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1 Inledning
I Migrationsverkets asylintervju utreds de grunder som den asylsökande har för att söka asyl och möjligheten att få internationellt skydd i
Finland. I intervjun går man igenom på vilka skäl sökanden grundar
sin ansökan. Skälen kan vara att personen i sitt hemland eller i det
land där personen är permanent bosatt är utsatt för förföljelse eller
andra rättskränkningar. Dessutom utreds om sökanden har andra skäl
för att söka uppehållstillstånd och få internationellt skydd.
Intervjun med den asylsökande är det viktigaste tillfället att utreda
skälen till asylsökning, både för den asylsökande och migrationsverket.
En lyckad intervju är den bästa grunden för att Migrationsverket ska
kunna fatta ett beslut som uppfyller adekvat rättssäkerhet. Den asylsökande skall garanteras tillfälle att kunna förbereda sig för intervjun och
i själva intervjun ges bästa möjliga förutsättningar att framföra sina
asylskäl.
För närvarande utför Migrationsverket asylintervjuer i Helsingfors,
Willmanstrand och i Kuhmo. Flyktingförläggningarna för asylsökande
är utspridda på olika håll i Finland. Resan till intervjuplatsen påverkar i
hög grad intervjuns gång och hur mycket den asylsökande orkar med.
Därför bör resan till intervjuplatsen inte bli alltför påfrestande, så att
asylsökande i olika delar av landet säkerställs en likvärdig behandling.
Intervjun med en asylsökande är på många sätt en komplicerad
situation för alla parter. I mötet med en asylsökande skall man alltid
komma ihåg att personen befinner sig i en främmande kultur och miljö där asylsökanden oftast inte förstår språket och dessutom rättsligt
sett har en svag ställning. Den asylsökande kan ha traumatiska erfarenheter från sitt hemland, från resan till Finland och personens psykiska och fysiska hälsa kan av andra skäl vara dålig. Det är viktigt att
ha detta i åtanke när intervjun genomförs. Alla som deltar i intervjun
skall med sitt beteende försöka skapa en saklig, lugn och konfidentiell
intervjumiljö.

1.1 ERF-projektet för utveckling av asylintervjuer
Syftet med projektet är att under 2008 reda ut det nuvarande förfarandet vid intervjuer med asylsökande och att utarbeta rekommendationer för utveckling av intervjuförfarandet. På grundval av
utredningen har man bedömt vilken inverkan intervjuns olika delfaktorer som t.ex. rättshjälp, användning av tolk, intervjuarens roll
och användning av landsinformation har på fullbordandet av sökandens rättsskydd och på iakttagandet av en ömmande omständighet.
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Projektet har medfinansierats av Europeiska flyktingfonden ERF och
genomförts av Flyktingrådgivningen rf i samråd med Migrationsverket.
Flyktingrådgivningens jurist, Marjaana Laine har arbetat som koordinator för projektet.
För utredningen intervjuades aktörer som deltar i asylintervjuer eller
i förhandsarrangemangen: intervjuare, biträden, tolkar, företrädare för
omyndiga asylsökande barn, anställda vid flyktingförläggningar och
de asylsökande själva. Dessutom intervjuades experter vid bland annat
Rehabiliteringscentret för tortyroffer, SOS-centret inom Föreningen för
mental hälsa i Finland och FN: s flyktingorganisation (UNHCR). Under
projektet har man besökt Sverige och Norge under ett tredagarsbesök
för att bekanta sig med ländernas handläggning av asylärenden.
Utredningen som utarbetats på grundval av intervjuerna är ett
sammandrag av experternas praktiska erfarenheter och syn på asylförfarandet och på hur Migrationsverkets asylförfarande har fungerat år
2008 samt på de saker som behöver förbättras. Rekommendationerna
har utarbetats på grundval av utredningen.

1.2 Målet för rekommendationerna
Rekommendationerna är avsedda för Migrationsverkets intervjuare,
biträden, tolkar samt företrädare och socialarbetare för ensamkommande asylsökande barn, dvs. för alla som kan delta i en asylintervju.
Rekommendationerna för flyktingförläggningarna består främst av hur
de asylsökande skall informeras om intervjun i förväg. De särskilda rekommendationerna är avsedda för nyanställd personal.
Syftet med rekommendationerna är en harmonisering och utveckling av god intervjupraxis och informationsgivning före intervjun, för
att de asylsökande skall garanteras en likställd behandling och en rättssäker utredning. Målet är att den asylsökande i god tid får information
om asylförfarandet och om sina rättigheter och skyldigheter och att
sökanden före intervjun kan gå igenom sina asylsskäl med sitt biträde.
Detta bidrar med all sannolikhet till att de asylsökande får ett effektivt
och rättssäkert asylförfarande.

1.3 Bestämmelser som rör asylintervjuer
De centrala bestämmelserna som gäller asylintervjun som en del av
asylutredningen har formulerats i 97 § i utlänningslagen. Det är polisen (och gränsbevakningsväsendet i Finland) som fastställer sökandens
identitet, resrutt och inresa till landet. Den egentliga asylintervjun utförs av Migrationsverket1. Enligt utlänningslagen skall Migrationsverket
1

Polisen kan på begäran av Migrationsverket utföra intervjun, om antalet ansökningar har ökat
kraftigt och av särskilda skäl även i andra fall. Förutom Migrationsverket kan intervjun utföras av
Skyddspolisen, om Finlands nationella trygghet eller internationella relationer så kräver.
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i asylintervjun utreda den asylsökandes skäl för att söka asyl. Skälen
kan vara att personen i sitt hemland eller i ett land där personen är
permanent bosatt utsätts för förföljelse eller andra rättskränkningar eller hot om sådana. Enligt utlänningslagen skall den sökande i intervjun
tillfrågas hur han förhåller sig till en eventuell avvisning till ett tryggt
asylland eller till ursprungslandet och till återreseförbud. Speciellt de
skäl som gör att landet i fråga är ett otryggt land för sökanden skall
utredas. Dessutom utreds om sökanden förutom behovet för internationellt skydd även har andra skäl för att söka uppehållstillstånd.
Vid handläggning av ärenden som avses i utlänningslagen och
även i asylintervjun följs i Finland som allmän lag förvaltningslagen
(434/2003). Även Finlands grundlag innehåller centrala bestämmelser om rättsskyddsgarantierna, till exempel likabehandlingsprincipen
(6 §), rätten att röra sig fritt och återreseförbud (9 §) samt rätten att
få sitt ärende behandlat korrekt och utan onödigt dröjsmål (21 §).
Återreseförbudet finns även infört i 147 § i utlänningslagen. Vid handläggning av asylansökan skall Migrationsverket även följa förvaltningens allmänna rättsliga principer och principen för objektivitet, proportionalitet och ändamålsbundenhet2.
Migrationsverket har den 13 november 2008 utfärdat en asylanvisning som innehåller riktlinjer för handläggning av asylansökan (Dnr
109/032/2008) som gäller tillsvidare. Anvisningen innehåller detaljerade anvisningar om hur en ansökan om internationellt skydd skall
handläggas asylförfarandet.

1.4 Principer godkända av UNHCR
Vid prövning av asylansökan ska FN: s flyktingkommissaries, UNHCR:
s internationellt godkända principer efterföljas som införts i utlänningslagens förberedande handlingar (bl.a. RP 28/2003) enligt högsta
förvaltningsdomstolens rättspraxis3. UNHCR: s Handbok om förfarandet
och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning innehåller
allmänna förfaranden och kriterier som ska tillämpas vid fastställande
av flyktingsstatus.

2
3

Föreskrifter som ska beaktas i asylförfarandet finns mer omfattande beskrivna i Migrationsverkets
asylanvisning i punkt 1, s. 5.
Exempelvis Högsta förvaltningsdomstolens beslut 22.2.2000, Dnr 1003/3/99 ADB, Liggare nr 354
samt 29.2.2000 beslut givet Dnr 1002/3/99, Liggare nr 402 och 29.2.2000.
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2 Yrkesrollerna
vid asylintervjuer

2.1 Intervjukoordinator
En intervjukoordinator från Migrationsverket ansvarar för bokning av
intervjuplats och tolk och för koordineringen av intervjuarens och vid
behov även av biträdets och företrädarens tidtabeller.

2.2 Intervjuare
Intervjuaren ska noggrant sätta sig in i tidigare material samt skaffa
landsinformation före intervjun. När intervjun börjar ska intervjuaren
försäkra sig om att den asylsökande blivit upplyst om intervjuns syfte
och betydelse samt om de övriga närvarandes roller.
Intervjuaren har som uppgift att leda intervjun. Intervjuaren svarar för att de omständigheter som är relevanta för att ett beslut skall
kunna fattas utreds i intervjun4. Intervjuaren upprättar ett intervjuprotokoll och fyller eventuella luckor och justerar felaktiga uppgifter vid
genomgången av protokollet.

2.3 Tolk
Tolkens uppgift är att endast fungera som tolk, dvs. att muntligt överföra meddelandet från ett språk till ett annat. Tolken har tystnadsplikt.5
Enligt tolkens etiska regler ska tolken vara objektiv och opartisk. Tolken
kan inte ta ställning i en fråga och inte heller ge råd. Tolken skall svara
för att målspråkets innehåll överensstämmer med källspråkets. Tolken
är inte skyldig att utföra andra uppdrag än tolkningsuppdraget.

2.4 Biträde
Det är biträdets uppgift att före intervjun informera sökanden om
dennes rättigheter och skyldigheter och om asylförfarandet. Alla som
söker asyl ska ha möjlighet till ett personligt möte med sitt biträde,
där man går igenom sökandens individuella skäl och kommer överens
om biträdet ska närvara i intervjun.

4
5

Se utredningsskyldighet, 7§, utlänningslagen, 31 § lagen om förvaltningsförfarande.
Om tolkens och biträdets tystnadsplikt föreskrivs i 13 § i förvaltningslagen (434/2003).
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Den asylsökande har rätt att använda biträde i intervjun. Biträdet
har som uppgift att försäkra sig om att asylskälen utreds tillräckligt
under intervjun. Biträdet kan ställa kompletterande frågor och ingripa
i frågor som eventuellt äventyrar personens rättsskydd, till exempel
när tolken uppenbart tolkat fel eller en inkorrekt anteckning införs i
protokollet. Biträdets uppgift är att lyfta fram sådana omständigheter
och saker som talar för den asylsökande.
Enligt juristens etiska regler skall juristen hålla sig till sanningen. Juristen skall i sitt arbete uppföra sig sakligt och verka opartiskt.
Juristen får inte avslöja konfidentiell information om klinten som har
kommit till hans kännedom utan dennes samtycke.6 Biträdets tystnadsplikt innebär också att biträdet inte får lämna uppgifter till beslutsfattare utan sökandens samtycke.

2.5 Företrädare för asylsökande barn
Migrationsverket utser en företrädare till ett barn som i Finland söker
asyl utan vårdnadshavare eller annan legal företrädare (26 § i integrationslagen). Enligt lagen är det företrädaren som för den talan som
ankommer på vårdnadshavaren i saker som rör barnets person, till exempel i asylintervjun. En intervju kan således inte anordnas utan företrädarens närvaro. Företrädaren har som uppgift att bevaka barnets
intressen med beaktande av barnets nationella, språkliga, religiösa
och kulturella bakgrund. Företrädaren ansvarar även för anskaffningen
av rättslig hjälp före intervjun och inkallar biträdet till intervjun vid behov.

2.6 Socialarbetarens roll i intervjuer med minderåriga
asylsökande
Flyktingförläggningens socialarbetare som sköter barnets ärenden kan
delta i asylintervjun. Migrationsverket bereder socialarbetaren möjlighet till detta. Om socialarbetaren deltar i intervjun får han ge sin syn
på hur barnets intressen har tagits tillvara. Socialarbetaren kan också
ge Migrationsverket ett utlåtande om hur barnets intressen i sökandens fall kan tas tillvara på bästa sätt.

6

Juristernas etiska regler finns i sin helhet till exempel på Finlands Juristförbunds webbsidor
www.lakimiesliitto.fi (på finska).
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3 Åtgärder
före asylintervju

3.1 Flyktingförläggningens uppgifter
Flyktingförläggningens uppgift är att informera de asylsökande om
asylintervjun, delge sökanden kallelsen till intervjun och ordna de
praktiska researrangemangen.
Sökanden är före intervjun mest i kontakt med anställda på flyktingförläggningen som därför har en viktig roll i uppbyggandet av förtroende för myndigheter och som informationsgivare. Det rekommenderas att anställda på förläggningen går igenom intervjuns viktigaste
frågor med sökanden, flera gånger om det behövs. Sökandens språkkunskaper är ofta bristfälliga, de befinner sig i en främmande kultur
och de mottar en hel del ny information. Social- och hälsovårdspersonalen som arbetar vid flyktingförläggningarna har också en central roll
att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera sökande som traumatiserats och lider av psykiska problem.
Med stöd av integrationslagen skall flyktingförläggningen så snart
som möjligt informera de asylsökande om rätten till biträde.7 Varje
asylsökande bereds tillfälle till infomöte med en jurist. Asylsökande
skall även beredas möjlighet till ett personligt möte med sitt biträde
före intervjun. Det skall vara lätt att boka en tid med biträdet och särskilt sökande som befinner sig i en utsatt situation skall få hjälp med
att boka tid.
Sökande bör redan på flyktingförläggningen informeras om intervjutillfället och om intervjuarens, tolkens och biträdets roll och
tystnadsplikt. Det kan vara bra att påpeka att intervjun utförs av
Migrationsverkets intervjuare och att sökanden inte behöver vara rädd
för intervjun eller intervjuaren. Intervjuaren är inte polismyndighet
utan Migrationsverkets handläggare som specialiserat sig i prövning
av asylskäl.
Det kan även vara bra att berätta om tolkens tystnadsplikt och om
tolkens opartiskhet och roll i intervjun. För sökanden bör poängteras
att tolken inte är anställd av Migrationsverket. Sökanden skall uppmuntras till att berätta om eventuella förståelsesvårigheter. Om sökanden på flyktingförläggningen uttrycker en önskan om tolkens kön eller
dialektområde, skall dessa meddelas till Migrationsverket.
7

Asylsökande skall så snart som möjligt informeras om organisationer eller grupper som ger rättshjälp i fråga om mottagningsomständigheter och asylärenden.” Lag om främjande av invandrares
integration samt mottagande av asylsökande 9.4.1999/493, 19 f § (27.5.2005/362).
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Sökanden bör ges möjlighet att besöka en sjuksköterska före intervjun. För att intervjun ska lyckas är det viktigt att Migrationsverket får
information om sökandens psykiska och fysiska hälsa, i synnerhet om
den kan påverka intervjun och sökandens möjlighet att berätta om
sina asylskäl. (Se punkt 5.1.1 nedan)

3.2 Biträdets uppgifter
I mötet som ordnas före asylintervjun skall biträdet tydligt förklara
asylintervjuns syfte och betydelse och informera om sökandens rättigheter och skyldigheter. Biträdet skall berätta om vilka roller intervjuaren, tolken och biträdet har och om deras uppgifter i intervjun.
I mötet som ordnas före asylintervjun skall biträdet alltid informera
om sökandens rätt att använda biträde i asylintervjun. Man bör också
tydligt komma överens om biträdet ska närvara vid intervjun.
Om sökanden efter mötet ännu vill fundera över saken, skall biträdet ge sökanden anvisningar om hur han skall gå tillväga om han
beslutar sig för att biträdet skall närvara vid intervjun. Sökanden skall
informeras om att anmälan skall ges i god tid för att biträdet skall
hinna förbereda sig för intervjun. Beslutet om användning av biträde
bör huvudsakligen göras under det första mötet för att intervjun ska
kunna ordnas så smidigt som möjligt.
När sökanden och biträdet kommer överens om biträdets närvaro i
intervjun, skall detta omedelbart meddelas Migrationsverket. Anmälan
görs per fax till Migrationsverket eller om intervjuplatsen är känd, direkt till resultatområdets intervjukoordinator.
I strävan att främja den asylsökandes rättsskydd och utredningen
av asylskäl är det viktigt att biträdet träffar den asylsökande på förhand för att kunna gå igenom grunderna för asylansökningen.
Biträdet skall före intervjun meddela Migrationsverket vilka önskemål sökanden har beträffande tolkningsspråk eller -dialekt, tolkens kön
eller något annat som rör tolkningen eller tolken. Migrationsverket
bör före intervjun också informeras om sökandens hälsotillstånd,
medicinering eller andra omständigheter som kan påverka intervjuns
gång.

3.3 Intervjudatum
Asylintervjun ordnas utan onödigt dröjsmål. Intervjun bör dock inte
ordnas innan sökanden deltagit vid ett infomöte om sina rättigheter
och skyldigheter.
Samtliga som deltar i asylintervjun bör informeras om intervjutillfället i god tid. Även praktiska researrangemang skall beaktas. I praktiken skall sökanden få meddelandet om intervjun minst två veckor
före, om sökanden vill att ett biträde närvarar vid intervjun. Om biträ11

det har anmält sitt deltagande i intervjun, skall man komma överens
om intervjuns datum.
Enligt Migrationsverkets asylanvisningar skall man försöka använda
en erfaren kvinnlig tjänsteman och tolk om en kvinnlig asylsökande
har svårt att i ansökan ange alla asylskäl på grund av sina upplevelser
eller sin kulturella bakgrund.8
Sökandens önskemål beträffande kön eller dialektområde beaktas
och följs alltid om det finns tillgång på tolkar och om önskemålet inte
orsakar dröjsmål i handläggningen av ärendet. Om Migrationsverket
avslår önskemålet om tolk, skall detta antecknas i ansökningshandlingarna.
Om ett äkta par eller sambopar söker internationellt skydd, skall
parternas höras var för sig och individuellt.9

3.4 Kallelse till asylintervju
I den kallelse till intervju som för närvarande används står det att det
är frågan om en kallelse till en asylintervju, där man utreder de skäl
som den sökande har för att söka asyl och uppehållstillstånd. I kallelsen anges intervjuarens namn och tolk/tolkningsspråk, datum för intervjun, tid och plats. Kallelsen innehåller centrala lagpunkter som rör
intervjun och skyldigheten att bidra till utredandet och att infinna sig
samt uppgifter om biträdet och tolkningen.
Vidare skall det i kallelse klart och tydligt anges att alla som deltar i
intervjun är bundna av sekretess. Förutom tolkningsspråket ska också
tolkningssättet anges (om video- eller telefontolkning), tolkens kön
och eventuellt vilken dialekt tolken talar (t.ex. sorani/Iran, sorani/Irak).
I kallelsen bör också anges att önskemål om tolkens kön eller dialekt
skall omedelbart meddelas till Migrationsverket. Det bör också anges
om biträdet enligt Migrationsverkets uppgifter kommer att delta i intervjun och namnet på det eventuella biträdet.

3.5 Bilagor till kallelse
För att all information till asylsökande skall vara så enhetlig som möjligt rekommenderas att det till kallelsen bifogas lättlästa anvisningar
som rör intervjun, sökandens rättigheter och skyldigheter samt praktiska arrangemang kring intervjudagen. Anvisningarna bör översättas
till de vanligaste språken som används i asylintervjuer. En lättläst anvisning underlättar även för sökanden som inte bokar en separat tid
med ett biträde.

8
9

Asylanvisning, punkt 10.9.3.
Ibid
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Anvisningarna bör innehålla en karta till Migrationsverkets kontor
och en bild av byggnaden. På kartan bör även buss- och/eller tågstationer märkas ut, telefonnummer till ortens taxi och ges information
om parkeringsmöjligheter.

3.6 Delgivning av kallelse till asylintervju
Sökanden delgivs kallelsen till intervjun omedelbart på flyktingförläggningen på det språks om sökanden förstår. För analfabeter och även
andra sökande vid behov skall förklaras vad som står i kallelsens bilaga.
Delgivningen av kallelsen registreras i det finska Migrationsverkets
MAREK- eller UMA-register och intervjukoordinatorn meddelas per epost om delgivningen.
Det är viktigt att följande saker gås igenom med sökanden när han
mottar delgivningen:
Skyldigheten att bidra till utredningen och infria sig
Om sökanden har ett välgrundat skäl till varför han inte kan infinna sig till intervjun på angivet datum, skall detta omedelbart
meddelas Migrationsverket. Vid behov skall de anställda vid flyktingförläggningen hjälpa sökanden att göra en anmälan.
Tolkning
Om den asylsökande uttrycker en önskan om tolkens kön eller dialekt, skall den person vid flyktingförläggningen som delgett kallelsen meddela Migrationsverket omedelbart om detta.
Biträde
När kallelsen delges skall Migrationsverket säkra sig om att sökanden är informerad om sin rätt att använda biträde. Senast i detta
skede är det viktigt att försäkra sig om att sökanden har blivit informerad om sin rätt att använda biträde i intervjun och att biträdet
bokas. Sökanden informeras tydligt om hur biträdet bokas och vid
behov kan sökanden få hjälp med bokningen.
Intervjudagens tidtabell
En intervju kan vara en hel dag och därför kan det vara bra att ha
med sig något att äta. Sökanden informeras om att det hålls ett avbrott för lunch och att pauser kan tas allt efter behov. Sökanden informeras om det finns möjlighet att värma upp mat eller koka kaffe
eller te och om det i närheten av intervjuplatsen finns en mataffär
eller en lunchrestaurang.
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Ordnande av barnvakt
Flyktingförläggningen skall senast innan kallelsen till intervjun
delges ta reda på om sökanden har behov för barnvakt och meddela Migrationsverket om detta. Sökanden informeras om att det
i regel inte rekommenderas att barn närvarar vid asylintervjun.
Ett barn bör i första hand vara på flyktingförläggningen i sällskap
av en pålitlig person under intervjudagen. Om barnet följer med
sökanden till intervjun är det Migrationsverket som skall ordna
barnvakt under intervjudagen om sökanden och flyktingförläggningen inte kan göra det och om man anser att det är i barnets
intresse att följa med sin vårdnadshavare till intervjun. Även en
anställd vid flyktingförläggningen eller en familjemedlem, släkting eller bekant till sökanden kan följa med till intervjun som
barnvakt.
Det är flyktingförläggningen och sökanden som ansvarar för
att Migrationsverket informerats om behovet av barnvakt och
även för avbokning av begäran om barnvakt, om sökanden skulle
besluta sig för att lämna barnet vid flyktingförläggningen. Om en
avbokning inte görs, står flyktingförläggningen för kostnaderna.
Kontaktuppgifter vid nödfall
Den asylsökande får telefonnumret till flyktingförläggningen och
Migrationsverket, som han vid behov kan kontakta. Den asylsökande skall påminnas om att vid fall av försening skall detta omedelbart meddelas till verket för att tolken och andra som deltar i
intervjun inte ska hinna lämna intervjuplatsen.

3.7 Researrangemang
För en likvärdig behandling av alla asylsökande är det av stor vikt att
resan till intervjuplatsen inte tar för lång tid i anspråk. Migrationsverket
ska försäkra sig om att sökanden har tillräckligt med tid för eventuellt
byte av färdmedel. Om intervjuplatsen ligger långt från sökandens
placeringsort, skall sökanden kunna övernatta i närheten av intervjuplatsen. Då bör flyktingförläggningarna komma överens om hur sökanden skall ta sig till intervjun följande morgon (t.ex. med taxi eller köras
av någon på den tillfälliga flyktingförläggningen) och om sökanden
skall övernatta i flyktingförläggningen närmast intervjuplatsen även
efter intervjun. Det rekommenderas att sökanden som har svårt att ta
sig till intervjun på grund att dåliga trafikförbindelser ges möjlighet till
övernattning i närliggande flyktingförläggning även natten som följer
efter intervjun. Detta skulle även säkra att intervjun med säkerhet kan
slutföras och att ingen part behöver påskynda intervjun för att hinna
med sitt färdmedel för hemresan.
14

Resrutten, färdmedel och tidtabellerna skall förklaras till sökanden
på det språk som han förstår. De praktiska arrangemangen kring resan
bör gås igenom med sökanden, för att ingen osäkerhet ska råda om
sökanden klarar av att ta sig till intervjun.
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4 Tolkning vid asylintervju
Migrationsverket följer de tolkavtal som ingåtts mellan inrikesministeriet och vissa tolkcentraler. Av en tolk som tolkar vid en asylintervju
krävs en yrkesexamen för kontakttolkar eller god kännedom om asylärenden. Tolkarna bör regelbundet erbjudas utbildning om asylförfarandet. Utbildningen skulle kunna fokusera på de ämnesområden som
ofta förekommer i asylintervjuer, till exempel militär- och vapenterminologi och politiska och medicinska termer.
En tolk som anlitats av myndighet får inte vara en person vars relation till den berörda parten eller ärendet är av sådan natur att hans eller hennes trovärdighet av denna orsak äventyras eller att den berörda
partens säkerhet kan äventyras. 10
En lyckad tolkning är förutsättningen för en lyckad asylintervju. För
att tolkningen skall lyckas väl krävs det att tolken är språkligt och yrkesmässigt komptent och dessutom att tolken och den som ska tolkas
har förtroende för varandra.
Tolkning är inte bara ett mekaniskt översättande av ett språk, utan
det är också tolkning från en kultur till en annan.
Det skall även fästas vikt vid att tolken är insatt i den dialekt som
ska tolkas, ifall det är frågan om ett språk som talas inom en större region och inom olika etniska grupper.
Det är viktigt att tolken informeras, inte bara om vilket språk som
ska tolkas, men även om sökandens ursprungsland och vid behov om
vilken dialekt sökanden talar, ifall man vet vilken dialekt det är frågan
om och om man anser att det har betydelse för tolkningen. Tolken bör
även informeras om sökandens kön och om sökanden är minderårig.
När intervjun börjar informeras sökanden om tolkningens grundprinciper, tolkens yrkesroll och uppgift och om de saker som inte hör
till tolkens uppgift. Det är viktigt att alla som deltar i intervjun är medvetna om principerna och att dessa efterföljs. Genom att deltagarna
håller ögonkontakt med varandra blir kopplingen större och då är det
uttryckligen de personer som ska tolkas som diskuterar. Intervjuaren
skall därför tala till sökanden och inte till tolken när han ställer sina
frågor.
Innan intervjun börjar skall intervjuaren försäkra sig om att sökanden förstår tolken och att tolken förstår sökanden. Till sökanden skall
poängteras vikten av att berätta om alla förståelsesvårigheter. Tolken
skall berätta om sökanden använder uttryck som inte kan tolkas ordagrant.
10 10 § 2 mom. utlänningslagen.
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Före, efter och under intervjun skall biträdet, tolken och flyktingförläggningens anställda fästa särskild vikt vid eventuella förståelsesvårigheter eller förtroendeproblem. Dessa skall vid behov meddelas
Migrationsverket. Sökandens misstro gentemot tolken och förståelsesvårigheter kan av myndigheten passera obemärkt, eftersom sökanden
av naturliga skäl inte kan förmedla sin egen misstro gentemot tolken
genom samma tolk.
Tolkningen i en asylintervju sker i jag-form, dvs. tolken talar i den
person som sökanden, intervjuaren eller biträdet använder (t.ex. jag
blev arresterad) och det som tolkas kan inte ändras till tredje person
(t.ex. han blev arresterad).
Det ingår inte i tolkens uppgift att läsa något direkt ur papperet,
utom då man går igenom protokollet och därför får man inte heller
be tolken att göra detta.
De som anlitar tolk skall tänka på att kunder som kommer från en
främmande kultur ofta vill vara artiga och att de då i diskussionen till
exempel kan nicka med huvudet för att visa att de har förstått det
sagda. Det kan hända att saken ändå är oklar för sökanden, men att
det inte hör till kulturen att avslöja att man inte förstår.
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5 Asylintervjun
5.1 Att bemöta asylsökande
När en intervju påbörjas med en asylsökande skall man tänka på att sökanden kan uppleva intervjun som skrämmande och hotfull. Sökanden
vågar inte alltid säga att han eller hon inte kommer ihåg eller inte kan
uttrycka något. Om en svår fråga upprepas flera gånger och tjänstemannen t.ex. blir irriterad, kan sökanden ge ett slumpmässigt svar
för att komma ur den svåra situationen. Detta kan hända särskilt om
man ber den sökande ge ett exakt datum för en händelse. Om en svår
fråga upprepas flera gånger kan det medföra att sökanden blir helt
låst och klarar inte av att svara på frågan alls. Om personen har traumatiska erfarenheter från förhör i sitt hemland kan intervjun påminna
om de traumatiska erfarenheterna.
Speciellt de sökanden som hör till utsatta grupper kan ge sådana
svar som de antar att intervjuaren vill höra. Intervjuaren skall undvika
att ställa ledande frågor som får sökanden att övertolka eller ändra
sin berättelse för att fylla luckor eller bristfälliga uppgifter. Intervjuaren
och biträdet skall även vara försiktiga med att tolka sökandens svar allt
för mycket.
I mötet med asylsökande skall sökandens ålder, utbildningsnivå, familjebakgrund, kultur, religion och eventuella traumatiska erfarenheter beaktas. Sökandens kulturella bakgrund och utbildningsnivå skall
beaktas i synnerhet i frågor som rör tidsbegrepp.
Om man använder en karta i intervjun skall sökandens ålder, utvecklings- och utbildningsnivå och kulturella bakgrund beaktas.
Intervjuaren skall fråga sökanden om han är van att använda karta och
om han kan tyda den.
Den asylsökande kan ha traumatiska erfarenheter från sitt hemland
eller från resan till Finland. Hälsovårdsenheterna vid flyktingförläggningar har för närvarande inte tillräckligt med resurser för att ordna
alla de tjänster som de asylsökande behöver och det finns oftast inte
tillgång på uppgifter om sökandens hälsotillstånd före intervjun. Då
sökanden kan ha upplevt tortyr och våld och den psykiska och fysiska
hälsan också av andra skäl kan vara dålig, skall intervjuaren alltid vara
medveten om att sökanden kan vara traumatiserad eller för övrigt ha
dålig psykisk hälsa.
11

11 Enligt en färsk undersökning har 57 % av alla vuxna upplevt tortyr och våld. Ilkka Pirinen:
”Asylsökandes hälsotillstånd. Undersökning av Utlänningsbyrån vid Tammerfors stads hälsovårdsenhet” (2008) Doktorsavhandling om 170 asylsökandes hälsotillstånd som anlänt till Finland 20032004, deras erfarenheter om tortyr och annan våld och användning av hälsovårdstjänster.
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5.1.1 Traumatiserade sökande

I den nuvarande asylprocessen är de traumatiserade sökandens ställning den svagaste i likhet med andra sårade grupper när beslutet om
asyl fattas på grundval av skäl som anges under intervjun. När man
intervjuar en traumatiserad sökande skall man fästa särskild vikt vid att
bemötandet sker sakligt och försöka skapa en positiv och lugn atmosfär. Det är viktigt att vara medveten om att en traumatisering framkommer på olika sätt hos olika personer.
Det är alltid svårt att berätta om traumatiska upplevelser.
Sökandens ovillighet att svara och tala om vissa saker kan ha att göra
med ett trauma som sökanden upplevt. En traumatiserad person kommer ofta helt enkelt inte ihåg den traumatiserande upplevelsen och
kan därför inte heller berätta om saken. En traumatisering kan påverka
förmågan att berätta om detaljer och i kronologisk ordning. En person
som upplevt något traumatiskt berättar ofta om händelsen som en
utomstående person, utan en känsla av att ha upplevt händelsen själv,
vilket kan få berättelsen att framstå som osann. Personen kan också få
starka känslomässiga utbrott när han berättar om traumat, personen
kan till exempel börja gråta eller drabbas av ångest. Ibland kan det
hända att sökanden måste komma ifrån situationen för en stund.
I intervjun bör tjänstemannen försöka utreda åtminstone om det
hänt något farligt som sökanden för tillfället inte kan berätta närmare
om. Om sökanden har möjlighet eller motivation för terapi, skall han
ges tillfälle att komplettera sin berättelse för den traumatiska upplevelsens del, genom ett utlåtande av en psykiater eller annan terapeut.
Observeras bör att sökandens möjlighet att få vård är mycket olika,
beroende på vilken flyktingförläggning de sökande har placerats i.
Biträdet och anställda vid flyktingförläggningen borde fästa vikt vid
att den sökandens motivation och behov för vård utreds och att utlåtande begärs i ett så tidigt skede som möjligt. Målet är att ett utlåtande om traumatiska erfarenheter och andra psykiska problem fås
före intervjun.
I intervjun med en traumatiserad person skall man fästa vikt vid att
sökanden har förtroende för den tolk som deltar i intervjun. Misstro
gentemot tolken och feltolkning av sökandens ord kan leda till att hela
intervjun misslyckas.
Samtliga intervjuare skall få utbildning i identifiering och bemötande av en traumatiserad person. Intervjuaren bör vara medveten om
vad ett trauma och ett psykiskt handikapp innebär och hur de påverkar personens förmåga att berätta om händelser. Även andra personer
som arbetar med asylsökande bör få utbildning i identifiering av trauman och i förståelsen för hur traumatiseringen tar sig uttryck och hur
traumatiserade personer skall bemötas. Intervjuarna bör också utbildas
i psykets förvarsmekanismer (till exempel dissociation). En traumatise19

rad person kan ha svårt för att lyssna på eller förstå upplevelser som
anknyter till extrem våld, till exempel tortyr, våldtäkt eller krig. Även
intervjuarens egna psykiska försvarsmekanismer påverkar sökanden.

5.2 Inledande åtgärder vid asylintervju
Innan intervjun börjar skall man se till att intervjurummet har bokats
och att rummet har vädrats och att det på alla sätt bidrar till att skapa
en god atmosfär för intervjun.
Det första mötet med sökanden sker utanför rummet när sökanden
kallas in och man hälsar på varandra. Intervjuaren och sökanden skall
helst skaka hand om inte sökanden motsätter sig detta av religiösa eller kulturella skäl. I bemötandet av sökanden skall man alltid försöka
skapa en saklig, lugn och konfidentiell atmosfär.
Efter presentationen kan det vara bra att föra en fri diskussion med
sökanden, t.ex. om hur resan till intervjun gick för att lätta upp på
stämningen. Då får sökanden tillfälle att byta några ord med intervjuaren före den egentliga intervjun, vilket kan släppa den spänning
som sökanden upplever. En fri diskussion säkrar också att tolken och
sökanden förstår varandra. Den egentliga intervjun avskiljs från den
fria diskussionen genom att intervjun spelas in.
För att minska alla störande faktorer kan det vara bra att påminna
om att mobiltelefonerna ska vara stängda och att deltagarna ska undvika all onödig konversation och t.ex. pappersprasslande.
Vad händer på intervjudagen
Sökanden informeras om att intervjun utförs av en tjänsteman från
Migrationsverket, intervjuaren, och att han har utredningsplikt.
Intervjuaren måste därför ställa tilläggsfrågor om han upptäcker en
eventuell motstridig uppgift i berättelsen eller om en viktig faktor
för utredandet av ärendet är oklar.
Intervjuaren upprättar också ett intervjuprotokoll. När
Migrationsverket prövar ärendet och senare ger sitt beslut fattas
det på grundval av de saker som införts i intervjuprotokollet och
annat material som tillförts ärendet. Sökanden informeras om att
protokollet gås igenom när intervjun avslutas, på så sätt att tolken
läser upp allt som antecknats och att eventuella felaktiga uppgifter
kan och skall korrigeras.
Sökanden informeras om pauser som hålls med lämpliga mellanrum. En lunchrast hålls om minst en av de som deltar i intervjun
så kräver. Sökanden, tolken och biträdet kan även be om en extra
paus om de så önskar.
Det är bra att betona att det finns tillräckligt med tid för intervjun. Om man vid intervjuns början meddelar hur länge tolken kan
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stanna, kan det vara bra att påpeka att man kan fortsätta intervjun
en annan dag om det skulle behövas.
Tolkning
Vid tolkningen skall man fästa vikt vid hur parterna placeras. Det
är viktigt att sökanden inte får ett intryck av ett förhör. Alla parter skall kunna höra varandra obehindrat. Bäst är en s.k. triangelplacering, där tolken sitter vid bordets ände. Tolken får inte sitta
bredvid intervjuaren på samma sida av bordet, mittemot sökanden. Triangelplaceringen framhäver tolkens ställning som en neutral part i intervjun.
Sökanden informeras om tolkningens grundprinciper, i vilket
det centrala är tolkens roll som budskapsförmedlare. Tolken är en
objektiv, opartisk person med tystnadsplikt. Tolken kan inte ta ställning i en fråga och inte heller ge råd.
Vid intervjuns början säkras med en fråga att sökanden förstår
tolken och att tolken förstår sökanden. För parterna betonas vikten
av att berätta om det är något som de inte förstår.
Sökanden informeras om att det med jämna mellanrum hålls
pauser i tolkningen för att tolkningen ska vara så noggrann som
möjligt, och för att tolken inte skall tolka allt för långa helheter.
Om tolkningen är en videotolkning informeras sökanden om
var tolken befinner sig; till exempel i Migrationsverkets intervjurum
i Helsingfors, där ingen annan är närvarande. Videon spelas inte in
och den kan inte spelas upp efterhand.
Informering om sökandens rättigheter och skyldigheter
Vid intervjuns början säkras att sökanden förstår syftet och betydelsen av intervjun, sina rättigheter och skyldigheter och de närvarande parternas roller i intervjun.
Intervjuaren skall gå igenom sökandens rättigheter och skyldigheter som finns upplistade på intervjuprotokollets framsida.
Intervjuaren skall uttrycka sig tydligt och beakta sökandens individuella situation, till exempel ålder och utbildningsbakgrund samt
sökandens eventuella utsatta ställning.
Intervjuaren och tolken har tystnadsplikt och samma tystnadsplikt gäller även biträdet, företrädaren och socialarbetaren.
Rätt till biträde och biträdets tilläggsfrågor
Sökanden har rätt till biträde vid intervjun. Innan den egentliga intervjun börjar bereds sökanden tillfälle för diskussion med sitt biträde. Sökanden informeras om att biträdet som deltar i intervjun
har möjlighet att ställa kompletterande frågor och att sökanden
kan be om en paus för diskussion med sitt biträde. Innan intervjun börjar kommer intervjuaren överens med biträdet om i vilken
21

ordning eventuella kompletterande frågor ställs, till exempel efter
varje sakhelhet 12.
Viktigt att berätta om svåra upplevelser
Sökanden skall påminnas om vikten av att även berätta om svåra
saker som sökanden själv eller närstående upplevt, även om det
ofta kan vara mycket svårt för sökanden. Migrationsverket har
möjlighet att skaffa uppgifter om den allmänna situationen och
omständigheterna i sökandens hemland även på annat sätt, men
för intervjun och asylansökan är det viktigt att sökanden själv presenterar all väsentlig fakta och redogör för sina erfarenheter. Dessa
fakta kan beaktas i prövningen endast om sökanden berättat om
dem i intervjun.
Viktigt att berätta sanning
Sökanden skall påminnas om vikten av att berätta sanning i intervjun. Det ligger i sökandens eget intresse att berätta sanning om
all fakta som kan ha en betydelse för beslutet om asyl. Om det
senare kommer fram att sökanden gett felaktiga uppgifter, minskar
det ansökans trovärdhet och ett eventuellt uppehållstillstånd som
redan beviljats kan dras in.
Inspelning av intervjun
Innan intervjun börjar skall sökanden upplysas om att intervjun
spelas in. Det kan det vara bra att berätta att det finns en bandspelare på bordet för att intervjun spelas in och att man vid behov kan
kontrollera det som sagts.
Sökanden skall upplysas om det finns en kamera i intervjurummet, och att kameran inte spelar in ljud. Då kan man upplysa om
att samtliga intervjurum har kamera av säkerhetsskäl och att bilden
inte används när ett beslut fattas i ärendet.
Sökandens eller andra närvarandes eventuella kommentarer om
inspelningen antecknas i intervjuprotokollet.13
Intervju för fastställande av identitet, resrutt och förutsättningar
för inresa
Sökanden skall tillfrågas om han vill ändra eller lägga till något i protokollet som upprättats vid polisens (och/eller av
Gränsbevakningsväsendet i Finland) inledande intervju för utredning av identitet, resrutt och inresa till landet.

12 Asylanvisning, punkt 10.9.6. s. 29.
13 Asylanvisning, punkt 10.9.4. s. 28.
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5.3 Asylintervjuns gång
Intervjun inleds med att den sökande med egna ord berättar om varför han har lämnat sitt hemland.
Sökanden bör ges god tid att redogöra för sina asylskäl. Tolken
och intervjuaren kan dock hjälpa till med att dela upp berättelsen i
avsnitt, så att tolken inte skall behöva översätta allt för långa helheter.
Sökanden skall i regel inte avbrytas om han håller sig till sådana saker
som har betydelse för utredningen av ärendet. Om den sökande klart
berättar om oväsentliga saker kan intervjuaren styra intervjun till det
som är väsentligt. Även om den sökande bör ges tillfälle att så fritt
som möjligt berätta om sina asylskäl, kan intervjuaren ställa kompletterande frågor ifall något är oklart.
5.3.1 Skyldighet att utreda och medverka

För att ärendet ska kunna utredas korrekt krävs tilläggsfrågor.14
Oklarheter och generella saker i sökandens berättelse måste utredas
genom tilläggsfrågor.
Med tanke på sökandens skyldighet att bidra till utredningen av
sitt ärende skall sökandens individuella egenskaper och utsatta ställning beaktas i den mån som de kan påverka sökandens förmåga att
bidra till utredningen av ärendet.
5.3.2 Att ställa frågor

Frågorna skall ställas klart och tydligt och de skall ställas en i taget.
Frågorna ska vara öppna och det får inte vara ledande på något sätt.
Intervjuaren kan vid behov avvika från protokollunderlaget15 både
vad gäller frågornas innehåll och utformning och i vilken ordning frågorna ställs. Protokollet innehåller en hel del frågor och begrepp, till
exempel frågor om tortyr och politisk verksamhet som kan behöva
förklaras för sökanden. Frågorna ställs och utformas allt efter sökandens svar och inte efter förteckningen med frågor.
Vid behov förklaras syftet med frågorna för sökanden. Detta kan
behövas då man med frågor om ortnamn vill utreda om sökanden
verkligen kommer från den ort han anger. Då bör sökanden ges tillfälle att även med egna ord berätta om sin hembygd.
Om ortens läge, som har väsentlig betydelse för sökandens asylutredning förblir oklar, kan intervjuaren fråga vilka andra större orter
eller städer finns i närheten och om ressättet till dessa och datum.
Intervjuaren kan till exempel fråga vilka större städer sökanden har be-

14 Asylanvisning, punkt 10.9.6. s. 29.
15 I asylintervjun används Migrationsverkets blankett för asylintervjuer, och ett protokollunderlag.
Blanketterna är utformade för att styra intervjun. Asylanvisning 10.4. s. 24.

23

sökt och hur han har rest dit. Intervjuaren kan också försöka lokalisera
orten med hjälp av floder, sjöar, hav, berg och andra landmärken.
Om sökanden inte kommer ihåg exakt datum för resan, kan det
utredas i förhållande till andra viktiga händelser i sökandens liv, till exempel ett barns födelse eller flytt till annan ort. Sökanden borde hitta
sådana här fasta punkter i sitt liv och komma ihåg händelser av detta
slag.
Enligt 97 § 4 mom. i utlänningslagen skall intervjuaren särskilt fråga
sökanden hur han förhåller sig till en eventuell avvisning till ett tryggt
asylland eller till ursprungslandet samt till återreseförbud. Denna skyldighet uppfylls då intervjuaren frågar sökanden om han motsätter sig
en avvisning och återreseförbud. Frågorna om hur sökanden förhåller
sig till ovan nämnda kan vara besvärande för sökanden och de bör
undvikas. Det är viktigt att för den asylsökande betona att frågorna
om avvisning och återreseförbud ställs till alla. Vidare skall intervjuaren
fråga sökanden om vad han tror kommer att hända om han sänds tillbaka till ursprungslandet.
Intervjuaren skall även fråga sökanden om andra skäl som kan vägas in i bedömningen av uppehållstillstånd.16 . Intervjuaren skall informera sökanden om vikten av att sökanden berättar om eventuella
hälsoskäl, studier eller arbetsplats, om familjemedlemmar eller andra
släktingar och band i Finland, eftersom dessa kan vara avgörande för
ärendets utgång.
5.3.3 Biträdets tilläggsfrågor

Innan intervjun påbörjas kommer intervjuaren överens med biträdet
om i vilken ordning tilläggsfrågorna ställs, till exempel efter varje sakhelhet.17 Detta ger en bra förutsättning för en lugn intervjumiljö.
Intervjuaren ger en signal till biträdet när en tilläggsfråga kan ställas. Biträdets tilläggsfrågor kan i allmänhet ställas efter intervjuarens
egna frågor om en sak eller en sakhelhet. Biträdet kan be om att få
ställa tilläggsfrågor även under intervjuns gång, men det är då intervjuaren som beslutar om saken. Ifall biträdet inte får ställa en tilläggsfråga vid begäran, skall detta på biträdets begäran antecknas i protokollet.
Med tanke på utredningen om asylskälen och sökandens rättsskydd är det bäst att biträdet ställer tilläggsfrågorna i samband med
en lämplig sakhelhet. Att ställa frågorna vid slutet av intervjun är ett
dåligt alternativ, eftersom intervjuerna kan pågå i flera timmar och dagar. För sökanden kan det vara förvirrande att i slutet av intervjun gå
tillbaka till sakhelheter som behandlats långt tidigare. Det kan hända

16 97§ 4 mom. utlänningslagen.
17 Asylanvisning, punkt 10.9.6.
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att intervjuaren inte ställer alla frågor som kan ha betydelse för utredandet av ärendet. Om frågorna ställs i slutet av intervjun kan den bli
onödigt förlängd då det kan ta tid att utreda vilken punkt behöver
uppklaras. En tilläggsfråga som ställs vid ett lämpligt tillfälle bidrar till
att saken kan utredas snabbt.
5.3.4 Asylintervju med äkta par

När ett äkta par eller sambopar söker asyl skall paret intervjuas var för
sig och individuellt. Samma tystnadsplikt gäller även sökandens familjemedlem. Uppgifterna om asyl får inte lämnas till en familjemedlem
utan sökandens samtycke. Sekretessen gäller på grundval av sökandens och sökandens familjemedlemmars säkerhet.18
Intervjuaren skall alltid beakta att makarna kan ha individuella skäl
för asylansökan som makarna inte vill att den andra ska ha vetskap
om. Skälet kan t.ex. vara sexuellt våld som den andra makan har upplevt eller våld i en närrelation. I asylanvisningen finns inskrivet att makar skall tillfrågas om de önskar ett separat beslut i ärendet och denna
önskan skall i så fall bifallas.
5.3.5 Att avbryta asylintervjun och fortsätta intervjun en annan dag

Det finns inte alltid möjlighet att ändamålsenligt utreda sökandens asylskäl under en dag. Ifall sökanden rest till intervjutillfället
en lång väg, kan intervjun fortsättas följande dag om de andra parterna (intervjuare, tolk, biträde) samtycker till att fortsätta intervjun.
Migrationsverket skall tillfråga närmaste flyktingförläggning om sökanden tillfälligt kan placeras där. Sökandens flyktingförläggning bör
också tillfrågas om sökanden kan övernatta på intervjuorten på ett hotell.
Intervjun avbryts om sökanden eller tolken inte har tillräckliga kunskaper i språket som ska tolkas för att asylskälen ska kunna utredas tillförlitligt. Intervjun avbryts även i fall där sökanden infinner sig berusad
eller drogpåverkad till intervjutillfället.19
Intervjun avbryts även om sökanden får ett sjukanfall eller i motsvarande situation, till exempel om sökanden får en panikattack.
Sökanden tillfrågas om han är förmögen att fortsätta intervjun. Saken
antecknas i protokollet.20
Om det framkommer att sökanden av skäl som beror på sökandens sjukdom, störning i sökandens psykiska funktion eller hälsotillstånd eller att sökanden av annat motsvarande skäl är oförmögen att
redogöra för de grunder på vilka han söker asyl, avbryts intervjun och
18 Se punkter 10.9.3., 10.9.6. och 10.9.8 i asylanvisningen
19 Asylanvisning, punkt 10.9.7. s. 30.
20 20 Ibid
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flyktingförläggningen som ansvarar för sökandens inkvartering informeras om saken. Flyktingförläggningen sörjer för eventuella fortsatta
åtgärder som rör anskaffning av god man genom att anmäla behovet
av god man till magistratet.21

5.4 Upprättande av intervjuprotokoll
Intervjuprotokollet förs av intervjuaren som skriver ner sökandens
berättelse i jag-form. När ett protokoll förs skall intervjuaren tänka
på att protokollet ska vara läsbart även för andra än de som deltar i
intervjun. Beslut i ärendet kan fattas av en annan tjänsteman än intervjuaren. Resultatområdets chef skall få tillräckligt med information
om ärendet för att kunna fatta ett beslut. Protokollet skall kunna läsas
av det biträde som inte närvarade i intervjun. Vid en eventuell överklagan av beslutet läser föredragande vid domstolen och domarna
protokollet.
Väsentliga saker för asylansökan berättade av sökanden förs in i
protokollet noggrant och objektivt.22
Det skall av protokollet framgå hur och på vilket språk tolkningen
har skett. I protokollet antecknas om det framkommit faktorer i tolkningen eller mellan sökanden och intervjuaren som kan ha haft en inverkan på förståelsen eller för intervjumiljön.23
5.4.1 Antecknande av frågor

Alla frågor skall i regel antecknas. För att svaret och dess betydelse ska
förstås är det viktigt att veta vad frågan var.
Mindre kompletterande frågor som ställs under intervjun behöver
nödvändigtvis inte antecknas i protokollet.
Exempel:
Alternativ 1 : Alla frågor antecknas.
Sökanden: Jag bröt min vänstra arm när jag föll och tog mig till ett lokalt
sjukhus
Intervjuaren : Vilken arm?
Sökanden: Den vänstra.
Intervjuaren : Var god och fortsätt. Du gick till sjukhuset och... ?
Sökanden: Armen spjälades på sjukhuset och jag kunde gå hem samma
kväll.

21 Ibid.
22 Asylanvisning, punkt 10.5. s. 24.
23 Ibid.
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Alternativ 2: Svaren till mindre kompletterande frågor under berättelsens
gång kan inbäddas i den fria berättelsen.
Sökanden: Jag bröt min vänstra arm när jag föll och tog mig till ett lokalt
sjukhus. Armen spjälades på sjukhuset och jag kunde gå
hem samma kväll.
I situationer som i exemplet ovan, kan små kompletterande frågor
inbäddas mellan svaren i sökandens berättelse för att underlätta läsningen, dvs. att använda det andra alternativet. Om man tror att tilläggsfrågans formulering är betydelsefull för ansökan, skall frågan antecknas.
Om sökanden vägrar att svara på en fråga som ställs, skall det antecknas i protokollet.24
5.4.2 Antecknande i intervjuföljd

Ordningen på frågorna och svaren får inte ändras i ett protokoll som
förs i intervjuföljd, även om sakhelheterna skulle vara utspridda i protokollet. Detta beror på att sambandet mellan eventuella anteckningar
om känslotillstånd och pauser till de saker som behandlas kan försvinna om ordningen ändras.
Det skall även antecknas om sökanden, tolken, biträdet eller företrädaren ber om att få hålla en paus. Dessutom skall tiden för pausen
antecknas och även om en begäran av paus i intervjun ej bifölls.
I protokollet skall även på begäran antecknas om biträdet ber om
att få ställa en tilläggsfråga, som han inte ges tillåtelse att ställa vid
tillfället i fråga.
5.4.3 Antecknande av känslotillstånd

Iakttagelser om sökandens känslotillstånd och hälsa skall antecknas i
protokollet. Saker som antecknas kan till exempel vara att sökanden
gråter, hyperventilerar eller andra problem som sökanden tar upp, till
exempel huvudvärk eller illamående. I slutet av protokollet antecknas
dessutom om problemen fortsatt eller upprepats under hela intervjun
(t.ex. gråt) eller om de har uppkommit vid genomgången av protokollet..
5.4.4 Antecknande av ortnamn och datum

Ortografin i ortnamn varierar mycket. Därför är det viktigt att be sökanden själv skriva ortnamnet om det råder oklarhet om ortnamnets
skrivsätt. Det skrivsätt som sökanden använt antecknas i protokollet.
Dessutom antecknas tolkens eventuella translitterering med latinska
24 Asylanvisning, punkt 10.9.6.
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bokstäver och översättningen i västerländsk form. Om det är frågan
om icke-latinska bokstäver kan det vara omöjligt att anteckna sökandens skrivsätt som sådant i protokollet. Ett papper kan då bifogas till
protokollet där sökanden har skrivit namnet på sitt eget språk.
Om sökanden kommer från ett land som inte använder den västerländska kalendern (t.ex. Iran, Afghanistan, Etiopien) skall datumet
(år, datum och t.ex. månadens namn) antecknas enligt kalendern i
sökandens ursprungsland.

5.5 Genomgång av och ändringar i protokollet
Intervjuaren skall för sökanden betona vikten av protokollets genomgång. Det kan vara bra att hålla en paus före genomgången.
Att hålla protokoll och samtidigt leda intervjun är en mycket krävande uppgift. När protokollet gås igenom är det viktigt att tolken
och biträdet uppmanas att berätta om eventuella brister eller felaktiga
uppgifter som har betydelse för sökandens berättelse.
Saker som tolken tolkat fel, felaktiga anteckningar och missförstånd skall korrigeras utan ändring av protokollanteckningarna. Om
sökanden ändrar sin berättelse vid genomgången av protokollet kan
anteckningen ändras ifall intervjuaren anser att det är nödvändigt.
Ett tidigare svar kan på sökandens eller biträdets begäran kontrolleras i bandinspelningen. Ändringar skall inte vara stilistiska, till exempel
med fet stil.
Det skall av en eventuell ändring tydligt framgå varför anteckningen har gjorts och i en konfliktsituation även om saken har kontrollerats
i bandinspelningen. Om det under intervjun finns misstanke om att
sökanden och tolken inte fullständigt förstår varandra skall man vid
genomgången av protokollet fråga parterna om eventuella förståelsesvårigheter. Intervjuaren skall betona att eventuella förståelsesvårigheter som har betydelse för beslutet skall framkomma i protokollet.

5.6 Asylintervjuns slutliga åtgärder
Sökanden styrker med sin underskrift innehållet på varje sida i protokollet. Med detta säkras att asylskälen har antecknats korrekt och
eventuella missförstånd kan undvikas. Om sökanden vägrar att skriva
under protokollet, skall skälet till vägran antecknas.
Sökanden ges en uppskattning på handläggningstiden för
ärendet och det skall betonas att det endast är en uppskattning.
Handläggningstiden bör inte uppskattas för optimistiskt. Det kan vara
bra att betona att beslutet fattas så snabbt som möjligt. Det uppskattade datumet antecknas i protokollet.
I samband med intervjun kan sökanden ombes att lämna ytterligare utlåtande i sitt ärende, till exempel ett läkarutlåtande. Begäran om
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ytterligare utlåtande skall meddelas sökanden klart och entydigt. Det
kan vara bra att påpeka att det lönar sig att lämna ett eventuellt ytterligare utlåtande till Migrationsverket så fort som möjligt. Sökanden
skall ges en tidsfrist för att lämna in ytterligare utlåtande och i protokollet antecknas tydligt begäran om ytterligare utlåtande och datum
när tidfristen löper ut. På begäran kan tidsfristen förlängas. Om sökanden efter intervjun får ny information i sitt ärende eller ett styrkande
dokument, kan biträdet (eller företrädaren) lämna in dessa dokument
till Migrationsverket. Om sökanden inte har ett biträde kan utlåtandet
lämnas direkt till Migrationsverket. Även flyktingförläggningen kan
hjälpa till med att lämna in utlåtandet.
Efter intervjun får sökanden en avgiftsfri kopia av intervjuprotokollet. Kopian kan även överlämnas vid ett senare tillfälle. t.ex. om det
är frågan om ett äkta par som sökt internationellt skydd och den ena
makan har individuella asylskäl som makan inte vill delge den andra
makan. Då kan intervjuprotokollet med sökandens tillåtelse lämnas
t.ex. till sökandens biträde.25

5.7 Särskilda situationer
5.7.1 Asylintervju med person i förvar
Om en intervju utförs med en person som tagits i förvar, skall detta
tydligt antecknas i protokollet och till protokollet bifoga beslutet om
förvar. Det bör beaktas att frihetsberövandet och förvarstagandet kan
påverka intervjuns atmosfär. Under intervjun sitter tolken vanligen
mittemot sökanden och bredvid intervjuaren, medan sökanden sitter
bakom ett plexiglas, vilket kan göra det svårare för parterna att höra
varandra.
5.7.2 Behov av god man
Om det framkommer att sökanden av skäl som beror på sökandens
sjukdom, störning i sökandens psykiska funktion, sökandens försvagade hälsotillstånd eller annat motsvarande skäl som gör att sökanden
inte kan redogöra sina grunder för asylansökan, skall detta meddelas
till den flyktingförläggning som ansvarar för sökandens inkvartering.
Flyktingförläggningen ansvarar för utredningen om behovet av god
man och om eventuella fortsatta åtgärder som rör anskaffning av god
man och förläggningen skall även anmäla behovet av god man till
magistratet.26

25 Asylanvisning, punkt 10.9. s. 31.
26 Se asylanvisning, punkt 10.9.7.
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6 Särdrag i asylintervjuer med
minderåriga

En minderårig asylsökande betraktas som ett s.k. ensamkommande
barn som har rest in till landet utan sin legala vårdnadshavare. Alla ensamkommande barn intervjuas oberoende av deras ålder, men intervjun anpassas till barnets ålder, hälsa och andra omständigheter. Vid
asylintervjun kan man även höra barn som ansöker om asyl tillsammans med sina vårdnadshavare. Alla barn över 12 år ska intervjuas om
inte hörandet av någon annan orsak är uppenbart onödigt. Barnets
åsikter skall uppmärksammas med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå. Även ett yngre barn kan höras om barnet är så utvecklat att dess åsikter kan uppmärksammas (6 § i utlänningslagen).
Migrationsverket har en särskild anvisning för minderåriga asylsökande.27 När man hör minderåriga sökande används ett separat protokoll, ett för barn över 15 år och ett för barn under 15. Vid intervjuer
med minderåriga barn kan olika visuella och funktionella medel användas för att budskapet ska förstå av barnet. Från och med 2002 utförs intervjuerna med barn centralt i resultatområde 2 i Helsingfors.
Intervjuerna med minderåriga barn sker i regel på Migrationsverket.
För yngre asylsökande kan en lång resa till intervjuplatsen vara påfrestande, vilket bör beaktas i intervjun. Sökande som inte nått skolåldern
eller sökande som är mycket traumatiserade och sjuka eller gravida
omyndiga sökande intervjuas på flyktingförläggningen eller på företrädarens begäran på det ställe där barnet är placerat.
I intervjuer med minderåriga bör inte distanstolkning användas.
Vid bokning av tolk bör tolken meddelas om att den som ska tolkas är
minderårig. Det bör vid intervjuer med minderåriga användas tolkar
som har erfarenhet av tolkuppdrag med minderåriga.
Med stöd av utlänningslagen skall ärenden som rör minderåriga
behandlas som brådskande. När man ordnar tid för intervjun ska man
tänka på att barnet ska ha möjlighet att återhämta sig från resan till
asyllandet, som kan ha varit en mycket traumatisk upplevelse och kan
direkt reflektera sig på barnets beteende och hälsa. När man ordnar
tid för intervjun ska saken diskuteras med barnets företrädare. Vid detta tillfälle ska företrädaren frågas om ett biträde kommer att närvara
vid intervjun och om tiden i fråga är lämplig för biträdet.

27		Anvisningen för minderåriga asylsökande har upprättats år 2001. Anvisningen innehåller olika saker
som skall beaktas i intervjuer med minderåriga, till exempel kön, kultur, utvecklingsnivå, traumatisering och andra praktiska råd vid möte med minderåriga.
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7 Användning av landsinformation
Uppgifter om sökandens land har avgörande betydelse vid bedömning om personen är i behov av internationellt skydd. Tillgång på tillförlitlig och lättillgänglig landsinformation är viktigt redan före intervjun. God landsinformation ökar förståelsen för sökandens berättelse
och gör det lättare att upptäcka eventuella oklarheter eller bristfälliga
uppgifter i sökandens berättelse och intervjuaren kan ställa de frågor
som krävs i utredningsskyldigheten redan under själva intervjun.
Intervjuaren kan använda landsinformation både i skriftlig och elektronisk form. Användningen av landsformation ska dock göras så att
det inte stör intervjun, eftersom det kan vara förbryllande om intervjuaren bläddrar igenom material under en längre tid under intervjun.
Det kan minska intervjuns öppenhet och känslan för förtroende. Om
det under intervjun finns behov för att gå igenom landsinformationen
kan man hålla en paus.
Om sökandens uppgifter strider med landsinformationen skall intervjuaren utreda saken med kompletterande frågor. Intervjuaren kan
berätta för sökanden att tilläggsfrågorna ställs för att det som sökanden sagt inte överensstämmer med landsinformationen. Vid begäran
skall sökanden, företrädaren och biträdet meddelas vilken landsinformation strider med det som sökanden angivit.
Det är viktigt att intervjuaren sätter sig in i landsinformationen
noggrant, i synnerhet om intervjuaren inte har intervjuat sökande från
landet eller området i fråga tidigare. När intervjuaren förbereder sig
för intervjun är det viktigt att han sätter sig in i tillförlitliga och objektiva rapporter om området.
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8 Utbildning och gemensamma möten
Alla som arbetar med asylsökande bör regelbundet utbildas i bemötandet av asylsökande. Utbildning behövs i synnerhet om hur man ska
identifiera en traumatiserad sökande, hur sökanden ska bemötas och
hur traumatiseringen påverkar förmågan att berätta om den traumatiska upplevelsen.
Det behövs även utbildning om hur den kulturella bakgrunden
och/ eller utbildningsnivån påverkar gestaltningsförmågan för saker
och tidsbegrepp. För att intervjuaren ska kunna förstå sökanden och
hans asylskäl vore det viktigt att intervjuarna får information om olika
religioner och kvinnornas ställning i olika kulturer.
Utbildning bör även ges i barnpsykologi och bemötande av barn
till biträden, företrädare och tolkar.
Regelbundna möten mellan intervjuare, biträden och tolkar vore
viktigt för att samarbetet ska kunna utvecklas och för att parterna ska
förstå varandras arbete och arbetssätt och för utvecklandet av intervjuerna i allmänhet. I dessa gemensamma möten borde även företrädarna för barnen och socialarbetarna för minderåriga närvara för att
intervjuerna med minderåriga ska kunna utvecklas.
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