseende 

modern (A), är huruvida hon styrkt sin identitet och sitt släktskap med C. Det händelseförlopp 

som MiÖD anser att Migrationsdomstolen borde prövat är istället huruvida A, förutom att hon 

styrkt sin identitet och sitt släktskap, även bevisat att hon bodde med C innan han lämnade sitt 



 54 

hemland samt om det finns ett särskilt beroendeförhållande dem emellan, som fanns redan i 

hemlandet. Oavsett om det ska betecknas som att händelseförloppet utsträcks till att omfatta 

senare omständigheter eller om det kallas att omständigheterna vid prövningstillfället är av-

görande, blir effekterna de samma. I fallet ovan är det svårt att se hur prövningen som 

Migrationsdomstolen har att göra, efter MiÖD:s återförvisning, kan sägas avse samma sak 

som ursprungligen prövades av Migrationsverket. Avgörandet tydliggör även den konflikt i 

förhållande till instansordningsprincipen som uppstår när saken avgränsas så vidsträckt. Om 

den snävare definitionen av saken, som gäller i vissa mål inom den allmänna förvaltnings-

processrätten, hade tillämpats skulle den ändrade åldern inte beaktats (jmf bilstöd). Även om 

instansordningsprincipen i teorin inte uppställer ett hinder, vid en så vidsträckt avgränsning av 

saken, måste ändå ifrågasättas om det i praktiken verkligen är samma sak som prövas. En be-

rättigad fråga är alltså om instansordningsprincipen inte borde ge till utfall att de två 

prövningarna inte kan sägas avse samma sak.  

 

Vidare kan invändas att prövningen i migrationsdomstolarna knappast kan anses bestå av den 

efterhandskontrollen av att förvaltningsmyndigheterna inte har överträtt sina befogenheter 

eller tolkat och tillämpat lagen fel på annat sätt, som nämnts ovan126. Den felaktiga rätts-

tillämpning, som föranledde MiÖD:s återförvisning till Migrationsdomstolen, skulle bestå i 

att Migrationsdomstolen just företagit den efterhandskontroll av Migrationsverkets beslut som 

i doktrinen uttalats vara förvaltningsdomstolarnas roll. En effekt av MiÖD:s bedömning är att 

migrationsdomstolarna i fall som detta knappast kan sägas fungera som annat än en i bästa 

fall mer kvalificerad, överordnad förvaltningsmyndighet.  

 

Ytterligare en invändning som kan riktas mot avgörandet är att den enskilde fick en prövning 

enligt mindre förmånliga regler, enbart till följd av att beslutet överklagades och åldern i och 

med det förändrades. En sådan ordning kan jämföras med ett uttalade i förarbetena till TUtlL. 

Uttalandet gjordes i samband med en diskussion som rörde huruvida den för den enskilde 

mindre förmånliga TUtlL, borde tillämpas av migrationsdomstolarna när den mer förmånliga 

UtlL hade tillämpats av Migrationsverket vid grundprövningen.  
 

”Om Migrationsverket inte tillämpat den tidsbegränsade lagen utan endast utlänningslagen, bör efter ett even-
tuellt överklagande en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen tillämpa samma regler. En tillämpning 
av den tidsbegränsade lagen skulle medföra att domstolens avgörande kan bli till nackdel för den enskilde, vilket 
inte vore förenligt med förvaltningsrättsliga principer.”127   
                                                
126 Se citatet från von Essen på s. 50. 
127 Prop. 2015/16:174 s. 67. 
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Vilken förvaltningsrättslig princip som åsyftas i förarbetet är oklart. Närmast till hands ligger 

möjligtvis förbudet mot reformatio in pejus, men då MiÖD ansett att yrkandet är uppehålls-

tillstånd oavsett vilken grund som anförs, utgör förbudet mot reformatio in pejus inget prak-

tiskt hinder. Den praxis som finns synes i vilket fall ge uttryck för att det är acceptabelt att 

domstolarna, efter överklagande, tillämpar mindre förmånliga regler i förhållande till lägre 

instans prövning. Samtidigt ger förarbetet ovan uttryck för att en sådan ordning skulle strida 

mot förvaltningsrättsliga principer.  

 

MiÖD har även fört in en ändrad omständighet, som inte åberopats av någon av parterna i 

målet, och det dessutom till nackdel för den enskilde. Det kan ifrågasättas, om det inte för den 

enskilde, och kanske även för en utomstående, måste upplevas som att den enskilde har två 

motparter i processen, där beslutsmyndigheten är den ena och domstolen är den andra.  

 

I anknytningsärenden kan, som visats i MIG 2007:5, Migrationsverkets handläggningstid bli 

avgörande för utgången i ärenden. Blotta misstanken om att en förvaltningsmyndighet med-

vetet skulle avvakta med att fatta beslut för att invänta att avgörande omständigheter för-

ändras, kan inverka menligt på förtroendet för förvaltningsmyndigheten. I doktrin har 

Wennergren behandlat en liknande fråga med slutsatsen att förvaltningsmyndigheter kan tän-

kas aktivt avstå från att fatta beslut i väntan på att ny lagstiftning, som bättre främjar allmänna 

intressen, träder i kraft. Detta även om prövningen enligt den nya lagstiftningen, skulle bli 

mindre förmånlig för den enskilde. För egen del finner jag tanken intressant, om än något 

omodern och inte oproblematisk. Wennergrens tanke är emellertid bara till hälften återgiven, 

och det andra ledet i tanken gör en tydlig och, i min mening, viktig distinktion mellan 

förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. Uttalandet i sin helhet ger uttryck för att 

det är tänkbart att en förvaltningsmyndighet aktivt inväntar en lagstiftning, som bättre främjar 

allmänna intressen, men att det är otänkbart att göra för en förvaltningsdomstol.128 Lämplig-

heten i att en förvaltningsmyndighet eventuellt avvaktar med att fatta beslut, för att främja 

allmänna intressen på bekostnad av den enskildes intresse, lämnas tillsvidare. Det som främst 

är relevant i det här sammanhanget är Wennergrens uppfattning, att det är otänkbart att en 

förvaltningsdomstol skulle förfara på ett sådant sätt. Även om det är skillnad på att invänta ny 

lagstiftning, som förändrar de rättsliga förutsättningarna, och att invänta att faktiska för-

                                                
128 Wennergren, B., Retroaktiv förvaltningsrättslig normgivning, FT 1993 s. 286. 
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hållanden ska ändras, har i del II, avsnitt 2.3.4 anförts argument för varför de två situationerna 

kan jämföras. När ändrade omständigheter beaktas av förvaltningsdomstolarna, riskerar det i 

värsta fall att ge upphov till en misstanke om att handläggningen fördröjs, även där i syfte att 

främja allmänna intressen. En sådan misstanke kan vara problematisk, om den riktas mot en 

förvaltningsmyndighet, men är definitivt problematisk om den riktas mot en förvaltnings-

domstol.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det helt enkelt rimmar illa, när en process utformad för den 

enskildes rättsskydd, leder till att en enskild kommer under en mindre förmånlig prövning 

efter ett överklagande.129 Likaså att utgången i ett ärende, där utfallen kan bli så olika som 

utvisning eller permanent uppehållstillstånd, tillåts avgöras av handläggningstidens längd. 

Med hänsyn till hur förvaltningsprocessen utformats, är det svårt att rikta några konkreta 

invändningar mot hur ändrade omständigheter hanteras av domstolarna. I många fall finns det 

goda skäl för att beakta omständigheter som har förändrats under processen, då en materiellt 

riktig utgång i många fall blir till den enskildes fördel. Samtidigt är det ofrånkomligt att det 

skaver särskilt, att ändrade omständigheter beaktas till den enskildes nackdel, just inom 

migrationsprocessen, där åldern är en så avgörande omständighet och processen präglas av så 

långa handläggningstider. Migrationsdomstolarna kan knappast lastas för att lagstiftningen 

utformats på sådant sätt att 18 årsgränsen blir så skarp. Inte heller finns nödvändigtvis grund 

för att rikta kritik mot förvaltningsdomstolarna, för hur omständigheter som förändras hante-

ras. Däremot kan konstateras att processen i dagsläget knappast ger ett så fullgott skydd av 

den enskildes rättssäkerhet, som den skulle kunna ge. Den bristande förutsebarhet som finns 

gällande saken och dess bestämmande, samt oklarheten kring vad som krävs för att 

förvaltningsdomstolarna ska bortse från ändrade omständigheter med hänvisning till att 

handläggningstidens längd inte ska tillåtas avgöra utgången i ett ärende, går dock att tillskriva 

förvaltningsdomstolarna i viss mån.  

1.3 Omständigheterna vid vilken tidpunkt? 

För att förvaltningsprocessen ska uppfylla sin funktion måste den enskildes rättsskydd balans-

eras mot det allmänna intresset av materiellt riktiga avgöranden. Att prövande instans beaktar 

                                                
129 Jfr t.ex. med HFD 2013 ref. 1 som handlade om reformatio in pejus vid återförvisning och där HFD uttalade 
att ”[d]et bör inte komma i fråga att försätta en enskild, som är ensam klagande i ett mål, i ett sämre läge när 
domstolen av utredningsskäl återförvisar målet till underinstansen än som hade gällt om domstolen i stället av-
gjort målet i sak. Ett sådant överklagande får alltså inte medföra någon nackdel för den enskilde i förhållande till 
underinstansens beslut.” 
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samtliga omständigheter som föreligger vid prövningen, kan framstå som en självklarhet i de 

ärenden där så gjorts. När frågan är om ett barns behov av vård i form av LVU eller en per-

sons behov av skydd i form av asyl, kan det framstå som stötande att inte beakta ändrade 

omständigheter. Anledningen till att omständigheter som förändrats beaktas vid prövningen, 

torde vara just för att främja den materiella riktigheten. Om en avgörande omständighet för-

ändrats under processen och den beaktas, blir resultatet i enlighet med lagstiftningens in-

tentioner. Vid en första anblick kan det därför framstå som besynnerligt att argumentera för 

att förvaltningsdomstolarna, som utgångspunkt inte bör beakta omständigheter som ändrats 

efter beslutsmyndighetens prövning. Nedan argumenteras ändå för att förvaltningsprocessens 

funktion, som garant för den enskildes rättsskydd och för materiellt riktiga avgöranden, bäst 

främjas och balanseras mot varandra om omständigheterna vid beslutsmyndighetens 

prövningstillfälle läggs till grund för prövningen. Värt att understryka är att min uppfattning 

inte är att sådant som är hänförligt till det ursprungliga händelseförloppet inte ska beaktas, 

snarare att omständigheter som inträffat efter beslutsmyndighetens beslut inte ska anses kunna 

utgöra samma sak som det som beslutsmyndigheten har prövat.  

Särskilt i asylärenden förändras exempelvis säkerhetsläget, och därmed grunderna för skydds-

behov, ständigt. Samtidigt kan ifrågasättas, om den materiella riktigheten nödvändigtvis främ-

jas överhuvudtaget genom att ändrade omständigheter beaktas. En person som vid 

Migrationsverkets prövning inte var i behov av skydd, men som vid tidpunkten för MiÖD:s 

prövning, på grund av ändrade omständigheter, bedöms vara i behov av skydd, är inte nöd-

vändigtvis i behov av skydd dagen efter. Omständigheterna kan återigen förändras men i det 

fallet har beslutet vunnit laga kraft och kan inte ändras till nackdel för den sökande.130 Riktig-

heten av utgången är således även enligt nuvarande ordning avhängig tillfälligheter, det 

problemet löses inte genom att ändrade omständigheter alltid beaktas.  

Som visats i föregående avsnitt (1.2) uppkommer ett antal negativa effekter för den enskildes 

rättsskydd, om omständigheterna vid prövningstillfället alltid läggs till grund för prövningen. 

Mot den bakgrunden, och då den materiella riktigheten inte nödvändigtvis främjas av att 

omständigheterna vid prövningstillfället läggs till grund för prövningen, kan det finnas goda 

skäl, för såväl den enskildes rättsskydd som för förtroendet för förvaltningsdomstolarna, att 

utgå ifrån omständigheterna vid beslutsmyndighetens prövning. Med en sådan ordning skulle 

                                                
130 Se t.ex. Ragnemalm, H., Förvaltningsprocessens grunder, Jure, 9 uppl. 2012, s. 127 ff. om förutsättningarna 
för att ändra ett gynnande beslut.  
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uppdelningen mellan förvaltningsmyndighet och förvaltningsdomstol tydliggöras, förutse-

barheten för den enskilde skulle också öka. Vidare skulle risken minska för att den enskilde 

upplevde att rätten fungerar som ytterligare en motpart i processen. Det är min uppfattning att 

den ordning som de lege ferenda bäst balanserar den enskildes rättsskydd, mot allmänhetens 

intresse av materiellt riktiga avgöranden, är att förvaltningsdomstolarna som utgångspunkt 

avgör ett mål grundat på de omständigheter som förelåg vid tidpunkten för besluts-

myndighetens beslut. Saken borde således avgränsas i förhållande vad som prövats av besluts-

myndigheten och omständigheter, som är hänförliga till det händelseförloppet, kan beaktas av 

förvaltningsdomstolarna förutsatt att saken inte ändras.  

 

Även mot en sådan ordning kan dock vissa befogade invändningar riktas. Detta kan konkreti-

seras med asylärenden där det givetvis skulle framstå som stötande om migrations-

domstolarna bortsåg från de skyddsgrundande omständigheter, som föreligger vid prövnings-

tillfället, bara för att dessa inträffat efter Migrationsverkets beslut. Utrymme finns dock redan 

idag för att beakta omständigheter som kan utgöra ett verkställighetshinder, dels genom 8 kap. 

7 UtlL och dels genom reglerna om verkställighetshinder i 12 kap. 18-19 §§ i samma lag. 

Denna reglering borde enligt min mening, på samma sätt som minoriteten i MIG 2007:31 

synes mena131, kunna betraktas som en skyldighet att vidga processramen som följer av lag. 

Som en effekt av FPL:s subsidiaritet kan därmed omständigheter, som inträffat efter 

Migrationsverkets prövning, och som talar för att ett skyddsbehov föreligger, tillåtas ingå i en 

prövning i högre instans. Det ska dock understrykas att även om resonemanget ovan utgår 

från nu gällande lagstiftning så är argumentationen, då MiÖD:s majoritet inte delade 

minoritetens uppfattning, inte de lege lata utan de lege ferenda. Exemplet är tänkt att visa att 

det går att införa en möjlighet att utvidga processramen i högre instans, i de mål där utgången 

annars skulle kunna bli orimlig, men samtidigt ha som utgångspunkt omständigheterna vid 

beslutsmyndighetens beslut är de avgörande. Förvisso skulle en ordning enligt ovan, om 

exempelvis säkerhetsläget förbättras efter Migrationsverkets prövning och detta inte får be-

aktas av migrationsdomstolarna vid sin prövning, leda till att en del människor får uppehålls-

tillstånd fast de vid en teoretisk senare överprövning, inte längre hade varit berättigade till det. 

Denna risk finns redan idag då ingenting, som sagt var, utesluter att säkerhetsläget förbättras 

dagen efter att sista instans skiljt sig från målet. Vidare förekommer liknande risk i många 

andra typer av mål och den risken borde rimligen bäras av staten, snarare än den enskilde.  

                                                
131 MIG 2007:31, s. 21 i den skiljaktiga meningen. 
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En sista befogad invändning som kan riktas, mot en ordning där processramen alltid bestäms 

av beslutsmyndighetens beslut, är att en sådan ordning inte löser problemen med 

handläggningstidens längd hos beslutsmyndigheten. Utgången i tvillingexemplet, som presen-

terades i inledningen, hade blivit densamma även om händelseförloppet inte tillåtits fortgå 

under hela överklagandeprocessen. Den enda lösningen på det problemet vore att begränsa 

processramen till att bara omfatta de omständigheter som förelåg vid ansökningstillfället. Om 

prövningen generellt avgränsas till att avse omständigheterna vid ansökningstillfället, kommer 

eventuella förändringar inte att påverka utgången. En sådan ordning kan leda till att beslut är 

uppenbart oriktiga när de meddelas, av den enkla anledningen att omständigheterna som fö-

relåg vid ansökningstillfället har ändrats på ett avgörande sätt. En klar fördel är dock att det 

för parterna är tydligt vad prövningen kommer att avse, samt att handläggningstidens längd 

aldrig bestämmer utgången i ett ärende. Omständigheterna vid tidpunkten för ansökan har, 

som visats, lagts till grund för prövningen i vissa fall. Dock skulle en generell regel, om att 

omständigheterna vid ansökningstillfället alltid ska läggas till grund för prövningen, ha lik-

nande negativa effekter för förvaltningsdomstolarnas funktion som de som uppkommer, om 

omständigheterna vid prövningstillfället i respektive instans läggs till grund för prövningen. 

Det kan låta motsägelsefullt, men bygger på tanken om en tydlig funktionell uppdelning mel-

lan förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdomstolar. Om utgångspunkten alltid var att 

omständigheterna vid ansökningstillfället lades till grund för prövningen, hade inte den 

funktionella uppdelningen främjats, då förvaltningsmyndigheterna snarast fungerat som en 

förvaltningsdomstol. En sådan ordning skulle alltså riskera att ytterligare sudda ut gränsen 

mellan förvaltningsmyndigheterna och förvaltningsdomstolarna. De rättsliga problem som 

uppkommer till följd av förvaltningsmyndigheternas handläggningstider kan hanteras med en 

utveckling av den praxis som finns, att handläggningstidens längd inte ska tillåtas avgöra ut-

gången i ett ärende. Det är min uppfattning att det är orimligt att den enskilde ska tvingas lida 

något som onekligen liknar en rättsförlust, enbart till följd av förvaltningsmyndigheternas 

långa handläggningstider.  

2. Avslutande reflektioner 
Att omständigheter förändras i förvaltningsprocessen i allmänhet, men i migrationsprocessen i 

synnerhet, är något som varje verksam jurist inom området måste hantera. I många fall har 

Migrationsöverdomstolen i praxis presenterat hur problemen som uppkommer ska lösas. 
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Några generella slutsatser är ändå svåra att dra då frågan, enligt vad som uttalats i MIG 

2016:5, löses från fall till fall. Kanske är dock MIG 2016:5 en fingervisning om att avgörande 

för saken i ärenden om uppehållstillstånd är den relevanta rättsregelns utformning och syfte. 

Ett sådant synsätt på hur saken ska bestämmas ger en rimlig förklaring till att frågan måste 

lösas olika, från fall till fall. I uppsatsen presenteras en uppfattning, om att de mål där dom-

stolarna funnit att omständigheterna vid ansöknings- respektive prövningstillfället varit av-

görande, säger något om saken i det aktuella målet. Det bör återigen poängteras, att slutsatsen 

är långtifrån säker och att den presenterade uppfattningen primärt syftar till att bidra till fort-

satt diskussion i ämnet. För att teorin, om att det är det relevanta händelseförloppet som är 

avgörande för om ändrade eller nya omständigheter ska beaktas, ska vara meningsfull krävs 

att det relevanta händelseförloppet kan identifieras och avgränsas. Även om den materiella 

bestämmelsens utformning och syfte torde ge vägledning, utmanas härmed den, som tror sig 

kunna utröna vad saken i förvaltningsprocessrätten är, att klargöra vad det relevanta händelse-

förloppet är i ärendet om vinterjacka som beskrevs i del I.  

 

Även om uppsatsen inte är kvantitativ, finns en del som tyder på att omständigheter som för-

ändras beaktats i högre grad i de ärenden om uppehållstillstånd, där den aktuella materiella 

bestämmelsen är framåtsyftande. Att saken i asylärenden givits en ojämförligt vidsträckt av-

gränsning, i kombination med att migrationsdomstolarna gör en helt ny prövning av alla grun-

der för uppehållstillstånd, torde vara anledningen till att ändrade omständigheter beaktats i så 

hög utsträckning. I de ärenden om uppehållstillstånd, där den aktuella materiella bestämmel-

sen snarare är bakåtsyftande, verkar mindre utrymme finnas för att låta prövningen avse 

omständigheter, som inträffat under processen. Anknytningsärenden ligger någonstans mellan 

dessa två typer av ärenden om uppehållstillstånd, som inom migrationsprocessen får anses 

utgöra ytterligheterna. Varför ändrade omständigheter beaktas även i anknytningsärenden 

framstår som mer svårförklarligt, inte minst i de fall där prövningen inte är framåtsyftande. 

Då ett anknytningsärende fått bilda utgångspunkt i praxis, för de fall där Migrations-

överdomstolen fastställt att ändrade omständigheter ska beaktas, blir den oklarheten än mer 

problematisk.  

 

Oaktat hur hanteringen av omständigheter som förändras, bör förklaras från ett juridiskt 

perspektiv, är konsekvenserna intressanta. I teorin fungerar instansordningsprincipen som en 

garant för att prövningen inte avser en annan sak, än den som prövats hos besluts-

myndigheten. I praktiken blir dock instansordningsprincipens inverkan beroende av hur saken 
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avgränsas. Om saken likställs med yrkandet, och därmed ges en vidsträckt avgränsning, kom-

mer i teorin alltid samma sak att prövas, så länge yrkandet inte ändras. Om yrkandet dessutom 

ges en så vidsträckt tolkning som i MIG 2007:31, d.v.s. alla grunder för uppehållstillstånd, 

kan man fråga sig om instansordningsprincipen fyller någon som helst funktion i samman-

hanget.132  

 

Det kanske mest flagranta exemplet på hur rättssäkerheten urholkas, genom att ändrade 

omständigheter beaktas, är enligt min mening det tidigare återgivna, icke refererade, 

anknytningsmålet UM 7079-17. För den enskilde måste det framstå som obegripligt och helt 

slumpartat, att en domstol på eget bevåg företar en helt annorlunda prövning, och enligt andra 

lagrum, jämfört med vad beslutsmyndigheten tillämpat. Detta trots att beslutsmyndigheten, 

vad gäller modern, av allt att döma tillämpat rätt lagrum vid sin prövning. Den enskilde lider 

en rättsförlust, som inte uppkommit om beslutsmyndigheten från början fattat ett riktigt be-

slut. Att Migrationsöverdomstolen dessutom, till nackdel för den enskilde, för in en 

omständighet i processen som inte åberopats av motparten, förstärker ytterligare bilden av att 

det allmännas intresse får dubbel bevakning. Många av invändningarna, som ovan riktats mot 

hur ändrade omständigheter hanteras i anknytningsärenden, kan även riktas mot asylärenden, 

där åldern förändras mellan Migrationsverkets prövning och det att målet är slutligt avgjort. 

Den rättsförlust som den enskilde lider, till följd av ett felaktigt grundbeslut, urholkar inte 

bara rättssäkerheten för den enskilde utan riskerar också att urholka allmänhetens förtroende 

för migrationsdomstolarna. Uppfattningen att dagens ordning präglas av bristande rätts-

säkerheten förstärkt ytterligare av den totala brist på förutsebarhet som råder inom migrations-

processen. 

 

Målet med uppsatsen har inte varit att skärskåda om de syften, som föranledde den nya in-

stans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden, uppnåtts. Med tanke 

på att Migrationsöverdomstolen resonerat kring dessa motiv i sina avgöranden, finns ändå 

anledning att fundera kring hur väl syftena uppnåtts. Ett av syftena med att ersätta Utlännings-

nämnden med en instansordning inom ramen för de allmänna förvaltningsdomstolarna, var att 

öka förtroendet för processen genom att låta domstolar överpröva Migrationsverkets beslut.133 

Syftet var inte att ersätta den prövning, som tidigare gjordes av två förvaltningsmyndigheter, 

                                                
132 Instansordningsprincipen kan dock fordra att målet återförvisas av utredningsskäl om det nya är komplext, se 
del II avsnitt 1.2.  
133 Prop. 2004/05:170 s. 105. 
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med en prövning av tre förvaltningsmyndigheter. Samtidigt är det lätt att instämma i den 

känsla av ödmjukhet, som de besvärssakkunniga redan 1955 gav uttryck för: ”hur ömtålig den 

uppgift är, som man ställes inför, då man har att förlika en i domstolars hand lagd rättskontroll 

med den handlingsfrihet, som måste tillkomma regering och förvaltningsmyndigheter”134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

                                                
134 SOU 1955:19 s. 70. 
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