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1. INLEDNING 

Varje år utvisas flera hundra personer från Sverige på grund av brottslighet. 

Det är bara utländska medborgare som kan utvisas på grund av brott, och 

utvisning är ett av de starkaste medel som finns att tillgå mot en person som 

inte anses önskvärd i Sverige. Att exkludera människor från ett visst territo-

rium är inte något nytt fenomen. Människor har genom tiderna på olika sätt 

utvisats, förvisats, bannlysts och fördrivits från olika områden. I förhållande 

till studier inom områden som asyl- och invandringspolitik är dock frågan 

om utvisning, såväl ur ett historiskt som ur ett politiskt perspektiv, relativt 

sparsamt utforskad (Walters, 2002:265; Chan, 2005:161). Andra, mer uppse-

endeväckande och med Walters ord ”drakoniska”, former av förvisning och 

fördrivning av människor har fått mer uppmärksamhet – som etnisk rens-

ning, större folkomflyttningar och situationer i vilka människor drivs i 

tvångsmässig politisk exil. Utvisning och avvisning i olika former uppfattas 

som mer naturliga eftersom de idag ligger inbäddade i våra administrativa 

system och därmed ”strikes us as less remarkable” (Walters, 2002:266). Den 

speciella form av utvisning som fokuseras i den här studien – utvisning på 

grund av brott – får i detta sammanhang betraktas som ett än mer osynligt 

fenomen. Det är ett ämne som i mycket liten grad varit i fokus såväl ur histo-

riskt perspektiv som i samtida debatter om utvisning i stort (Chan, 2005:161).  

En del av förklaringen till detta förhållande ligger förmodligen i Schucks 

och Williams påpekande att ”It‟s hard to think of any public policy that is 

less controversial than the removal of criminal aliens /…/. No policymakers 

or significant interest groups have argued that aliens who commit serious 

crimes /…/ should not be removed” (Schuck & Williams, 1999:372). Ut-

ländska medborgare som begår brott är inte den grupp som väcker mest 

sympati i debatten kring utvisningar (Chan, 2005:154), och frågan problema-

tiseras därför sällan. Att fenomenet dessutom uppfattas som en administrativ 

praktik, har också lett till att detta kommit att bli en förbisedd del av invand-

ringspolitiken (Chan, 2005:153).  

I motsats till denna bild vill jag istället lyfta fram utvisning på grund av 

brott som något mer än en ”neutral” administrativ praktik.1 Det är en i allra 

högsta grad politisk företeelse, en praktik som är en del av ett vidare fält av 

strategier för att hantera och kontrollera populationer och deras mobilitet. 

Genom att sätta in utvisning på grund av brott i ett historiskt perspektiv av 

                               
1 I likhet med Walters (2002) och Chan (2005). 
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olika former av förvisning och fördrivning blir det också tydligt att de for-

mer av utvisning och avvisning som används idag bär ett historiskt ”arv” 

som också det kan bidra till att problematisera bilden av utvisning på grund 

av brott. Sedd från dessa perspektiv framstår frågan om utvisning på grund 

av brott inte som något okontroversiellt, oproblematiskt eller naturligt. 

1.1 Balansakten 

I detta inledande avstamp för avhandlingen vill jag lyfta vad som kan betrak-

tas som balansakten mellan två delvis konkurrerande mål för en stat som 

Sverige, som vill vara en demokratisk rättsstat och som skrivit under interna-

tionella konventioner om mänskliga rättigheter och skydd för flyktingar. Det 

ena av dessa mål är att bekämpa brottslighet och statens intresse av att inte 

ha kvar utländska medborgare som begår brott i landet. Det andra målet är 

statens skyldighet att skydda personer som är på flykt och är i behov av en 

fristad. Dessa två mål kommer ibland i konflikt med varandra, en konflikt 

som blir tydlig när det gäller frågan om utvisning på grund av brott. 

Utvisning på grund av brott kan i många fall tyckas relativt oproblema-

tiskt, till exempel när det gäller personer utan uppehållstillstånd som vistas 

tillfälligt i landet och begår brott. Denna grupp är också majoriteten av dem 

som utvisas på grund av brott. Men det finns även andra grupper som begår 

brott och utvisas, där individens intresse att vara kvar krockar med statens 

intresse att utvisa personen. Detta gäller huvudsakligen utländska medborga-

re med familj eller barn i Sverige, personer med annan stark anknytning, 

samt personer med flyktingstatus eller personer som klassats som skyddsbe-

hövande i övrigt. Den grupp som vid sidan av totalpopulationen utvisade 

kommer att vara i speciellt fokus i denna studie är denna sista grupp – flyk-

tingar och skyddsbehövande. 

I de fall en utländsk medborgare som är flykting eller skyddsbehövande 

begår brott där utvisning enligt lag kan komma ifråga, blir denna balansakt 

tydlig. Sverige har i dessa fall genom internationella konventioner och avtal 

på området för mänskliga rättigheter åtagit sig att ge personerna skydd från 

förföljelse i hemlandet och också beviljat personerna uppehållstillstånd i Sve-

rige på dessa grunder. Samtidigt vill Sverige inte ha kvar utländska medborga-

re som begår grova brott i landet. Hur ska man då agera i det enskilda fallet? 

Hur ska individens skyddsbehov ställas mot statens ”skyddsbehov”? Detta blir 

ytterst en fråga för domstolen att besluta om med hjälp av ett yttrande från 

Migrationsverket. I en sådan situation blir det många frågor att ta ställning till: 

Hur stort är individens skyddsbehov idag? Har situationen i hemlandet föränd-

rats sedan personen fick sin flyktingstatus eller status som skyddsbehövande? 

Vilken anknytning har personen till det svenska samhället, har han eller hon 

familj och/eller barn här? Hur stor är risken för fortsatt brottslighet? Hur all-

varligt är det aktuella brottet? Har personen begått brott tidigare?  
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Dessa avvägningar kommer till uttryck i lagstiftningen på olika sätt. Det 

finns regler för under vilka förutsättningar en flykting kan utvisas ur landet i 

samband med brottslighet. Regleringarna runt detta hittar man främst i ut-

länningslagen. Men lagen lämnar utrymme för tolkningar och i praktiken är 

det domstolarna som avgör hur de olika delarna ska vägas mot varandra.  

De två målen, där Sverige ska balansera mellan att vara en ”good guy” 

som värnar de mänskliga rättigheterna och flyktingars rätt till fristad och 

samtidigt skydda sig mot brottslighet (kanske internationell, organiserad 

sådan) möts alltså när det gäller personer som både är i behov av fristad från 

förföljelse och har begått brott i Sverige. Eftersom utvisning är ett av de 

yttersta medlen Sverige kan ta till mot en person som begått brott är det ut-

ifrån ett rättighetsperspektiv viktigt att belysa tillämpningen av utvisningsin-

strumentet, särskilt i relation till den ovan beskrivna balansakten. 

Denna balansakt kan också beskrivas som avvägningen mellan rättighets-

politik och kontrollpolitik, ett begreppspar som även Emma Cars (2004) 

använt sig av i en studie av beslutsprocesser inom europeisk migrations- och 

asylpolitik. Inom den rättighetsrelaterade politiken placerar Cars asylsökan-

des rättigheter i asylprocessen, dvs. den enskildes rättigheter från asylansö-

kan till uppehållstillstånd. Här finns definitionen av vem som ska betraktas 

som flykting och vad det begreppet ska stå för, vem som har rätt till familje-

återförening och rätt till uppehållstillstånd. Inom den kontrollrelaterade poli-

tiken placerar Cars olika typer av åtgärder och instrument som syftar till att 

kontrollera och begränsa invandringen till Europa, exempelvis gränskontrol-

ler och visumpolitik. 

Den balansakt som beskrivits här kan på många sätt sägas handla om just 

dessa två politiksfärer. Utvisning på grund av brott handlar om att begränsa 

och kontrollera vilka individer som har rätt att uppehålla sig i Sverige och 

EU (kontrollrelaterad politik). Vissa av de människor som begått brott och är 

aktuella för utvisning har också behov av skydd. De omfattas då av en 

mängd rättigheter baserade på principer om mänskliga rättigheter (rättighets-

relaterad politik). Studien kan därmed sägas befinna sig i en slags korspunkt 

mellan två axlar, vilka illustreras nedan. 
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Övergripande fält/kontext

Invandrings-, asyl-, kriminalpolitik 

Lagstiftning

Mikronivå/social praktik

Utvisningspraktiken

Rättighetspolitik

Mänskliga rättigheter 

och flyktingskydd

Kontrollpolitik

Statens säkerhet,

skydd mot brottslighet

 

Figur 1. Balansakten mellan kontroll- och rättighetspolitik samt relationen mellan 
övergripande fält/kontext och mikronivå med utvisningspraktiken. 

Figurens horisontella axel representerar det jag valt att kalla balansakten. I den 

ena vågskålen finns det som kan sägas omfattas av den kontrollrelaterade poli-

tiken, i detta fall främst i form av värnandet av nationell säkerhet, dvs. Sveri-

ges intresse av att inte ha kvar utländska medborgare som begått brott i landet. 

I den andra vågskålen finns den rättighetsrelaterade politiken, här främst in-

tresset av att skydda personer som är på flykt och där Sverige också har för-

bundit sig att ge flyktingar skydd. Vertikalt i figuren löper en andra axel, mel-

lan vad som kan beskrivas som en mer kontextmässig, övergripande nivå och 

en slags mikronivå med själva praktiken av utvisning på grund av brott.  

Avhandlingen kommer i sina olika delar att röra sig kring dessa axlar och 

i deras korspunkt. Det mer teoretiska avsnittet i kapitel 4, där jag kommer att 

diskutera utvisning utifrån fem olika perspektiv, kan sägas röra sig mellan 

frågan om kontrollpolitik och rättighetspolitik. Utvisning på grund av brott 

tolkat som en form av utlänningskontroll, en form av straff och en form av 

gränspraktik kan sägas höra hemma i kontrollpolitikens vågskål. Diskussio-

nen om utvisning utifrån ett migrationsperspektiv och som en form av asyl-

prövning kan istället sägas vara en del av den rättighetsrelaterade politiken. 

Kring praktiken av utvisning på grund av brott breder också ett landskap 

ut sig, ett landskap inom vilken själva praktiken försiggår. Detta landskap 

sätter också villkoren för utvisningspraktiken. Man skulle kunna säga att 

lagstiftning, invandringspolitik, kriminalpolitik och förändringen mot ett 

sekuritiserat förhållningssätt till migration och flyktingar bildar en övergri-

pande ram och kontext till frågan om hur utvisning har använts i domstol 

under den tid som studeras. I avhandlingen försöker jag fånga något av den-

na kontext i kapitel 3. Inom det jag valt att kalla mikronivå/social praktik 

tänker jag mig att själva utvisningspraktiken befinner sig, det vill säga det 

sätt på vilket utvisning använts under den studerade tidsperioden. Detta re-
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presenteras av avhandlingens registerstudie och analys av domar och yttran-

den i kapitel 6, 7 och 8. Jag menar att det mellan den mer övergripande kon-

textuella nivån och mikronivån med utvisningspraktiken i tingsrätt råder en 

växelverkan där nivåerna påverkar varandra. Processer inom den övergri-

pande nivån påverkar hur själva praktiken av utvisning på grund av brott 

blir. Samtidigt vore det fel att se mikronivån enbart som ett utfall av denna 

övergripande nivå, eftersom processer på mikronivån även påverkar den 

övergripande nivån. Kanske kan tanken uttryckas bättre med hjälp av  

Miyoshis ord: “Discourse and practice are interdependent. Practice follows 

discourse, while discourse is generated by practice” (Miyoshi, 1993:726). 

1.2 Diskretionsutrymme 

Detta är ingen juridisk avhandling. En analys av utvisningsinstrumentet och 

dess praxis skulle med en juridisk metod se annorlunda ut. Inte desto mindre 

är lagstiftningen på området central för studien. Peter Schuck (2000) delar in 

lagstiftningen i tre delar: law on the books, law in action och law in their 

minds. Han pekar på att lagen enligt boken nästan alltid skiljer sig från hur 

den faktiskt implementeras. Dessutom ser olika individer eller grupper av 

aktörer samma lagstiftning på olika sätt, eller lyfter fram olika aspekter av 

den. Olika aktörer intar också olika roller när det gäller att implementera 

lagstiftningen. Situationen för varje enskild person varierar mycket, och 

därför har lagstiftarna också i stor utsträckning medvetet gjort lagstiftningen 

open-ended, vilket lämnar stort diskretionsutrymme för enskilda beslutsfatta-

re på olika nivåer. I ett humant och rationellt system måste enligt Schuck 

lagstiftningen vara relativt öppen. Men eftersom det finns så stort diskre-

tionsutrymme i tillämpningen av lagstiftningen, och eftersom mycket av 

migrationspolitiken i praktiken därmed också beslutas av ”street-level bu-

reaucrats” (efter Lipsky, 1980), så är också mycket av praktiken osynlig för 

till exempel överordnade eller lagstiftaren. Det gör att en betydande del av 

makten över de dagliga invandringsbesluten går nerifrån och upp istället för 

tvärtom (Schuck, 2000:191f). 

I detta inledande avstamp för avhandlingen kan Schucks resonemang ses 

som ytterligare en utgångspunkt. Det finns så att säga en ”ramlagstiftning” 

för utvisning på grund av brott, som hänger ihop med upprätthållandet av en 

reglerad invandring och med (främst inre) utlänningskontroll. Den ska regle-

ra vilka individer som har rätt att vistas inom Sveriges territorium. Men la-

gen lämnar utrymme för tolkningar och i slutänden utförs migrationspoliti-

ken/utlänningskontrollen av enskilda byråkrater – här i domstolar och av 

migrationsverkets tjänstemän som avgör om det finns verkställighetshinder 

eller inte när en person ska utvisas på grund av brott. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i detta inledande avstamp har avhandlingen tre huvudsak-

liga syften. Det första syftet är att positionera och föra en diskussion kring 

utvisning på grund av brott utifrån fem perspektiv. Dessa perspektiv är: ut-

visning som utlänningskontroll, utvisning som straff och rumslig separering 

av kriminella ”andra”, utvisning som migration och påtvingat återsändande, 

utvisning i relation till mänskliga rättigheter och som en ”andra asylpröv-

ning” samt utvisning som gränspraktik. Detta försök till positionering och 

diskussion av vad utvisning på grund av brott ”är”, gör inte anspråk på att 

vara uttömmande eller omfatta alla perspektiv på utvisning på grund av 

brott. Jag har emellertid funnit dessa perspektiv centrala och också relevanta 

för studiens övriga två övergripande syften. 

Studiens andra syfte är att studera hur utvisning på grund av brott, som en 

praktik inom den inledningsvis presenterade mikronivån, tillämpats i tings-

rätt under perioden 1973-2003. Syftet är att studera samtliga lagföringar där 

en dom i tingsrätt förenats med utvisning, där den utvisade populationen 

undersöks som grupp utifrån ett antal relevanta variabler och hur dessa för-

ändras över tid. De frågor som avhandlingen i denna del vill belysa är: 

 

 Hur många personer har utvisats på grund av brott och har detta 

förändrats över tid? Hur förhåller sig utvecklingen över tid till anta-

let som dömts för brott, antalet utländska medborgare i landet, lag-

stiftningsförändringar och en eventuellt förändrad brottslighet? 

 Hur ser den utvisade gruppen ut med avseende på vilka brott de ut-

visades för, vilka påföljder och strafftider de fick i samband med 

domen, antal tidigare domar, tid i Sverige innan utvisningen, vilka 

länder de utvisades till samt ålders- och könsfördelning? Förändras 

dessa aspekter över tid? 

Studiens tredje övergripande syfte är att studera hur domstolen och Migra-

tionsverket/Statens invandrarverk resonerat kring frågan om verkställighets-

hinder och risker för den dömde vid en eventuell utvisning, i de fall där den 

utvisade hade uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande i övrigt, de 

factoflykting, krigsvägrare eller kvotflykting vid tiden för domen. Detta görs 

genom textanalys av ett antal utvalda domar samt yttranden från Migrations-

verket/Statens invandrarverk. I dessa fall ska domstolen med hjälp av yttran-

de från verket fatta beslut om personen kan tänkas löpa risk för förföljelse 

vid en utvisning och hur detta i så fall ska vägas mot personens brottslighet. 

Balansakten mellan individens och statens skyddsbehov har därmed ställts 

på sin spets i dessa fall. Syftet är att försöka fånga hur denna avvägning tagit 

sig uttryck i domen och yttrandet med avseende på frågan om verkställig-

hetshinder. I denna del vill avhandlingen belysa följande frågor: 
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 Hur ser denna grupp utvisade ut med avseende på samma variabler 

som hela populationen utvisade, dvs. vilka brott utvisades de för, 

vilka påföljder och strafftider fick de i samband med domen, i vil-

ken utsträckning var de tidigare dömda, hur länge hade de varit i 

Sverige innan utvisningen och för hur lång tid utvisades de, vilka 

länder utvisades de till samt vilken ålders- och könsfördelning var 

det i gruppen? 

 I vilken mån har yttrande inhämtats från Migrationsverket/Statens 

invandrarverk och hur ser dessa yttranden ut med avseende på form 

och innehåll? I vilken utsträckning ansåg verket att det inte fanns 

hinder för verkställighet och på vilka grunder ansåg verket att per-

sonen i så fall kunde utvisas utan risk för förföljelse i hemlandet? 

 Diskuteras eventuella verkställighetshinder eller risker för den 

dömde vid en utvisning i själva domen, och i så fall på vilket sätt 

och i vilken utsträckning? Följer domstolen yttrandets rekommen-

dation och med vilka argument motiveras utvisningen? 

 Förekommer det att någon i rätten har en skiljaktig mening i utvis-

ningsfrågan eller att domstolen hör vittnen ifråga om eventuella 

verkställighetshinder? 
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVISNING 
PÅ GRUND AV BROTT 

Den svenska utlänningslagen är ett uttryck för att Sverige vill ha en reglerad 

invandring, och den anger under vilka förutsättningar en utländsk medborga-

re får resa in i landet, uppehålla sig här, inneha anställning, avvisas eller 

utvisas. Den fastslår också att det endast är svenska medborgare som har en 

ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. I detta kapitel kommer jag att gå igenom 

de villkor och förutsättningar för utvisning på grund av brott som finns i den 

svenska lagstiftningen. Avsikten är att ge en överblick över när utvisning på 

grund av brott kan aktualiseras och under vilka förutsättningar en domstol 

får utvisa någon på grund av brottslighet. Relevanta lagstiftningsförändringar 

över tid i denna fråga behandlas också. 

I denna framställning kommer jag konsekvent att använda mig av en lag 

som inte längre är aktuell, nämligen Utlänningslag 1989:529 och kommenta-

ren till denna lag. Under den studerade perioden har flera olika utlänningsla-

gar varit aktuella och vissa bestämmelser har förändrats över tid (se avsnitt 

2.7). När bestämmelserna kring utvisning på grund av brott och flyktingars 

rättigheter beskrivs använder jag mig av 1989 års utlänningslag eftersom det 

var den lagstiftning som var aktuell vid studiens slutpunkt, och dessutom var 

den som gällde under hela den period som är aktuell för analysen av utvisade 

med skyddsbehov (1990-2003). Eftersom man bland annat i de studerade 

domarna hänvisar till olika lagrum i just 1989 års utlänningslag, har jag, 

förutom att det var den lag som gällde vid den tiden, sett det som praktiskt 

att redovisa bestämmelserna som de var indelade i denna lag. För den läsare 

som vill kunna gå tillbaka och orientera sig och se vad som åsyftades med en 

viss paragraf, underlättar det i min mening läsningen om framställningen i 

det avsnitt som nu följer innehåller samma paragrafbeteckningar som de som 

förekommer i studiens senare kapitel. Den nya lag som trädde i kraft 2006 

(UtlL 2005:716) har en delvis annan struktur där lagrummen ligger under 

andra paragrafer och kapitel. Denna lagstiftning var dock inte aktuell under 

den period som studeras.2 

                               
2 Den uppmärksamme läsaren kommer också att se att jag genom avhandlingen skriver om 
lagstiftningen i presens, trots att den alltså ersatts av en ny lag redan vid denna avhandlings 
tillblivelse. I sak har dock inte förutsättningarna för utvisning på grund av brott ändrats i den 
nya lagen (Wikrén & Sandesjö, 2006:306). Några ändringar på området för flyktingskydd har 
dock anknytning till denna studie. Begreppet flyktingstatus utvidgades med kön, sexuell lägg-
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2.1 Utvisning på grund av brott 

Det är bara utländska medborgare som kan utvisas från Sverige. En utländsk 

medborgare kan avlägsnas ur Sverige antingen genom en avvisning eller 

genom utvisning. Med avvisning menar man fall där personen varken har 

eller har haft uppehållstillstånd i Sverige och där en administrativ myndighet 

fattar beslutet.3 Utvisning sker då personer avlägsnas från landet efter att 

deras uppehållstillstånd gått ut, om de har begått brott av en viss svårighets-

grad eller utgör en risk för rikets säkerhet (Wilton Wahren, 1998:61). Dessa 

betydelser av begreppen har dock förändrats över tid, se avsnitt 2.7.4 

Utvisning på grund av brott är ingen brottspåföljd som exempelvis fäng-

else, villkorlig dom, böter, rättspsykiatrisk vård eller skyddstillsyn, utan 

räknas som annan särskild rättsverkan av brott. Det innebär att domstolen 

ska väga in utvisningen i straffmätningen och beakta om personen förorsakas 

men genom att domen förenas med utvisning. I vissa fall kan detta innebära 

                                                                                                                             
ning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Dessa grunder flyttades från skydds-
behövande i övrigt, och ger nu flyktingstatus. Skyddsbehövande i övrigt utvidgades med 
skyddsgrunden andra svåra motsättningar i hemlandet. Humanitära skäl ersattes av begreppet 
synnerligen ömmande omständigheter. Praxis ska motsvara den som tidigare varit för humani-
tära skäl, men frasen humanitära skäl har lett till missförstånd om vad som krävs för att få 
uppehållstillstånd, därav ändringen. I och med den nya lagen lades Utlänningsnämnden ned 
och överprövning av Migrationsverkets beslut sker istället i de nyinrättade migrationsdomsto-
larna i Stockholm, Göteborg och Malmö och i Migrationsöverdomstolen (Kammarrätten i 
Stockholm) (Persson, 2006:36). För en genomgång av lagens tillkomst, nedläggningen av 
Utlänningsnämnden och förändringar av tillståndsgrunder se Vestin (2006:260ff), Persson 
(2006:36ff) och Wikrén & Sandesjö (2006). 
3 Avvisning är inte aktuellt i denna studie eftersom samtliga personer har begått brott och därför 
fått en dom förenad med utvisning. Det finns bland dessa personer som aldrig haft något uppe-
hållstillstånd, men det är i dessa fall ändå fråga om en utvisning i samband med dom. 
4 Ända sedan 1914 års utvisningslag har det funnits bestämmelser om så kallad politisk utvis-
ning (även tidigare fanns också en sådan praxis) där en person fick utvisas om det bedömdes 
”påkallat av hänsyn till rikets säkerhet”. 1973 kom lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till 
förebyggande av våldsdåd med internationell bakgrund, som innehöll särskilda bestämmelser 
för att bekämpa terrorism, den s.k. terroristlagen. I och med förändringar i utlänningslagen 
1975 fördes de flesta av terroristlagens bestämmelser istället in i utlänningslagen. När utlän-
ningslagen från 1989 kom till, lyfte man åter ut dessa bestämmelser och sedan 1991 finns de i 
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Denna lag ger regeringen rätt att utvisa en 
utländsk medborgare genom så kallad politisk avvisning om det behövs med hänsyn till rikets 
säkerhet eller om det finns risk att personen kommer att begå eller medverka till brott som 
innefattar våld, hot eller tvång för politiska syften (s.k. presumtiv terrorist). Detta med hänsyn 
till vad som är känt om personens tidigare verksamhet och övriga omständigheter. Utvisning 
med hänvisning till dessa bestämmelser är något som haft liten praktisk tillämpning (Wikrén 
& Sandesjö, 2002:35f, 242). Totalt har 46 personer utvisats med stöd av denna lagstiftning 
från 1973 t.o.m. första halvåret 1999. Det skulle kunna finnas personer som utvisats med stöd 
av andra regleringar i utlänningslagen, som också bedömts vara presumtiva terrorister. Detta 
går dock inte att urskilja (Ribbing, 2000:137). I det material som är aktuellt för denna studie 
finns inga personer som har utvisats med hänsyn till någon av dessa bestämmelser, eftersom 
studien baseras endast på personer som fått en dom i tingsrätt förenad med utvisning. För en 
genomgång av terroristbestämmelsernas utveckling och tillämpning, se Ribbing (2000).   
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att straffpåföljden blir lindrigare än om domen inte skulle ha förenats med 

utvisning (Wilton Wahren, 1998:64; Wikren & Sandesjö, 2002:225).5  

Verkställigheten av utvisningsbeslutet får ske först när personen har av-

tjänat straffet eller verkställigheten flyttats till ett annat land, vilket idag i 

praktiken innebär att utvisningen tidigast kan verkställas efter 2/3 av avtjä-

nad strafftid (Jakobsson, 2003:12). 

2.2 Skäl för utvisning på grund av brott 

Det finns två grundläggande skäl för att en utländsk medborgare ska kunna 

utvisas för brottslighet. För det första ska brottet vara av en viss svårighets-

grad. En utländsk medborgare får utvisas om han eller hon dömts för ett 

brott med fängelse i straffskalan, eller om en domstol undanröjer en villkor-

lig dom eller skyddstillsyn. När det gäller svårighetsgraden gällde fram till 

1994 att brottet skulle kunna leda till minst ett års fängelse för att utvisning 

skulle kunna komma ifråga, något som ändrades 1 juli 1994. Man vidgade då 

antalet brott som kan bli aktuella för utvisning genom att sänka kraven för 

vilka brott som kan komma i fråga för utvisning (se vidare avsnitt 2.7.2.1). 

För det andra måste personen dömas till svårare straff än böter (böter kan ju 

finnas i straffskalan för det aktuella brottet) (UtlL 4 kap. 7§). 

Det räcker emellertid inte med dessa två skäl, där utvisning kan ske. I 

propositionen till 1994 års lagändring menade man att det även i fortsätt-

ningen ska krävas något mer för att utvisning ska komma ifråga. Därför finns 

även två särskilda skäl i Utlänningslagens 4 kap. 7§ (Jakobsson, 2003:20). 

Det måste också, förutom de grundläggande skälen, antingen finnas risk för 

att personen gör sig skyldig till fortsatt brottslighet, eller att brottet, med 

hänsyn till den skada, fara eller kränkning det inneburit för enskilda eller 

allmänna intressen, är så allvarligt att personen inte bör få stanna kvar (UtlL 

4 kap. 7§). Fram till 1994 gällde risken för fortsatt brottslighet återfallsrisken i 

liknande brottslighet, något som 1994 ändrades till risk för fortsatt brottslighet 

över huvudtaget (Wikrén & Sandesjö, 2002:228; Jakobsson, 2003:21). 

2.3 Prövningen 

När domstolen beslutar om utvisning ska man samtidigt ta hänsyn till perso-

nens anknytning till det svenska samhället och väga in detta i bedömningen. 

Det kan handla om levnadsomständigheter, familjeförhållanden och den tid 

                               
5 Från och med 1954, då förvisningsbesluten lades på de allmänna domstolarna och fram till 
brottsbalkens tillkomst betraktades det som då kallades förvisning som en straffpåföljd. I och 
med brottsbalken 1965 ändrades detta till att bli en annan särskild rättsverkan, vilket ytterliga-
re klargjordes i och med 1980 års utlänningslag (Wikren & Sandesjö, 2002:225). 
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som personen vistats i Sverige. Bland annat ska man ta hänsyn till om perso-

nen har familj och beakta den skada en utvisning kan vålla för familjen. Man 

ska också beakta bostads- och arbetsförhållanden. Detta gällde även tidigare 

utlänningslagar där domstolen skulle ta hänsyn till personens levnads- och 

familjeförhållanden (Wikrén & Sandesjö, 2002:234f). Om personen har vis-

tats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i minst fyra år eller varit 

bosatt här i fem år krävs synnerliga skäl för att en utvisning ska kunna ske. 

En person som kom till Sverige innan han eller hon fyllde 15 år och vistats 

här i minst fem år när åtal väcktes får inte utvisas (UtlL 4 kap. 10§). Med 

synnerliga skäl menar man att brottsligheten ska vara särskilt allvarlig eller 

att personen saknar egentlig anknytning till Sverige, till exempel om han 

eller hon ”ägnat sig åt brottslighet eller asocialitet eller annars har saknat en 

ordnad livsföring” (Wikrén & Sandesjö, 2002:237). Tidsgränserna har dock 

förändrats över tid, se avsnitt 2.7.  

Den myndighet som beslutar om utvisningen ska sedan 1989 års utlän-

ningslag redan vid prövningen beakta eventuella verkställighetshinder. Hin-

der mot att verkställa utvisningen kan vara att personen riskerar dödsstraff, 

kroppsstraff, tortyr eller förföljelse om han eller hon utvisas (se vidare under 

2.4.3). Om domstolen kan anta att det finns hinder mot verkställighet ska 

man inhämta ett yttrande från Migrationsverket. Denna bestämmelse inför-

des i Utlänningsförordningens 6 kap. 8§ i och med 1989 års utlänningslag. 

Tidigare fanns ingen sådan skyldighet att ta in yttrande (Ds 2002:41), även 

om man redan sedan 1980 års lag skulle ta hänsyn till verkställighetshinder 

redan vid utvisningsbeslutet. Före 1980 skulle man beakta ett eventuellt flyk-

tingskap först vid verkställigheten (Wikrén & Sandesjö, 2002:238). Det är 

domstolen som ansvarar för prövningen om det finns verkställighetshinder, 

men Migrationsverkets yttrande får i denna bedömning stor betydelse (Wik-

rén & Sandesjö, 2002:240). 

2.3.1 Risken för återfall 

Med vilken säkerhet kan man då förutsäga om en person kommer att begå 

brott i framtiden? Denna fråga är central när det gäller bedömningen om 

återfallsrisken. Det finns ingen vägledning i lagtexten till hur denna bedöm-

ning ska göras, utan det är domstolen (rättstillämparen) som har att avgöra 

detta från fall till fall (Jakobsson, 2003:21). Vad som sägs i lagtexten är att 

utvisning får ske om ”det på grund av gärningens beskaffenhet och övriga 

omständigheter kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt 

brottslighet” (UtlL 4 kap. 7§ 2 st 1). Enligt kommentaren till lagen krävs det 

i normalfallet att personen vid minst ett tidigare tillfälle dömts för brott (eller 

fått ett strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse) för att man ska anta att det 

finns risk för fortsatt brottslighet. I undantagsfall kan dock sådan risk före-

ligga även utan tidigare domar men domstolen får ”inte fritt spekulera om 

utlänningens allmänna brottsbenägenhet” (Wikrén & Sandesjö, 2002:228).  
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2.3.2 Brottets svårighetsgrad 

Fr.o.m. 1954 års utlänningslag fram till 1994 gällde att utvisning fick ske i 

vissa fall även då ingen återfallsrisk ansågs finnas, men där ”brottet, ehuru 

återfallsrisk icke föreligger, dock vittnar om en för våra förhållanden främ-

mande råhet eller hänsynslöshet” (Wikrén & Sandesjö, 2002:229). Denna 

formulering fanns med i lagen fram till 1994, då man ändrade lydelsen till att 

gälla om ”brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det 

inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han inte bör 

få stanna kvar” (UtlL 4 kap. 7§ 2 st 2; Wikrén & Sandesjö, 2002:229). Skälet 

var att möjliggöra utvisning i fler fall än tidigare. Exempel på brott som obe-

roende av återfallsrisk ska kunna leda till utvisning är allvarlig narkotika-

brottslighet och allvarliga vålds- och sexualbrott och om brottet innebär 

”svårare integritetskränkningar mot skyddslösa personer, t.ex. barn” (Wikrén 

& Sandesjö, 2002:229). En riktlinje är att brottet ska ha ett straffvärde på 

minst ett års fängelse för att man ska kunna utvisa personen oberoende av 

återfallsrisken (Wikrén & Sandesjö, 2002:229). 

2.4 Begränsningar för flyktingar och skyddsbehövande 

Flyktingar och skyddsbehövande har ett förhållandevis starkt skydd mot 

utvisning på grund av brott. Kärnan för skyddet av flyktingar finns dels i 

Utlänningslagens (1989:529) 3 kap 4§ om rätten till asyl, dels i reglerna om 

politiska verkställighetshinder i UtlL 8 kap. 1§ och 2§. Verkställighetshinder 

(se vidare 2.4.3) handlar om hinder för att verkställa en avvisning eller ut-

visning, t.ex. om det finns risk att personen utsätts för dödsstraff, kropps-

straff eller tortyr.  

2.4.1 Konventionsflyktingar 

Skyddet för flyktingar bygger på de internationella konventioner som Sveri-

ge skrivit under, som Genèvekonventionen och Europakonventionen, tortyr-

konventionen m.fl. (se avsnitt 4.5.3). I UtlL 3 kap. 2§ definieras vad som 

avses med begreppet flykting: 

Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det 
land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp 
eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan el-
ler på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Vad 
som nu sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från landets myndig-
heter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda. 

Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl 
befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort och 
som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit. 
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Definitionen av flyktingbegreppet i Utlänningslagen följer FN:s flykting-

konvention från 1951 och tilläggsprotokollet från 1967 (se avsnitt 4.5.3).6 

Om en person är flykting och har behov av fristad får han eller hon bara 

utvisas om personen har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle 

medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta personen stan-

na i Sverige. Omfattningen av personens tidigare brottslighet får inte vägas 

in i bedömningen av om utvisning ska komma ifråga. En flykting får också 

utvisas om han eller hon bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets 

säkerhet och det finns anledning att tro att han eller hon kommer att fortsätta 

med denna verksamhet (UtlL 4 kap. 10§; Jakobsson, 2003:47). 

De begränsningar som finns mot att utvisa flyktingar gäller alltså inte om 

personen har gjort sig skyldig till vissa allvarliga handlingar. Detta grundar 

sig på bestämmelser i flyktingkonventionen. I dess 33 artikel, stycke 2, sägs 

att en flykting inte kan åberopa skyddet mot refoulement7 om det finns skälig 

anledning att betrakta honom eller henne som en fara för rikets säkerhet eller 

om han eller hon genom att ha dömts för ett synnerligen grovt brott utgör en 

fara i landet (Wikrén & Sandesjö, 2002:341). Enligt artikel 1F i flyktingkon-

ventionen är konventionen inte heller tillämplig på personer som det finns 

allvarliga skäl att anta har begått brott mot freden, krigsförbrytelse, brott mot 

mänskligheten eller ett icke-politiskt grovt brott utanför tillflyktslandet (se 

avsnitt 4.5.4) (Wikrén & Sandesjö, 2002:182f).8 Vid bedömningen av om en 

person ska uteslutas från skydd som flykting i enlighet med dessa undantags-

regler, ska man enligt praxis väga brottet respektive faran för rikets säkerhet 

mot allvaret och omfattningen av de risker som personen löper om man ute-

sluter honom eller henne från skydd enligt konventionen (Wikrén & Sande-

sjö, 2002:342). Det är också endast i undantagsfall som domstolen får göra 

en egen bedömning av flyktingskapet, till exempel om personen obehindrat 

besökt hemlandet. Om personen har en flyktingförklaring och domstolen vill 

göra en egen bedömning av flyktingskapet, är domstolen skyldig att inhämta 

yttrande från Migrationsverket. Migrationsverket har dock inte någon egent-

lig utredningsskyldighet när det gäller dessa yttranden, utan ska i yttrandet 

endast ge en redovisning av redan kända uppgifter (Jakobsson, 2003:46). 

                               
6 Observera att flyktingstatus utvidgats med fler skyddskategorier i och med den nya utlän-
ningslagen från 2005. 
7 Non-refoulement avser ett förbud mot att återsända flyktingar till hemlandet eller annat icke 
säkert tredje land, eller till gränsen mot ett sådant land, om de där riskerar exempelvis allvar-
lig förföljelse. Se vidare avsnitt 4.5.3. 
8 Ett politiskt brott innebär att det har begåtts av politiska skäl och att dessa väger tyngre än 
övriga motiv. Om brottet inte står i rimlig proportion till politiska motivet, ska det inte anses 
som politiskt, särskilt inte om det är allvarligt eller avskyvärt. Verksamhet inom en organisa-
tion som gjort sig skyldig till upprepade grova övergrepp anses som synnerliga skäl att vägra 
flyktingskap. Internationell praxis kräver emellertid att personen ansvarat för eller främjat 
sådana brott (Wikrén & Sandesjö, 2002:182f). 
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2.4.2 Andra skyddsgrunder 

2.4.2.1 Krigsvägrare, de factoflyktingar och skyddsbehövande i övrigt 

I den svenska lagstiftningen finns förutom skyddet för flyktingar även andra 

former av skyddsgrunder. En av dem är så kallade skyddsbehövande i övrigt. 

Det är personer som är i behov av skydd, men som inte lever upp till kraven i 

flyktingkonventionen och alltså inte kan få uppehållstillstånd grundat på flyk-

tingförklaring. 

Fram till 1997 utgjordes denna grupp av dels krigsvägrare, dvs. personer 

som ”övergett en krigsskådeplats eller som har flytt från sitt hemland eller 

behöver stanna i Sverige för att undgå krigstjänstgöring” (Wilton Wahren, 

1998:40), samt de factoflyktingar eller personer med flyktingliknande skäl, 

men som inte omfattades av flyktingkonventionen. De factoflyktingar var 

personer som ”utan att vara flykting inte vill återvända till sitt hemland på 

grund av de politiska förhållandena där och kan åberopa tungt vägande om-

ständigheter till stöd för detta” (Wilton Wahren, 1998:40). 

1997 utgick begreppen krigsvägrare och de factoflyktingar, och ersattes 

med begreppet skyddsbehövande i övrigt (Wilton Wahren, 1998:40). I UtlL 

3 kap. 3§ definieras begreppet skyddsbehövande i övrigt så här: 

Med skyddsbehövande i övrigt avses i denna lag en utlänning som i andra fall 
än som avses i 2§ lämnat det land, som han är medborgare i, därför att han 

1. känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med 
kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. 

2. på grund av yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på 
grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, eller 

3. på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan 
för förföljelse. 

Som skyddsbehövande skall även anses den som är statslös och som av 
samma skäl befinner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vis-
telseort och på i första stycket angivna grunder inte kan eller på grund av sin 
fruktan inte vill återvända dit. 

2.4.2.2 Kvotflyktingar 

En rad länder har en överenskommelse med UNHCR att ta emot ett visst 

bestämt antal flyktingar per år inom ramen för begreppet kvotflyktingar. Hur 

stor denna kvot är bestäms av riksdag och regering i respektive land och 

Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950-talet. Kvotflyktingar väljs 

ut antingen på plats i drabbade områden av personal från Migrationsverket i 

UNHCR:s regi, eller genom så kallad dossieruttagning efter att UNHCR 

gjort en utredning. Personerna beviljas då uppehållstillstånd i Sverige redan 

innan ankomsten hit (Norström, 2004:61). 
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2.4.2.3 Humanitära skäl 

En utländsk medborgare kan också få uppehållstillstånd på humanitära grun-

der, något som ibland förväxlas med flyktingskäl. Humanitära skäl handlar 

främst om skäl som gäller personens hälsa, såväl psykisk som fysisk, men 

även för situationer där det vore inhumant att återsända personen till ett land 

med till exempel en mycket instabil politisk situation. Praxis kring att bevilja 

uppehållstillstånd för humanitära skäl är mycket restriktiv (Norström, 

2004:61f).9 

2.4.3 Verkställighetshinder 

Enligt UtlL 8 kap.1§ får en utvisning aldrig verkställas till ett land om det 

finns anledning att tro att utlänningen där skulle riskera att straffas med dö-

den eller kroppsstraff, utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förned-

rande behandling eller bestraffning, oavsett om personen skulle kunna ute-

slutas från skydd som flykting på grund av brottsligheten eller andra om-

ständigheter. Detta grundar sig på bestämmelser i FN:s konvention mot tor-

tyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (CAT, Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment) samt på Europarådets konvention till 

förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (Europakonventionen). Detta förbud är absolut, och går alltså 

längre än flyktingkonventionens förbud mot refoulement. Det gäller också 

alla personer, oavsett flyktingförklaring eller ej. Utvisningen får alltså inte 

verkställas även om personen begått ett synnerligen grovt brott eller utgör en 

fara för rikets säkerhet (Jakobsson, 2003:52). För vidare diskussion kring 

detta, se avsnitt 4.5.4.1. 

Enligt 8 kap. 2§ får man heller inte sända en utlänning till ett land där han 

eller hon riskerar att utsättas för förföljelse (som då är av mindre allvarligt 

slag än den som avses i CAT och Europakonventionen). Två undantag finns. 

Man får göra det, om det inte går att sända personen någon annanstans och 

personen ”genom ett synnerligen grovt brott har visat att det är förenat med 

allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna” (UtlL 8 

kap. 2§), eller om personen bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets 

säkerhet och man kan anta att denna verksamhet kommer att fortsätta. Man 

får dock inte sända personen till ett land där förföljelsen som hotar innebär 

fara för hans eller hennes liv eller är av särskilt svår beskaffenhet.  

Vid bedömningen av om det finns risk för förföljelse ska man enligt propo-

sitionen inte ställa beviskraven för högt. Personens berättelse bör godtas om 

den framstår som trovärdig och sannolik eftersom det sällan är möjligt att läg-

ga fram bevisning som klart styrker sådana risker (Prop. 1996/97:25, sid. 98). 

                               
9 Begreppet har utgått i 2005 års utlänningslag och ersatts med begreppet synnerligen öm-
mande omständigheter. 
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Att inneha en flyktingförklaring är inget absolut hinder mot utvisning, 

även om det spelar stor roll. Bedömningen ska ta sikte på om man fortfaran-

de är i behov av fristad, och har personen t.ex. besökt sitt hemland kan dom-

stolen anse att skyddsbehovet inte kvarstår (Wikrén & Sandesjö, 2002:239). 

Det kan också finnas så kallade praktiska verkställighetshinder, där utvis-

ningen av olika skäl kanske inte kan verkställas. Det kan handla om att per-

sonens identitet inte är fastställd, att en person avsagt sig sitt medborgarskap 

och därmed blivit statslös eller att landet ifråga vägrar ta emot personen. 

Domstolen ska ta hänsyn även till sådana hinder, men de är normalt inte ett 

skäl för att inte fatta beslut om utvisning. Istället får verkställighetsfrågan 

avgöras i framtiden (Jakobsson, 2003:57). 

Domstolen anses enligt praxis normalt sett inte ha tillräckligt underlag för 

att kunna bedöma hur den politiska utvecklingen i ett land sannolikt kan 

tänkas utvecklas. Därför bör domstolen inte heller spekulera kring detta. Om 

det enligt Migrationsverket föreligger verkställighetshinder vid tiden för 

domen, bör det finnas några särskilda omständigheter som gör att man kan 

anta att detta hinder kommer att vara borta då verkställighet kan bli aktuellt, 

för att domstolen ska förena domen med utvisning. Utrymmet för att frångå 

Migrationsverkets bedömning i de fall man funnit att det finns hinder bör 

därför vara litet (Jakobsson, 2003:61f).  

2.5 Återreseförbud 

Ett utvisningsbeslut på grund av brott ska innehålla ett förbud för personen 

att återvända till Sverige, antingen under viss tid eller utan tidsbegränsning 

(UtlL 4 kap 14§). Fram till 1980 gällde återreseförbudet oftast utan tidsbe-

gränsning, därefter började domstolarna tidsbegränsa återreseförbuden. En-

ligt praxis är det vanligaste fem eller tio års återreseförbud, mer sällan två år 

och mycket sällsynt över tio år (Jakobsson, 2003:63). 

Sedan 2001 är Sverige med i Schengensamarbetet. När ett återreseförbud 

meddelas, hamnar personen därför sedan mars 2001 också på Schengens 

spärrlista. Detta medför ett förbud också för att resa in i alla andra Schengen-

länder. Därför har regeringen i ett vägledande beslut angett att återreseförbud 

endast ska användas i fall då omständigheterna motiverar det (Wikrén & 

Sandesjö, 2002:249). En sådan omständighet är just anmärkningar rörande 

vandeln. En Schengenansluten stat har dock rätt att själv bevilja en person på 

spärrlistan inresa i det egna territoriet, så förbudet mot att resa in i något 

Schengenland om man hamnat på spärrlistan är inte absolut (Ds 2002:41). 
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2.6 Upphävande av utvisningsbeslut 

Det är bara regeringen som kan ändra ett lagakraftvunnet domstolsbeslut och 

bevilja ett uppehållstillstånd i dessa fall (Jakobsson, 2003:9; UtlL 7 kap. 16 

§). Regeringen ska då inte göra en omprövning av domstolens utvisningsbe-

slut, utan tanken är att regeringens prövning ska fungera på liknande sätt 

som det vanliga nådeinstitutet. Bedömningen ska i första hand baseras på 

sådana omständigheter som tillkommit efter domstolsbeslutet och fungera 

som ett skydd mot återsändande av en person där det finns verkställighets-

hinder mot utvisningen (Jakobsson, 2003:9).  

Under åren 1998 till och med 2002 upphävde regeringen 15 utvisningsbe-

slut (Sammanställning från Justitiedepartementet, 2003-06-19). Det är alltså 

ett mycket litet antal utvisningsbeslut som regeringen upphäver varje år. 

Oftast föregås upphävandena av att personen fått ett antal tidsbegränsade 

uppehållstillstånd (Jakobsson, 2003:9). Under samma period fattade reger-

ingen beslut om att avslå ansökan om upphävande av utvisning, men att ge 

personen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i 152 fall, det vill säga i genom-

snitt ungefär 30 fall per år under perioden 1998-2002. Även detta är en liten 

andel av samtliga som fått en dom med utvisning under samma period 

(Sammanställning från Justitiedepartementet, 2003-06-19). 

2.7 Lagstiftningsförändringar över tid 

Eftersom denna studie omfattar åren 1973-2003, har utlänningslagstiftningen 

naturligen genomgått en rad förändringar över tid. Det är bara en del av des-

sa förändringar som i sak förändrat förutsättningarna för utvisning på grund 

av brott, förändringar som skulle kunna påverka hur många som utvisas och 

för vilka typer av brott. 

1954 års utlänningslag var den första permanenta lagstiftningen på områ-

det och speglade det faktum att invandringskontroll nu ansågs nödvändigt 

även under ”normala omständigheter” (Hammar, 1999:172). Man slog fast 

att endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas och arbeta 

här, men att det i utlänningslagen måste finnas en reglering av utlänningars 

rättigheter för att trygga deras ställning och förhindra en godtycklig behand-

ling. I propositionen till lagen framhölls också att det dels måste finnas ett 

system med en lagstiftning mot asociala utlänningar som skulle gälla under 

alla förhållanden, dels ett regelverk för att upprätthålla en mer generell ut-

länningskontroll. Den senare delen skulle kunna förändras beroende på för-

utsättningarna i landet. I betänkandet till lagförslaget föreslogs också att 

uttryckliga bestämmelser om politiska flyktingars rätt till asyl skulle föras in 

i lagstiftningen, som innebar att dessa inte fick vägras fristad i Sverige utan 

synnerliga skäl. Själva lagen kom att gälla fram till 1980, dock med föränd-

ringar på många områden (Wikrén & Sandesjö, 2002:13f).  
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När det gäller frågan om utvisning på grund av brott, låg prövningen av 

detta fram till 1954 på länsstyrelsen. I och med 1954 års lag fördes denna 

prövning istället över till domstolen som dömde i brottmålet, och då fick 

avlägsnandet istället heta förvisning (Wikrén & Sandesjö, 2002:225). Grän-

sen för vilka brott som kunde komma ifråga för förvisning enligt 1954 års 

utlänningslag sattes vid att brottet skulle kunna leda till straffarbete. Detta 

ändrades vid brottsbalkens införande 1965 till att brottet skulle kunna leda till 

fängelse i mer än ett år (Wikrén & Sandesjö, 2002:226). Denna bestämmelse 

om brottets grovhet som förutsättning för att utvisning skulle kunna komma 

ifråga kom att gälla ända fram till 1994. Fram till 1989 kunde en person även 

utvisas på grund av asocialitet, en bestämmelse som togs bort i 1989 års utlän-

ningslag eftersom den ansågs obsolet (Wikrén & Sandesjö, 2002:224). 

1975 reformerades utlänningslagen efter två betänkanden från utlännings-

utredningen. Man införde bland annat bestämmelser om att andra kategorier 

än politiska flyktingar, exempelvis sådana som övergett en krigsskådeplats, 

krigsvägrare och sådana som hade tungt vägande skäl för att inte återvända 

till hemlandet på grund av de politiska förhållandena där fick rätt att stanna i 

Sverige om det inte fanns särskilda skäl emot det (Wikrén & Sandesjö, 

2002:14f). Det innebar att två nya skyddskategorier för flyktingar infördes i 

och med år 1976: krigsvägrare och de factoflyktingar.10 Detta var dock en 

kodifiering av en långvarig praxis kring dessa grupper (Prop. 1996/97:25, 

sid. 90). 

2.7.1 1980 års utlänningslag 

1980 kom en ny utlänningslag som innehöll en del nyheter när det gäller 

utvisning på grund av brott. Man gjorde om begreppen för avlägsnandebeslut 

och ersatte begreppen avvisning, förpassning, förvisning och utvisning med 

endast två begrepp; utvisning och avvisning (Prop. 1979/80:96, sid. 70f).11 

Reglerna om att brottet skulle kunna leda till minst ett års fängelse kvarstod 

för utvisning på grund av brott, men möjligheten att utvisas på grund av brott 

begränsades i och med 1980 års lagstiftning i form av nya bestämmelser för 

anknytningen till landet. Istället för att som tidigare kräva synnerliga skäl för 

utvisning efter fem års bosättning i landet, gällde från och med nu att synnerli-

ga skäl för utvisning krävdes efter tre års bosättning, eller två år för nordbor, 

eller efter ett års bosättning med permanent uppehållstillstånd för samtliga. 

Detta gjorde det alltså svårare att utvisa personer som varit bosatta i landet. 

                               
10 Termen de factoflykting används inte i lagstiftningen men i praxis (Prop. 1996/97:25 sid. 90). 
11 Utvisning användes tidigare som begrepp för avlägsnanden på grund av asocialitet, t.ex. 
prostitution och alkohol- och narkotikamissbruk, eller när en person dömts till frihetsstraff 
utomlands och kunde antas fortsätta brottslig verksamhet här (Prop. 1979/80:96, sid. 66). Man 
diskuterade dock att ta bort utvisningsmöjligheten vid asocialitet men kom fram till att behålla 
denna möjlighet även om den sällan användes (Prop. 1979/80:96, sid. 69). 
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Flera remissinstanser ville kraftigt begränsa eller helt ta bort möjligheten 

att utvisa nordbor. Det baserades på att man under åren mer och mer jäm-

ställt nordbor med svenska medborgare i olika avseenden och att det därför 

var tveksamt om utvisning på grund av brott mellan nordiska länder borde 

tillämpas alls. Regeln behölls dock men med förändringen i tid för bosätt-

ning. Tidigare hade ställningen för nordbor varit sämre än för andra utländs-

ka medborgare, eftersom nordbor inte fick permanenta uppehållstillstånd då 

de kunde vistas i landet ändå, och det därmed krävdes fem år i landet innan 

regeln om synnerliga skäl vid utvisning började gälla för dem (Prop. 

1979/80:96, sid. 61ff). 

I 1980 års lag förstärktes också skyddet för flyktingar. Flyktingdefinitio-

nen i FN:s flyktingkonvention togs in i lagen och ersatte begreppet ”politisk 

flykting”. Den som fick stanna på flyktinggrund fick rätt till ett dokument som 

bekräftade hans eller hennes flyktingstatus. Man begränsade möjligheterna att 

utvisa konventionsflyktingar på grund av brott eller asocialitet, så att de fick 

utvisas endast om de begått ett synnerligen grovt brott och det därmed skulle 

innebära allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller 

henne stanna i landet (UtlL 1980:376 78§; Wikrén & Sandesjö 2002:15f). 

1985 infördes ett förbud mot att utvisa personer som kommit till Sverige 

som barn (Wikrén & Sandesjö, 2002:225). 

2.7.2 1989 års utlänningslag 

1989 kom ytterligare en ny utlänningslag. Syftet var att förenkla bestämmel-

serna utan att principerna för flykting- och invandringspolitiken förändrades. 

I 1954 och även 1980 års lagar utgick man från att de restriktioner som fanns 

kring utlänningars inresa och vistelse till sin grund var temporära och antag-

ligen inte skulle gälla för all framtid. Krav på arbetstillstånd, uppehållstill-

stånd, passtvång etc. hade uppfattats som undantagsregler. Men i och med 

propositionen 1988 konstaterades att detta nu var huvudregler som antagligen 

inte skulle komma att ändras under överskådlig tid (Prop. 1988/89:86, sid. 53). 

Begreppen avvisning och utvisning fick en delvis annan innebörd. Utvisas 

kunde bara den som haft ett uppehållstillstånd som gått ut, eller den som 

begått brott av en viss svårighetsgrad eller utgjorde en risk för rikets säker-

het. I sak ändrades inte bestämmelserna kring utvisning på grund av brott – 

det var samma grundregler som tillämpades fortsättningsvis. Asocialitet som 

skäl för utvisning togs bort. Sedan 1980 hade man använt asocialitetsutvis-

ningar bara i några enstaka fall och bestämmelsen ansågs därför obsolet 

(Prop. 1988/89:86, sid. 73; Wikrén & Sandesjö, 2002:17ff; Wikrén & San-

desjö, 2006:21). 

En regel infördes också om att eventuella verkställighetshinder vid en ut-

visning skulle beaktas redan vid prövningen av utvisningsfrågan i domstols-

processen. Ett skäl till detta var att man ville komma åt problemet med fall 

där utvisningen sedan inte kunde verkställas och orättvisor uppstod gentemot 
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andra dömda på grund av straffnedsättningen till följd av utvisningen. Om 

man finner hinder för verkställighet bör heller inget beslut om utvisning 

fattas. Man påpekade dock att det även i fortsättningen skulle kunna finnas 

fall där hinder uppstår innan verkställigheten men efter domen, t.ex. på 

grund av någon politisk händelse i personens hemland. Man måste då fortsatt 

ha möjlighet att upphäva beslutet om utvisning även efter domstolsprocessen 

(Prop. 1988/89:86, sid. 72f, 117f). 

Asylbegreppet definierades också i och med 1989 års lag så att detta av-

såg uppehållstillstånd som beviljats för att personen var flykting, krigsvägra-

re eller de factoflykting. En uttrycklig regel som förbjuder verkställighet till 

länder där utlänningen skulle riskera dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr inför-

des. Tidigare hade skydd mot detta funnits i lagens 77-79§§. Enligt 78§ fanns 

undantag om det vore fara för allmän ordning och säkerhet att låta en flykting 

stanna kvar, men man fick inte sända tillbaka personen om det var fara för 

hans liv eller förföljelse av annan särskilt svår beskaffenhet. Dessa regler för-

des i sak oförändrade över till nya lagen (Prop. 1988/89:86, sid. 112, 115). 

2.7.2.1 Förändringarna 1994 

1994 skedde fyra, för utvisningsfrågan, viktiga förändringar i restriktiv rikt-

ning. För det första ändrades kravet på att fängelse i minst ett år skulle ingå i 

straffskalan för brottet, till att endast fängelse överhuvudtaget måste finnas i 

straffskalan (Wikrén & Sandesjö, 2002:225). Detta är alltså en skärpning av 

utvisningsbestämmelserna och öppnade för möjligheten att exempelvis utvi-

sa personer för upprepade småbrott. Den tidigare ordningen där man inte 

kunde utvisa någon för upprepade småbrott eller systematisk brottslighet där 

straffskalan var på mindre än ett års fängelse hade enligt propositionen upp-

fattats som otillfredsställande – exempelvis därför att snatteri aldrig kunde 

leda till utvisning oavsett hur allvarlig eller upprepad brottsligheten än var 

(Prop. 1993/94:159, sid. 9). 

För det andra förlängdes vistelsetiden i landet för att man skulle få utvisa 

personer endast mot bakgrund av synnerliga skäl. Framgent skulle man ha 

vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i minst fyra år eller varit 

bosatt i minst fem år för att det skulle krävas synnerliga skäl för utvisningen. 

För nordiska medborgare behölls dock tidsgränsen om två års bosättning 

(Prop. 1993/94:159, sid. 16). 

Den tredje åtgärden i restriktiv riktning var att risken för fortsatt brottslig-

het som förutsättning för utvisning på grund av brott skulle gälla inte bara i 

liknande brottslighet utan i brottslighet över huvudtaget. Det skulle framöver 

vara tillräckligt att omständigheterna tyder på en brottsbenägenhet i allmän-

het. Men samtidigt får inte domstolen fritt spekulera om brottsbenägenhet, 

utan det ska oftast finnas underlag från tidigare brottslighet och bara undan-

tagsvis ska risk för återfall kunna bedömas även utan tidigare belastning 

(Prop. 1993/94:159, sid. 10-12). 
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I propositionen framhölls också för det fjärde att i fall där ingen återfallsrisk 

fanns borde utvisning kunna komma ifråga även vid brott av något mindre 

allvarlighetsgrad än tidigare. Exempelvis gällde det sexualbrott, narkotikabrott 

och allvarliga våldsbrott. Brottet borde även fortsättningsvis dock i sådana fall 

ha ett straffvärde på minst ett års fängelse (Prop. 1993/94:159, sid. 10-13). 

Dessa förändringar kan betraktas som ett skifte i synen på utvisning på 

grund av brott, där skärpningar ansågs nödvändiga. En sådan utveckling kan 

också kopplas till ett alltmänt hårdnande kriminalpolitiskt och invandrarpoli-

tiskt klimat under 1990-talet (se kapitel 3). Så här motiverades skärpningarna 

i propositionen till lagen (Prop. 1993/94:159, sid. 7): 

Det stora flertalet utländska medborgare som lever i vårt land är skötsamma 
och bidrar i stor utsträckning till uppbyggnaden och utvecklingen av Sverige. 
Det är emellertid samtidigt väl känt att utländska medborgare är överrepre-
senterade vad gäller viss brottslighet i Sverige. För att bekämpa brottslighe-
ten och – inte minst – för att skapa trovärdighet åt en på humanitetens grund 
vilande invandringspolitik är det viktigt att på alla plan vidta åtgärder för att 
hindra personer som inte iakttar grundläggande normer i det svenska samhäl-
let inrättar sig för ett liv här. Det är viktigt med en klar markering från stats-
makterna att ett kriminellt beteende inte accepteras hos dem som vill bosätta 
sig i Sverige. Av den anledningen bör vi skärpa hållningen gentemot personer 
som inte accepterar att följa viktiga och grundläggande normer i vårt samhäl-
le. Ett motsatt förhållningssätt riskerar nämligen på sikt att försvåra möjlighe-
ten för utlänningar som har behov av skydd i Sverige att få en fristad här. /…/ 
En markering av detta slag kan också förväntas föra det goda med sig att ris-
ken för främlingsfientlighet minskar. Att en utlänning missbrukar sin rätt att 
vara i Sverige, genom att begå brott här, innebär alltid en risk för att den irri-
tation som ett sådant beteende framkallar hos allmänheten oförskyllt drabbar 
också den majoritet skötsamma utlänningar som finns i Sverige. Ett skärpt 
förhållningssätt från statsmakternas sida gentemot de misskötsamma bör mot 
den bakgrunden kunna bidra till att göra förhållandena lättare för det stora 
flertalet skötsamma utlänningar som lever i vårt land.  

I propositionen menade man att för personer som etablerat sig i landet och 

vistats här länge, är det rimligt att utvisning kommer ifråga först vid tämli-

gen allvarlig brottslighet. Detta eftersom utvisningen har så stora rättsverk-

ningar för den enskilde. När det gäller personer som just kommit till Sverige 

och gett sig in i brottslig verksamhet och som visat oförmåga eller bristande 

vilja att anpassa sig till gällande regler menade man att det förhöll sig annor-

lunda. För dessa personer borde utvisning kunna komma ifråga även vid 

mindre allvarlig brottslighet (Prop. 1993/94:159, sid 9f). I propositionen påpe-

kades också att man vid mindre allvarlig brottslighet kan döma en person till 

en påföljd som inte är frihetsberövande i kombination med utvisning istället 

för ett fängelsestraff.  Detta tycks emellertid ha varit praxis under en längre tid 

och var inget nytt i och med denna lagstiftning (Prop. 1993/94:159, sid. 27).  

Flyktingförklaringen skulle i fortsättningen ligga till grund för bedömning-

en av en persons flyktingstatus men man öppnade också för en möjlighet för 
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domstolarna att bortse från denna om den är uppenbart oriktig och skyddsbe-

hov inte längre finns. Det skulle dock endast vara i yttersta undantagsfall som 

domstolen får göra en egen prövning av flyktingskapet, till exempel om perso-

nen obehindrat besökt hemlandet (Prop. 1993/94:159, sid 19). 

Det påpekades dock att frågan om utvisning fortfarande skulle präglas av 

proportionalitet och avvägningar av rättssäkerhetsaspekter och effekter för 

individen (Prop. 1993/94:159, sid 7). Bland annat uppmärksammades pro-

blem med att Invandrarverket ofta fick mycket kort tid på sig att skriva ytt-

randen i fall med utvisning eftersom begäran kom så nära inpå huvudför-

handlingen. Verket ska i dessa yttranden basera sin bedömning av om det 

finns verkställighetshinder på sin kännedom om landet och de uppgifter som 

finns om personen hos verket. I propositionen påpekades att dessa uppgifter 

kan vara gamla och bestå av de förhör som hölls med personen för flera år 

sedan. Att begäran om yttrande inkommer så nära inpå rättegången kunde 

enligt propositionen leda till ”att verket knappast får någon tid på sig att 

kontrollera [dessa] uppgifter och ställa samman yttrandet” (Prop. 

1993/94:159, sid. 22). En lösning på detta problem skulle enligt propositio-

nen vara ökade kontakter mellan domstolarna, åklagarna, advokater och 

Statens invandrarverk (Prop. 1993/94:159, sid. 22). 

2.7.2.2 Förändringarna 1997 

1997 infördes en rad förändringar i utlänningslagen efter en omfattande ut-

redning av asylprocessen (se SOU 1995:46; SOU 1995:55 och SOU 

1995:75). Förutsättningarna för utvisning på grund av brott förändrades dock 

inte. Däremot gjorde man en för denna studie relevant förändring av begrep-

pen krigsvägrare och de factoflyktingar, vilka utgick ur lagstiftningen. Istäl-

let införde man skyddsregler för personer som riskerar dödsstraff, kropps-

straff, tortyr eller annan förnedrande eller omänsklig behandling eller be-

straffning, vilket föll under det nya begreppet skyddsbehövande i övrigt. Här 

omfattades från och med nu även personer som flytt på grund av en väpnad 

konflikt, miljökatastrof, eller som riskerar förföljelse på grund av sitt kön 

eller homosexualitet (Wikrén & Sandesjö, 2002:19ff). 

I och med införandet av denna skyddskategori menade man i propositio-

nen att flyktingkonventionen framöver borde få en vidare tillämpning så att 

en stor del av dem som tidigare beviljats uppehållstillstånd som de factoflyk-

tingar och krigsvägrare istället skulle falla under konventionsflyktingstatus. 

Man menade att många av dessa redan tidigare enligt tolkningen av flykting-

status som finns i UNHCR:s handbok, borde ha bedömts som konventions-

flyktingar, men att denna status inte prövats om de uppnått krigsvägrarstatus 

eller de factostatus (Prop. 1996/97:25, sid. 98f). 

1997 infördes också portalparagrafen om barnets bästa i utlänningslagen, 

som baseras på Barnkonventionen (se SOU 1996:115 och avsnitt 4.5.3.4). 
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3. INVANDRINGS- OCH 
KRIMINALPOLITIK 1970-2000 

Denna studie handlar om utvisning på grund av brott under en period av 

drygt 30 år, från 1970-talets början till 2000-talets inledande år. Den praktik 

kring utvisning på grund av brott som under denna tid skapas, sker som tidi-

gare illustrerats i Figur 1, i samspel med en mer övergripande samtidskon-

text. Dessa dryga 30 år präglas av en invandringspolitik, kriminalpolitik och 

lagstiftning i förändring. I de avsnitt som nu följer vill jag fånga några rele-

vanta aspekter av denna kontext – som ett försök att teckna en del av det 

landskap inom vilket utvisningspraktiken äger rum. En sådan kontextualise-

ring kan aldrig bli fullständig och de områden jag försöker beskriva är så 

omfattande att beskrivningen inte kan göra anspråk på att vara mer än över-

siktlig. Jag kommer därför att begränsa detta avsnitt till att omfatta de huvud-

sakliga dragen i svensk och europeisk invandrings-, asyl- och kriminalpolitik. 

Sverige är sedan 1995 medlem i EU, och vår migrationspolitik kan inte 

ses som fristående från det europeiska samarbetets utveckling på området 

(se Spång, 2006; Hansen, 2008). Även om regler för asylsökande och flyk-

tingmottagande varierat mellan de olika EU-länderna, finns ett antal in-

strument som reglerar migrations- och asylfrågor som är bindande för EU:s 

medlemsstater, till exempel Dublinkonventionen, Schengenkonventionen, 

delar av Amsterdamfördraget, samt vissa direktiv om massflykt och asyl-

mottagning (Norström, 2004:63; Spång, 2006). Sverige har sedan inträdet 

deltagit i det omfattande samarbete och de harmoniseringsprocesser som 

pågår inom unionen.12 

3.1 Invandring – politik och trender 

Hammar (1999) urskiljer fem perioder i svensk utlänningskontroll under 

1900-talet. Den första, före 1914, innebar i huvudsak fri internationell migra-

tion. Under åren 1914 till 1945 utformades successivt lagstiftning inom in-

vandringspolitiken och Sverige upprättade de första specialiserade utlän-

nings- och invandringsmyndigheterna. Efter andra världskrigets slut 1945 

                               
12 Se Spång (2006) för olika grader av anpassningstryck inom olika områden av invandrings-
politiken. 
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och fram till 1972 menar Hammar att det rådde ett marknadssystem med 

arbetskraftsinvandring, med fackföreningarnas samtycke. Från 1972 till 1989 

följde en period av ökade kontrollsystem, först relativt liberala men efter-

hand mer restriktiva. Efter 1989 har Sverige haft ett system med mycket 

stark kontroll (Hammar, 1999:171).13 

Det finns naturligtvis många faktorer som påverkar invandringen till Sve-

rige, både vad gäller vilka grupper som kommer, från vilka länder och hur 

många personer som invandrar. Krig, oroligheter, förtryck, miljökatastrofer, 

fattigdom etc. tvingar människor på flykt i olika delar av världen, och i olika 

tider finns olika möjligheter för dessa människor att ta sig långa sträckor.14 

Lundh & Ohlsson (1994:7f) menar att även om händelser i omvärlden själv-

klart påverkat utvecklingen, bör man ändå främst se invandringen hit som en 

effekt av dels den förda invandringspolitiken, dels den ekonomiska och soci-

ala situationen i Sverige under efterkrigstiden (se även Dacyl, 1995:148). I 

perioder med låg ekonomisk tillväxt har politiken varit mer restriktiv medan 

perioder med god ekonomisk tillväxt har sett en mer liberal invandringspoli-

tik (Lundh & Ohlsson, 1994:14).  

Efter andra världskriget var Europa i behov av arbetskraft för återupp-

byggnad och ekonomisk expansion. Detta gjorde att Västeuropas stater var 

relativt villiga att ta emot flyktingar efter kriget (Barnett, 2002:245). I linje 

med detta kom invandringen till Västeuropa under 1950- och 60-talen främst 

att handla om arbetskraftsinvandring och sågs som en ekonomisk fråga. 

Många länder använde sig av gästarbetare med särskilda villkor för arbete 

och uppehållstillstånd under 1950-70-talen. Eftersom invandringen sågs som 

en fråga om behov av arbetskraft, enade den både fackföreningar, arbetsgi-

vare och arbetsmarknadspolitiker, vilket ledde till att det inte var någon stor 

konfliktfråga, och inte heller var migrationsfrågor generellt någon stor fråga 

på den politiska dagordningen (Boswell, 2003:9, 11; Castles & Miller, 

2003:13). Även på den svenska arbetsmarknaden behövdes arbetskraft efter 

kriget och Sverige hade ända fram till 1960-talet en förhållandevis liberal 

                               
13 För en mer utförlig beskrivning av invandringspolitik, utlänningskontroll och utlänningsla-
gens tillkomst och användning under 1900-talets första hälft, se t.ex. Hammar (1964); Flyg-
hed (1992); Lundh & Ohlsson (1994); Westin (1995); Wilton Wahren (1998); Wikrén & 
Sandesjö (2002); Nilsson (2004). För en grundlig genomgång av utvecklingen mot en gemen-
sam europeisk asylpolitik, se Boccardi (2002). 
14 Gränskonflikter, våld och brott mot mänskliga rättigheter är idag huvudorsaker till att män-
niskor flyr sina hem. Uppskattningsvis lever mellan 35 och 40 miljoner människor idag på 
flykt i världen. Bara under 2002 drevs över 4 miljoner nya personer på flykt. I jämförelse med 
länder i Afrika och Asien är den flyktingström som når Europa mycket liten. 2001 kom nästan 
80 procent av världens flyktingar från 10 områden, nämligen Afghanistan, Angola, Burma, 
Burundi, Kongo-Kinshasa, Eritrea, Irak, Palestinska områden, Somalia och Sudan. De flesta 
av dessa flyktingar tar sig aldrig utanför sitt eget land – uppskattningsvis är två av tre flyk-
tingar så kallade internflyktingar, eller IDP:s (internally displaced people). Enligt Human 
Rights Watch finns 75 procent av världens flyktingar i Asien och Afrika. Under 2002 sökte 
425 000 människor asyl i Västeuropa, vilket alltså är en liten del av alla flyktingar i världen 
(Fjeldstad, 2003:10; Vevstad, 2003:8; Human Rights Watch, 2005).  
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invandringspolitik med en relativt fri arbetskraftsinvandring (Ohlsson, 

1995:93f; Johansson, 2005:149).15  

Den internationella flyktingpolitiken var under samma period mycket mer 

influerad av internationella politiska överväganden, även om den fortfarande 

främst betraktades som en fråga för enskilda stater (Boswell, 2003:15; Boc-

cardi, 2002:27). Den kom bland annat att präglas av kalla krigets ideologiska 

motsättningar. De flyktingar som kom till Västeuropa var främst enstaka 

personer från östblocket. Ett par större flyktingströmmar nådde också Väst-

europa efter Ungernrevolten 1956 och efter Sovjets invasion i Tjeckoslova-

kien 1968. Eftersom det var så svårt att ta sig från Sovjetblocket, samtidigt 

som det rådde brist på arbetskraft i väst, fanns ingen motsättning mellan 

invandring och nationella intressen. Detta i kombination med den ideologis-

ka symboliken i flyktingar från öst där det var en seger för väst för varje 

person som tog sig ut, gjorde att Västeuropas stater under denna tid var rela-

tivt positiva till att ta emot flyktingar (Boswell, 2003:15). 

Peo Hansen (2008) lyfter fram att EU (dåvarande EG) redan från början 

kan sägas ha haft ett dualiserat migrationspolitiskt system. Två parallella 

regimer har utvecklats, där den ena reglerar den fria rörligheten för EU:s 

egna medborgare och den andra reglerar migrationen från länder utanför 

unionen. Det första systemet har sedan 1950-talet varit föremål för EG/EU:s 

ansvarsområde och handlar om unionens interna migration, dvs. den fria 

rörligheten. Det andra systemet reglerades länge av de enskilda medlemslän-

derna själva och rörde den externa migrationen till EU (Hansen, 2008:47). 

Migration från länder utanför gemenskapen kan från början sägas ha varit 

en ickefråga rent politiskt inom EG. Fram till 1970-talet handlade invand-

ringen till EG främst om arbetskraftsinvandring och gästarbetarprogram. I 

den mån frågan diskuterades handlade det om villkor för gästarbetare och 

om ekonomisk integration, där arbete skulle kunna röra sig fritt mellan län-

derna (Huysmans, 2006:65ff).  

3.1.1 Negativa aspekter blir huvudfråga 

Denna mer liberala period i Västeuropas invandringspolitik efter andra 

världskriget fick ett abrupt slut i och med oljekrisen 1973-74. Den recession 

som krisen gav upphov till förändrade förutsättningarna för hela världseko-

nomin (Castles & Miller, 2003:68). Situationen skapade hög arbetslöshet och 

oro för jobb och välfärd. Detta ledde till krav på att stoppa arbetskraftsin-

vandringen, och 1973-74 hade de flesta västeuropeiska länder stoppat sina 

gästarbetarprogram och sin arbetskraftsinvandring. Detta fick viktiga konse-

kvenser för invandringsmönstren till Europa. För personer som tidigare kun-

                               
15 Sverige började redan 1947 att aktivt rekrytera arbetskraft från Italien, Ungern och Österri-
ke via den så kallade Arbetsmarknadskommissionen. Senare vidgades detta till länder som 
exempelvis Västtyskland, Belgien, Grekland och forna Jugoslavien (Nilsson, 2004:19).  
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nat komma till Västeuropa som arbetskraftsinvandrare återstod endast två 

alternativ, de fick nu söka sig hit antingen via familjeåterförening eller som 

asylsökande (Brochmann, 1999:2; Hammar, 1999:175; Boccardi, 2002:27; 

Boswell, 2003:15). 

I början av 1970-talet togs också de första stegen mot en gemensam euro-

peisk politik när det gällde den externa migrationen. 1973 beslutades vid ett 

toppmöte i Paris att dåvarande EG skulle formulera en gemensam politik för 

medborgare från länder utanför gemenskapen (Huysmans, 2006:65ff). 

Samtidigt som Västeuropa stängde möjligheterna till arbetskraftsinvand-

ring ökade antalet personer som sökte asyl, bland annat på grund av den våg 

av så kallade ”nya flyktingar” som kom från Afrika och Asien, Mellanöstern 

och Sydamerika. En rad stater i Afrika blev självständiga under denna peri-

od, stater vars gränser stämde illa med etniska och språkliga indelningar. 

Följden av detta blev stora grupper av internally displaced persons (IDP:s) 

och helt nya grupper som sökte asyl i Europa (Boswell, 2003:53f).16  

När antalet asylsökande ökade under samma tid som den ekonomiska 

nedgången i Västeuropa inträffade, förändrades också fokus i den allmänna 

debatten och skiftade till att handla om problemen med asylsökande och de 

kostnader dessa producerade för mottagarländerna. Invandringens sociala 

effekter började uppmärksammas och frågor om arbetslöshet, välfärdsstaten, 

kulturell identitet och allmän ordning kom i fokus. I och med det började 

också reglerna i internationell flyktinglagstiftning, som vid det laget hade 

inkorporerats i Västeuropas lagstiftningar, att ifrågasättas på allvar för första 

gången (Boswell, 2003:9f, 15).  

Även för Sveriges del blev invandringspolitiken mer restriktiv från slutet 

av 1960-talet. Uppehålls- och arbetstillståndskrav infördes för utomnordiska 

medborgare före inresan. Dessa tillstånd utfärdades först efter en prövning 

av behoven på arbetsmarknaden. I princip har detta gjort det mycket svårt för 

utomnordisk arbetskraft att få uppehållstillstånd i Sverige (Lundh & Ohls-

son, 1994:13; se även Ohlsson, 1995:94).  

Under 1970-talet började också gränsöverskridande brottslighet komma 

upp på agendan i och med den politiska terrorism som förekom i flera län-

der. Inom olika samarbetsorgan på europeisk nivå diskuterades hur terrorism 

och politisk extremism skulle hanteras (Lodge, 2002:103). Den s.k. Trevi-

gruppen17 inom EU bildades 1976 som ett mellanstatligt forum att bekämpa 

                               
16 Några exempel kan nämnas; från länder som Turkiet, Syrien, Libanon och Iran flydde 
människor från förtryck och inbördeskrig, polacker flydde Polen efter general Jaruzelskis 
maktövertagande 1982 och chilenare flydde när juntan tog makten i Chile 1973 (Boswell, 
2003:53f; Nilsson, 2004:24). 
17 Trevi: ”a term that is variously explained in terms of the name of the Rome fountain where 
they had their photograph taken (Trevi) and in terms of the French acronym for terrorism, 
radicalism, extremism and international violence” (Lodge, 2002:103). 
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terrorism men fick snart utvidgat uppdrag till att arbeta med olika säkerhets-

aspekter av den fria rörligheten.18 

Under 1980-talets början upplevdes det som viktigt att vända trenden och 

förbättra EG:s konkurrenskraft genom att försöka få den gemensamma 

marknaden att verkligen fungera, dvs. att verkligen skapa fri rörlighet för 

varor, tjänster, kapital och personer. 1985 presenterade därför kommissionen 

ett handlingsprogram för hur den inre marknaden skulle förverkligas. Senast 

1992 skulle EG uppnå fri rörlighet på samtliga områden, och ett nytt fördrag 

slöts 1985 för att effektivisera procedurerna kring detta arbete; den s.k. Eu-

ropeiska enhetsakten. För att förverkliga den inre marknaden fördjupades 

samarbetet inom EG inom exempelvis konkurrens-, region-, social-, miljö- 

och industripolitik (Tallberg, 2001:26). 

3.1.2 Från arbetskraftsinvandring till flykting- och 

anhöriginvandring 

Från början av 1970-talet fram till 1985 pågick i Sverige övergången från 

arbetskraftsinvandring till flykting- och anhöriginvandring. Efterfrågan på 

arbetskraft minskade och utrikes födda fick svårare att konkurrera om de 

arbeten som fanns. Den stora ökningen av antalet utrikes födda mattades av 

från början av 1970-talet, och fram till mitten av 1980-talet låg invandringen 

på en relativt låg nivå. I och med skiftet från arbetskraftsinvandring till flyk-

ting- och anhöriginvandring under perioden 1971-1985, ändrade också in-

vandringen karaktär vad gäller vilka länder invandrarna kom från. Asien och 

Sydamerika var de världsdelar från vilka invandringen ökade mest under 

denna period. Ett stort antal personer kom också från Polen och Turkiet 

(Nilsson, 2004:23ff). 

I Figur 2 beskrivs utvecklingen över invandringen och utvandringen i 

Sverige åren 1945-2004. Under perioden har det skett en successiv ökning 

av invandringen, med tre tydliga toppar kring 1969-70, 1989 och 1994.19 

                               
18 1989 etablerades ett permanent sekretariat vilket ledde till att Trevi blev en av de viktigaste 
överstatliga institutioner som arbetar med externa gränsfrågor, intern säkerhet och rörligheten 
för personer inom EU. Under Trevigruppen har man inrättat en rad arbetsgrupper som sysslar 
med internationell brottslighet, terrorism, ‟disturbing of public order‟, immigrations- och 
asylfrågor och övervakning (Tesfahuney, 1998:120f). 
19 Toppen i invandringskurvan kring 1970-71 berodde på en stor arbetskraftsinvandring dessa 
år. Högkonjunkturen i Sverige gjorde att det fortsatte att komma många personer till Sverige 
från exempelvis Finland och dåvarande Jugoslavien, många tjecker flydde till Sverige efter 
Pragvåren 1968 och greker flydde militärjuntan i Grekland från 1967. Den drastiska minsk-
ningen 1972 hänger bland annat samman med att LO då beslutade att inte längre ge bifall i 
remisser om arbetstillstånd för utomnordisk arbetskraft.  
Det stora antalet invandrade 1989-90 berodde bland annat på att reglerna för handläggningsti-
der för beslut om uppehållstillstånd kortades. Ungefär 6 000 personer fick då uppehållstill-
stånd av skälet att deras ärenden haft så långa handläggningstider. Denna åtgärd gjorde att 
antalet som sökte asyl ökade. Regeringen ansåg att denna ökning var så dramatisk att det 
krävdes drastiska åtgärder för att minska antalet asylsökande. Därför skärpte man samma år 
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Även antalet som utvandrar har ökat under perioden. Utslaget över alla år 

har antalet utvandrare legat på ungefär 60 procent av antalet som invandrat 

samma år,20 och sedan andra världskriget har ungefär hälften av dem som 

invandrat utvandrat igen. Mellan ungefär 15 000 och 40 000 personer har 

årligen emigrerat sedan 1961. Bland invandrarna finns också återinvandrade 

svenskar (Nilsson, 2004:20). 
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Figur 2. In- och utvandring till/från Sverige, 1945-2004. Källa: SCB:s befolknings-
statistik. 

Alltsedan mitten av 1980-talet består invandringen till Sverige nästan uteslu-

tande av flykting- och anhöriginvandring, främst från Asien (Mellanöstern) 

och Balkan. Flyktingarnas andel har dock minskat under senare år. Istället 

har anhöriginvandringen ökat till hälften av dem som invandrar (Nilsson, 

2004:8, 11, 29f).  

                                                                                                                             
kraven för att få uppehållstillstånd så att enbart konventionsflyktingar (se Luciabeslutet, av-
snitt 3.1.3) kunde få asyl. Detta fick till följd att både antalet asylsökande och antalet bevilja-
de uppehållstillstånd minskade åren 1991-1992 (Abiri, 2000:art.V:84; Nilsson, 2004:26f).  
Toppen 1993-1994 hänger samman med krigen i forna Jugoslavien. Många människor flydde 
till Sverige, speciellt från Bosnien-Hercegovina (ungefär en miljon människor flydde från 
Bosnien till andra länder, och ytterligare ungefär en miljon bosnier blev internflyktingar). På 
grund av den stora tillströmningen av flyktingar infördes dock redan 1993 viseringstvång för 
personer från Makedonien och Bosnien-Hercegovina, eftersom man ansåg att det kom fler 
asylsökande än mottagningen kunde hantera. Sverige valde alltså att i praktiken stänga möj-
ligheten för flyktingar från forna Jugoslavien att ta sig hit.  I och med detta minskade natur-
ligtvis antalet asylsökande därifrån drastiskt på kort tid sommaren 1993 (Abiri, 2000:art.V:84; 
Nilsson, 2004:27). 
20 Observera att det inte behöver vara samma personer som invandrar som sedan utvandrar, 
även om en viss del av invandrarna också utvandrar igen. 



 39 

Tabell 1. Utrikes födda som var bosatta i Sverige år 2003 och hade inflyttat sedan 
1985, fördelade efter grund för bosättning. Källa: Nilsson (2004:29). 
 

Grund för bosättning Tusental Procent 

Familjeband 255 41 

Humanitära grunder 134 21 

Skyddsbehov 93 15 

Arbete 16 3 

Studier 10 2 

Övrigt 4 1 

Uppgift saknas 50 8 

Nordbor 64 10 

Totalt 628 100 

Antalet folkbokförda utländska medborgare i Sverige har sedan 1970 legat 

omkring fem procent av folkmängden (som högst 6,1 procent 1994 och som 

lägst 4,6 procent 1985), vilket handlar om ungefär en halv miljon människor.  

De länder från vilka invandringen ökat mest efter 1985 är till exempel 

Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran och forna Jugoslavien. I Tabell 2 presente-

ras de tio länderna med störst ökning 1986-2003 och hur många som fanns i 

Sverige dessförinnan. 

Tabell 2. Utrikes födda 1985 samt ökningen 1986-2003. De tio länder med störst 
ökning. Tusental. Källa: Nilsson (2004:31). 
 

Land Antal 1985 Ökning 1985-2003 

Irak 4 64 

Bosnien-Hercegovina 0 54 

Iran 9 44 

Jugoslavien 38 37 

Libanon 5 16 

Turkiet 19 15 

Somalia 0 15 

Chile 13 14 

Polen 29 13 

Syrien 3 13 

3.1.3 Ökad restriktivitet 

I Västeuropa har det sedan andra halvan av 1980-talet växt fram en alltmer 

”alarmistisk” syn på migration. Invandringen har ökat och det har skapat 

rädsla för problem/effekter på arbetsmarknaden, för välfärdssystemen, för 

nationell säkerhet och stabilitet. Frågan om asyl har blivit en central politisk 

fråga och röster höjs om att flyktingarna orsakar stigande kriminalitet, fun-

damentalistisk terrorism, kollaps av välfärdssystem och stigande arbetslös-

het. Detta har bland annat lett till krav på strängare gränskontroll och på 

deportation av ”illegala”. Europas invandringspolitik har som en konsekvens 
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av detta fokuserats på kontroll, på stärkande av gränser, omdefiniering av 

skyddskategorier och ökad övervakning (Brochmann, 1999:2; Castles & 

Miller, 2003:102f).  

Enligt Johansson inleddes en mer restriktiv linje i svensk migrationspoli-

tik under 1980-talet. Ett exempel på detta är det så kallade Luciabeslutet 

1989. Beslutet togs av regeringen och handlade om att fortsättningsvis en-

dast ge asyl till så kallade konventionsflyktingar (flyktingar som uppfyllde 

Genèvekonventionens flyktingbegrepp) och flyktingar med särskilt starka 

skyddsbehov. Beslutet kom sig av att regeringen ansåg att det förelåg en 

kraftig ökning av antalet som sökte asyl, en ökning som var så omfattande 

att man talade om en ”flyktingkris”, att flyktingar fick bo i tält och på båtar 

m.m. eftersom kommunerna inte kunde ta emot alla som sökte asyl. Följakt-

ligen ansåg man också att denna ”kris” krävde drastiska åtgärder för att 

minska antalet asylsökande. Beslutet fattades med hjälp av en undantags-

klausul i svensk lagstiftning som gav regeringen rätt att fatta liknande beslut 

utan att riksdagen tillfrågas, om situationen i landet är så allvarlig att den 

innebär stora påfrestningar på samhället (Johansson, 2005:162f).   

Även Hammar lyfter fram vad han kallar ett skifte från 1984 och framåt. 

Från och med detta år ökade invandringen oväntat i Sverige, liksom i många 

andra länder i Västeuropa. Från omkring 5 000 asylansökningar per år under 

den första delen av 1980-talet, steg antalet till ungefär 30 000 asylansök-

ningar per år under slutet av 1980-talet. Toppen i denna utveckling var år 

1992 då 84 000 personer sökte asyl i Sverige, en stor del av dem från forna 

Jugoslavien. Nordisk invandring minskade, medan invandring från utomeu-

ropeiska länder steg till över 50 procent av den årliga nettoinvandringen, 

framförallt från områden som Libanon, Iran, Irak och Kurdistan. Denna ut-

veckling sågs som början på mycket större invandringsflöden från länder i 

syd och öst, varför krav började ställas på en ny och mer omfattande invand-

ringspolitik som skulle integrera biståndspolitik, utrikes- och säkerhetspoli-

tik och utlänningskontroll (Hammar, 1999:176ff). Parat med denna utveck-

ling steg arbetslösheten i Sverige i början av 1990-talet, samtidigt som en 

uttalat negativ opinion mot invandring växte fram och krav framfördes på 

hårdare invandringskontroll.  

3.1.3.1 Fri rörlighet leder till kompensatoriska åtgärder 

Ett av de primära målen för det europeiska samarbetet var, och är, att skapa 

ett område med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Inom 

området ska alla hinder tas bort som kan finnas för att denna fria rörlighet 

ska fungera. På området för fri rörlighet för personer innebär detta bland 

annat att alla kontroller vid de inre gränserna ska tas bort. Men med öppna 

gränser befaras att olika former av illegal verksamhet; t.ex. gränsöverskri-

dande och organiserad brottslighet, människosmuggling, terrorism och ille-

gal immigration ska utgöra ökande hot mot unionen och dess medborgare. 

För att motverka sådana befarade negativa konsekvenser av den fria rörlig-
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heten vidtas så kallade kompensatoriska åtgärder. Dessa är till för att upp-

rätthålla säkerhet när de inre gränskontrollerna tas bort. I gengäld ska därför 

bland annat kontrollen vid områdets yttre gränser stärkas och invandrings-, 

flykting- och kriminalpolitiken harmoniseras. Syftet är att det inte ska bli 

mer attraktivt att försöka ta sig in i vissa medlemsländer, att motverka illegal 

invandring och motverka att brottslighet flyttas till länder som uppfattas som 

mer attraktiva beroende på skillnader i lagstiftning, straffsatser etc. (Flyghed, 

1998; Boccardi, 2002:28).  

Någon supranationalisering av asyl- och invandringspolitiken var dock 

ännu inte aktuell under 1980-talet, utan EU:s medlemsstater inledde under 

detta decennium en slags mellanstatlig harmonisering. Här pågick arbetet 

med att skapa gemensamma regleringar för att skydda den fria rörligheten, 

bland annat inom den åter aktualiserade Trevigruppen, inom den så kallade 

Ad Hoc Group on Immigration och inom vad som skulle utvecklas till 

Schengensamarbetet (Huysmans, 2006:65ff; Hansen, 2008:65).  

Schengensamarbetet påbörjades 1985 av Frankrike, Tyskland och Bene-

luxländerna, med syfte att påskynda förverkligandet av den fria rörligheten 

för personer.21 Sverige anslöt sig 1996. Genom Schengenkonventionen blev 

det möjligt att avskaffa alla inre gränskontroller och upprätta en enda yttre 

gräns med gemensamma regler för inresa i Schengenområdet.22 I och med 

det antogs också gemensamma regler om visum, kontroll vid de yttre grän-

serna och asyl samt gemensamma ståndpunkter för illegal invandring 

(www.europa.eu/ scadplus 2006-06-19). Man skapade också SIS (Schengen 

Information System), vilket är Schengensamarbetets eget informationssy-

stem vilket fungerar som ett efterlysnings- och spaningsregister (SOU 

2004:110, sid. 64f; www.europa.eu/scadplus 2006-06-19).23  

3.1.4 1990-talet 

I skiftet mellan 1980- och 1990-tal skedde stora förändringar i Europa. Mu-

ren föll, liksom Sovjetunionen, de baltiska staterna blev fria och andra stater 

bildades. I de nordiska länderna befarades att det i och med detta skulle bli 

en ökning av antalet asylsökande och flyktingar från de baltiska staterna och 

Ryssland. Från början trodde man att den politiska och ekonomiska kollap-

                               
21 Själva avtalet låg länge utanför EG/EU:s ram och den konvention som utarbetades trädde i 
kraft först 1995, då även Italien, Spanien, Portugal, Grekland och Österrike gick med i samar-
betet. 1996 anslöt sig samtliga nordiska länder, så även Norge och Island trots att de inte är 
med i EU. Storbritannien och Irland däremot, står utanför Schengenavtalet trots sitt medlem-
skap i EU (Westfelt, 2001:13f). För information om Danmarks, Norges, Islands, Storbritanni-
ens, Schweiz‟s och Irlands ställning inom Schengenreglerna, se exempelvis SOU 2004:110, 
sid. 55-57 samt http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l33020.htm 
22 Observera att även länder utan yttre landgräns ändå har yttre gränser i form av flygplatser 
och hamnar. 
23 För vidare diskussion om vad som kan registreras i SIS, se t.ex. Flyghed, 2000:179, Motion 
1998/99:U9, Dahllöf (1997), www.europa.eu/scadplus 2006-06-19. 

http://www.europa.eu/%20scadplus
http://www.europa.eu/scadplus
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l33020.htm
http://www.europa.eu/scadplus
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sen skulle leda till massflykt av personer från dessa länder, och i Norden 

utarbetades en rad krisplaner för att förbereda sig för en massflyktingström. 

Dessa förväntningar infriades emellertid inte. Redan 1992, när de baltiska 

staterna blivit självständiga, ändrades oron till att dessa länder istället skulle 

komma att fungera som transitländer för människor från andra länder på väg 

till Västeuropa (Vedsted-Hansen, 2002:203f). 

Under det tidiga 1990-talet nådde extremhögern framgångar i många län-

der, och attacker utfördes mot flyktingförläggningar. I de europeiska länder-

na reagerade man med att införa en rad restriktiva åtgärder: åtstramning av 

lagstiftning kring beviljande av flyktingstatus, införande av temporära uppe-

hållstillstånd istället för permanenta exempelvis för flyktingar från forna 

Jugoslavien, högre krav på identifikationspapper och visum före avresa, 

transportöransvar infördes, diversionspolitiska åtgärder i form av begrepp 

som säkra tredje länder, till vilka asylsökande kunde skickas tillbaka för att 

få sin sak prövad där, europeiskt samarbete i form av Schengenregelverket, 

Dublinkonventionen och Amsterdamfördraget (Castles & Miller, 2003:106). 

För Sveriges del präglades det tidiga 1990-talet av en kraftig ekonomisk 

nedgång. Sverige hade ett stort budgetunderskott och hög arbetslöshet, fokus 

låg på att få landets finanser i ordning. Missnöjet kanaliserades till stor del 

mot problem med invandringen (Johansson, 2005:123). Den allt hårdare 

asyl- och flyktingpolitiken i Sverige under 1990-talet kan delvis förklaras av 

att de etablerade partierna försökte vinna röster från högerextrema och in-

vandringsfientliga partier (Abiri, 2000:86). 

Johansson menar att mitten av 1990-talet kan betraktas som ytterligare en 

vändpunkt i svensk migrationspolitik. Det var då som den så kallade åter-

vandringspolitiken blev framträdande och ”migrationspolitikens sociala 

praktik blev mer restriktiv” (Johansson, 2005:90). Vid sidan av utvecklingen 

av återvandringspolitiken24 minskades möjligheten att söka asyl 1997 genom 

att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd till de facto-flyktingar och 

krigsvägrare togs bort, två grupper som istället skulle innefattas i den nya 

gruppen övrig skyddsbehövande. Temporära uppehållstillstånd infördes för 

vissa flyktinggrupper och rättigheterna till familjeåterförening begränsades 

(Johansson, 2005:90f). 

3.1.4.1 Första asyllandsprincipen – Dublin och Eurodac 

De svagare gränserna inom EG, och speciellt mellan Schengenländerna, gjor-

de dem mycket mer beroende av de andra ländernas invandringskontroll. Men 

ett ökat beroende av varandra skapade också problem. Länder som främst 

fungerade som transitländer, varifrån migranter snart sökte sig vidare, hade 

inte samma incitament att stoppa människor som förflyttade sig illegalt genom 

deras länder. Andra länder, som Västtyskland, upplevde sig hamna i fenome-

                               
24 Se vidare Södergran (1998) kring frågan om ett ökat fokus på återvandring i svensk invand-
rarpolitik.  
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net ”country shopping”, som handlade om att asylsökande försökte ta sig till 

det land med bäst utsikter för att få uppehållstillstånd (Boswell, 2003:101). 

För att försöka komma runt dessa problem behövdes regler för vilket land 

som är ansvarigt att behandla en asylansökan. 1990 kom den så kallade Dub-

linkonventionen som fastställer den så kallade första asyllandsprincipen. 

Reglerna syftar till att undvika att en asylansökan prövas i flera länder och 

att se till att den prövas åtminstone i något land. En person ska göra sin asyl-

sökan i det första säkra land personen kommer till (Wikrén & Sandesjö, 

2002:26; Persson, 2006:25f).25  

Dublinreglerna har dock visat sig svåra att tillämpa. Det är svårt att bevisa 

vilka resrutter människor tagit och det har också visat sig komplicerat att 

återföra personer till rätt land. EU har försökt kompensera för detta genom 

upprättandet av Eurodac, oklart med vilka effekter. Systemet lagrar fingerav-

tryck på alla asylsökande i EU som är över 14 år, för att fastställa männi-

skors identitet och göra det möjligt att se om de sökt asyl i något annat land. 

År 2003 blev systemet operativt i hela EU och samtidigt anslöt sig även Sve-

rige (Boswell, 2003:101; Norström, 2004:66; Vestin, 2006:280; Hansen, 

2008:137; Rådets förordning (EG) nr 2725/2000). 

3.1.4.2 Maastrichtavtalet – EU 1993 

Under början av 1990-talet fortsatte arbetet inom EG mot ett än mer fördju-

pat samarbete. Två regeringskonferenser hölls med syftet att skapa dels en 

politisk union, dels en ekonomisk och monetär union. Resultatet av dessa 

konferenser blev ett nytt fördrag för gemenskapen, nämligen Fördraget om 

Europeiska unionen, eller Maastrichtfördraget från 1993 (Tallberg, 2001:29). 

Förutom inrättandet av en ekonomisk och monetär union innehöll Maastricht-

fördraget grunderna för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och ett 

närmre samarbete i rättsliga och inrikes frågor (RIF, eller Justice and Home 

Affairs, JHA), som inom områden för asyl och immigration, tull, gränsbevak-

ning och juridiskt samarbete (Regeringskansliet, 2000; www.europa.eu.int 

2005-07-19; Persson, 2006:22). I och med Maastrichtfördraget fördjupades 

samarbetet betydligt och en helt ny organisation inrättades; den Europeiska 

unionen, med de tre pelarna (se Peers, 2000:10; Tallberg, 2001). 

I samband med Maastrichts reformer av unionen antogs bland annat två 

viktiga resolutioner, dels resolutionen om Manifestly Unfounded Cases for 

Asylum, dels resolutionen om a harmonized approach to host third countri-

es. Den första resolutionen gav medlemsländerna möjlighet att låta bli att 

pröva asylansökningar som var uppenbart ogrundade, till exempel för att 

personen kom från ett land där det inte ansågs finnas risk för förföljelse. Den 

andra resolutionen handlade om att komma överens om länder utanför unio-

                               
25 Säkra tredje länder: Länder som ratificerat Flyktingkonventionen från 1951 och tilläggspro-
tokollet från 1967 och som i praktiken tillämpar dessa åtaganden, främst principen om non-
refoulement (Vedsted-Hansen 2002:206). 

http://www.europa.eu.int/
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nen som kunde betraktas som säkra, och till vilka medlemsländerna kunde 

överlämna en del av ansvaret för asylprocessen, genom att exempelvis avvi-

sa personer som vistats i ett sådant säkert tredje land, så att de istället får sin 

sak prövad där. På det sättet blev en rad länder i Öst- och Centraleuropa 

klassade som säkra, och asylsökande som kommit via dessa länder skulle 

enligt principen om första asylland istället få asylansökan prövad där. Detta 

skapade en slags buffertzon kring EU dit asylsökande kunde skickas tillbaka, 

eller hindras att ta sig vidare från in i EU. Ofta förenades villkor för förhand-

lingar om framtida medlemskap i unionen med krav på anpassning till EU:s 

migrationspolitik (Hansen, 2008:76f).26 

3.1.4.3 Amsterdam, Tammerfors, Laeken, Sevilla 

1997 slöts ett nytt fördrag för unionen, det s.k. Amsterdamfördraget. Främst 

rörde fördraget förändringar på områden som rörde den fria rörligheten för 

personer, utrikes- och säkerhetspolitik, handels- och miljöpolitik samt syssel-

sättning (Tallberg, 2001:31; Westfelt, 2001:13). I och med Amsterdamfördra-

get 1997 förändrades grunden för EU-samarbetet. Kommissionen fick en star-

kare roll, man införde nya rättsliga medel och möjligheterna att använda sig av 

majoritetsbeslut istället för enhällighet utökades (Boswell, 2003:110). 

I Amsterdamfördraget slogs fast att unionens främsta mål är att ge med-

borgarna en hög nivå av säkerhet och trygghet genom att skapa ett område 

med frihet, säkerhet och rättvisa. Några här viktiga förändringar i och med 

Amsterdamfördraget 1997 var att asyl- och invandringspolitiken flyttades till 

unionens första pelare och därmed blev överstatliga och inte längre ett mel-

lanstatligt samarbete (Huysmans, 2006:65ff). Även frågor som rör den fria 

rörligheten och yttre gränskontroller blev överstatliga (Tallberg, 2001:76f), 

och Schengenreglerna beslutades bli en del av EU-fördragen, vilket ledde till 

att alla nya medlemsländer måste ansluta sig till dessa för att bli medlemmar 

(Westfelt, 2001:14).27 

I oktober 1999 träffades stats- och regeringscheferna i Tammerfors för ett 

möte med Europeiska Rådet. Detta var det första EU-toppmöte som satte 

migrationsfrågorna som första prioritet (Hansen, 2008:109). Bland annat 

kom man överens om att utveckla en gemensam överstatlig asyl- och invand-

ringspolitik (Regeringskansliet, 2000). 

Amsterdamfördraget och toppmötet i Tammerfors ledde till att migra-

tions- och asylpolitiken inom EU blev föremål för ökad politisk aktivitet och 

harmonisering. Det gemensamma asylsystemet skulle förverkligas successivt 

och under perioden som följde antog EU en mängd direktiv och förordningar 

rörande migration, exempelvis ömsesidigt erkännande av avvisningar och 

utvisningar, miniminormer för mottagande av asylsökande, miniminormer 

                               
26 Se vidare Boccardi (2002:75-84). 
27 Det som blev kvar i den ”mellanstatliga” tredje pelaren var polis- och straffrättsligt samar-
bete (Tallberg, 2001:76f). 
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för tillfälligt skydd vid massiv tillströmning och miniminormer för flykting-

definitioner. Europeiska flyktingfonden bildades år 2000, och är inriktat på 

bördesfördelning av kostnader för asylmottagning och på återsändande av 

asylsökande utan asylskäl. År 2001 införlivades större delen av visumpoliti-

ken i EU:s legala struktur och antalet länder från vilka visum till EU krävs 

utvidgades ytterligare. En rad nya samarbeten i form av program, kommitté-

er och nätverk har bildats på både nationell nivå, inom EU:s olika organ och 

med icke-statliga aktörer. Detta bland annat med målen att hitta en gemen-

sam praxis på asylområdet och förbättra administration och informationshan-

tering (Hansen, 2008:136f, 138). 

Ett direktiv antogs också om det så kallade transportöransvaret 2001. Med 

motivet att bekämpa illegal invandring ålades transportörer ekonomiska 

sanktioner vid transport av tredjelandsmedborgare som vägras inresa i EU 

och transportörerna fick också ansvar för återsändandet av dessa personer. 

Därmed hamnade en del av ansvaret för beslut om en person har skyddsbe-

hov på transportören (ett exempel på externaliseringen av utlänningskontrol-

len), och står i strid med Genèvekonventionens princip om non-refoulement 

(Hansen, 2008:137, se även Spång, 2006:15ff). 

Vid toppmötena i Laeken och Sevilla, 2001 och 2002, framhölls att in-

vandringspolitiken i EU skulle ses som en integrerad del av utrikespolitiken 

och att framtida avtal med länder utanför unionen ska innehålla överens-

kommelser om gemensamma åtgärder kring migration och illegal invand-

ring. Invandringspolitiken skulle också framgent ses som en del i EU:s bi-

stånds- och utvecklingsprogram, och man länkade biståndspolicy till frågor 

om återsändandeavtal med länder utanför unionen (Hansen, 2008:140f).  

3.1.5 Mellanstatlighet och ”race to the bottom” 

Från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet utvecklades alltså det mel-

lanstatliga samarbetet inom migrationspolitiken påtagligt. Steg för steg för-

flyttades migrationspolitiken från den nationella arenan till att bli en fråga 

för EU-nivån. Viktigt att poängtera är dock att politikens form och innehåll 

debatterades kraftigt och var en källa till inre konflikter, mellan olika EU-

organ, mellan EU och medlemsländerna och mellan länderna. Det gällde 

exempelvis i vilken utsträckning migrationsfrågorna skulle behandlas på en 

överstatlig nivå eller inte (Hansen, 2008:99f).28  

Samarbetet kring migrationsfrågor under slutet av 1980-talet och 1990-

talet karaktäriserades också av vad som av vissa forskare kallats ett race to 

the bottom. Under denna period kom asylfrågor att mer och mer förflyttas 

från ett humanitärt perspektiv kring mänskliga rättigheter till att bli en del av 

politiken kring säkerhet och brottsbekämpning (se vidare avsnitt 3.1.9). 

Samarbetet inom migrationspolitiken präglades av farhågorna av att bli det 

                               
28 För en vidare diskussion kring dessa inre meningsskiljaktigheter, se Hansen (2008, kap. 3). 
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land med generösast regler, och att därmed bli det land som också fick bära 

flyktingbördan inom området. Resultatet blev att de gemensamma reglerna 

oftast handlade om ökad restriktivitet och om miniminormer (Hansen, 

2008:68ff). Boswell beskriver detta som ”regressive harmonization” – dvs. att 

den gemensamma standarden motsvarar en låg nivå (Boswell, 2003:110f). 

3.1.6 Nollinvandringsvisionen överges 

Sedan 1970-talet, när i princip alla länder stoppade sin arbetskraftsinvand-

ring kan EU sägas ha haft en nollinvandringsvision när det gäller arbetskraft. 

I slutet av 1990-talet beslutade dock kommissionen att göra en radikal kurs-

ändring. År 2000 konstaterade kommissionen att  

it is clear from an analysis of the economic and demographic context of the 
Union and of the countries of origin, that there is a growing recognition that 
the ‟zero‟ immigration policies of the past 30 years are no longer appropriate 
(citat ur Hansen, 2008:128).  

Nollinvandring sågs som orealistiskt och istället ville kommissionen öppna 

för arbetskraftsinvandring för att avhjälpa brist på arbetskraft inom vissa 

områden och bidra till att lösa de demografiska problem EU står inför (Han-

sen, 2008:128f). 

Parallellt med den restriktiva politiken finns alltså en ökande insikt om att 

Europa har behov av arbetskraft, och det inte bara i specialiserade sektorer 

som IT, vård och omsorg. Med en åldrande befolkning och sjunkande fertili-

tetsnivåer behöver Europa arbetskraft, och arbetskraftsinvandring ses av en 

del som ett sätt att lösa dessa problem (Boswell, 2003:1). En FN-studie som 

ofta citeras menar att EU skulle behöva ungefär 670 miljoner invandrare 

mellan 2000 och 2050 för att upprätthålla dagens dependency ratios (United 

Nations Secretariat, 2000). Andra har hävdat att immigration inte är någon 

långsiktig lösning på västvärldens demografiproblem, även om det tillfälligt 

skulle kunna avhjälpa problemen med att rekrytera arbetskraft. ”Integrerade 

invandrare” tenderar nämligen bland annat att ta efter fertilitetsmönstren i 

landet de kommer till (Boswell, 2003:35). 

För att kunna genomföra ett skifte bort från nollinvandring och mot en 

ökad arbetskraftsinvandring har det blivit viktigt för EU att förklara skiftet 

för medborgarna. 30 år av en migrationspolitisk linje att det ska vara så liten 

invandring som möjligt har gjort det svårt att övertyga folk om det positiva 

med arbetskraftsinvandring. Därför blir fokus att betona att samtidigt som vi 

behöver arbetskraft, så betyder inte det att vi ska släppa all invandring fri, 

det ska istället innebära ännu hårdare tag mot illegal invandring, människo-

smuggling och missbruk av asylsystemen. Att trappa upp kampen mot illegal 

vistelse och inträde ska samtidigt öka acceptansen för ökad arbetskraftsmi-

gration (Hansen, 2008:132-134, 202f).  
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3.1.7 Från inrikespolitik till mellanstatliga relationer 

Hammar (1999) sammanfattar den svenska utvecklingen med att Sverige 

under perioden från mitten av 1980-talet till slutet av 1990-talet förvandlats 

från ett land med liberal kontrollpolitik till ett med en restriktiv politik. Hu-

vudsyftet med denna ökade restriktivitet har varit att inte ‟förlora kontrol-

len‟. Han lyfter fram flera förklaringar till denna utveckling: ökad invandring 

från utomeuropeiska länder, striktare kontroll i flertalet andra europeiska 

länder, ökat samarbete inom EU, ekonomisk nedgång och rekordhög arbets-

löshet med kraftiga nedskärningar i välfärdssystemet som följd. Svensk ut-

länningslagstiftning har reviderats och kontrolladministrationen organiserats 

om. Flyktingdefinitionen i lagstiftningen har blivit mer restriktiv, och antalet 

avslag och avvisningar har ökat (Hammar, 1999:199). 

Hammar pekar också på att invandringskontrollen från första världskriget 

fram till 1990-talet först och främst varit reaktiv och pragmatisk, där praxis 

ändrats innan lagstiftning. Men från slutet av 1990-talet handlar det istället 

om en kontrollpolitik i ett ”globalt perspektiv”, där riksdag och regering talar 

om hur viktigt det är att integrera invandringspolitiken med utrikes- och 

säkerhetspolitik, med handel och utveckling (Hammar, 1999:193f). I en re-

geringsskrivelse sägs exempelvis att dessa områden är delar av ”migrations-

agendan” och att migrationspolitiken ska integreras ännu mer med EU:s 

gemensamma utrikespolitik (Skr. 2002/03:28:11).29 

Internationell migration har därmed under slutet av förra århundradet ock-

så förflyttats från att vara ett område för inrikespolitiska överväganden om 

exempelvis arbetsmarknad och demografi, till att bli en fråga som rör mel-

lanstatliga relationer, nationell säkerhet och till och med frågor om krig och 

fred (Cornelius, Martin & Hollifield, 1994:7). 

3.1.8 Migrationspolitik under ständig debatt 

Migrationspolitiken har dock, trots dessa gemensamma utvecklingstrender, 

under alla år varit föremål för många politiska konflikter på den supranatio-

nella nivån mellan olika EU-organ, mellan EU-nivån och medlemsländerna 

och mellan olika medlemsstater när det gäller utformning och placering inom 

unionens samarbete i dessa frågor. En rad NGO:s och även EU-parlamentet 

har också verkat för en annan politik och under åren varit starkt kritisk mot 

den alltmer restriktiva flyktingpolitiken (se Hansen, 2008:70, 99, 109, 193). 

Christina Boswell tar upp några av de motkrafter som verkat för att den 

restriktiva politiken inte fått fritt spelrum. Intresseorganisationer, kyrkor, 

flyktinggrupper, Amnesty, UNHCR och nationella NGO:s har varit starkt 

kritiska till många åtgärder. Lobbying från dessa mot restriktiva åtgärder har 

                               
29 För en mycket upplysande genomgång av EU:s migrationspolitik från avslutandet av tids-
planen från Tammerfors 2004, sjösättandet av Haagprogrammet och vart EU:s framtida mi-
grationspolitik kan tänkas bära hän, se Hansen (2008). 
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haft ett visst inflytande. En annan motkraft mot den restriktiva politiken har 

varit de internationella åtaganden i form av mänskliga rättigheter som väst-

europeiska länder inkorporerat i sina respektive lagstiftningar. Det har också 

funnits ett tryck ifrån aktörer på arbetsmarknaden där det i flera sektorer 

funnits ett sug efter billig och flexibel arbetskraft. En rad stater behöll därför 

möjligheter att anställa säsongsarbetare och andra typer av temporära an-

ställningar. Ytterligare en bromsande faktor har varit en insikt om att en 

mycket restriktiv politik när det gäller flyktingar och asylsökande kan påverka 

interetniska relationer mellan de grupper som redan befinner sig i landet, t.ex. 

när det gäller medborgarskapsfrågor, rättigheter, välfärdsförmåner och skapa 

ytterligare diskriminering mot vissa minoritetsgrupper. Dessutom har en ökad 

statlig kontroll av människors uppehälle och förflyttningar mött motstånd även 

i länder med en tradition av relativt hög statlig kontroll över just dessa saker, 

t.ex. i Frankrike efter ett förslag om att alla måste informera lokala myndighe-

ter så fort de hade en icke-EU-medborgare på besök (Boswell, 2003:23-25). 

3.1.9 Sekuritisering av asyl- och invandringspolitiken 

Man skulle på ett mer övergripande plan kunna tala om att invandrings- och 

flyktingpolitiken under de senaste decennierna sekuritiserats, där migration, 

invandrare och invandring alltmer porträtteras i termer av säkerhet, hot och 

risk (Bigo, 2002:63ff; Ceyhan & Tsoukala, 2002:23; Türk, 2003:114; Ibra-

him, 2005:167; Pratt, 2005:21). Elisabeth Abiri (2000) menar att frågor om 

asyl och invandring successivt sedan 1990-talet flyttats från området för 

mänskliga rättigheter till att bli en fråga om säkerhetspolitik. Flyktingar sågs 

tidigare i högre grad som individer som sökte skydd från förföljelse och ut-

nyttjade en mänsklig rättighet, medan de efter kalla krigets slut i allt högre 

grad ses som delar av större migrationsströmmar som i sin tur uppfattas som 

säkerhetsrisker eller destabiliserande för västeuropeiska stater (Abiri, 

2000:art.V:73f; Abiri, 2003:131). 

Människors rörlighet över gränser har genom historien ofta förknippats 

med avvikelse, som ett brytande med den sociala ordningen eller rentav som 

motståndshandlingar. Människor som förflyttar sig över gränser är på olika 

sätt ”out of place” och definieras därför ofta i termer av risker (Adey, 

2004:501f). Migranter har därmed länge varit föremål för statens kontroll och 

konstruerats som problem (Weber & Bowling, 2004:196; Melossi, 2003:371). 

Frågan har dock under senare år politiserats alltmer, och sedan 1990-talet har 

invandringen till Europa i allt högre grad uppfattats som ett kulturellt, ekono-

miskt och socialt hot (Koslowski, 2000:156). Migration och flyktingar kopplas 

samman med fenomen som social turism, utnyttjande av välfärdssystemen, 

underminering av arbetsmarknaden och brottslighet (Tesfahuney, 1998:38). 

Som Ålund uttrycker det: ”Överallt i Europa ser vi en växande tendens att 

utpeka ‟invandrarna‟ och deras kultur som ett hot /…/” (Ålund, 2004:46). Och 

Hultén påpekar: ”Forskning om medier och minoriteter har sedan 1970-talet i 
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stort sett samstämmigt noterat att medierapporteringen om immigranter känne-

tecknas av att de skildras som hot, problem, ofta associeras med brottslighet 

och som avvikelser från det normala” (Hultén, 2006:161).30 

Att minska invandringen och antalet asylsökande och skydda gränserna 

från denna ”ström” har därför blivit en viktig del av symbolpolitiken i väst – 

något som också hänger ihop med att vara ”tough on crime” (Aas, 

2007b:292). Aas påpekar: ”while being tough on crime has for a long time 

been perceived as a measure of political strength and potency, being tough 

on immigrant crime may carry the promise of double rewards” (Aas, 

2007:81, kursivt i original). Och när kriminologiska begrepp och ord som 

polis, brott och illegal kopplas till frågor om invandring och flyktingar, har 

också flyktingproblemet omvandlats till ett brottsproblem (Hayter, 2000:62, 

se även Albrecht, 2002:165f).  

Man kan beskriva det som framväxten av ett kontinuum av migration – 

säkerhet – brottslighet (se Crawford m.fl. 2002), där frågor om risk och sä-

kerhet blivit den brygga som förenar kriminalpolitik och migrationspolitik. 

Det finns därför också starka kopplingar mellan kriminalpolitik och invand-

rings- och flyktingpolitik i dagens Europa. ”Individual states cannot develop 

immigration and asylum policies without reference to measures that address 

threats to internal security, in the form of crime, from external sources” 

(Goodey, 2002:136). 

Denna koppling mellan migration och brottslighet genom en framväxande 

säkerhetsdiskurs, hänger samman med att själva säkerhetsbegreppet föränd-

rats sedan början av 1990-talet. Traditionellt har säkerhet (security) främst 

förknippats med militära hot riktade mot staten – en syn som var den rådan-

de under kalla kriget. Ett möjligt krig mellan öst och väst präglade under 

denna period grunden för säkerhetsfrågorna och man skulle kunna tala om en 

militär och ideologisk tudelning mot vilken alla säkerhetsfrågor utvecklades. 

Nationell säkerhet handlade då främst om hot mot Västeuropas länder från 

det kommunistiska systemet (Pratt, 2005:74; Huysmans, 2006:17).31 

                               
30 Människors mobilitet förknippas dock inte alltid med avvikelse, risk och hot. Ordnad mi-
gration som staten godkänner på förhand framställs sällan i hottermer (Abiri, 2000:art.V:72). 
Exempelvis uppfattas inte turisters eller affärsmäns mobilitet som ett brytande med den socia-
la ordningen. Mobilitet betyder därför olika saker beroende på vem som förflyttar sig, under 
vilka villkor och mellan vilka platser. Ibrahim konstaterar att migration tidigare har uppfattats 
som en positiv faktor för produktion och för kapitalismens utveckling (Ibrahim, 2005:167). 
Hayter påpekar också det faktum att det uppfattas som olika saker när européer migrerar mot 
när andra människor gör det: “Migration for economic betterment, rather than being consid-
ered, as it should be and as it was when Europeans did it, a sign of enterprise and courage, is 
now regarded as criminal and somehow shameful” (Hayter, 2000:64). 
31 Parallellt med denna syn fanns dock i viss utsträckning även andra sätt att se på säkerhet. 
Under 1970-talet fick exempelvis säkerhetsfrågor kring energi, miljö och befolkning visst 
genomslag. Alternativa sätt att se på försvarstänkande fick också utrymme under 1980-talet, 
bland annat kring kärnkraftsfrågan. Inom den akademiska världen fanns också forskare som 
förespråkade ett vidgat studium av säkerhetsfrågor, som kunde inkludera fler områden än 
enbart militära (se t.ex. Huysmans, 2006:18).  
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I och med slutet på kalla kriget i slutet av 1980-talet skedde ett relativt mar-

kant skifte från traditionella militära säkerhetsfrågor mot ett bredare säker-

hetsbegrepp (Rees & Webber, 2002:77f, Flyghed, 2005:166, 170f).32 Militära 

aspekter på säkerhet var inte längre lika relevanta vilket öppnade möjligheten 

för nya företeelser att klassas som säkerhetsfrågor, som exempelvis organise-

rad brottslighet, internationell terrorism, smuggling och andra former av 

brottslighet, fattigdom, miljö och migration, vattenbrist, matbrist och global 

uppvärmning (Waever, 1998:69; Abiri, 2000:47; Abiri, 2000:art.I:1; Tallberg, 

2001:77; Ibrahim, 2005:169; Pratt, 2005:74; Huysmans, 2006:15). 

Diskussionen kring säkerhetsbegreppet hänger också samman med vems 

säkerhet det är som ska skyddas. När statens säkerhet är i fokus handlar det 

om att skydda denna politiska enhet från angrepp inifrån och utifrån (natio-

nell säkerhet). Med ett vidgat eller fördjupat säkerhetsbegrepp, innebär detta 

också att ta in andra skyddsobjekt än staten, till exempel individen eller 

mänskligheten (se t.ex. Wood & Shearing, 2007:63ff). Fokus har också skif-

tat från mänskliga rättigheter till mänsklig säkerhet (även inom organisatio-

ner som arbetar med flyktingar), där säkerhet förknippas med potentiella hot 

och problem som kan drabba en hel population, snarare än en viss stat (Ibra-

him, 2005:168). Skiftet från statens säkerhet till mänsklig eller individuell 

säkerhet innehåller dock en paradox som flera forskare lyfter fram, till ex-

empel Abiri (2000), Türk (2003) och Ibrahim (2005). Istället för att öka mi-

granters och flyktingars säkerhet, ökar detta sätt att se på säkerhet det mot-

satta, nämligen migrantens sårbarhet. När fokus inom migrationspolitiken 

skiftat till en säkerhetsdiskurs, handlar det enligt dessa forskare inte längre 

om flyktingarnas säkerhet, utan om den mottagande statens eller dess med-

borgares säkerhet (se även Wood & Shearing, 2007:93). 

Dessa frågor ställs på sin spets när det handlar om utvisning på grund av 

brott. För hur ska avvägningarna se ut mellan olika gruppers säkerhet när det 

gäller utländska medborgare som begår brott? Medborgarna i staten har rätt 

att bli skyddade från utländska medborgare som begår brott, men personer 

                               
32 Goodey pekar på fyra orsaker till att nya hotbilder växt fram efter kalla krigets slut. För det 
första hänger det samman med kollapsen i kommunistländerna och den ekonomiska instabili-
teten och ökade kriminaliteten som följde i området. För det andra skapade inbördeskriget i 
forna Jugoslavien en flyktingkris som ledde till stora flyktingströmmar i Europa. För det 
tredje underlättade EU:s öppnade gränser den fria rörligheten för varor och personer både på 
legala och illegala marknader. För det fjärde lyfter Goodey fram EU:s ökade kontroll av de 
yttre gränserna, vilket ledde till att människor som på olaglig väg försöker komma runt dessa 
kontroller fick ökad betydelse (Goodey, 2002:137). Även Pratt förklarar det förändrade säker-
hetsbegreppet som ett resultat av att det hot som under kalla kriget funnits från kommunismen 
inte längre fanns. Hotet från till exempel terrorism som växt fram under 1970- och 80-talet 
blev ett ”discursive replacement” för hotet från kommunismen (Pratt, 2005:101). Rees och 
Webber (2002) lyfter fram samma förklaringar och menar att kalla krigets slut hade en slags 
‟desorienterande‟ effekt där Europa tvingades söka en ny gemensam identitet och omvärdera 
vilka som är ‟vi‟ respektive ‟de‟. När inte längre hotet från kommunismen fanns som den själv-
klara ‟fienden‟, behövdes nya hot kring vilka Europa kunde enas (Rees & Webber, 2002). 
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som är i behov av skydd och klassas som flyktingar bland dessa personer har 

samtidigt rätt till skydd från förföljelse. Så vems säkerhet ska prioriteras? 

3.2 Kriminalpolitik i förändring 

Som framgått har det under den period som är i fokus i denna studie skett en 

förskjutning av svensk och europeisk invandrings- och asylpolitik mot ökad 

restriktivitet. Weber och Bowling har t.o.m. hävdat att denna ökande ”pol-

icing” av globala populationers rörlighet är ett exempel på ett framväxande 

punitivt regulativt system (Weber & Bowling, 2004:195). Vad har då hänt 

inom kriminalpolitiken och synen på brottsligheten? Dessa två områden är ju 

sammankopplade via frågan om det förändrade säkerhetsbegreppet, sekuriti-

seringen av invandrings- och asylpolitiken, och av det framväxande kontinu-

umet av migration – säkerhet – brottslighet. Synen på den kriminelle ‟andre‟ 

hamnar i centrum eftersom det här handlar om utländska medborgare, och 

ibland flyktingar, som begår brott. 

3.2.1 ”Från inkludering till exkludering” 

Aas menar att det under de senaste decennierna på många områden skett vad 

hon kallar ett paradigmskifte från välfärdsstatliga ideal till ett senmodernt 

samhälle med ökad mobilitet, en omstrukturerad arbetsmarknad och nylibe-

rala strömningar – ett skifte som också haft stor effekt på kriminalpolitiken 

(Aas, 2007:20). Sedan 1970-talet har samhället förändrats, och många före-

teelser som tidigare representerat stabilitet och trygghet har ersatts av mer 

flyktiga relationer (Pratt, 2007:60). En del av denna utveckling handlar en-

ligt Young om att vi gått från en ekonomi av ”Fordism” med närapå full 

sysselsättning för den manliga delen av befolkningen, standardiserade karriä-

rer och säkra jobb, till ”post-Fordismens” marknadsekonomi med större osä-

kerhet på arbetsmarknaden och förändrade produktions- och konsumtions-

mönster (Young, 1999:1). Pratt lyfter även fram andra förändringar, som ett 

familjeliv i förändring, religionens minskade auktoritära roll och en minskad 

tro på politiker och makthavare (Pratt, 2007:60). Enligt Young har därmed 

en värld med upplevd relativ konstans, säkerhet och stabila värden ersatts 

med individualism, olikhet, nedbrytande av traditionella värden, ambivalens, 

kontrovers och pluralism (Young, 1999:2). Ewald talar i detta sammanhang 

om att det uppstått en slags personlig kris över identitet – där allt tycks stå på 

spel och vara utsatt för risk (Ewald, 2000:180).  

Det senmoderna samhället har beskrivits som en culture of fear (efter Fu-

redi, 2002) och en culture of control (Garland, 2001), där rädsla för brott och 

känslor av insecurity har varit en drivande kraft bakom politik och diskurser 

kring brottsbekämpning (Aas, 2007:16, Andersson, 2002:175f). Tänkande i 

termer av risk har blivit dominerande på många områden och samhället tycks 
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konstant upptaget med att förebygga och hantera olika former av risker 

(Beck, 1992; 2002; Giddens, 1999:3; Sparks, 2000:129; Power, 2004; Eric-

son, 2007). Fokus har hamnat på rädsla och säkerhet snarare än klass och 

social rättvisa – säkerhet är den motiverande kraften bakom utveckling av 

samhället, inte ideal om social jämlikhet (Aas, 2007:14, efter Beck, 1992). 

Om migration och flyktingrörelser alltmer, som tidigare beskrivits, por-

trätteras i termer av hot och risker, gäller det enligt Sparks även i högsta grad 

brott och straff. Många former av kriminalitetskontroll och straffpolitik in-

flueras alltmer av system och tekniker för att förutse, reducera och kontrolle-

ra risker (Sparks, 2000:129, 138; Ericson, 2007:156). 

Tidigare under 1900-talet rådde vad Garland kallar penologisk optimism 

kring rationaliteten och effektiviteten i de straffande institutionerna (Gar-

land, 1990:4). Straffpolitiken fokuserade på den individuelle gärningsman-

nen och frågor om hans eller hennes skuld och straff (Zedner, 2000:210). I 

och med ökande kriminalitet och fångpopulationer svängde denna optimism 

under 1960-talet mot skepticism kring insatser mot brottslighet. Tidigare 

ideal kring behandling och tron på rehabilitering av gärningsmannen fick 

hård kritik (Garland, 1990:4). Istället kom en ny penologi och kriminalpolitik 

att växa fram under 1980-talet, där idealet snarare blivit att skilja på kriminal-

politik och social välfärd (Feeley & Simon, 1992). Det blev mer intressant att 

identifiera, klassificera och hantera olika grupper som definieras utifrån sin 

farlighet, än att tala om rehabilitering, intervention och behandling. ”The task 

is managerial, not tranformative” (Feeley & Simon, 1992:452, 455). 

Young (1999) talar om tiden efter 1970 som ett skifte från det moderna 

samhället med betoning på inkludering, assimilation och inkorporering, till 

ett senmodernt samhälle med fokus på separation och exkludering (Young, 

1999:7). Det inkluderande samhället innebar enligt Young ett samhälle som 

både materiellt och ontologiskt inkorporerande medlemmarna och som för-

sökte assimilera avvikelse. Välfärdsstatens roll var att föra avvikaren från 

samhällets marginaler till dess huvudfåra, där avvikaren var någon som kun-

de rehabiliteras och transformeras till att åter bli ”en av oss”. I det senmo-

derna samhället svarar man istället på avvikelse med separering och exklu-

dering, och kontroll över kriminalitet börjar istället handla om risk manage-

ment där brottslighet möts med inlåsning, barriärer och stigmatisering (Yo-

ung, 1999:5, 26f, se även Power, 2004). Enligt Garland har en criminology of 

the self – där gärningsmannen sågs som ”en av oss själva” och som en normal, 

rationell konsument – ersatts av en criminology of the other, där avvikaren 

uppfattas som en farlig främling som hotar ”oss” utifrån (Garland, 2001:137). 

3.2.2 ”Från behandling till straffvärde” 

Tham sammanfattar den svenska kriminalpolitiska utvecklingen mellan 

1970- och 1990-talet med att utvecklingen gått från krav på färre, kortare 

och mildare straff, till krav på fler, längre och hårdare straff (Tham, 
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1995:78), och att politiken förändrat fokus ”från behandling till straffvärde” 

(Tham, 1995). 

Tidigare under 1900-talet dominerade en tanke om att gärningsmannens 

behov av vård, rehabilitering eller farlighet skulle vara vägledande för straf-

fet. Gärningsmannens personliga egenskaper kan alltså sägas ha varit viktigare 

i straffmätningen, än egenskaperna i den brottsliga gärningen. Individualpre-

vention stod i centrum, med olika typer av specialpåföljder beroende på gär-

ningsmannens situation eller status, som ungdom, psykiskt sjuk eller återfalls-

förbrytare. Tiden präglades av individualiserade påföljder med ofta tidsobe-

stämda straff (Lahti, 2000:179f). Den svenska brottsbalken från 1965 byggde 

till stor del på dessa individualpreventiva ideal med många olika påföljdsval 

och stor frihet för domstolen och de verkställande myndigheterna att välja 

påföljd och längd efter gärningsmannens individuella behov (Victor, 1995).  

Under slutet av 1960-talet och under 1970-talet började dock denna syn 

att kritiseras. Man pekade på bristen på empiriska resultat som kunde visa på 

att vissa behandlingar var bättre än andra, man pekade på brister i rättssäker-

heten, och problem kring frågor om proportionalitet, förutsägbarhet, rättvisa 

och likställighet i förhållande till lagen. Kritiken behandlades i de nordiska 

länderna under 1970-talet i flera utredningar, i Sverige främst i utredningen 

”Nytt straffsystem” från BRÅ, där tonvikten istället lades vid att påföljder 

för brott skulle motiveras utifrån handlingens klandervärdighet (Tham, 

1995:95; Victor, 1995:60; Lahti, 2000:180). Behandlingsidealet gav så små-

ningom därmed vika för det s.k. nyklassicistiska idealet som betonade rättvi-

sa, rättssäkerhet, humanitet samt straffsystemets allmänpreventiva verkan 

och moraldaning (Lahti, 2000:181). I de olika utredningarna betonades krav 

på humanitet och att minimera kontrollskador, vilket talade för mildare straff 

och alternativ till frihetsstraff, något som dock sedan inte omsattes i prakti-

ken (Victor, 1995:60; Lahti, 2000:183). 

Det nyklassicistiska idealet hade en skeptisk syn både på individual- och 

allmänprevention, och betonade istället proportionalitet och ekvivalens, för-

utsägbarhet och rättslig likabehandling. Dessa tankar fick stort genomslag i 

1989 års reform när man förde in nya regler om straffmätning och påföljds-

val i brottsbalken (Victor, 1995:67, Andersson, 2002:189). Grunden för val 

av påföljd skulle nu vara ”brottets eller den samlade brottslighetens straff-

värde”. Det var stor skillnad i utgångspunkt gentemot den tidigare brottsbal-

ken från 1965, där man utgick från att valet av påföljd skulle styras av att 

”främja den dömdes anpassning i samhället” (Tham, 1995:94f). 

Kriminalpolitiken kan enligt Tham inte sägas ha varit någon stor politisk 

fråga under 1950- och 1960-talen. Perioden från slutet av 1960-talet och 

under 1970-talet dominerades sedan av en liberal kriminalpolitik med fokus 

på humanare kriminalvård, ned- och avkriminaliseringar (Tham, 1995:96), 

då det rådde en relativt stor enighet kring kriminalpolitiken över partigrän-

serna (Victor, 1995:60). 
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Det var först i början av 1980-talet som straffsystemet började politiseras, 

från att tidigare främst varit en fråga för jurister och verkställande myndighe-

ter och experter. Plötsligt blev kriminalpolitik partipolitik, med betoning på 

lag och ordning (Victor, 1995:69, 71). ”Nya” typer av brott som ekonomiska 

brott, narkotikabrott och vad Tham kallar genderbrott, passade inte lika bra 

med 1970-talets humanitära ideal. Under slutet av 1970-talet och 1980-talet 

skedde därmed en omsvängning av kriminalpolitiken. Fokus hamnade på 

narkotikabrottslighet med många straffskärpningar under 1980-talet, och det 

framfördes krav på hårdare tag mot ekonomisk brottslighet. De olika partier-

na kan sägas ha drivit varandra till förslag på allt hårdare åtgärder för att inte 

förlora väljare (Tham, 1995:96f). Tham menar vidare att bilden av gär-

ningsmannen förändrades under 1980-talet, från en bild av att ”alla” i någon 

mening var lagöverträdare (efter resultat från självdeklarationsstudier), till 

bilden av gärningsmannen som patologisk, och att det var en minoritet som 

var brottslingar (Tham, 1995:95, jmf. även Andersson, 2002:190). 

På 1990-talet hade därmed kriminalpolitiken politiserats och blivit ett sätt 

att profilera sig partipolitiskt. Fokus låg på lag och ordning och på snabba och 

tydliga konsekvenser för brott och profileringen har mest handlat om att vara 

det parti som ”gör mest” eller är allra handlingskraftigast – vad Victor kallar 

huggsexa eller överbudspolitik inom kriminalpolitiken (Victor, 1995:60f).  

Tham ser denna omsvängning i ljuset av en försvagad välfärdsstat, där 

den svenska modellen alltmer övergetts till förmån för ”marknaden”. Dessa 

två modeller tillhör olika välfärdsideal, vilket får konsekvenser även för 

vilken kriminalpolitik man vill föra. Kritik mot välfärdsstaten leder också till 

kritik mot behandlingstanken och synen på gärningsmannen som offer för 

strukturella faktorer. Istället betonas individens ansvar, och lagöverträdelser 

ska därmed straffas, inte behandlas (Tham, 1995:101f).  

Som en följd av denna utveckling har vi kunnat se en ökad argumentering 

för straff utifrån tankar om vedergällning och straffvärde snarare än utifrån 

korrektion (Garland, 1990:8), och straff har kommit att i högre grad handla 

om hanterandet av olika riskpopulationer (Feeley & Simon, 1992; Zedner, 

2002:210). Fängelset blir då enligt Sparks försvaret mot den del av medbor-

garna som representerar en för hög nivå av risk gentemot oss andra, ett ställe 

där dessa individer kan hållas undan så att det blir ”säkrare” för majoriteten 

(Sparks, 2000:136). Fängelset kan fungera som en slags förvaring, en form 

av waste management, av överflödiga populationer som man inte längre är 

intresserad av att rehabilitera eller integrera i samhället (Simon, 2007:152f, 

172). Utvisning på grund av brott skulle kunna ses som en annan form av 

Simons waste management där riskfyllda populationer hanteras genom terri-

toriell exkludering. Personerna ses inte som reformerbara eller möjliga att 

återintegrera i samhället, utan måste förvaras – eller sättas i karantän utanför 

statens gränser (se vidare diskussionen i avsnitt 4.3.3). 

Brottsligheten har sedan 1960-talet blivit en av de dominerande sociala 

frågorna, där både brottsligheten i sig och åtgärderna mot den ses som ett 
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konstant socialt problem (Garland, 1990:4; Simon, 2007:14), bland annat 

som en följd av den ökande kriminaliteten under 1960-80-talet som ledde till 

krav på åtgärder (Pratt, 2007:61). Men att straffa brottslingar kan också ha 

andra symbolvärden än att motverka stigande kriminalitet, exempelvis som 

ett sätt att skapa enhet och ordning i ett samhälle som upplevs som osäkert 

och riskfyllt (Pratt, 2007:64). Simon pekar här på en utveckling där gover-

ning crime ersatts av governing through crime (Simon, 2007:5). I och med 

vad Pratt kallar en ökad penal populism som växte fram under 1980-talet och 

framförallt under 1990-talet, kom frågor om lag och ordning att bli mer 

framträdande i den allmänna och politiska debatten (Pratt, 2007:25). All-

mänhetens rätt till säkerhet och rättvisa har hamnat i centrum och uttryck för 

allmänhetens oro och känslor kring brottslighet ges företräde i debatten 

framför expertis från forskning eller från rättsväsendet (Pratt, 2007:21, 25). 

Likaså ges brottsoffrens rätt till upprättelse och kompensation företräde 

framför gärningsmannens rättigheter (Pratt, 2007:30), ett synsätt som hänger 

samman med ett ökat fokus på brottsoffret. Den tidigare tyngdpunkten på 

relationen mellan gärningsmannen och staten har till viss del ersatts av offers 

krav på säkerhet och upprättelse i relation till gärningsmannen (Ewald, 

2000:167). Brottsoffrets behov och sårbarhet definierar därmed vad som är 

rationellt för staten att göra i interventionsväg (Simon, 2007:76). 

Denna ökande fokusering på brottsoffret har också lett till att även sam-

hället har börjat ses som ett offer. Olika handlingar som tidigare benämnts 

som offerlösa brott, ses nu som ett hot mot exempelvis ”demokratin”, ”det 

svenska samhället”, ”det allmänna rättsmedvetandet”, eller ”vanligt folk” 

(Tham, 2006:148f). Genom denna expansion av brottsoffret menar Tham att 

brottsliga handlingar med relativt lågt straffvärde också uppfattas som allvar-

ligare, eftersom de är ett hot mot demokratin, samhället eller ”centrala vär-

den” (Tham, 2006:149). Även Anna Pratt menar att fokus på offret bidragit 

till att skapa en diskurs där staten och allmänheten är offren (Pratt, 

2005:221). På ett eller annat sätt har vi alla kommit att bli offer – ”To be a 

victim is to be a citizen” (Young & Rush, 1994:159). 

Under de senaste decennierna har det också skett ett skifte mot en vidgad 

ordningspolitik, där gränsen mellan vad som ska betraktas som brottsliga 

handlingar och andra avvikande beteenden blir otydligare, och brottsförebyg-

gande arbete vidgas till att omfatta även företeelser som tiggeri, skolk eller 

antisociala beteenden. Även skiljelinjen mellan vad som kan betraktas som 

brottsliga handlingar och krigshandlingar börjar suddas ut (ett exempel är hän-

delserna den 11 september 2001) (Crawford, 2002:41; Hörnqvist, 2003:98-

102). På många områden kan man också se ett minskat statligt monopol när 

det gäller frågor om säkerhet. Staten samarbetar idag i stor utsträckning med 

privata aktörer, och allmänheten involveras genom lokal brottsprevention och 

ansvar för att säkra hemmet och lokalsamhället (Zedner, 2000:205). 
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3.3 Sammanfattande kommentarer 

Två politikområden har lyfts fram i detta kapitel eftersom de på olika sätt 

hänger samman med och kan tänkas influera praktiken kring utvisning på 

grund av brott – en praktik som berör utländska medborgare som begått brott 

i Sverige. Sammanfattningsvis präglas perioden av ökande restriktivitet på 

invandringspolitikens område gällande migration från områden utanför EU. 

Inom unionen har samarbetet inom dessa frågor utvidgats påtagligt och fått 

en alltmer central roll i olika konventioner och fördrag. Även den svenska 

asyl- och invandringspolitiken har gått mot större restriktivitet under perio-

den, vilket också kan kopplas till en utveckling mot sekuritisering av politi-

ken. Invandrare, flyktingar och migranter förknippas ofta med hot och risker, 

risker som i sin tur ofta kopplas till brottslighet. Inom kriminalpolitiken har 

de tre decennierna i mångt och mycket präglats av ett hårdnande klimat med 

ökade straffsatser och växande fångpopulationer. Rehabilitering eller be-

handling av lagöverträdaren är inte längre ett framträdande ideal utan fokus 

ligger snarare på de brottsliga handlingarnas straffvärde. Brottsoffret har 

gjort starkt intåg i politiken och ofta betonas lag och ordning där avvikaren 

snarare exkluderas än inkluderas. Med denna mer övergripande kontext som 

fond, kommer jag i nästa kapitel att gå över till att diskutera utvisning på 

grund av brott utifrån fem olika perspektiv. 
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4. UTVISNING PÅ GRUND AV BROTT – 
FEM PERSPEKTIV 

Jag kommer i detta kapitel att med utgångspunkt från avhandlingens första 

övergripande syfte, diskutera och försöka positionera utvisning på grund av 

brott utifrån några olika perspektiv. Tanken är att synliggöra utvisning på 

grund av brott som något mer än en administrativ praktik inom vårt straffsy-

stem, och sätta in utvisning på grund av brott i ett vidare fält av strategier för 

att hantera och kontrollera olika typer av populationer och deras mobilitet. 

Jag har valt att fokusera på fem perspektiv: utvisning som utlänningskon-

troll, utvisning som straff och rumslig separering av kriminella ”andra”, ut-

visning som migration och påtvingat återsändande, utvisning i relation till 

mänskliga rättigheter och som en ”andra asylprövning”, samt utvisning som 

gränspraktik. Jag vill dock som en ram till dessa perspektiv först inleda med 

ett avsnitt om en värld i rörelse, där jag säger något om rörligheten som till-

gång och värde, kontroll av människors rörlighet, om suveränitet och bety-

delsen av det nationella medborgarskapet. 

4.1 En värld i rörelse 

De senaste decennierna beskrivs ofta som en tid av globalisering, som en 

värld i rörelse med ökande transnationella flöden och nätverk av varor, kapi-

tal, människor, kulturella symboler, potentiella risker och faror. Vi lever i en 

tid av ökad rörlighet och kommunikation, där centrala metaforer för det 

senmoderna tillståndet kretsar kring olika former av mobilitet (Aas, 2007:3, 

29f). Men globaliseringsbegreppet är inget enhetligt begrepp eller fenomen. 

Det har många definitioner, är vida diskuterat och också kritiserat.33 Men 

                               
33 Bland annat framhålls att globalisering inte är något specifikt för vår tid, utan är processer 
som dels pågått under flera århundraden, dels kommit och gått genom historien. Begreppet 
har kritiserats för att vara för abstrakt och för att kopplas för starkt till moderniseringsbegrep-
pet. Kritiker har också påpekat att det finns många olika typer av globaliseringsprocesser, 
både processer som pågår uppifrån och ner och tvärtom, och kulturella respektive ekonomiska 
aspekter. Det finns också en tendens att antingen se globalisering som något enbart gott eller 
ont. Globaliseringsbegreppet måste alltså ses utifrån perspektivet att vi har att göra med en 
komplex företeelse som innehåller många processer, vilka inte på något enkelt vis är riktade åt 
något visst håll. Globaliseringsprocesser hänger också samman med processer inom national-
staten, och har olika effekter på olika håll i världen och för olika grupper av människor. En 
viktig aspekt är att vissa områden och grupper av människor också till stora delar lämnas 
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trots globaliseringsbegreppets komplexitet är det nog ändå möjligt att liksom 

Aas påstå att vi idag lever i en värld där våra liv och identiteter, värderingar 

och uppfattningar om (i detta sammanhang relevanta företeelser) som säker-

het, brott och straff i hög grad påverkas av ett ökande flöde av internationella 

symboler och aktiviteter (Aas, 2007:6). 

I en alltmer transnationell värld tenderar begrepp som hem, samhälle, na-

tion och medborgarskap att förändras i och med att vi i högre grad skapar 

vad Aas kallar hybrida identiteter och glokala tillhörigheter (Aas, 2007:8, 

efter Robertson, 1995). Mobiliteten förändrar våra arbetsförhållanden, våra 

familjemönster och vänskapsband, våra kulturella symboler och de ekonomis-

ka aspekterna av våra liv. Vi lever omgivna av människor från andra kulturer, 

konsumerandes produkter producerade i främmande länder och med cyberspa-

ce och ett medieutbud som på ett ögonblick tar oss över hela jorden (Aas, 

2007:8). Denna värld präglas av en teknikutveckling som Harvey (1990) me-

nar innebär en komprimering av både tid och rum (Aas, 2007:7). 

Bauman menar att denna tid- och rumskomprimering tycks polarisera 

samhället. Samtidigt med globaliseringens förenande mobilitetseffekter på-

går nämligen också en lokaliserande och ”rumsfixerande” process (Bauman, 

2000:6, 23). Liksom flöden av kapital, varor och information är även flöden 

och rörlighet av människor en central aspekt av global transformation (Aas, 

2007:29). Mobilitet har i den globaliserade världen kommit att bli ett av de 

främsta värdena, frihet att röra sig ses som en tillgång, och blir därmed också 

en av de främsta stratifierande faktorerna.”Att vara lokal i en globaliserad 

värld är ett tecken på social deprivation och degradering” (Bauman, 2000:6). 

Vi ska alla helst bli globala medborgare, och att resa och flytta har för män-

niskor i västvärlden blivit en viktig identitetsmarkör och något i det närmaste 

obligatoriskt och del i en process av självförverkligande (Aas, 2007:29f). 

Men inbyggt i denna mobilitet finns också stora globala ojämlikheter. Som 

Aas påpekar; för de flesta människor på jorden är dagens värld inte någon 

gränslös värld (Aas, 2007:29). Bauman kallar det för ”de nya eliternas exter-

ritorialitet och den påtvingade territorialiteten för resten” (Bauman, 2000:26). 

Vad vi har att göra med är alltså en i högsta grad stratifierad mobilitet. 

4.1.1 Kontroll av människors rörlighet 

Aas (2007) pekar också på den paradox eller dubbelhet som finns i globali-

seringen där människors rörlighet är intimt förbunden med frågor om kon-

troll av denna rörlighet (se även Sassen, 1995:59, 66). Med en stratifierad 

global rörlighet kan vissa människor röra sig relativt fritt medan andra måste 

                                                                                                                             
utanför denna ökade transnationalitet (Aas, 2007:4ff; Sassen, 2007:5f, 11f, 18). Robertsons 
(1995) begrepp ‟glokalisering‟ är ett sätt att försöka fånga sammanvävningen av det globala 
och det lokala, att de formar en ny syntes som innehåller både globala och lokala element 
(Aas, 2007:6). 
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lita till irreguljära former av resande som ”illegal” invandring eller männi-

skosmuggling. Att skilja mellan ”bra” och ”dålig” mobilitet har därför blivit 

en viktig aspekt i denna ”gränslösa” värld. Migration politiseras och sekuriti-

seras, vilket bland annat syns i hårdare gränskontroller och i diskursen kring 

den avvikande invandraren. Kontinenter som beskrivs som ”fästningar” har 

växt fram, där liberalisering och borttagande av inre gränser samtidigt betytt 

ett stärkande av de yttre gränserna. Globaliseringen kan visserligen sägas 

innebära bilden av en gränslös värld, men den innebär också en alltmer ef-

fektiv kontroll av människors mobilitet – det finns därmed en ömsesidig 

relation mellan globalisering och rörlighet och en ökad vikt vid territorialitet. 

På många sätt kan därför gränserna, tvärt emot vad man kan tänka sig, ha 

stärkts i den globaliserade världen (Aas, 2007:30-32). 

Varje människa har enligt internationell lagstiftning och praxis rätt att fritt 

lämna sitt eget land. Någon motsvarande rättighet att få komma in i ett annat 

land finns emellertid inte. Varje suverän stat har istället rätt att avgöra vilka 

utländska medborgare som ska få vistas inom dess territorium (Hammar, 

1990:9; Hollifield, 2000:141). Att ha kontroll över in- och utträden och där-

med kontroll över det egna territoriet är en förutsättning för att kunna tala 

om suveränitet för en stat, och rätten att vägra utlänningar inträde eller utvisa 

eller avvisa utländska medborgare är en accepterad princip i internationell 

lag (Pellonpää, 1984:8; Anderson, 1996:129; Hollifield, 2000:141). Man 

skulle därmed kunna hävda att invandringskontroll finns inbyggt i suveräni-

teten för nationalstaten. Om främlingar kan komma in i området hur som 

helst så har statens förmåga att skapa och definiera en nation blivit påverkat 

(Jacobson, 1997:5f). En slags grundförutsättning för detta är att medlemskap 

i en stat, dvs. nationellt medborgarskap, ses som en primär och grundläggan-

de ‟nyttighet‟ (primary good) och att kontrollen över in- och utträden är det 

enda sättet att bevara lokala identiteter, kulturer och stabiliteter av mänskligt 

liv (Anderson, 1996:127). 

Även om kontroll av inträden är det centrala i debatten idag, har även 

kontroll av utträden haft betydelse historiskt sett. Att tvinga människor att 

lämna ett land eller område har till exempel länge fungerat som ett straff (se 

vidare 4.3.1.1). Vissa länder har genom historien försökt att kontrollera alla 

som vill resa både in och ut, som i det kommunistiska blocket under Sov-

jettiden (Anderson, 1996:129). Friheten att lämna sitt land och rätten till 

emigration har i övrigt betraktats som en basal frihet inom den liberala tradi-

tionen (Anderson, 1996:131). Denna idé finns också uttryckt som en mänsk-

lig rättighet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, arti-

kel 13, som säger att var och en har rätt att lämna vilket land som helst, in-

klusive sitt eget. Påpekas kan dock att denna rättighet är en tom sådan så 

länge det inte samtidigt finns en rättighet, eller åtminstone möjlighet, att 

komma in i något annat land. Här möter till exempel organisationer som 

UNHCR ständiga problem när man försöker hitta mottagarländer för flyk-

tingar (Anderson, 1996:132). Mer om dessa aspekter i avsnitt 4.5. Var och 
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en har också enligt artikel 13 rätt att återvända till sitt eget land. Även här 

uppstår ibland problem vid internationell migration, då vissa stater ibland 

inte tar emot sina medborgare – till exempel då personerna saknar rätt identi-

tetshandlingar. Detta kan till exempel vara fallet då en person ska utvisas på 

grund av brott från Sverige. 

Eftersom statens suveränitet är så intimt förbunden med rätten att kontrol-

lera sitt territorium och det handlingsutrymme som staten har att bestämma 

vilka som får vistas där, blir också rätten att utvisa personer från territoriet 

en viktig del av denna suveränitet. Förvisning i olika former kan därmed ses 

som ett sätt på vilket stater manifesterar, skapar och konstruerar sin suverä-

nitet (Walters, 2002:277). 

Walters menar att utvisning på en nationell nivå representerar ett sätt att 

kontrollera och styra territoriet och populationen inom landet och fungerar 

som ett instrument för att skapa lag och ordning. Sett från ett internt natio-

nellt perspektiv handlar utvisning därför om att exkludera och förvisa oöns-

kade utlänningar. Det kan ses som ett uttryck för det hierarkiska förhållandet 

mellan medborgaren, som åtnjuter fullständiga rättigheter, och icke-

medborgaren, vilken saknar alla eller vissa rättigheter i förhållande till staten 

(Walters, 2002:281f). Sett i ett internationellt perspektiv representerar utvis-

ning enligt Walters snarare en praktik av att återföra människor till deras 

rätta suverän, till den stat som har ansvar för just denna medborgare. Därmed 

blir också utvisning en del i skapandet av en värld uppdelad i nationella 

”folk” och territorier, där människors rättigheter definieras utifrån det natio-

nella medborgarskapet. ”It operates in relation to a wider regime of practices 

including resettlement, voluntary return, political asylum, temporary protec-

tion and so on, which together can be said to comprise a global police of 

population” (Walters, 2002:282). 

4.1.2 Citizens och denizens 

En viktig del av att definiera vem som har rätt att vistas inom nationens terri-

torium handlar om det nationella medborgarskapet. I ett system med natio-

nalstater avgörs migranters position ofta av en speciell status, nämligen just 

den som icke-medborgare. Det är bara de egna medborgarna som ovillkorli-

gen får vistas i landet. I och med sitt medborgarskap i en viss nation får en 

individ också en viss uppsättning rättigheter och skyldigheter i förhållande 

till staten. Som icke-medborgare är hon eller han utesluten från åtminstone 

en del av dessa rättigheter och skyldigheter, och staten har rätt att bestämma 

under vilka villkor en person får vistas i landet. Att uppnå medborgarskap är 

därför viktigt för den som kommer till en ny stat (Hammar, 1990:12; Castles 

& Miller, 2003:14, 41). 

För frågan om utvisning på grund av brott finns emellertid en ytterligare 

grupp av intresse förutom medborgare och icke-medborgare. Hammar 

(1990) har valt att kalla dem denizens. Denna grupp utgörs av utländska 
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medborgare som inte åtnjuter fullt nationellt medlemskap, men som likväl 

har bott länge i landet, eller t.o.m. är födda där och som på olika sätt är eta-

blerade i landet med familj eller arbete, som kanske äger bostäder eller före-

tag och har tillgång till arbetsmarknad etc. Dessa personer är de facto per-

manenta invånare men har inte något nationellt medborgarskap i det land de 

lever, exempelvis utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i 

Sverige (Hammar, 1990:13ff). 

Denizens kan alltså sägas ha en egen legal status, som innebär fler rättig-

heter än för övriga utländska medborgare men som samtidigt innebär färre 

rättigheter i förhållande till nationens egna medborgare. Utvecklingen av 

denna grupps rättigheter hänger bland annat samman med den regim av 

mänskliga rättigheter som växt fram under efterkrigstiden. Här har det inter-

nationella samfundet enats om rättigheter som gäller för varje människa oav-

sett om den är medborgare eller inte i det land som skrivit under de aktuella 

konventionerna (Castles & Miller, 2003:45). Det finns visserligen ingen 

artikel inom de mänskliga rättigheterna som ger en icke-medborgare rätt till 

inresa och vistelse i något annat land. Men mänskliga rättigheter ger i vissa 

fall skydd mot återsändande, och det är bland annat på den grunden som 

icke-medborgare kan hävda sin rätt till att få stanna i landet. Det finns också 

en rad andra mänskliga rättigheter som gör att icke-medborgare kan ställa 

krav på ett annat lands invandringsregler. Här finns exempel som rätten att 

gifta sig och rätten till familjelivet (Jacobson, 1997:83). I och med denna 

internationella regim har förutsättningarna för olika former av deportering 

och förvisning i viss mån ändrats. Individer och befolkningsgrupper har i 

och med de mänskliga rättigheterna getts en ny status inom det internationel-

la systemet, och företeelser som etnisk rensning och massfördrivning har 

förbjudits samtidigt som principer om non-refoulement (se vidare avsnitt 

4.5) har införts (Walters, 2002:277). 

Man skulle kunna tala om en expansion av migranters civila och sociala 

rättigheter, då människor idag har tillgång till en rad rättigheter utan att vara 

medborgare, det vill säga utvecklingen av rättigheter för denizens. Det gäller 

exempelvis rättigheter för europeiska medborgare som lever i andra EU-

länder och de rättigheter som ges internationellt via mänskliga rättigheter. 

Denna utveckling har fått en del att tala om att det nationella medborgarska-

pet håller på att devalveras och minska i betydelse. Jacobson är en av dem 

som menar att internationell migration och framväxten av internationella 

mänskliga rättigheter urholkar den traditionella basen för det nationella 

medborgarskapet, då rättigheter mer och mer kommit att baseras på var man 

bor än på medborgarskapsstatus. Jacobson går så långt att han menar att ”the 

distinction between ‟citizen‟ and ‟alien‟ has eroded” (Jacobson, 1997:9) 

eftersom de som är invånare, permanent bofasta, i många avseenden har 

samma rättigheter till exempelvis skolgång, hälsovård, arbetslöshetsersätt-

ning eller demokratiska val som medborgarna (Jacobson, 1997:38). Kos-

lowski invänder dock mot detta synsätt och menar att det är fel att se relatio-
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nen mellan nationellt medborgarskap och ett mer universellt ‟medborgar-

skap‟ som ett nollsummespel där det ena tar ut det andra. Snarare pågår olika 

processer av transformation av medborgarskapet och dess betydelse (Kos-

lowski, 2000:37). 

I en mening kanske Jacobson har rätt – han menar att regimen kring 

mänskliga rättigheter har gjort att individer på ett annat sätt än tidigare kan 

ställa krav på rättigheter som går utanför medborgarskapet. Han menar också 

att idén om nationalitet har ändrats från att vara en princip för att stärka statens 

suveränitet och självbestämmande till att bli en idé om mänskliga rättigheter – 

varje människa har rätt till en nationalitet och ett nationellt medborgarskap. 

Det är då individen istället för staten som står i centrum för internationell lag-

stiftning (Jacobson, 1997:10). Individen kan också ställa krav på staten utifrån 

mänskliga rättigheter oavsett om han eller hon är medborgare eller inte, base-

rat på om man befinner sig inom dess jurisdiktion (Jacobson, 1997:15).  

Men viktigt att påpeka är att det är just staten och det nationella medbor-

garskapet som är avgörande för implementeringen av dessa ”individbasera-

de” internationella rättigheter. Och även om skillnaderna mellan medborgare 

och främlingar i viss mån försvunnit i form av framväxten av denizens, mås-

te man dock hålla i minnet att det handlar just om vissa rättigheter. Det är 

bara genom det fulla medborgarskapet som alla rättigheter kommer en per-

son till godo i förhållande till staten. Det gör att man också skulle kunna tala 

om att de internationella mänskliga rättigheterna tenderar att reduceras till 

medborgerliga rättigheter, eftersom det är staten som ska garantera efterlev-

naden av dem. 

De personer som är i fokus i denna studie är alla icke-medborgare. En del 

av dem kan dock betraktas som denizens med vissa rättigheter i förhållande 

till staten, främst med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. En del av dem 

som utvisas på grund av brott är personer som har permanent uppehållstill-

stånd i Sverige och som har sin permanenta vistelse här. De kan ha bott i 

landet i åtskilliga år (se vidare avsnitt 6.2 och 7.3). Dessa personer är folk-

bokförda i Sverige och räknas också som invandrade, men har inte blivit 

svenska medborgare. Inom denna grupp finns också personer som hade up-

pehållstillstånd grundat på skyddsskäl. För dessa olika typer av denizens 

finns det faktorer/rättigheter som delvis ”skyddar” dem mot utvisning. Det 

handlar om graden av anknytning till Sverige i form av exempelvis familj 

eller etablering på arbetsmarknaden eller tid i Sverige, eller som i fallet med 

flyktinggruppen; internationell lagstiftning som ska skydda mot återsändan-

de i de fall de riskerar allvarlig förföljelse. 

Efter dessa inledande avsnitt kommer jag i det följande att fokusera på 

de fem perspektiv på utvisning på grund av brott som står i centrum i den-

na studie. 
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4.2 Utvisning som utlänningskontroll 

Det första perspektiv jag nu kommer att diskutera utifrån dessa inledande 

avsnitt kring mobilitet och kontroll av människors rörlighet, är utvisning på 

grund av brott som en form av utlänningskontroll. Jag kommer i detta avsnitt 

att lyfta fram olika former av utlänningskontroll och försöka se hur utvisning 

på grund av brott kan placeras in i dessa kategoriseringar. 

Att styra människors mobilitet och migration är per definition en transna-

tionell verksamhet. Det som ska kontrolleras är människors rörlighet mellan 

olika nationalstater och kontroll av inträden och utträden ur olika geografis-

ka områden. Men det handlar också om kontroll av migrantpopulationer 

inom ett land (Weber & Bowling, 2004:199).  

Brochmann identifierar några grundläggande faktorer som legitimerar sta-

tens kontroll av utlänningar, vilka i grunden handlar om nationalstatens su-

veränitet och kontroll över sitt territorium. Dessa är: nationell säkerhet (be-

varande av fred och stabilitet), landets ekonomi (arbetsmarknad och väl-

färdssystemet), demografi (ålderspyramid, befolkningstäthet och fertilitets-

nivåer), och värnandet av social och kulturell enhet (nationell identitet och 

traditioner) (Brochmann, 1999a:6; Brochmann, 1999b:298). Åtminstone i 

västvärlden förväntas politiken reglera sociala, ekonomiska och säkerhets-

mässiga aspekter på migration, utan att komma i konflikt med internationellt 

flyktingskydd eller mänskliga rättigheter (Brochmann, 1999:1).  

En rad faktorer kan sägas avgöra vilken typ av migrationspolitik och ut-

länningskontroll ett land väljer att ha. Några exempel är administrativa sy-

stem, tidigare traditioner i invandringspolitiken, nationell historia kopplat till 

kultur, kollektiv identitet och ideologi kring nationen, geografiskt läge, andra 

staters politik, internationella överenskommelser, konventioner och organi-

sationer, migrantflöden i sig själva och människors uppfattning om migra-

tionstryck (Brochmann, 1999a:6; Brochmann, 1999b:299). 

I allt högre grad under de sista decennierna har den internationella kon-

texten blivit viktig för hur länder utformar sin utlänningskontroll. Migratio-

nen har också fått betydelse för mellanstatliga relationer. Varje land ser till 

andra länders invandringspolitik för att se till att det egna landet inte är mer 

generöst än andra. Det land med mest generösa villkor antas också dra till 

sig flest invandrare, ett antagande som lett till att alla länder vill vara i den 

restriktiva änden. Särskilt gäller detta inom EU, där de inre gränserna tagits 

bort. Det har gjort varje land mer känsligt för vilken politik som förs i de 

andra länderna, och därmed ett ökat beroende av andra länders kontrollpoli-

tik (Brochmann, 1999a:17). Den EU-europeiska dimensionen påverkar samt-

liga ovan nämnda faktorer, och är också en faktor i sig som påverkar ett 

lands invandringspolitik (Brochmann, 1999b:298). 

Utlänningskontrollen kan också sägas vara en av de faktorer som påverkar 

migrationens storlek (Hydén & Lundberg, 2004:50).  
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4.2.1 Arenor för utlänningskontroll 

Weber och Bowling föreslår en modell för att synliggöra de olika arenor 

inom vilka stater försöker styra migration och kontrollera utlänningar, och 

för att identifiera de olika funktionerna hos olika myndigheter i dessa pro-

cesser (Weber & Bowling, 2004:201-202). Jag återger här modellen, se Fi-

gur 3, något modifierad (främst på grund av översättningsproblem av vissa 

begrepp). Den ger som jag ser det en användbar överblick över det landskap 

inom vilket även utvisning på grund av brott kan placeras i förhållande till 

dess roll inom kontrollen av utländska medborgare. 

Modellen kan läsas från flera håll, men ett sätt att förstå den är ”inifrån 

och ut”, där kontrollen vid själva landgränsen kan representera en slags mitt-

punkt (även om man inte kan tala om någon speciell riktning eller rörelse). 

Från denna mer konkreta kontroll av inträden kan man tänka sig en solfjäder 

åt båda håll med exempel på alltmer generaliserad kontroll ju längre upp 

eller ner man kommer i modellen. Stater försöker kontrollera migration re-

dan innan den når landet genom visumbestämmelser, samarbetsmän i andra 

länder och genom att definiera om vad som är en landgräns (t.ex. genom 

Schengensamarbetet). Ytterligare mer generaliserade former av migrations-

kontroll är till exempel en gemensam asylpolitik och gränspolis, att ålägga 

aktörer transportöransvar för att hindra illegal migration eller att byta under-

rättelser med andra länder. Weber och Bowling placerar denna kontroll inom 

begreppet fästning Europa eller en slags global apartheid. 

Från kontrollen vid landgränsen med polis, tull och invandringsmyndig-

heter som viktiga aktörer, använder stater också andra typer av kontrollåt-

gärder inom landet för att kontrollera utländska medborgare. Även här spelar 

invandringsmyndigheterna en viktig roll, liksom mer lokala polismyndighe-

ter och olika uppsamlingsläger, antingen i form av flyktingförläggningar där 

människor väntar på ett uppehållstillstånd eller fängsligt förvar i väntan på 

deportation. Inom landet sker också utlänningskontrollen i form av beviljan-

de eller indragande av olika typer av tillstånd och rättigheter, som tillgång 

till arbetsmarknad, rätt att bosätta sig var man vill, rätt till skolgång, sjukvård 

etc. Här kan kontroll också ske genom att arbetsgivare åläggs att kontrollera 

om personer de anställer exempelvis innehar uppehållstillstånd m.m. Dessa 

former av kontroll kan ses som en mer generaliserad kontroll som pågår inom 

samhällets alla delar där även ”allmänheten” fungerar som ”kontrollorgan”. 
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Figur 3. Arenor för utlänningskontroll. Figuren i stort sett replikerad från Weber & 
Bowling (2004:202). 

Utvisning på grund av brott, eller utvisning över huvud taget, tas inte upp 

som exempel av Weber och Bowling. Om vi ändå försöker placera in förete-

elsen i Weber och Bowlings modell menar jag att utvisning på grund av brott 

närmast kan ses som en form av kontroll inom landet. Det handlar om att 

kontrollera personer som redan befinner sig i landet och som av olika skäl 

begått brott. Kanske skulle man i modellen lägga till domstolsväsendet vid 

sidan av de regionala polismyndigheterna och immigrationsmyndigheterna 
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som utövar kontroll inom landet, eftersom de bland annat vid frågan om 

utvisning spelar en viktig roll i utlänningskontrollen. 

Möjligen kan Weber och Bowlings modell även användas för att illustrera 

den process som utlänningskontrollen också utgör för den enskilde individen 

som migrerar. I det fallet kanske modellen bör läsas ”uppifrån och ner”, där 

kontroll riktad mot personens hemland, visumbestämmelser och asylpolitik 

övergår i den konkreta kontrollen vid landgränsen, för att sedan övergå till 

kontroll av den utländska medborgaren när den väl befinner sig i landet. 

Olika delar av kontrollen kan därmed tänkas aktiveras efter hand i en männi-

skas liv när hon eller han migrerar.  Modellen kan alltså, menar jag, ses dels 

som en bild över utlänningskontrollens landskap, dels över den kontroll som 

”drabbar” en individ över tid. För en utvidgad diskussion kring tanken på 

utvisning som del i en migrationsprocess, se avsnitt 4.4.3. 

4.2.1.1 Yttre och inre utlänningskontroll 

Weber & Bowlings modell ligger nära den indelning av olika typer av utlän-

ningskontroll som Brochmann (1999a) beskriver. Hon skiljer för det första 

på två former av utlänningskontroll, yttre och inre kontroll, vilket i Weber 

och Bowlings modell skulle motsvaras av kontrollen innan inträde respektive 

kontroll inom landet. Den yttre kontrollen innebär enligt Brochmann åtgärder 

för att kontrollera inträdet för migranter antingen vid ankomsten till landet 

eller redan innan deras avfärd från ursprungslandet. Det handlar exempelvis 

om gränskontroller, lagstiftning, visumbestämmelser, eller preventiva åtgärder 

i sändarländer för att hindra migration. Inre utlänningskontroll innebär istället 

kontrollåtgärder inom mottagarlandets gränser när migranterna väl befinner 

sig i landet. Denna kontroll kan ske under hela processen från första inträdet i 

landet till eventuellt medborgarskap (Brochmann, 1999a:12-15).34 Hydén och 

Lundberg påpekar dock att den inre utlänningskontrollen även kan sträckas ut 

till att omfatta svenska medborgare, t.ex. inom ramen för den inre utlännings-

kontroll som polisen ska utföra och som kan komma att riktas mot personer 

som uppfattas som ”avvikande” (Hydén & Lundberg, 2004:64). 

Utlänningskontrollen kan i Brochmanns indelning dessutom vara antingen 

explicit/direkt eller implicit/indirekt. Direkt kontroll manifesteras på olika 

sätt i offentlig politik, lagstiftning och olika regleringar, medan implicit kon-

troll handlar om mer dolda kontrollmekanismer som ibland kan ta sig expli-

cita och offentliga uttryck som exempelvis sociala barriärer eller brist på 

tillträde (Brochmann, 1999a:12-15; Hydén & Lundberg, 2004:53). 

När det gäller flyktingmigration skiljer Brochmann på aktiv politik för att 

ta emot flyktingar, och passiv, där länder mer eller mindre passivt blir mot-

                               
34 Som en följd av att man tar bort gränserna mellan Schengenländerna får den inre utlän-
ningskontrollen en allt större betydelse, något som också blir allt viktigare i spåren av rädsla 
för terroristattacker (Hydén & Lundberg, 2004:52). 
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tagare av flyktingar. När det gäller dessa grupper försöker länder hitta kon-

trollmekanismer som ska skilja de ”riktiga” flyktingarna från andra migran-

ter, så att bara de som verkligen har ”rätt” till asyl också får det. När det 

gäller aktiv politik för att ta emot flyktingar, handlar det ofta om yttre utlän-

ningskontroll, då länder väljer ut flyktingar från läger utomlands, som kvot-

flyktingar inom ramen för UNHCR. I fallet med ”passivt” mottagande hand-

lar det istället främst om inre utlänningskontroll i form av utredning av asyl-

skäl och politik för hur de som inte beviljas asyl ska sändas tillbaka. Det har 

dock skett en utveckling mot ökad yttre kontroll även av spontanflyktingmi-

gration (Brochmann, 1999b:303). 

4.2.1.2 Generell och individuell utlänningskontroll 

Ett annat sätt att kategorisera utlänningskontrollen är indelningen i vad man 

brukar kalla generell respektive individuell utlänningskontroll (Hammar, 

1999:171). Den svenska utlänningslagen kan sägas reglera båda dessa typer 

av utlänningskontroll (Wikrén & Sandesjö 2002:39). 

Den generella utlänningskontrollen är tänkt att reglera det totala antalet 

utlänningar som kommer till Sverige och har inget med personerna i sig att 

göra. Reglerna fungerar som ett allmänt instrument för att begränsa invand-

ringen. Den generella invandringskontrollen handlar om viseringskrav, till-

ståndsprövning, regler för flyktingstatus, humanitära skäl etc. Här behandlas 

tillstånd kontra rättigheter – till exempel kan en generell begränsning av 

invandringen inskränkas av flyktingars rättigheter. Denna del av regelverket 

kan förändras efter möjligheter till mottagande av invandrare (Wikrén & 

Sandesjö, 2002:13, 39). 

Den individuella utlänningskontrollen å sin sida handlar om att avvisa och 

utvisa enskilda oönskade individer ur landet på grund av deras individuella 

”egenskaper”. Denna kontroll ska så att säga ge ett permanent ”skydd” mot 

icke önskvärda individer under alla förhållanden, oavsett Sveriges möjlighe-

ter att ta emot invandrare. Denna kontroll kopplas även den till rättigheter för 

den enskilde, till exempel flyktingars rätt till fristad (Wikrén & Sandesjö, 

2002:13, 39). 

4.2.1.3 Utlänningskontrollens faser 

Kontrollen kan också delas in i olika faser. När det gäller den reglerade ar-

betskraftsinvandringen urskiljer Brochmann fem typer av kontrollfaser: 1. 

Kontrollpolitik riktad mot sändarländer, antingen för att försöka öka eller 

minska migrationen därifrån, 2. Kontrollåtgärder för att reglera hur stort 

flöde av migranter man vill ha, till exempel genom rekrytering, visumbe-

stämmelser eller informationskampanjer för att avskräcka migranter, 3. Kon-

troll vid ankomsten till mottagarlandet, som gränskontroll av visum och till-

stånd, 4. Kontroll av tillgång till arbetsmarknad och välfärdssystem, som till 

exempel arbetstillstånd, 5. Återvändandepolitik, till exempel genom ekono-

miska incitament eller med tvång på grund av exempelvis arbetslöshet eller 
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brottslighet. Migrationen kan på det sättet sägas delas upp i två delar, sådan 

som landet accepterar för permanent bosättning, och sådan som snarare är 

tänkt ska återvända (Brochmann, 1999b:303). 

4.2.1.4 Externalisering av kontrollen 

Från 1980-talets mitt och framåt har Västeuropa sett en allt restriktivare poli-

tik kring asyl och migration. I takt med att de flesta länder i Västeuropa i 

princip stängt möjligheten för arbetskraftsinvandring sedan 1970-talet, och 

migranter samtidigt har fortsatt att komma i allt högre grad, tenderar motta-

garländernas fokus inom utlänningskontrollen att riktats mot sändarländerna 

och mot så kallade ”root causes” till migration, vilket kan ses som ett exem-

pel på hur utlänningskontrollen externaliseras. Invandringspolitiken i Väst-

europa har därmed också inriktats på preventiva åtgärder för att minska or-

sakerna till migration, främst genom fokus på ekonomisk och politisk ut-

veckling i sändarländer. En strategi är också att försöka hitta alternativa lös-

ningar i närregionen eller interna flyktalternativ för människor som måste 

fly. Detta för att förhindra att de tar sig vidare till Västeuropa. Sverige är ett 

av de länder som relativt tidigt antog denna mer utvidgade syn på invand-

ringspolitiken. En kritik som riktats mot denna syn på migration är att ut-

veckling inte alls behöver minska människors benägenhet att migrera, snara-

re tvärtom (Brochmann, 1999b:305; Boswell, 2003:112). 

Två andra exempel på hur utlänningskontrollen externaliseras är principen 

om säkra tredje länder och första asyllandsprincipen. En person som söker 

asyl och kommer från ett land som klassats som säkert tredje land, kommer 

med största sannolikhet inte att få sin sak prövad, utan bedöms som ett så 

kallat uppenbart ogrundat fall och kan omedelbart sändas tillbaka vid grän-

sen. När det gäller första asyllandsprincipen fungerar detta ofta som en slags 

buffertzon eller filter, för länder som inte har gränser direkt mot ett sändar-

land. En person som passerat ett annat säkert land på sin väg, kan omedelbart 

sändas tillbaka dit för att få sin asylansökan prövad där. Länder i Västeuropa 

träffar också återsändandeavtal med länder genom vilka problematiska mi-

grationsströmmar går, för att minska antalet som söker asyl i väst. Vissa 

länder har också satt upp exakta siffror för hur många migranter de tar emot 

per år, oavsett deras asylskäl (Brochmann, 1999b:306). Ytterligare exempel 

på denna externalisering av utlänningskontrollen är utvecklingen av EU:s 

växande visumregim och transportöransvaret, där företagen drabbas av böter 

och får stå för kostnad av återresan för personer utan giltiga resehandlingar. 

Ansvaret för kontrollen flyttas då från politiker och myndigheter till trans-

portföretagen (Brochmann, 1999b:308; se även Boccardi, 2002:47ff).35 

En effekt av de restriktiva åtgärderna i form av hårdare visumkrav, snab-

bare asylprocesser, listor över säkra tredje länder, transportörregler och åter-

                               
35 Även nya former av inre utlänningskontroll skulle kunna ses som ett exempel på denna 
externalisering, då i form av externalisering till nya arenor. Se t.ex. Hydén & Lundberg, 2004. 
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sändandeavtal, är att det blivit allt svårare både för flyktingar och så kallade 

”ekonomiska migranter” att ta sig till Europa på laglig väg. Arbetskraftsmi-

gration stoppades i stort sett under 1970-talet, och vägen in i Europa har 

därefter främst gått via asylinstitutet och anhöriginvandring. Baksidan av 

den skärpta utlänningskontrollen är bland annat att problemet med ”illegal” 

invandring ökat i samma takt. Eftersom det inte går att söka asyl från ett land 

utanför unionen, har därmed de legala vägarna in i området i praktiken 

stängts. Det skapar en situation där människor på olika sätt måste använda 

sig av ”illegala” vägar och använda sig av smugglare, falska handlingar etc. 

Denna ökning av ”illegal” invandring leder sedan i sin tur till krav på ännu 

mer restriktiva sätt att kontrollera migrationen (van Liempt, 2007:24). Holli-

field talar i detta sammanhang om ”the gap hypothesis”, dvs. det gap som 

uppstår mellan målen för migrationspolitiken och de verkliga effekterna 

(Hollifield, 2000:144). Önskan om total kontroll får oönskade konsekvenser 

i form av irreguljär invandring och bidrar till fenomen som smuggling och 

trafficking. Det i sin tur pressar staterna till ännu mer restriktiva åtgärder 

(van Liempt, 2007:31). Det leder också till att migranter i ännu högre grad 

delas in i två grupper – de som betraktas som önskvärda (exempelvis turister, 

välutbildad arbetskraft etc.) och därmed också ”legala”, och de som inte 

lever upp till kriterierna för legal migration och blir ”icke legala” och där-

med uppfattas som ett hot (van Liempt, 2007:31).36 

4.2.2 ”Policing to a distance”? 

Hur kan då utvisning på grund av brott ses utifrån de olika perspektiv som 

presenterats ovan? Utifrån Webers och Bowlings modell och Brochmanns 

indelning kan fenomenet sägas vara en del av den inre utlänningskontrollen 

och en del av kontrollen inom landet. En person som är icke-medborgare och 

som befinner sig inom landet begår brott och olika mekanismer för att hante-

ra utländska medborgare som begår brott aktiveras. Utvisning på grund av 

brott skulle också främst kunna sägas vara en del av den explicita utlän-

ningskontrollen. Även om processen kring utvisningen kan ha element av 

indirekta och mer dolda kontrollformer som exempelvis diskriminerande 

                               
36 Utvecklingen gör det också farligare att migrera, åtminstone för dem som kommer på irre-
guljär väg (Boswell, 2003:62; van Liempt, 2007:31). Nätverket UNITED (UNITED for Inter-
cultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of 
migrants and refugees) sammanställer regelbundet, med hjälp av artiklar, nyhetsklipp m.m. 
från olika NGO:ers tidskrifter och andra nyhetskällor, listor över hur många som dör när de 
försöker ta sig in i Europa, till exempel genom drunkning, att de frusit ihjäl, dödats när de 
gömts under/i lastbilar, tåg etc., dödas av gränsvakter eller som dör genom självmord, brist på 
läkarvård m.m. i olika typer av uppsamlingsläger eller flyktingförläggningar. Sammanställ-
ningen är alltså inte komplett eller avsedd för kvantitativ forskning, men siffrorna ger en grov 
bild av omfattningen av problemet. Mellan den 1 jan 2003 och 8 juni 2004, alltså ett och ett 
halvt år, räknar UNITED till minst 5017 personer som dött när de försökt ta sig in i Europa. 
UNITED har bakgrundsinformation om alla dessa 5017 fall och ofta mer än en artikel som 
behandlar varje person (UNITED, www.unitedagainstracism.org). 

http://www.unitedagainstracism.org/
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faktorer, är det en praktik som manifesteras i lagstiftning och den offentliga 

politiken på ett mycket explicit sätt. Utvisning på grund av brott kan också 

räknas till den individuella utlänningskontrollen då den riktas mot personer 

som inte är önskvärda i landet oavsett Sveriges möjligheter att ta emot in-

vandrare i stort. 

Utlänningskontrollen kan som nämnts också ses utifrån ett antal olika fa-

ser. För en person som blivit aktuell för utvisning på grund av brott, kan alla 

de faser Brochmann tar upp ha varit aktuella. Personen har av olika skäl 

migrerat (eller åtminstone förflyttat sig över nationsgränser) och kan redan 

innan migrationen ha varit måltavla för olika typer av kontrollpolitik gent-

emot sändarlandet. Vilka möjligheter och på vilket sätt personen kan förflyt-

ta sig till Sverige påverkas av de kontrollåtgärder som styr hur stor invand-

ring Sverige vill ha, i form av fas två i Brochmanns kategorisering, som ex-

empelvis om det är möjligt att resa som turist utan visum eller om man måste 

resa irreguljärt. Personen har sedan vid ankomsten i många fall beviljats 

någon form av uppehållstillstånd baserat på skälen för migrationen eller varit 

föremål för någon annan form av gränskontroll. Väl i Sverige aktualiseras 

olika typer av kontrollåtgärder när personen ska få tillgång till exempelvis 

arbetsmarknad eller sjukvård och skola. Slutligen, om personen, som i dessa 

fall, begår brott i Sverige aktualiseras den sista fasen i Brochmanns indel-

ning och det blir aktuellt med utlänningskontroll i form av återvändandepoli-

tik i form av utvisning. Detta kan vidare kopplas till frågan om utvisning 

som del i en migrationsprocess, se vidare avsnitt 4.4.3. 

De strukturella faktorer som innebär att hantera människors rörlighet är 

enligt Bigo (2005) kopplade till förändringar i möjligheter till resande och 

med utvecklingen av individens incitament att resa och flytta. De är också 

kopplade till teknologier för att kontrollera flödena och blockera vissa av 

dem (Bigo, 2005:50). Denna kontroll tycks nu diversifieras och i och med 

externaliseringen av den sträckas ut till tekniker för ”policing at a distance” 

(Bigo, 2005:49). Men kontrollen sker inte bara före eller i och med inträdet i 

landet, den sker också under personens vistelse och i fallet med utvisning på 

grund av brott, rentav i efterhand när personen väl lämnat landet och för-

bjuds att återvända. Utvisning på grund av brott kan därför kanske ännu hell-

re ses i ljuset av en teknik för ”policing to a distance”.  
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4.3 Utvisning som straff och rumslig separering av 

kriminella ”andra” 

Utvisning på grund av brott kan alltså ses som ett sätt att kontrollera utländs-

ka medborgare och också som en del av den utlänningskontroll ett land väl-

jer att ha. Sverige är inte intresserat av att ha kvar utländska medborgare som 

begår brott i landet. I sin status som denizens eller icke-medborgare kan 

staten under vissa förhållanden utvisa dem. Men utvisning är inte ”vilken 

form av utlänningskontroll som helst”, det är en form av utlänningskontroll 

som aktiveras vid ett mycket speciellt tillfälle, nämligen om icke-

medborgaren begår brott av en viss svårighetsgrad.  

Utvisning på grund av brott är i formell mening i dagens svenska lagstift-

ning inte ett straff, utan en annan särskild rättsverkan av brott.37 Men även 

om den juridiska terminologin inte betraktar utvisningen som en brottspå-

följd bland andra, är den åtminstone en sanktion som drabbar en person på 

grund av brottslighet och som utdöms av en domstol. I en vidare mening 

kommer det mycket nära vad som måste betraktas som straff för brott (se 

t.ex. Bleichmar, 1999:116; Kanstroom, 2000:1895, Kidane, 2007).38 

4.3.1 Utvisning som straff 

Att vi straffar människor som begått brott kan motiveras utifrån olika per-

spektiv, huvudsakligen preventiva eller reparativa. Inom de preventiva idea-

len rättfärdigas straff främst utifrån tre aspekter; utifrån idén om avskräck-

ning, både allmän- och individualpreventiv sådan, utifrån reformering av 

gärningsmannen genom exempelvis behandling för att undvika framtida 

brottslighet, eller genom inkapacitering, där gärningsmannen fysiskt hindras 

att begå nya brott genom till exempel fängelsestraff. De reparativa idealen 

bygger istället på tanken om att gärningsmannen genom straffet ska reparera 

den skada brottet gav upphov till, antingen genom idén om straffet som 

hämnd eller vedergällning eller genom att straffet på olika sätt ska kompen-

sera brottsoffret (Tamburrini, 1993:1f). 

Utvisning skulle likaväl som andra straff kunna diskuteras och (eventu-

ellt) motiveras utifrån preventiva och avskräckande aspekter, såväl allmän- 

som individualpreventiva. I vilken grad denna preventiva och avskräckande 

avsikt med straffet verkligen fungerar, är en annan och mycket större fråga 

och jag kommer inte att beröra den i detta sammanhang. Förutsatt att straff 

kan ha avskräckande effekter, skulle även utvisning kunna ha liknande av-

                               
37 Övriga påföljder för brott som en domstol utdömer kan förenas med utvisning om personen 
inte är svensk medborgare, och andra villkor om brottets grovhet eller återfallsrisk är uppfyll-
da. Utvisningen kan alltså förenas med påföljder som villkorlig dom, skyddstillsyn, rättspsy-
kiatrisk vård eller fängelse. 
38 Se även Eskeland (1995) för en diskussion om vad som kan betraktas som ett straff i förhål-
lande till Europakonventionen. 
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skräckande effekter som andra straff. Hotet om en utvisning på grund av 

brott skulle kunna tänkas fungera allmänpreventivt genom att andra, i detta 

fall utländska medborgare, avhåller sig från brottslighet. Det skulle även 

kunna antas fungera individualpreventivt i meningen att en utvisad person 

(som efter ett visst antal år får tillåtelse att komma tillbaka till landet), inte 

upprepar sin brottslighet för att slippa en ny utvisning. Kanske kan utvisning 

också motiveras utifrån idéer om vedergällning, där förbudet att vistas inom 

territoriet är en pina i sig (efter Christies pinobegrepp, 1982), även om det då 

rimligen borde räknas som en straffpåföljd även i lagens mening. 

Poängen med utvisning är ju dock inte att vara ett straff bland andra. Det 

är inte ens i lagens mening någon brottspåföljd, utan något som utdöms för-

utom påföljden för brott, det vill säga i tillägg till själva brottspåföljden. Nu 

är visserligen inte utvisningen frikopplad från straffet. När domstolen för-

enar domen med utvisning ska man ta hänsyn till det men utvisningen kan 

antas orsaka för personen, vilket innebär att domstolen kan sänka själva på-

följden genom att exempelvis utdöma ett kortare fängelsestraff än man skul-

le gjort om personen inte dessutom utvisades. Hur stort men en utvisning kan 

tänkas orsaka en person och hur mycket detta ska påverka själva straffläng-

den är dock upp till domstolen att avgöra.  

Utvisningen förenas alltid med ett återreseförbud. Detta förbud kan vara 

olika långt, men vanligen fem år, tio år eller för all framtid. Den funktion jag 

främst skulle vilja lyfta fram med utvisning på grund av brott är därför kopp-

lat till dess inkapaciterande effekter. Genom utvisningen hindras personen 

från att vistas i landet, och kan följaktligen inte begå brott här. Den inkapaci-

teringseffekt som uppnåtts med själva fängelsestraffet förlängs på det sättet 

med fem eller tio år, eller för resten av personens liv. I lagstiftningen kan en 

dom förenas med utvisning om det (om de grundläggande kraven är uppfyll-

da) dessutom antingen finns risk för att personen gör sig skyldig till fortsatt 

brottslighet, eller att brottet, med hänsyn till den skada, fara eller kränkning 

det inneburit för enskilda eller allmänna intressen, är så allvarligt att perso-

nen inte bör få stanna kvar (UtlL 1989:529 4 kap. 7§). Utvisningen motive-

ras därför både av en slags vedergällningstanke (brottet är så allvarligt att 

personen inte bör få stanna kvar), och av framtida aspekter, det vill säga inte 

som straff för det brott som begåtts, utan för att förhindra framtida handling-

ar som ännu inte utförts. Utvisning på grund av brott är alltså både en pina i 

sig och en form av inkapacitering (se även Kanstroom, 2000:1894). 

Peutz (2006) argumenterar för att utvisning på grund av brott kan ses som 

en form av dubbelbestraffning (se även Bleichmar, 1999:116; Kidane, 

2007:384f). För utländska medborgare som begår brott räcker det inte med 

att de avtjänar själva straffet, de ska i vissa fall även utvisas. Peutz frågar sig 

varför det inte räcker med att dessa personer avtjänar sitt straff, och vilken 

roll utvisning därmed spelar för ‟oss‟, det vill säga invånare som kan straffas 

med fängelse men inte med deportation (Peutz, 2006:220). Kanske hänger 

något av svaret samman med en tanke om utlänningens oförbätterlighet. Vi 
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har med Garlands ord idag fått en ”criminology of the other” där de krimi-

nella ses som farliga ”andra” som inte förtjänar vår solidaritet utan snarare 

hotar ‟vår‟ säkerhet och blir ett argument för ökad social kontroll och exklu-

dering. Samhällets rätta reaktion är då snarare ett slags socialt försvar istället 

för att försöka rehabilitera personerna eller att vi ska ägna oss åt deras väl-

färd (Garland, 2001:184; Aas, 2007:79).  

4.3.1.1 Förvisning som straff historiskt 

Utvisning på grund av brott är idag en sanktion som bara kan drabba icke-

medborgare. Så har dock inte alltid varit fallet. Olika former av förvisning av 

personer som begått brott har förekommit genom historien, men har tidigare 

främst riktats mot de egna ‟medborgarna‟ (även om vi då inte kan tala om 

medborgarskap i den nationalstatliga mening vi avser idag). Även om utvis-

ning på grund av brott idag är en mycket specifik form av förvisning, och 

den dessutom idag riktas mot icke-medborgare, är detta inte någon praktik 

som är väsensskild från andra former av förvisning genom historien (se Ble-

ichmar, 1999). 

Walters (2002) lyfter fram fem olika former av förvisning och fördrivning 

genom historien, och jag väljer att följa hans framställning.39 En första form 

är bannlysning (exile) av fattiga och kriminella som har förekommit länge. 

Bannlysning har genom historien använts både som ett straff i sig, och som 

en slags åtgärd för att skapa säkerhet genom att en person förvisats från en 

viss stad eller ett visst område. Bannlysningen kunde både ha funktionen att 

mildra ett annat utdömt straff eller som en ersättning för det andra straffet – 

exempelvis dödsstraff. Bannlysningen kan sägas vara en praktik som radera-

de ut banden mellan samhället och individen, en slags politisk död där med-

borgaren ”likvideras” och lämnar efter sig ”bare life” (Walters 2002:269, 

efter bland annat Agamben, 1998). Det finns här uppenbara likheter med 

dagens form av utvisning på grund av brott, även om dagens praktik speci-

fikt riktas mot icke-medborgare. 

Förvisning av fattiga är den andra formen av förvisning som Walters tar 

upp. Praktiken hängde ihop med det tidiga Europas fattigdomspolitik under 

                               
39 Det har här inte varit självklart hur de engelska termerna ska översättas. Så här säger Wal-
ters själv: ”I shall be taking deportation to refer generally to the removal of aliens by state 
power from the territory of that state, either ‟voluntarily‟, under threat of force, or forcibly” 
(Walters, 2002:268). Jag har här valt att översätta Walters term deportation som olika former 
av utvisning och avvisning som staten beslutat om, antingen på mer eller mindre frivillig väg 
eller påtvingad. Begreppen varierar både mellan länder och mellan nationell och internationell 
lagstiftning. Det kan möjligen vara så att användningen av avvisning och utvisning i detta 
avsnitt omfattar mer än vad som avses med begreppen i dagens svenska lagstiftning, vilket är 
den betydelse av begreppen jag använder mig av i studiens övriga delar. Walters använder 
också begreppet expulsion, vilket han menar är ett bredare begrepp, inom vilket deportation är 
en del (Walters, 2002:268). Jag översätter i detta avsnitt Walters expulsion med begreppen 
förvisning och fördrivning, som jag uppfattar som bredare begrepp än utvisning och avvis-
ning. Detta även om förvisning i den svenska lagstiftningen tidigare avsåg just utvisning på 
grund av brott. 
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1500- och 1600-talen där fattiga ”foreigners” förvisades (det går dock inte 

att tala om att andra länders medborgare förvisades i samma mening som 

idag, eftersom det inte fanns nationalstater på samma sätt under denna tid). 

En tredje form av förvisning är vad Walters kallar kollektiv förvis-

ning/fördrivning (corporate expulsion). Denna typ baserar sig på grupptill-

hörighet – till skillnad från bannlysning som främst drabbade enskilda indi-

vider – ofta baserat på religionstillhörighet. Olika religiösa grupper har vid 

olika tider och i olika länder förvisats om de vägrat konvertering. Detta kan 

enligt Walters ses som ett verktyg för statsformering i en tid då frågor om 

religion och politisk lojalitet hängde tätt ihop. 

Den fjärde formen av förvisning som Walters lyfter fram är de olika for-

mer av transportering av exempelvis dömda förbrytare och av personer som 

sänts i politisk exil, en form av förvisning som liknar bannlysningen med 

den skillnaden att det här inte rörde sig om enskilda individer utan om trans-

porter i stor skala. Transporteringen inkluderade straff både för civila och 

politiska brott och var enligt Walters ett sätt att kombinera en påtvingad exil 

med kolonisation och ekonomisk expansion. Ett exempel på detta är Eng-

lands transport av kriminella till Australien. Ett annat är att länder utan kolo-

nier, som Tyskland, träffade avtal med kolonialmakter för att arrangera 

transporter av de egna förbrytarna, eller för att sälja dessa som slavar till 

kolonialmakterna. Preussen hade exempelvis avtal med Ryssland om att få 

sända dömda brottslingar till Sibirien.  

Den femte och sista formen av fördrivning/förvisning som Walters tar 

upp är befolkningsomflyttningar (population transfer). Under 1900-talets 

början då nya stater bildades i Europa hamnade vissa folkgrupper på ”fel 

sida” om gränserna. Idealet var idén om nationalstaten, där varje stat skulle 

vara ett hem för sitt ”folk”, där dessa folk skulle vara självbestämmande och 

varje folk också representeras av en stat. Ett sådant ideal innebar naturligtvis 

problem då nya gränser skulle dras, och en lösning på detta var stora befolk-

ningsomflyttningar. Grekland och Turkiet utväxlade till exempel minoritets-

grupper med varandra. Nazityskland var under 1900-talet den ledande mak-

ten i denna fråga, och stora grupper etniska tyskar flyttades till Tyskland, 

medan judar deporterades från tysk mark österut och till koncentrationsläg-

ren. Men även efter kriget fortsatte befolkningsomflyttningar i Europa, och 

man kan även se det i och med de postkoloniala statsbildningarna, inom det 

det tidigare Sovjetblocket och i etnisk rensning in i vår tid som till exempel 

under krigen på Balkan. 

Genom denna rudimentära historiska exposé över förvisning och fördriv-

ning i olika former blir det tydligt att de former av förvisning som förekom-

mer idag hänger tätt samman med ett statssystem baserat på nationalstater. 

Tidigare genom århundradena har olika former av förvisning inte handlat om 

förvisning av människor mellan stater, utan har varit en unilateral affär där 

makten har förvisat de oönskade från sitt territorium – vilket kan ha varit 

från en stad eller ett område inom riken. Idag är det istället en i hög grad 
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bilateral affär, där även den mottagande staten kan ha synpunkter på om den 

vill ta emot de människor som förvisats dit. Varje stat har idag ansvar för 

och skyldighet att ta emot sina egna medborgare, och förvisning hänger där-

för från och med andra halvan av 1900-talet tätt samman med internationell 

lagstiftning och avtal med syfte att upprätthålla denna grundläggande norm. 

Förvisning i olika former kan därför sägas ingå som en av flera tekniker för 

hanterandet av populationer i en värld indelad i stater (Walters, 2002:275). 

Genom det moderna medborgarskapsbegreppet har människor så att säga 

blivit ”oförvisningsbara” för det egna landets styrande (Walters, 2002:275f). 

Även om utvisning och avvisning idag kan sägas vara ett slags administrati-

va verktyg som ligger inbäddade och legaliserade inom det moderna statssy-

stemet, så finns det alltså starka kopplingar till andra och tidigare former av 

förvisning. Walters konkluderar: ”Perhaps the contemporary deportation of 

aliens is invested with former practices and historical memories in such a 

way that it can never be merely the deportation of aliens” (Walters, 

2002:276, kursivering i original). 

4.3.2 Icke-medborgaren som begår brott 

Utvisning på grund av brott som straff handlar om att skydda samhället från 

den kriminelle icke-medborgaren. Bilden av den avvikande invandraren har 

funnits länge och inom kriminologin har frågan om invandrares brottslighet 

varit ett tema som återkommande har diskuterats. Migrationsprocessen var 

framträdande inom Chicagoskolans teorier, invandring och brottslighet var 

aktuellt för Sellin och de amerikanska kriminologerna under 1920-talet och 

diskuterades inom ramen för anomibegreppet. Temat var också aktuellt i den 

europeiska diskussionen under 1960-talet i och med migration från södra till 

norra Europa. Idag är temat åter framträdande i och med att hela Europa 

blivit ett invandringsområde med nya migrationsrörelser från andra delar av 

världen (Melossi, 2003:373f). 

Flera forskare pekar på att migranter som begår brott påminner mycket 

om Christie och Bruuns ‟goda fiende‟ (Christie & Bruun, 1985:63ff). En god 

fiende är en som är lätt att känna igen och kan uppfattas som en fiende av 

stora grupper i samhället, som mobiliserar moralisk indignation och som 

uppfattas som så stark och farlig att extraordinära åtgärder är nödvändiga 

(Aas, 2007:84).  Det är ett mål som det också finns bred konsensus om vik-

ten av att kontrollera (Melossi, 2003:388, se även Wacquant, 1999:219). 

”Indeed, the otherness of the stranger and the otherness of the deviant are 

collapsed in the social portrayal of the criminal immigrant” (Melossi, 

2003:376). Peutz menar att den kriminelle utlänningen lätt blir en bekväm 

syndabock och uppfattas som för evigt en fara för samhället (Peutz, 

2006:220). ”The definition of citizen-self through the alien-other and the 

consequent purging of the „bad‟, „illegal‟, and nonconsenting (read: ungrate-
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ful) alien within is a partial answer to the question of the role that deporta-

tion plays for the nation-state” (Peutz, 2006:220). 

4.3.2.1 Invandrares brottslighet 

Inom kriminologin är det främst ‟invandrares‟ brottslighet som stått i fokus, 

inte migranters brottslighet i en vidare mening. Invandrarbegreppet är ett 

besvärligt sådant, och kan definieras på en mängd olika sätt. Gemensamt för 

de flesta sådana definitioner tycks vara att de avser personer som på olika 

sätt har en bakgrund i något annat land än Sverige, men som har sin perma-

nenta vistelse här. Det kan handla om personer själva födda utomlands, eller 

personer med en eller två föräldrar födda utomlands – men som är folkbok-

förda i Sverige. Turisters eller tillfälliga besökares brottslighet studeras säl-

lan. Det sker då främst i förhållande till kategorin ”utländska medborgare”.  

När det gäller personer som utvisas på grund av brott, rör det sig dels om 

personer som kan kategoriseras som ”invandrare”, beroende på definitionen 

av begreppet, dels om personer som varit i Sverige på tillfälligt besök när de 

begick brottet. Denna senare grupp var aldrig folkbokförda, och kan inte i 

egentlig mening sägas vara ”invandrare”, om detta begrepp åtminstone inne-

fattar någon form av permanent boende i Sverige. I SCB:s definition av hur 

många som invandrat, räknas endast personer som folkbokförts. Det som 

främst förenar personerna utifrån frågorna i denna studie är inte deras ”in-

vandrar”- eller ”migrantskap” (även om detta också förenar dem på olika 

sätt), utan deras status som icke-medborgare. 

Att genom forskning om ”invandrares” brottslighet uttala sig om orsaker-

na till alla migranters brottslighet, eller om utländska medborgares brottslig-

het kan alltså leda fel. En relevant fråga är också i vilken mån migranters 

elller icke-medborgares brottslighet skulle ha andra orsaksförklaringar än 

invandrares brottslighet, och även frågan om dessa båda gruppers brottslig-

het skulle ha andra orsaker än ”svenskars”, eller medborgares kriminalitet.  

Weber konstaterar, kanske lite förenklat, att ”Like any other section of the 

population, some asylum seekers will commit criminal offences” (Weber, 

2002:18). Kanske går det att utsträcka detta påstående till invandrare och 

migranter i stort, och inte bara till gruppen asylsökande. Det finns enligt 

Weber ingen anledning att gör skillnad på dessa människors brottslighet och 

inföddas, utom i de fall då brottsligheten kan sägas vara direkt relaterad till 

deras status som immigranter. Det kan handla om kriminogena effekter inom 

asylsystemet, ”överlevnadskriminalitet” (prostitution, stölder), eller barn 

som växer upp i marginaliserade områden och därför med större sannolikhet 

hamnar i kriminalitet (Weber, 2002:18). 

I Sverige liksom i övriga Europa är invandrare40 överrepresenterade i 

brottslighet (i förhållande till sin andel inom befolkningen), och utländska 

medborgare utgör en stor del av fångpopulationerna i Europas fängelser. 

                               
40 Observera att ”invandrare” inte är synonymt med utländsk medborgare. 
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Andelen utländska medborgare som intagits i fängelse har i Sverige legat på 

omkring 20 procent under perioden 1973-2004, med som lägst 16 procent 

och som högst 26 procent (Kriminalvården officiella statistik). I andra euro-

peiska länder ligger andelen på mellan tio och omkring 40 procent av fång-

populationerna (Melossi, 2003:377; Wacquant, 1999:217). Överrepresenta-

tionen används ofta som argument för idéer kring ”den kriminella migran-

ten” (Tsoukala, 2005:171). 

Olika förklaringar har i forskningen getts till varför invandrare är överre-

presenterade i den registrerade brottsligheten. Pettersson (2008) går igenom 

de huvudsakliga förklaringsfaktorerna. En faktor kan vara diskriminering 

inom rättsväsendet genom att invandrares brott upptäcks och anmäls i högre 

grad, och att invandrare därmed också misstänks och lagförs för brott i högre 

grad än ‟svenskar‟. Forskningen kring diskriminering inom rättsväsendet är 

emellertid inte entydig. Pettersson menar dock att den samlade bilden av 

forskningen ändå tyder på att vissa diskrimineringseffekter finns (Pettersson, 

2008:321). En annan förklaring till invandrares överrepresentation är kultur-

konflikter, där antagandet är att de handlingar som personen begår inte är 

brottsliga i hemlandet/personens kultur och att personen inte accepterar eller 

förstår att det är brottsligt i Sverige (Pettersson, 2008:321). Detta perspektiv 

har kritiserats för att det är så få personer som begår sådana brott som det 

skulle kunna röra sig om, både bland svenskar och invandrare, att det inte är 

möjligt att tala om något ”kulturellt” beteende (sexualbrott och våldtäkter tas 

ofta som exempel). Det har också kritiserats för att det är orimligt att tala om 

en enda invandrarkultur. De flesta invandrargrupper är överrepresenterade i 

statistiken över exempelvis våldtäktsbrott men vissa grupper bland dessa står 

rimligen närmre den ‟svenska‟ kulturen. Om kulturkonfliktteorin stämmer 

borde man enligt kritikerna också se en glidning i överrepresentationen, så 

att de längst från svensk kultur begår flest våldtäkter (Pettersson, 2008:321f). 

Sociala faktorer lyfts också fram, som skillnader i social klass, åldersfördel-

ning, könsfördelning, inkomst, utbildning etc. (Pettersson, 2008:323). Ytter-

ligare en aspekt är selektiv invandring, det vill säga att vissa mer socialt ut-

satta grupper kommer till Sverige (se exempelvis avsnitt 6.1 om de ‟social-

politiska flyktingarna‟ från Finland under 1970-talet), men även en omvänd 

form av selektion där de högutbildade kommer hit och möter svårigheter att 

få arbete och etablera sig i landet – något som skulle kunna skapa en grund 

för frustration i livssituationen och därmed även skapa grogrund för brotts-

lighet (Pettersson, 2008:324). 

Tsoukala lyfter också fram det faktum att migrantpopulationer till stor del 

består av yngre, fattiga, ogifta män – en grupp som generellt sett är överre-

presenterad i brottslighet. Utländska medborgare tenderar också enligt Tsou-

kala att involveras i brottslighet som är synligare och dit mycket av rättsvä-

sendets resurser och uppmärksamhet riktas. Utländska medborgare lever 

också sällan upp till krav som ställs för alternativa straff till fängelse, som 
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krav på fast adress, arbete, familj eller socialt nätverk (Tsoukala, 2005:172f; 

se även Albrecht, 2002:170f). 

Forskningen om eventuella diskrimineringseffekter inom rättsväsendet 

har inte visat några entydiga resultat (se exempelvis Pettersson, 2006 och 

Kardell, 2006). Att se frånvaron av entydiga resultat på området som bevis 

för att diskriminering inte förekommer är dock enligt Melossi fel utgångs-

punkt. Han menar istället att själva den högre inblandningen i kriminalitet 

hos vissa invandrargrupper visar på strukturell diskriminering (Melossi, 

2003:385). Melossi menar dessutom att diskrimineringen är dubbelt struktu-

rell, dels därför att sannolikheten för inblandning i kriminalitet ökar på grund 

av strukturella faktorer för vissa minoritetsgrupper, dels därför att polisens 

uppmärksamhet tenderar att riktas mer mot dessa grupper. Vissa grupper har 

alltså större risk att begå vissa typer av brott på grund av sociala faktorer, 

samtidigt som de också har större risk att bli upptäckta om de begår brott 

(Melossi, 2003:386).   

Loïc Wacquant hävdar att ”foreigners and quasi-foreigners would be ‟the 

”blacks” of Europe‟” (Wacquant, 1999:216). Det är utlänningar, eller främ-

lingar, till exempel andra generationens invandrare, som ju faktiskt inte är 

några invandrare i ‟egentlig‟ mening, som finns i de mest utsatta grupperna 

både på arbetsmarknaden och gentemot statens administration. Att de i högre 

grad tillhör lägre klasser och utsätts för olika former av diskriminering, bi-

drar också till deras överrepresentation i fångpopulationen. Detta, menar 

Wacquant, är jämförbart med situationen för svarta i USA (Wacquant, 

1999:216). Melossi i sin tur menar att ”/…/ the common view, according to 

which there would be in Italy a true ‟invasion‟ by hordes of foreign criminals 

could be turned around. Rather, it is Italian society that has deep criminogen-

ic consequences towards its foreign visitors” (Melossi, 2003:383). Kanske 

gäller detsamma för Sverige. Åtminstone är jag benägen att hålla med Me-

lossi när han fortsätter: 

The heart of the criminological matter is that deviant behavior is not the 
property of the individuals that enact them. It is the result of a system of rela-
tionships, which is characteristic to a given society, and unfolds together with 
(much more than against!) that society. Whereas in every society we witness 
the temptation to explain away what is deemed to be morally negative by at-
tributing it to an outside agitator, a fifth column – maybe Muslim! – which 
has infiltrated from the outside what would otherwise be a solid community 
of values, what we learn from sociological investigation is that the roots of 
deviance are part and parcel of a given society (Melossi, 2003:383, kursivt i 
original).  

Dessutom kan man liksom Adams, ställa frågan om när samhället ska börja 

ta ansvar för de människor som lever i landet?  
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Beyond the formalities of passports and citizenship documents, at what point 
does an immigrant become a product of his new country? We warmly em-
brace as our own successful athletes and entrepreneurs who arrive in Canada 
as adolescents or adults. Should we also take more responsibility for those 
who don´t work out so well, even if they neglect to get their citizenship? 
(Adams, 2000:43). 

4.3.2.2 Utvisning som ett sätt att skapa goda medborgare 

Chan (2005) pekar på att ”goda” immigranter är sådana som följer reglerna, 

som assimileras väl och inte skapar problem för landets generositet. Den 

”dålige” invandraren tvingar istället den annars generösa staten till discipli-

nära åtgärder. Utvisning handlar därmed om något mer än att bli av med 

oönskade individer – det är enligt Chan också lika mycket ett sätt att skapa 

goda medborgare. Alla utländska medborgare som begår brott utvisas inte, 

en stor del får ju stanna kvar, antingen därför att åklagaren (eller, ex officio, 

domstolen) inte yrkar på utvisning, eller därför att domstolen ogillar yrkan-

det. Chan menar att det i och med detta blivit nödvändigt att konstruera en 

syn på invandraren som antingen bra eller dålig, en syn där den ene invand-

raren ses som kapabel att bli reformerad (den som inte utvisas), och den and-

re som omöjlig att reformera (den som utvisas). Chan talar därför om Fouca-

ults ”technologies of the self”, där hon menar att myndigheterna genom ut-

visningshotet vill skapa invandrare som självreglerar sig att bli goda med-

borgare som tar ansvar och blir laglydiga (Chan, 2005:154, 159, 171). 

Via det diskretionsutrymme som lagstiftningen ger, kan domstolen basera 

utvisningsbeslutet på personens möjligheter att bli en god medborgare (det 

vill säga om personen anses ha en risk för fortsatt brottslighet eller kan antas 

komma att anpassa sig och inte begå brott). De enskilda byråkraterna kan 

därmed basera beslutet på en värdering av varje persons sociala och moralis-

ka värde (Chan, 2005:173). 

The process of appealing a deportation order may allow immigrants to prove 
their worthiness, but usually this is carried out under the constraints of a sys-
tem and a society embedded with myths and stereotypes about who poses a 
moral danger to the public, who is capable of assimilating successfully, and 
ultimately, who is worthy of Canada‟s „generosity‟ (Chan, 2005:175). 

4.3.3 Exkapacitering? 

Utvisningens inkapaciterande effekter som diskuterades inledningsvis i detta 

kapitel menar jag kan ses som sammanhörande med frågan om värdet av 

mänsklig mobilitet som diskuterades i avsnitt 4.1. I dagens värld, där rörlig-

heten blivit ett värde i sig, menar Bauman att idén om fängelsestraffet upp-

fattas som meningsfull och förnuftig eftersom ”Immobilisering är det öde 

som människor som plågas av skräcken för sin egen immobilisering naturli-

gen önskar och kräver skall vederfaras dem som de fruktar och anser förtjä-
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nar en hård och grym bestraffning” (Bauman, 2000:114). Och om fängelset i 

viss mån innefattar panoptikons ideal av all-syn (Mathiesen, 1985:66), eller 

av idealet av de få som övervakar de många (Foucault, 2003) är denna syn-

lighet i och med utvisning ersatt med icke-syn. Att utvisa människor är där-

med att i en mening göra dem osynliga (Peutz, 2006:231). 

Detta osynliggörande finns enligt Bauman emellertid även i och med da-

gens fängelseväsende. Genom rumslig separering och internering gör fängel-

set att fångarna ”förblir icke-seende och icke-sedda” (Bauman, 2000:102). 

”Som ett (ännu så länge) avlägset ideal vinkar en total isolering, en isolering 

som skulle reducera de andra till en ren personifiering av lagens bestraff-

ningsförmåga. Nära det idealet kommer ”toppmoderna” amerikanska fängel-

ser som Pelican Bay i Kalifornien” (Bauman, 2000:101). I de toppmoderna 

fängelser som Bauman beskriver, finns inte längre de panoptiska institutio-

nernas roll som arbetsinrättningar, dessa korrektionsinrättningar som skulle 

föra personen åter till arbetets och moralens väg (se Foucault, 2003). De 

toppmoderna fängelsernas roll är enligt Bauman att vara ett alternativ till 

arbetsinrättningar – en plats för förvaring av de människor för vilka det inte 

finns något arbete att återföras till. Bauman menar att det inte spelar någon 

roll vad människorna gör i sina celler så länge de stannar där. Det är själva 

kvarstannandet som är poängen, och fängelset har blivit ”en anläggning för 

exkludering” (Bauman, 2000:106). ”Supermaxfängelset” ska inte reformera 

individen, utan förvara sitt innehåll – något Simon (2007) kallat ”waste ma-

nagement prison”. Det handlar om att hantera risker och skapa kontroll, sor-

tera fångar efter farlighet och sedan sätta dem i rätt fängelser efter denna 

farlighetsnivå (Simon, 2007:153).41 Vidare menar Bauman att ”De exklude-

rades kännemärke /…/ i en tid av tidrumskomprimering[är] immobilitet” och 

att det ”Pelican Bay-fängelset bidrar till att fullända är tekniken för immobi-

lisering” (Bauman, 2000:106, kursiv i original). 

Frågan är om inte utvisning kommer ännu närmare dessa ideal av osyn-

liggörande, rumslig separering och immobilisering (det kan dock finnas ännu 

mer radikala former av oskadliggörande som dödsstraffet eller den etniska 

rensningen som skulle uppfylla sådana ideal i ännu högre grad än utvisning). 

En utvisad brottsling kan reduceras till en siffra i statistiken över en lyckad 

brottsbekämpning, det finns ingen individ att ta hand om eller bekosta, rein-

tegrera eller behandla. Eller som Taylor och Aleinikoff (1998:8) beskriver 

utvisning på grund av brott: ”Out of sight, out of mind”.42 

                               
41 Bigo (2002:82) påpekar: “The form of governmentality of postmodern states is not a panop-
ticon in which global surveillance is placed upon the shoulders of everybody, but a form of 
ban-opticon in which the technologies of surveillance sort out who needs to be under surveil-
lance and who is free of surveillance, because of his profile.”  
42 Och liksom fängelseväsendet beskrivits som en industri (Christie, 1993), menar både Peutz 
och Walters att även utvisning väl passar in i en modell där ekonomisk rationalisering, flexibi-
litet, billiga lokaler och ökad privatisering blivit viktiga mål. Även utvisning skulle kunna 
beskrivas som en industri för utbyte av kroppar, som inkluderar aktörer som flygbolag, pilo-
ter, privata säkerhetsföretag, personal på förläggningar etc. (Peutz, 2006:222; Walters, 



 81 

It is worth considering whether the prison and its close analogues, such as 
immigration detention, should be seen as the hard end of a continuum of 
technologies for addressing threatening persons and behaviors by removing 
them from the community more or less permanently. There is in fact evidence 
that in a variety of analogues, we can discern a parallel rise in what we might 
call “technologies of exile.” Not all these practices involve confinement; 
some shut out, and other shout in (Simon, 2007:172). 

Även Foucault skriver om fängelsets självklarhet i vår tid, som ett passande 

straff i en tid då ”friheten är något som tillkommer alla och envar i lika mått 

och som alla är fästa vid med samma ‟universella och konstanta känsla‟” 

(Foucualt, 2003:234). Frihetsberövande och immobilisering passar bra som 

straff i en tid då frihet och rörlighet värderas högt. Och när brottsligheten 

också paras med främlingen, den kriminelle utlänningen, vad kan vara mer 

passande än att utsträcka denna immobilisering till förvisning? 

Foucault menar också att fängelset är så attraktivt som straff på grund av 

dess uppgift som förändrare, att förvandla och disciplinera individen – ut-

ifrån dess roll som ”En lite hårdare skola” (Foucault, 2003:235). Men i ut-

visningsinstrumentet finns inte denna idé om förvandling. Individen sätts 

först i fängelse eller straffas på annat sätt, därefter vidtar utvisningen som en 

slags skyddsåtgärd. Fängelset kan alltså inte förväntas korrigera utlänningen 

till ett laglydigt liv här, och fängelsets roll som korrektionsanstalt skulle då 

inte gälla för dessa individer – eller åtminstone ses den inte som viktig. 

Fängelsets roll kanske i och med utvisningen kan sägas reduceras till den 

punitiva, retributiva rollen av vedergällning, medan utvisningen sedan får 

spela rollen av prevention genom inkapacitering i form av en annan typ av 

rumslig separering och osynliggörande. Utvisning kan kanske inte sägas vara 

immobiliserande på samma sätt som ett fängelsestraff; personen kan ju röra 

sig fritt och leva fritt – bara inte ‟här‟. Utvisningen skapar immobilitet inom 

ett visst territorium, ‟Sverige‟ eller ‟Schengenområdet‟. Kanske bör man 

hellre tala om en omlokalisering av mobiliteten, eller om utvisning som re-

territorialisering till ett territorium bortom vårt eget. Utvisningen tycks hur 

som helst fungera som en teknik för att separera vissa grupper från sam-

hällskroppen (se Wacquant, 1999:218).  

Utvisning på grund av brott kan alltså ses som en form av technology of 

exile som låser ute istället för inne. Dess roll som straff handlar inte om re-

habilitering eller återanpassning utan kanske främst om inkapacitering och 

som en pina i sig. Kanske är det därför mer träffande att tala om utvisning på 

grund av brott som en form av ”exkapacitering” – i betydelsen utelåsning 

genom territoriell exkludering. 

                                                                                                                             
2002:266). Vi byter enligt Peutz de kroppar vi inte vill ha (de nonconsenting) mot sådana vi 
vill ha (consenting workers) (Peutz, 2006:222). 
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4.4 Utvisning som migration och påtvingat återsändande 

Jag har nu diskuterat utvisning utifrån två perspektiv, som en del av utlän-

ningskontrollen och som ett straff där det till stor del handlar om en slags 

inkapacitering eller exkapacitering och rumslig separering av den kriminelle 

icke-medborgaren. När frågan om utlännigskontrollen i form av utvisning av 

icke-medborgaren som begått brott väl blir aktuell, handlar det om en individ 

som genom utvisningen ska återvända till det land där han eller hon är med-

borgare. Det perspektiv på utvisningsfrågan som är i fokus i detta avsnitt 

kommer diskuteras utifrån två aspekter; den utvisade som migrant och utvis-

ningen som migrationsprocess. Dessa två teman hänger tätt samman med 

frågan om utlänningskontrollen som process och medborgarskapets betydel-

se. Huvudpoängen i detta avsnitt är att synliggöra att utvisning på grund av 

brott är en del av en migrationsprocess som startat tidigare i personens liv 

och att den kan ses som en ny migrationsrörelse. Jag kommer också att dis-

kutera huruvida utvisning på grund av brott i så fall ska ses som påtvingad 

återvandring eller något annat, det vill säga att diskutera vilken typ av migra-

tionsrörelse utvisning ”är”. 

4.4.1 Utvisade som migranter 

Personer som utvisas på grund av brott är samtliga icke-svenska medborgare. 

Centralt för utvisningsfrågan är att dessa icke-medborgare också, menar jag, 

kan betraktas som olika typer av migranter. Förutom deras status som icke-

medborgare är nämligen också vilken typ av migrant de klassificerats som 

avgörande för utvisningen och dess längd. Som utländsk medborgare kan 

man befinna sig i Sverige av en rad olika skäl. Man kan vara här exempelvis 

som turist, affärskvinna eller student, som säsongsarbetare eller forskare, 

som anhörig, asylsökande eller flykting, befinna sig i landet illegalt eller 

legalt etc. För alla dessa olika tillstånd råder olika förutsättningar för vistel-

sen i Sverige, förutsättningar som också påverkar en eventuell utvisning. En 

folkbokförd person, som kan antas ha en större anknytning till det svenska 

samhället, har i svensk lagstiftning ett större skydd mot utvisning än den som 

befinner sig i landet på tillfälligt besök och inte har någon övrig anknytning 

hit. Likaså har en person med flyktingstatus ett starkare skydd mot utvisning 

än andra icke-medborgare, eftersom en flykting kan löpa risk att utsättas för 

förföljelse i sitt hemland och därmed omfattas av den internationella flyk-

tingregimen. Beroende på om personen kvalificerat sig som denizen (efter 

Hammar, 1990) eller inte, kan det leda till olika utfall i utvisningsfrågan. 

Utvisning på grund av brott hänger därför i hög grad ihop med individens 

personliga skäl för migrationen (eller, för den som anser att turister inte kan 

betraktas som migranter: skälen till förflyttningen över nationsgränser) och 

vilka band personen skapat till det svenska samhället.  
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Men vilken typ av migrant en person ”är” bestäms inte bara av en persons 

individuella uppfattning om skälen för migrationen eller förflyttningen över 

gränser. För att dessa skäl ska få någon avgörande betydelse för personens 

relation till den mottagande staten – till exempel vid utvisning på grund av 

brott – krävs dessutom att dessa skäl tillerkänns personen av staten. Det 

spelar ingen roll om personen själv anser sig ha flytt undan förföljelse om 

inte den mottagande staten också tillerkänner personen flyktingstatus. Vilken 

typ av migrant en person ”blir” hänger alltså inte bara samman med perso-

nens egna subjektiva skäl och upplevelser, utan ”migrantskapet” skapas ock-

så genom att den mottagande staten beviljar olika typer av uppehållstillstånd, 

som flyktingstatus, skydd som skyddsbehövande i övrigt, arbetstillstånd, 

studentvisum etc. Vilken typ av migrant en person ”är”, och därmed i vilken 

mån detta speciella migrantskap kommer att påverka en eventuell utvisning 

på grund av brott, avgörs alltså dels av personens egna motiv och skäl, dels 

av vad staten Sverige tillerkänner dessa skäl för status. 

Grunden för begränsningarna av utvisning av icke-medborgare baseras till 

stor del på det internationella regelverket kring mänskliga rättigheter och 

internationell flykting- och asylrätt (se vidare avsnitt 4.5). Sverige har under-

tecknat samtliga konventioner och fördrag på detta område och alltså för-

bundit sig att ge människor på flykt skydd och att inte kränka människors 

mänskliga rättigheter, däribland rätten att inte utsättas för tortyr eller annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning vid utvisning. 

Att förutsättningarna för utvisning på grund av brott så starkt hänger 

samman med migrantskapet och vilka rättigheter som detta migrantskap ger, 

menar jag också visar på det faktum att utvisning på grund av brott är en del 

i en process, eller kedja, där faktorer långt innan själva brottet begicks också 

får betydelse för utvisningen. Faktorer som hur och varför personen kom till 

Sverige, vilken status personen tillerkänts i förhållande till dessa skäl och i 

vilken mån personen lyckats skapa sig anknytning till det svenska samhället 

kan komma att få betydelse långt, ibland åratal, senare när frågan om utvis-

ning på grund av brott ska avgöras. För personer med skyddsbehov innebär 

det en ny prövning av om de skäl som en gång berättigade till deras status 

som exempelvis flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt fortfarande gäller. 

Ibland blir detta även en prövning av personens trovärdighet i förhållande till 

den typ av migrantskap som en gång tillerkänts dem. 

Förutom att vara del i en bakåtblickande process kring migrantskapet, är 

också utvisning på grund av brott i sig en ny migrationsrörelse. För vissa 

personer får denna påtvingade nationsgränsöverskridande rörelse kanske inte 

så stora effekter (om personen är på tillfälligt besök och inte har sin perma-

nenta vistelse i Sverige), medan den för andra kan bli mycket livsavgörande 

och påverka hur och var det framtida livet ska formas. 

Denna nya migrationsrörelse som utvisningen innebär, kan närmast be-

traktas som en form av påtvingad återvandring eller återsändande. Men in-

nan jag diskuterar utvisning på grund av brott som migrationsprocess och 
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påtvingad återvandring, är det relevant med några ord om hur migration kan 

förstås och förklaras mer generellt. 

4.4.2 Migration 

Människor har i alla tider migrerat. Folkomflyttningar har skapat länder och 

samhällen och påverkat deras utformning och är alltså ingen ny företeelse 

(Lundh & Ohlsson, 1994:9; Hollifield, 2000:139; Koslowski, 2000:18; Cast-

les & Miller, 2003:2). Människan har migrerat över gränser långt innan da-

gens fas av globalisering, och de nätverk mellan sändar- och mottagarländer 

som finns idag har funnits under flera hundra år (Sassen, 2007:129). Även 

om olika invandrarfientliga grupper och organisationer idag försöker fram-

ställa migration som något avvikande, har människor genom alla tider för-

flyttat sig i stor omfattning. Migration kan därför ses som en konstant snarare 

än som en avvikelse (Anderson, 1996:132; Castles & Miller, 2003:4, 278). 

Samtidigt, ur ett annat perspektiv, är internationell migration en ovanlig före-

teelse. År 2002 uppskattade UNPD (FN:s befolkningsavdelning) att 185 mil-

joner människor hade levt utanför sitt födelseland under minst tolv månader, 

en siffra som motsvarar ungefär två procent av världens befolkning (Castles & 

Miller, 2003:4). Hollifield menar därför att internationell migration ändå kan 

betraktas som mer av ett undantag än en regel. De allra flesta människor föds, 

lever och dör trots allt i samma geografiska region (Hollifield, 2000:138). 

Vad flera forskare dock menar är nytt under senare delen av 1900-talet är 

migrationens globala omfattning, dess betydelse för politik både på nationell 

och internationell nivå och dess stora ekonomiska och sociala betydelse. 

Från att ha varit en relativt marginell politisk fråga, har migration, invand-

rings- och flyktingpolitik kommit att bli några av de mest omdebatterade 

politiska frågorna i Västeuropa idag (Cornelius, Martin & Hollifield, 1994:6; 

Lundh & Ohlsson, 1994:7; Brochmann, 1999:2; Castles & Miller, 2003:2, 

278). Ett av de främsta karaktärsdragen hos migrationen under slutet av 

1900-talet och framåt är också dess framträdande roll i diskussioner om na-

tionell och regional säkerhet. Migrationen har hamnat på den nya säkerhets-

agendan efter kalla kriget (Castles & Miller, 1998:2f). 

Det finns en rad komplexa faktorer som leder till internationell migration, 

och forskningen kring ämnet är därför också tvärvetenskaplig till sin karak-

tär (se Brettell & Hollifield, 2000). Tre huvudsakliga förklaringsmodeller till 

internationell migration brukar dock lyftas fram (Castles & Miller, 2003:22, 

se även Massey m.fl. 1998 och Hollifield, 2000:148). Det neo-klassiska eko-

nomiska perspektivet kan sägas omfatta generella teorier som främst fokuse-

rar på så kallade push- och pullfaktorer för migration. Förespråkarna menar 

att orsaker till att människor migrerar kan förstås som en process där indivi-

der gör rationella val och väger för- och nackdelar med att migrera, främst i 

ekonomiska termer. I mottagarländer finns en rad attraherande faktorer 

(pull), som behov av arbetskraft, möjligheter till bättre ekonomiska förut-
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sättningar, politisk frihet, möjlighet till landområden. I sändarländer verkar 

istället så kallade pushfaktorer som exempelvis överbefolkning, låg levnads-

standard, politiskt förtryck och dåliga ekonomiska möjligheter (Castles & 

Miller, 2003:23f). Orsaken till att människor migrerar kan enligt det neo-

klassiska ekonomiska perspektivet främst sökas i ekonomiska skillnader 

mellan länder. Tanken är att människor migrerar främst från låginkomstom-

råden till områden där möjligheten till högre inkomster finns, och från tättbe-

folkade områden till områden med mindre befolkningstäthet. Andra faktorer, 

som till exempel olika staters begränsningar och regleringar, ses främst som 

störningar på en rationell marknad (Castles & Miller, 2003:23f). Centralt 

inom detta perspektiv är fokus på individens self-agency43 och möjlighet att 

fatta rationella beslut, att kunna väga för- och nackdelar (van Liempt, 

2007:32-33). Empiriska studier har dock visat att migration sällan följer 

dessa mönster och perspektivet har kritiserats för att vara ahistoriskt och 

simplifierat. Teorier inom detta perspektiv tenderar att bortse från att mi-

granters beteenden också styrs av historiska och strukturella faktorer, av 

familje- och gruppdynamik och annan kontext, och att människor ofta har 

motsägelsefull eller felaktig information. De negligerar också statens roll i 

att skapa och kontrollera migrationsflöden (Castles & Miller, 2003:23f, van 

Liempt, 2007:32-33).  

Från 1970-talet och framåt växte som ett svar på denna kritik ett annat 

perspektiv på migration fram, den så kallade historisk-strukturella ansatsen. 

Här finns teorier med rötter i marxistisk teoribildning och i världssystemteo-

ri. Den ojämlika fördelningen av ekonomisk och politisk makt inom världs-

ekonomin står i centrum, och migration ses främst som ett sätt för länder 

med ekonomisk och politisk makt att mobilisera billig arbetskraft och explo-

atera fattiga länder. Denna teoribildning har i sin tur fått kritik för att bara se 

till kapitalintressen som enda bestämningsfaktor för migration och inte ta 

hänsyn till individuella motiv, individens agens och till handlingar bland 

individer och grupper (Castles & Miller, 2003:25f, van Liempt, 2007:33).  

Den tredje huvudsakliga förklaringsmodellen för migration finns inom 

systemteori kring migration och vad som kallats new economics approach. 

Här är tanken att försöka inkludera en rad olika discipliner för att täcka olika 

dimensioner av migrationsprocessen. Eftersom det alltid är minst två länder 

inblandade i internationell migration vill man studera båda ändar i detta flö-

de och de länkar som finns dem emellan. Vikten av tidigare länkar mellan 

sändar- och mottagarländer betonas, baserat på exempelvis kolonisation, 

politiskt inflytande, kulturella band, handel och investeringar. Fokus ligger 

på människors nätverk och på uppkomsten av transnationella strukturer. 

Varje migrationsprocess kan ses som ett resultat av interagerande makro- och 

mikrostrukturer. Dessa nivåer länkas samman av en rad mesostrukturer som 

till exempel ”migrationsindustrin” där människor både hjälper och utnyttjar 

                               
43 Härefter ”agens”. 
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migranter, som organisationer, advokater, agenter, smugglare, traffickers etc. 

Det finns ingen klar gräns mellan dessa nivåer eller strukturer, de samspelar 

alla i migrationsprocessen, och ingen enskild orsak eller faktor kan förklara 

varför människor väljer att migrera (Castles & Miller, 2003:27f). 

Schuck pekar på det faktum att lagstiftning spelar en viktig roll för migra-

tion. Den kan exempelvis påverka att människor överhuvudtaget vill migre-

ra, till exempel genom frånvaro av rättigheter till ägande, politisk aktivitet, 

fysisk säkerhet, religiös och kulturell identitet och utövande, eller därför att 

familjerelationer styrs av lagar. Dessa rättigheter skapar ett slags uppsättning 

av möjligheter som finns tillgängliga för människor i ett visst land, och ju 

större dessa möjligheter är för individen, desto färre skäl att migrera, allt 

annat lika (Schuck, 2000:189). Som Schuck också påpekar är de emotionella 

länkarna som håller människor kvar där de kommer ifrån bland de starkaste 

vi vet, det är endast mycket starka skäl som får människor att flytta på sig 

och bryta upp (Schuck, 2000:189). Och Hollifield håller med: det krävs 

mycket starka krafter för att människor ska bryta upp från sina familjer, sitt 

samhälle och flytta långt bort och därmed korsa nationella, etniska och kul-

turella band (Hollifield, 2000:138). Men lagar (både i ursprungslandet och 

mottagarlandet) påverkar inte bara människors incitament och beslut att mig-

rera, de fungerar också som hinder. Vissa länder har till exempel starka restrik-

tioner även för att lämna landet, och de flesta länder försöker ha en begränsad 

och reglerad invandring (Schuck, 2000:189f). Brochmann pekar på statens roll 

som mycket viktig i att skapa migrationsflöden – de kontrollpolitiska instru-

ment som används kan i stor utsträckning förklara både riktning, volym och 

sammansättning i den internationella migrationen (Brochmann, 1999:2).  

Migration ses ibland som en relativt enkel, individuell handling, där en 

person flyttar från A till B och helt enkelt rotar sig på det nya stället. I verk-

ligheten är migrationsprocessen ofta mycket mer komplex än så. Den kan 

vara en utdragen process, som påverkar personen för resten av hans eller 

hennes liv, och även påverkar kommande generationer. Det är också mer av 

en kollektiv handling än en individuell, hänger samman med social föränd-

ring och påverkar samhällena både i sändar- och mottagarländer (Castles & 

Miller, 2003:21). Migrationsprocessen utvecklas också dynamiskt och kan 

innehålla en rad oförutsedda konsekvenser (van Liempt, 2007:165). van 

Liempt visar också på de individuella komplexa orsakerna till att människor 

migrerar. Hon menar att strukturella faktorer som politisk förföljelse eller 

fattigdom inte räcker som förklaringar. Även personliga faktorer spelar in, 

som socialt och ekonomiskt kapital, vilka nätverk utomlands personen har, 

eller om man har personliga kontakter med smugglare, ambassad- och flyg-

platspersonal som kan underlätta ens resa. Även personlighet, som benägen-

het att vilja ta risker, spelar roll (van Liempt, 2007:168). 
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4.4.2.1 Frivillig kontra påtvingad migration 

Individens motiv till att migrera kan ses som en mix av en rad aspekter. Men 

den kontrollpolitik som förs i mottagarländerna syftar ofta till att kategorise-

ra människor som olika typer av migranter baserat på motivet till migratio-

nen: som ekonomiska migranter, politiska flyktingar eller som anhörigin-

vandring (Brochmann, 1999:7). Strävan efter att dela upp individuella mi-

granter i olika grupper hänger samman med en vilja att dela in migration i 

två skilda delar – som frivillig eller påtvingad. Fattigdom, arbetslöshet och 

ekonomiskt svåra situationer anses skapa ”ekonomiska migranter”, eller 

frivillig migration, medan politiskt våld, krig och brist på mänskliga rättighe-

ter skulle producera flyktingar, eller påtvingad migration. I verkligheten/det 

individuella fallet är en sådan indelning inte lika enkel att göra (van Liempt, 

2007:74). Olika typer av migranter hamnar under olika regelverk och förflyt-

tar sig under helt olika omständigheter. Ändå är många folkomflyttningar 

symptomatiska för globalisering och modernisering. Kolonialism, industria-

lisering och integration av världsekonomin omskapar länder och omformar 

traditionella produktionsmönster och sociala relationer. Underutveckling, 

fattigdom, dåligt styre, konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter 

hänger starkt ihop och leder till både ekonomiskt motiverad migration och 

flyktingmigration (Castles & Miller, 2003:32). 

Eftersom varje enskild människas migration är resultatet av en mängd 

komplexa förutsättningar, av valmöjligheter och hinder, har flera forskare 

försökt beskriva skillnaden mellan påtvingad och frivillig migration som en 

skala. Richmond (bl.a. 1993) använder sig till exempel av en skala som löper 

från vad han kallar reaktiv (till exempel slavhandel) till proaktiv (till exem-

pel turist-) migration. Han lyfter också in strukturella faktorer som antingen 

hindrar eller underlättar migrationen, däribland politiska och ekonomiska 

faktorer (Richmond, 1993:11; Turton, 2003:9). Van Hear (1998) bygger 

vidare på begreppen reaktiv och proaktiv migration, men delar in migration i 

en skala från frivillig migration med fler valmöjligheter till vad han kallar 

ofrivillig (involuntary) migration där personen har få valmöjligheter (Van 

Hear, 1998:42-45; Turton, 2003:9). 

Frågan är om det är fruktbart att försöka definiera vad som är påtvingad 

respektive frivillig migration. Turton menar att både Van Hears och Rich-

monds försök att fånga hur ‟verkligheten‟ ser ut skapar ett etiskt problem. 

Att gradera frivilligheten tenderar nämligen att placera enskilda migranter 

längs en skala där de antingen inte har några valmöjligheter alls eller istället 

har alla möjligheter att välja fritt. Påtvingad migration (till exempel konven-

tionsflyktingar, internflyktingar, asylsökande) skulle då hamna i den första 

kategorin med mycket få val. Men att se människor som i avsaknad av egna 

valmöjligheter och som offer för omständigheter är enligt Turton att beröva 

dem deras agens (Turton, 2003:9f). Påtvingad migration skulle då handla om 

människor som har mycket liten eller ingen egen agens, vilket Turton menar 
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både är felaktigt i sig, och dessutom har en dehumaniserande effekt i ‟vår‟ 

syn på dessa migranter. Kanske övertolkar Turton i viss mån både Richmond 

och Van Hear, ingen av dem talar explicit om frånvaron av val överhuvudta-

get. Van Hear talar snarare om fler eller färre valmöjligheter. Men Turtons 

poäng är att alla människor, även i situationer av mycket svåra omständighe-

ter, har någon form av valmöjligheter. Att migrera implicerar i sig en form 

av agens, det är något individen gör, inte som görs med den (även om det 

också finns fall där människor just tvångsförflyttats). Turton vill att vi ska 

försöka se även den påtvingade migranten som bärande sin egen agens, som 

purposive actors (Turton, 2003:11f). Som van Liempt säger; nästan all mi-

gration innehåller både val och tvång, och även påtvingade migranter gör 

aktiva val (van Liempt, 2007:74). 

4.4.2.2 Återvandring 

Återvandring är en typ av migrationsrörelse som tidigare fått liten uppmärk-

samhet inom migrationsforskningen (Ghosh, 2000:1). King menar att ”Re-

turn migration is the great unwritten chapter in the history of migration” 

(King, 2000:7). Migration ses oftast som en envägsprocess utan återvändo 

där studier fokuserar på varför människor migrerar från början, migrations-

resan, ankomst och integrationsfrågor men sällan på återvandring (King, 

2000:7). Att återvändandemigration uppmärksammats så lite är enligt Klint-

häll egendomligt, då en så stor del som omkring hälften av alla som migrerar 

så småningom återvänder till sitt hemland eller flyttar vidare till något annat 

land. Migrationen tenderar att ses som en permanent envägsprocess, medan 

den i själva verket i många fall är temporär (Klinthäll, 2003:1f, 13).44 Migra-

tion kan därför enligt Klinthäll bättre ses som en process som kan inkludera 

mer än en rörelse i varje riktning, där processer av emigration, transitmigra-

tion, återvandring, återimmigration och upprepad emigration avlöser var-

andra. Sett i termer av tid kan emigrationen, immigrationen eller återvand-

ringen vara tillfällig, temporär, eller permanent (Klinthäll, 2003:51). 

Ghosh ser ett ökat fokus på återvandring i både debatt och forskning idag 

i och med att frågor om rörlighet över gränser blivit så centralt i och med 

processer av globalisering (Ghosh, 2000:1f). Förändringar på global nivå av 

ökat migrationstryck gör att återvandringsfrågor får en allt större vikt i de 

samtida politiska debatterna, till exempel i samband med krigen på Balkan 

under 1990-talet (Koser, 2000:57; se även Södergran, 1998). Antalet irregul-

jära migranter och antalet asylsökande tycks öka, och en stor (och ibland 

ökande) andel får också avslag på sina asylansökningar. Även sådana pro-

cesser har bidragit till att flytta frågan om återvandring upp på den politiska 

agendan (Ghosh, 2000:1f). 

                               
44 Klinthälls studie omfattar endast frivillig återvandring, eftersom syftet är att studera mi-
granternas beslutsfattande och beteende (Klinthäll, 2003:70). 
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Gregor Noll visar på att det också blivit allt viktigare för stater att verkli-

gen återsända personer som fått avslag på sina asylansökningar. Enorma 

belopp läggs på att avgöra vem som ska få stanna och inte, och dessa proce-

durer är bara rättfärdiga om människor också återsänds vid avslag (Noll, 

2000:105). Icke-implementering av existerande regler skulle också kunna 

fungera som en lockande faktor så att folk skulle använda asylinstitutet för 

att komma in i ett land. Att systemet är stabilt ligger alltså i den mottagande 

statens intresse (Noll, 2000:105). 

4.4.3 Utvisning som del i en migrationsprocess 

Utifrån de ovan tecknade perspektiven kring orsaker till migration och skill-

naden mellan påtvingad och frivillig migration, samt frågan om återvandring 

– hur kan vi förstå utvisning på grund av brott?  

Sett från Turtons perspektiv kanske inte utvisning på grund av brott ska 

betraktas som migration alls. Om migration är något människor gör, inte 

som görs med dem, passar utvisning dåligt in. För att betraktas som migra-

tion förutsätter detta synsätt på gränsrörelsen någon form av agens hos indi-

viden, eller av egna val. Men ett sådant synsätt tenderar att utesluta alla mi-

grationsrörelser som inte är frivilliga. Även om ingen definitiv gräns kan 

sättas för vad som ska betraktas som frivillig kontra ofrivillig migration, 

menar jag att olika typer och grader av ofrivillig migration ändå måste kunna 

placeras inom just migrationsbegreppet. 

Men utvisning kanske faller utanför hela migrationsbegreppet av ett annat 

skäl. En stor del av de utvisade var i Sverige på tillfälligt besök då de döm-

des för brott, och var alltså inte folkbokförda i landet. För denna grupp kan-

ske det inte är relevant att tala om att de migrerat till Sverige från början – 

och därmed inte heller kan migrera ut från landet. Men vad denna grupp gör 

både genom att komma till Sverige och i och med utvisningen, är ändå gräns-

överskridande rörelser i det fysiska rummet. Om migration inte behöver vara 

permanent, utan kan vara (och ofta också är) rörelser som är temporära, tillfäl-

liga, cirkulära etc., menar jag att även mer tillfälliga gränsrörelser skulle kunna 

omfattas av ett (måhända mycket) vitt migrationsbegrepp. Därmed menar jag 

att utvisning på grund av brott kan ses som en form av migrationsrörelse, om 

än på varierande vis och med varierande temporalitet i olika fall. 

Därmed vidare till en annan fråga – kan utvisningen placeras någonstans 

på skalan mellan ofrivillig och frivillig migration? Jag menar att utvisning 

främst kan placeras inom ett perspektiv av ofrivillig eller påtvingad migra-

tion – trots problemen med att definiera vad påtvingad respektive frivillig 

migration är i stort. Utvisningsbeslutet fattas inte av individen, utan av sta-

ten, och kan därför kanske betraktas som en form av Richmonds reaktiva 

migration eller Van Hears ofrivilliga återvandrings- (return) migration. In-

dividen har få valmöjligheter och beslutet fattas av en myndighet. Å andra 

sidan kan även den utvisade ses som en individ med agens, och vilka resultat 
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utvisningsprocessen får när det gäller individens framtida liv handlar mycket 

om personens egna val och handlingsutrymme. Det är visserligen möjligt att 

återvandringen, när utvisningsbeslutet väl är fattat, accepteras av den utvisa-

de så att graden av ”tvång” inte är helt klart. En del av dem som utvisas på 

grund av brott medger också utvisningsyrkandet, även om detta i sig inte inne-

bär frånvaro av tvång. Som utgångspunkt menar jag ändå att utvisning på 

grund av brott i de allra flesta fall måste ses som något påtvingat, då det är 

resultatet av ett beslut i domstol och som en del av sanktionen för ett brott. 

Kan alltså utvisning på grund av brott ses som en form av påtvingad åter-

vandring? Istället för att lämna sitt ursprungsland blir utvisade personer 

”forcibly repatriated” (Peutz, 2006:218). För den del av de utvisade som inte 

hade sin permanenta vistelse i Sverige är det kanske inte relevant att tala om 

återvandring i meningen att de ska börja ett ”nytt” liv i sitt gamla hemland. 

Å andra sidan avtjänar en del av dessa personer relativt långa fängelsestraff i 

Sverige innan utvisningen, vilket gör att det i just de fallen kan vara mer 

relevant att tala om återvandring. Det hela hänger samman med vad man 

väljer att lägga i begreppet återvandring. För personer som invandrat till 

Sverige, som folkbokförts här och levt i landet en längre tid, förefaller det 

lättare att tala om just återvandring – på grund av att de också en gång ”ut-

vandrat”. Kanske bör man hellre tala om utvisning på grund av brott som 

ofrivilligt återsändande. Detta begrepp menar jag kan innefatta även perso-

ner på tillfälligt besök i Sverige, eftersom jag uppfattar att ett sådant begrepp 

mer fokuserar på själva rörelsen från Sverige än på etableringen i de olika 

länderna. Men även om återsändande som begrepp är mer användbart för 

hela gruppen, är det viktigt att hålla i minnet att för en stor del av de utvisade 

handlar utvisningen vid sidan av själva återsändandet också om en återvand-

ring. Och oavsett om personen kan återvända till ett ”gammalt” eller ”pågå-

ende” liv i hemlandet, eller måste skapa detta liv ”på nytt”, innebär utvis-

ningen i kombination med återreseförbudet att personen måste skapa sig en 

tillvaro någon annanstans än i Sverige (och Schengenområdet). 

4.4.3.1 Modell för processen 

I Figur 4 nedan har jag försökt att göra en mycket översiktlig, schematisk 

och förenklad beskrivning av de olika steg en person går igenom och som 

aktualiseras vid olika tidpunkter i förhållande till utvisnings- och migra-

tionsprocessen. Poängen med denna modell är att synliggöra några av de 

återblickar mot tidigare steg i personens migration (eller gränsrörelser) som 

görs när frågan om utvisning på grund av brott blir aktuell. 

Om vi tänker oss processen mot utvisningen som en rörelse från vänster 

till höger i modellen, skulle jag vilja börja denna rörelse med situationen i 

hemlandet och de orsaker till att personen från början valde att migrera eller 

besöka Sverige. Dessa skäl vet vi inte mycket om utifrån själva utvisningen. 

Personer kan exempelvis ha lämnat sitt hemland som turister, sökt visum för 

att komma och arbeta eller studera, förflyttat sig irreguljärt för att söka asyl, 
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de kan ha kommit som anhöriga. Även om vi inte kan veta personens egna 

subjektiva upplevelse av sina skäl för migrationsrörelsen, är situationen i 

hemlandet relevant, liksom dessa (för andra människor) okända skäl blir 

viktiga senare i processen. Vilka orsaker som får en individ att lämna sitt 

hemland är ofta en komplex mix av orsaker. Vissa av dessa skäl överens-

stämmer med de skäl som svenska myndigheter bedömer som giltiga för att 

ge olika typer av uppehållstillstånd i Sverige. 

När väl personen kommer till Sverige beviljas olika skäl till vistelsen av 

de svenska myndigheterna. Personernas migrantskap ”fastställs” kring be-

grepp som turister, asylsökande, arbetskraft, anhörig etc. I och med ankoms-

ten för dem som klassificeras som asylsökande, påbörjas också en asylutred-

ning, som senare kan resultera i ett uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl 

och eventuellt en klassning som konventionsflykting (se vidare 4.5.4). Asyl-

utredningens utfall beror bland annat på personens skäl för migrationen och 

hur dessa skäl bedöms av Migrationsverket. Vilken typ av migrant personen 

klassificeras som, får sedan betydelse i utvisningsfrågan. 

Under personens antingen kortare eller längre vistelse i Sverige skapar sig 

individen sedan olika former av anknytning till samhället, som kan vara oli-

ka stark. Det handlar om faktorer som tid i landet, om man får arbete, bildar 

familj eller i övrigt skapar sig ett ordnat eller oordnat liv här. Även dessa 

faktorer kommer senare att påverka en eventuell utvisning vid brottslighet. 

En del av de utländska medborgare som befinner sig i Sverige av olika 

skäl, begår brott och döms i domstol. Ytterligare en mindre del av dessa får 

domen förenad med utvisning. I rättsprocessen kring utvisningsfrågan aktua-

liseras flera av de tidigare ”stegen” i denna process, illustrerat med streckade 

pilar i modellen. Vilken typ av medborgarskap personen har blir relevant 

(svenskt eller utländskt) och vilken grad av anknytning till det svenska sam-

hället hon eller han skapat i form av tid i landet, arbetsförhållanden eller 

familj. Frågan om asyl blir aktuell eftersom domstolen ska ta hänsyn till om 

det kan finnas några verkställighetshinder för utvisningen, exempelvis i form 

av risk för förföljelse i hemlandet. I de fall där domstolen har anledning att 

anta att det kan finnas sådana hinder (som baseras på mänskliga rättigheter 

och flyktingrätt) ska Migrationsverket tillfrågas för att göra en sådan be-

dömning. Migrationsverket ska bedöma om personen fortfarande är i behov 

av skydd, och går då tillbaka dels till den asylutredning som gjorts för perso-

nen i och med ankomsten till Sverige, dels bedömer man den nuvarande 

situationen i hemlandet och om den kan tänkas ha förändrats i förhållande 

till när personen sökte skydd första gången och om skyddsbehovet kvarstår 

eller inte. I detta led blir därmed både den tidigare asylutredningen aktuell, 

liksom situationen i hemlandet, orsakerna till personens migration från bör-

jan, samt hur dessa skäl bedömts av Migrationsverket tidigare. 
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Figur 4. Anhalter och återblickar för utvisningen som del i en migrationsprocess. 
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Vid ett beslut om utvisning följer efter det att straffet har avtjänats själva verk-

ställandet av utvisningen. Detta innebär i enlighet med tidigare förda resone-

mang att en ny migrationsprocess tar vid för individen, denna gång genom 

tvång från staten. Åter aktualiseras situationen i hemlandet, både mer generellt 

och på ett mer privat plan. Utvisning på grund av brott är utifrån diskussionen 

ovan en form av migration man sällan talar om – migration som straff. 

4.4.3.2 Men var ligger ”hemma”? 

Den förflyttning av kroppar som utvisning på grund av brott innebär, förut-

sätter enligt Peutz att vi först tar reda på vart dessa kroppar ska – vart de 

”hör hemma” (Peutz, 2006:222). I dagens värld med nationalstater bestäms 

detta till stor utsträckning av det nationella medborgarskapet. Men var en 

person hör hemma i en bredare bemärkelse kanske i praktiken inte har så 

mycket med medborgarskapet att göra. 

The deportees were therefore the first to draw my attention to the paradox of 
being deported to one‟s nominal place of origin after years or even a lifetime 
of living abroad, after political and social boundaries have been redrawn, af-
ter ethnicity and nationality have come undone, and after the crimes they had 
committed in the West had been punished – although their causes (e.g., drug 
addiction and poverty) remained untreated (Peutz, 2006:231). 

Peutz har intervjuat personer som utvisas på grund av brott till Somalia. Stu-

dien gör det mycket tydligt att utvisningen är del av en process över tid. 

Peutz fokuserar på hur tillvaron för dessa personer blev sedan de återvänt till 

Somalia och hur de på olika sätt måste hantera ett nytt utanförskap. Eftersom 

de utvisats på grund av brott kan dessa personer inte återvända som ”lycka-

de” individer, och de stämmer inte in på bilden av den ”lyckade utvandra-

ren”. Peutz visar på svårigheterna att förhålla sig till en ny tillvaro i ett land 

man inte levt i på många år och känslan av att inte höra hemma där heller. 

Utvisningen blir därmed något mycket mer än ett enkelt återvändande till sitt 

(‟hem‟)land. Frågor om vad som är hem och borta är inte längre enkla att 

svara på i förhållande till faktorer som familjeband i hemlandet, familjemed-

lemmar som kanske är kvar i det utvisande landet, arbetsmöjligheter och 

möjligheterna att återta sin tillhörighet och skapa ett nytt liv i det gamla lan-

det under nya villkor. Det innebär att “many deportees are „returned‟ to a 

certain place and time in such a way that it can never be a homecoming for 

them, only another arrival” (Peutz, 2006:225).45 

                               
45 Se även Taylor & Aleinikoff (1998) om problem med återintegrering i hemlandet efter 
utvisning på grund av brott, t.ex. med återfall i brottslighet i hemlandet efter utvisningen. 
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4.5 Utvisning i relation till mänskliga rättigheter och 

som en ”andra asylprövning” 

Utifrån diskussionen om utvisning på grund av brott som del i en migra-

tionsprocess och den modell som presenterades i föregående avsnitt, vill jag 

i följande del fokusera på de aspekter kring mänskliga rättigheter och flyk-

tingskydd som blir aktuella när det gäller återvandring i allmänhet och 

påtvingat återsändande i synnerhet.  

Bland personer som utvisas på grund av brott finns det ett antal som har 

migrerat till Sverige på grund av olika typer av flyktingskäl, och som i varie-

rande grad också fått dessa skäl beviljade som grund för uppehållstillstånd i 

Sverige. När frågan om utvisning blir aktuell, måste man göra en prövning 

om dessa individer fortfarande är i behov av skydd eller om de utan risker 

kan utvisas till hemlandet. Frågan om risker vid återsändande är emellertid 

relevant även för en större grupp bland de utvisade, eftersom alla individer – 

oavsett om de fått sina skäl för migrationen klassade som flyktingskäl eller 

inte – omfattas av mänskliga rättigheter som ska skydda oss från exempelvis 

förföljelse, tortyr eller att berövas livet. 

Domstolen ska ta hänsyn till om det finns verkställighetshinder för utvis-

ningen, hinder som i den svenska lagstiftningen baseras på de internationella 

konventioner kring mänskliga rättigheter och flyktingskydd som Sverige 

skrivit under och förbundit sig att respektera. De begränsningar som finns 

kring utvisning på grund av brott grundar sig alltså på den internationella 

regimen kring mänskliga rättigheter, och sätter på sätt och vis gränserna för 

hur staten kan tillämpa utvisningsinstrumentet. Men även om de mänskliga 

rättigheterna och deras implementering, i och med den svenska lagstiftning-

en med verkställighetshinder, kan sägas definiera gränsen, den bortre paren-

tesen eller det yttersta skyddet för individen vid utvisning på grund av brott, 

är det samtidigt kärnan kring vilket allt snurrar. Vad får en människa utsättas 

för? Vad har hon rätt till skydd ifrån? 

4.5.1 MR-aspekter på återvandring 

Noll (2000) tar upp det faktum att när en person ska återsändas till det land 

där hon eller han är medborgare, är det en rad skyddsaspekter som blir aktu-

ella, både innan, under och efter återsändandet. Särskilt gäller detta vid ofri-

villigt återsändande (Noll, 2000:117f), där utvisning på grund av brott är ett 

exempel. Frågan om återsändande av personer som inte har rätt att vistas i ett 

visst mottagarland är enligt Noll också ett kritiskt moment när det gäller 

diskussionen kring den internationella regimen som reglerar migrationspro-

cesser. I de avvägningar som uppstår om man som stat vill upprätthålla in-

ternationell lag och mänskliga rättigheter hamnar skyddet för individen i 

centrum. Och – som Noll påpekar – även om en person återsänds i enlighet 

med mänskliga rättigheter, eller inte är klassad som flykting, innebär det 
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faktum att återvändandet är ofrivilligt i sig att personens vilja och makt över 

sin egen migrationsprocess åsidosätts (Noll, 2000:119, 101). 

När det gäller personer som sökt asyl och återsänds på grund av avslag, 

poängterar Noll att de kan ha fått avslag på grund av otillräckliga skyddsför-

utsättningar i lagstiftningen, på grund av en alltför restriktiv tolkning av exi-

sterande bestämmelser, eller på grund av orättvis behandling. Det innebär att 

det kan vara helt legitimt att motsätta sig ett återsändande eftersom ett sådant 

under vissa omständigheter kan vara i konflikt med internationell flykting-

rätt, även om personen inte har beviljats flyktingstatus (Noll, 2000:121). När 

det gäller utvisning på grund av brott menar jag att detta påpekande är cent-

ralt, och att dessa utvisningsbedömningar kan omfattas av samma problem 

som en ”vanlig” asylprövning. När bedömningen ska göras om personen 

fortfarande har skyddsbehov eller inte, eller om han eller hon kan utvisas, 

kan ju ett ”avslag” på fortsatt skyddsbehov eller flyktingskap även det ha 

skett på en alltför restriktiv tolkning av existerande bestämmelser. 

Noll framhåller också att det är aktuellt med avvägningar kring mänskliga 

rättigheter under själva återsändandet, det vill säga under avvisningsproces-

sen. Om personen motsätter sig utvisningen/avvisningen används olika 

makt- och kontrollmedel för att kunna verkställa utvisningen/avvisningen, 

vilket ibland har fått fatala följder. Under senare år har ett antal människor 

dött när de avvisats från västeuropeiska länder under tvång, exempelvis ge-

nom kvävning (Noll, 2000:130; Fekete, 2005).  

Även ursprungslandet har en viktig roll i att garantera mänskliga rättighe-

ter för personen när hon eller han återvänder (Noll, 2000:136). Även om alla 

människor har rätt att återvända till sitt eget land (vilket regleras i konven-

tionen om de civila och politiska rättigheterna, artikel 12(4)), är det inte alla 

gånger ursprungslandet tar emot personen. Ibland vägrar man till exempel att 

ge ut nya passhandlingar med motiveringen att personen inte är medborgare, 

eller i alla fall inte kan visa att han eller hon är medborgare i landet (Noll, 

2000:118). Återvandring kan också vara oattraktivt för ursprungslandet, i de 

fall de inte vill ha tillbaka vissa grupper av medborgare (Noll, 2000:109). 

En person får inte återsändas till ett land om hon eller han där riskerar all-

varlig förföljelse eller tortyr eller risk för sitt liv. Men Noll menar att över-

grepp ju också kan ske på nya sätt som inte gick att förutse, varken för den 

som återvänder eller för staten som tvingar personen. Det kan också finnas 

förföljelse som inte är så allvarlig att den berättigar till internationellt skydd. 

Dessa och liknande problem kan ändå skapa problem för ett tryggt och var-

aktigt återvändande (Noll, 2000:136f).  

Utvisning på grund av brott är en ingripande åtgärd i en människas liv. 

Beroende på omständigheterna till att personen befunnit sig i Sverige och 

begått brott, kan frågan om mänskliga rättigheter och i synnerhet frågan om 

principen om non-refoulement (se 4.5.4) bli aktuell. En del av de personer 

som utvisas på grund av brott vistas i Sverige som asylsökande eller med 

uppehållstillstånd baserat på erkända skyddsskäl, som konventionsflykting-
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status, skyddsbehövande i övrigt, som de facto-flykting, krigsvägrare eller 

kvotflykting. En del har också uppehållstillstånd baserat på humanitära skäl. 

För dessa grupper blir frågan om eventuella risker vid ett återsändande vik-

tig, och Sverige har en skyldighet att se till att man vid utvisningen inte bry-

ter mot exempelvis artikel 3 i CAT-konventionen (se vidare 4.5.3.2), eller mot 

principen om non-refoulement. Andra personer befinner sig i Sverige som 

asylsökande men har inte fått saken avgjord ännu. Även för dessa personer är 

frågan om skyddet av mänskliga rättigheter vid ett återsändande central. 

Hur ska då skyddet av de mänskliga rättigheterna garanteras när en person 

ska utvisas på grund av brott? Förfarandet regleras i lagstiftningen så att om 

det finns anledning att anta att det kan finnas verkställighetshinder – till ex-

empel för att det skulle vara ett brott mot artikel 3 eller flyktingkonventionen 

att sända tillbaka personen – ska domstolen beakta detta vid straffmätningen. 

Sedan 1989 ska domstolen i dessa fall ta in ett yttrande från Migrationsver-

ket för att få klarhet i om det finns verkställighetshinder eller inte. En anled-

ning för att anta att det kan finnas verkställighetshinder är just att personen 

har uppehållstillstånd baserat på skyddsskäl. 

Vad som kan sägas ske i och med domstolsförhandlingen när utvisnings-

frågan ska avgöras, är därmed en slags ”andra asylprövning”. Domstolen ska 

beakta eventuella verkställighetshinder på grund av flyktingskap eller att 

personen löper risk för förföljelse om han eller hon utvisas. För personer 

som har uppehållstillstånd i Sverige grundat på skyddsskäl, bedömer man 

om personen fortfarande är i behov av skydd, och hur stort detta skyddsbe-

hov kan tänkas vara i förhållande till den brottslighet personen gjort sig 

skyldig till. I denna ”andra asylprövning” är det emellertid inte Migrationsver-

ket eller någon migrationsdomstol som fattar beslutet, utan det är tingsrätten – 

med hjälp av ett yttrande från Migrationsverket i ärendet. Eftersom domstolen 

oftast inte kan antas besitta samma kompetens när det gäller att avgöra en 

människas skyddsbehov som Migrationsverket, blir naturligen yttrandet 

mycket viktigt för det beslut i utvisningsfrågan som domstolen ska fatta. 

Eftersom de mänskliga rättigheterna är så centrala för frågan om risker 

vid ett återsändande, kommer jag nedan att gå igenom de konventioner och 

fördrag som (främst) är relevanta när det gäller utvisningsfrågan. 

4.5.2 Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna är juridiskt bindande rättsregler inom folkrätten 

och utgör en central del av det vi kallar en rättsstat. I och med att Sverige 

ratificerat en rad internationella avtal om mänskliga rättigheter, har Sverige 

också förbundit sig att respektera dessa i den officiella maktutövningen (Hy-

dén & Lundberg, 2002:116; Hedlund Thulin, 2004:13). Dessa rättigheter 

reglerar främst individens förhållande till staten (Hedlund Thulin, 2004:13) 

och är sådana ”grundläggande rättigheter som varje enskild anses kunna 

hävda gentemot det allmänna” (Fisher, 2007:13, texten kursiv i original). 
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Tidigare var rättigheter nästan alltid förknippade med nationella lagar och 

politiska system, men under andra halvan av 1900-talet har ett helt system av 

internationella lagar och praxis vuxit fram. Den bärande idén för detta är att 

individer har rättigheter i sin egenskap av människor, inte bara som medbor-

gare i ett visst land (Brown, 1999:470). 

Mänskliga rättigheter är lika rättigheter – antingen är man människa eller 

inte och har då samma rättigheter som alla andra människor. De är omistliga 

i meningen att hur illa man än beter sig eller hur illa man än blir behandlad 

så slutar man inte vara människa. De är dessutom universella genom att de 

omfattar alla individer (Donnelly, 2003:10; se även Baaz, 2006:6). De är 

dessutom odelbara och ömsesidigt förstärkande, vilket vill säga att alla ska 

anses som lika viktiga (Hedlund Thulin, 2003:19). 

Att de mänskliga rättigheterna är universella kan förstås på flera sätt. För 

det första är de universella i meningen att de omfattar alla mänskliga indivi-

der i egenskap av att vara människa. De är för det andra universella i me-

ningen att de gäller universellt gentemot alla andra personer och institutioner 

och under normala förhållanden framför andra moraliska, legala och politis-

ka anspråk. De är också universella i meningen att de i princip är acceptera-

de som ideal (om än inte i handling, så i ord) över nästan hela världen och 

ingår i vad Donnelly (2003:1) kallar ”the international normative universali-

ty of human rights”. Det betyder emellertid inte att mänskliga rättigheter är 

tidlösa, absoluta eller oföränderliga (Donnelly, 2003:1). 

Grunden för de mänskliga rättigheterna menar Donelly är vissa värden 

som vi anser särskilt viktiga. Det är rättigheter som vi anser nödvändiga, inte 

för att leva, men för att leva ett liv i värdighet. De specificerar vad ett värdigt 

liv för en mänsklig varelse är och handlar därmed i hög grad om en slags 

moralisk vision om den mänskliga naturen. Men att dessa värden formuleras 

som rättigheter betyder också att vi förenar dessa värden med en särskild 

social praktik, rättigheter, för att de ska realiseras. Därmed hänger mänskliga 

rättigheter också ihop med krav på social förändring, och de utmanar existe-

rande institutioner, praktiker och normer. Mänskliga rättigheter kan därmed 

sägas skapa en viss typ av människa – en rättighetsbärare – och samtidigt 

skapar de också en särskild typ av samhällen (Donnelly, 2003:11-16). 

4.5.2.1 Ansvar och problem 

Det är i första hand staten som har ansvar för att de mänskliga rättigheterna 

också tillämpas i praktiken. Detta ansvar kan sägas vara positivt i den me-

ningen att staten ska agera aktivt för att skydda människor och skapa förut-

sättningar för att alla ska kunna tillgodose sina, enligt konventionerna defini-

erade, grundläggande behov. Ansvaret är också negativt i den meningen att 

staten ska avhålla sig från att inskränka människors rättigheter och friheter 

(Hedlund Thulin, 2007:82; Hydén & Lundberg, 2002:119). 

Eftersom det är staten som har ansvar för att se till att de mänskliga rät-

tigheterna efterlevs, är det också statens företrädare som kan begå kränk-
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ningar mot de mänskliga rättigheterna. Här inkluderas alla olika företrädare, 

både på statlig, regional och lokal nivå. Det är dock inte den enskilde som 

begått kränkningarna som ställs till svars internationellt, utan staten, efter-

som den har ansvar för de internationella åtagandena. Om en enskild person 

eller ett företag gör sig skyldig till övergrepp mot andra, är detta att betrakta 

som brott mot den nationella lagstiftningen, och inte som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna. Men staten har fortfarande en skyldighet att se till 

att människor inte utsätts för grova övergrepp, även från sådana som begås 

av andra än statens företrädare, och om inte staten aktivt försöker förhindra 

sådana övergrepp så kan staten ställas till svars för brott mot de mänskliga 

rättigheterna (Hedlund Thulin, 2004:84-86). 

Det finns dock fall där även enskilda personer kan ställas till svars inter-

nationellt. I den internationella brottmålsdomstolen ICC kan individer ställas 

till svars för de grövsta formerna av kränkningar mot de mänskliga rättighe-

terna, som krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Det 

innebär dock inte att det finns något generellt individuellt ansvar för brott 

mot mänskliga rättigheter (Hedlund Thulin, 2004:86). 

Statens roll är därmed tveeggad, då staten både är det största hotet mot 

mänskliga rättigheter och samtidigt den nödvändiga institutionen för en ef-

fektiv implementering och efterlevnad av desamma (Donnelly, 2003:35f). I 

en värld indelad i nationalstater, där det är staten som är den främsta aktören 

för att garantera mänskliga rättigheter, har detta till stor del kommit att bety-

da att dessa tagit form som lika rättigheter för alla medborgare (Donnelly, 

2003:64). I vilken mån ens mänskliga rättigheter idag tillgodoses hänger 

starkt ihop med vilket nationellt medborgarskap man har, inom vilken juris-

diktion man hör hemma och vilken vilja och förmåga denna har att skydda 

och tillgodose ens rättigheter som individ.  

Baaz (2006), Brown (1999) och Donnelly (2003) påpekar alla att den idag 

sextio år gamla regimen kring mänskliga rättigheter inte är någon okontro-

versiell sådan. De instrument för mänskliga rättigheter som utvecklats under 

1900-talet ifrågasätts idag på olika sätt. Bland annat diskuteras universalis-

men i de mänskliga rättigheterna. Den har kritiserats både från det tidigare 

östblocket och senare av andra kritiker från till exempel östasiatiska, islams-

ka och feministiska perspektiv. Rättigheterna har kritiserats för att vara ett 

uttryck för västliga politiska ideal, att vara etnocentrerade och imperialistis-

ka, och för att ha inbyggda patriarkala strukturer som förutsätter traditionella 

genusroller (Brown, 1999:471; Baaz, 2006:2, 22). Ett annat exempel är pro-

blemen med kollektiva rättigheter och hur dessa ska fungera. Rättigheter för 

en enskild grupp människor förutsätter ju att dessa rättigheter skiljer sig från 

en annan grupps rättigheter. Kan sådana skillnader finnas utan att man ifrå-

gasätter universalismen i rättigheterna? En tredje fråga rör vilka möjligheter 

enskilda individer har att hävda sina rättigheter. Ingen människa ska utsättas 

för tortyr, grym eller omänsklig behandling eller bestraffning, en formule-

ring som finns med i ett flertal mänskliga rättighetsdokument. Men hur kan 
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individen hävda denna rättighet under omständigheter där man utsätts för 

just detta? Om personen lever i ett demokratiskt land kan exempelvis dom-

stolarna hjälpa henne eller honom att upprätthålla sina rättigheter. Om landet 

inte skyddar en kan man om man bor i Västeuropa till exempel vända sig till 

den Europeiska domstolen. Men om man inte lever i ett sådant land, vilken 

hjälp kan man förvänta sig av det internationella samfundet? Det är sällan 

som enskilda länder verkligen agerar mot andra länder. Ett sätt är att ge var-

andra så kallade verbal condemnations, men detta är något som sker mycket 

sällan då det gäller enskilda fall (Brown, 1999:477). 

Trots de diskussioner och problem kring de mänskliga rättigheternas in-

nehåll, betydelse och implementering, finns enligt Donnelly en stor interna-

tionell normativitet kring innehållet i FN:s allmänna förklaring, i alla fall på 

pappret (Donnelly, 2003:17). Men även om mänskliga rättigheter idag i 

princip är helt internationaliserade, så ligger fortfarande implementering och 

efterlevnad på nationell nivå. Detta är också ett av de stora problemen när 

det gäller den praktiska betydelsen av rättigheterna. ”From confession and 

ratification of international human rights does not necessarily follow an ac-

tual commitment” (Baaz, 2006:8). 

Sverige har oftast använt sig av transformering av de mänskliga rättighe-

terna, dvs. att internationella överenskommelser införlivas med svensk rätt 

genom att man stiftar lagar i enlighet med dessa och ser till att existerande 

lagstiftning garanterar de rättigheter som olika konventioner innehåller. Ett 

undantag gäller Europakonventionen (se 4.5.3.3), som istället har inkorpore-

rats som svensk lag i sin helhet och därför är direkt tillämplig i domstol. Det 

är framförallt i grundlagarna som de mänskliga rättigheterna garanteras, som 

regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I 

rättegångsbalken finns också bestämmelser om korrekt rättegång, opartiskhet 

och diskrimineringsförbud. Det finns även en speciell jämställdhetslag och 

en lag mot diskriminering (Hedlund Thulin, 2004:218).  

4.5.3 Relevanta konventioner 

När det gäller frågan om utvisning på grund av brott, och de frågor som är i 

fokus i denna studie, är frågan om skyddet av mänskliga rättigheter centralt 

eftersom utvisning innebär att människor med tvång flyttas tillbaka till det 

land i vilket de har sitt nationella medborgarskap. Även om dessa personer 

inte är svenska medborgare är det Sveriges ansvar att se till att människor 

som befinner sig inom dess jurisdiktion inte utsätts för kränkningar av sina 

mänskliga rättigheter, och i detta fall främst om rätten till asyl och skyddet 

mot refoulement. 

Sverige har skrivit under samtliga internationella överenskommelser på 

MR-området. De konventioner som främst är relevanta i den här studien är: 
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 FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) 

 Europakonventionen (ECHR): Den europeiska konventionen angå-

ende skydd för de mänskliga rättigheterna m.m. (1950) med 

tilläggsprotokoll (svensk lag 1995). 

 Genèvekonventionen: FN:s flyktingkonvention om flyktingars 

rättsliga ställning (1951) med tilläggsprotokoll (1967). 

 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller för-

nedrande behandling eller bestraffning (CAT) (1984).  

 Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig el-

ler förnedrande behandling eller bestraffning (1987). 

 FN:s konvention om barnens rätt (1989) 

Jag kommer i huvudsak att lyfta fram några olika artiklar i de olika instru-

menten som har stor relevans för frågan om återsändande i form av utvis-

ning. Det handlar om artiklar kring rätten till livet, förbudet mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt 

rätten att söka asyl. Nedan tar jag även upp barnets rättigheter i relation till 

utvisning av en förälder. Att jag lyfter fram just dessa rättigheter hänger 

samman med fokus för denna studie. Det betyder dock inte att det inte finns 

andra delar av de mänskliga rättigheterna som kan bli mycket relevanta att ta 

hänsyn till vid utvisning, som rätten till en rättvis rättegång, rätten till famil-

jens enhet, frågan om straff som ett undantag från mänskliga rättigheter över 

huvudtaget m.m. Fokus här kommer dock vara på återsändandefrågan och då 

har de artiklar som tas upp nedan setts som de mest relevanta.46 

4.5.3.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

1948 antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Denna 

förklaring kan ses som grunden för dagens internationella regim kring 

mänskliga rättigheter och flyktingskydd. Även om den allmänna förklaring-

en inte är juridiskt bindande har den fått en allt viktigare och starkare ställ-

ning genom åren. Den har varit utgångspunkten för en rad juridiskt bindande 

konventioner och åberopas ofta i olika sammanhang både nationellt och in-

ternationellt. Sedan 1968 (då FN höll en världskonferens om mänskliga rät-

tigheter) ses den allmänna förklaringen till stor del som sedvanerätt47 och är 

därmed förpliktande och bindande för alla medlemmar i det internationella 

samfundet (Hedlund Thulin, 2007:18). 

I artikel 13(2) fastslås att ”var och en har rätt att lämna varje land, även 

sitt eget, och att återvända till sitt land” och i artikel 5 sägs att ”ingen får 

utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

                               
46 Se t.ex. Pellonpää (1984) för en omfattande genomgång av regimen kring mänskliga rättig-
heter i relation till frågan om utvisning och avvisning i stort. 
47 Kortfattat sådan rätt som ”skapas genom staters agerande i form av direkt handling, officiel-
la uttalanden [och/eller] underlåtelse att handla om detta agerande sker därför att staten anser 
sig vara juridiskt bunden att agera på just det viset” (Hedlund Thulin, 2007:26). 
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bestraffning”. Artikel 14 i den allmänna förklaringen säger att ”var och en 

har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”. Denna 

grundläggande regel om rätten att söka asyl utvecklas sedan i FN:s flykting-

konvention från 1951 (Hedlund Thulin, 2004:73) (se nedan). Artikel 14 in-

nehåller däremot inte någon rätt att få asyl, vilket innebär att det är först när 

det mottagande landet har beviljat asyl som man har rätt att åtnjuta denna 

fristad. En viktig begränsning med rätten till asyl är att personer som ankla-

gas eller är efterlysta för icke-politiska brott eller brott mot FN:s grundsatser 

är undantagna från denna rättighet (Hedlund Thulin, 2004:72). 

4.5.3.2 CAT: Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning 

FN:s konvention om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling antogs 1984 och trädde i kraft 1987. Den är en av de specialkon-

ventioner som skapats inom FN för att utveckla och skapa tydligare regler 

inom detta område (Hedlund Thulin, 2004:169, 182). Konventionens 3:e 

artikel innehåller den mycket centrala principen om non-refoulement som 

säger att ”Ingen konventionsstat skall utvisa, återföra eller utlämna en person 

till en annan stat, i vilken det finns grundad anledning att tro att han skulle 

vara i fara för att utsättas för tortyr”. Staterna åläggs i denna artikel också att 

fastställa om det finns anledning att anta detta, och att då beakta alla om-

ständigheter av betydelse – bland annat om det i landet förekommer omfat-

tande kränkningar av mänskliga rättigheter (CAT, artikel 3, punkt 2). Artikel 

3 i CAT är alltså mycket central när det gäller frågan om utvisning på grund 

av brott, eftersom en utvisning skulle kunna innebära att staten gör sig skyl-

dig till brott mot denna artikel. 

4.5.3.3 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (ECHR) från 1950 (Europakonventionen) 

är en konvention som stater som är medlemmar i Europarådet48 kan ansluta 

sig till. Sverige ratificerade konventionen 1953 och den gäller som svensk 

lag sedan 1995 (Fisher, 2007:45).  

De flesta rättigheterna i Europakonventionen finns även i andra konven-

tioner kring mänskliga rättigheter och för Sveriges del även i vår nationella 

fri- och rättighetskatalog i regeringsformen. I de fall det skulle finnas starka-

re skydd i de övriga konventioner en stat ratificerat eller i den nationella 

lagstiftningen än det gör i Europakonventionen, eller tvärt om, är det det 

starkare skyddet som gäller (Fisher, 2007:47). Europadomstolen i Strasbourg 

är det dömande organet när det gäller kränkningar av rättigheter i Europa-

                               
48 Europarådet är skilt från EU och har 46 medlemmar, däribland EU:s medlemsstater (Fisher, 
2007:45). 
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konventionen.49 Både enskilda personer, grupper av enskilda och icke-

statliga organisationer kan göra så kallade enskilda klagomål till domstolen. 

En stat kan också föra ett klagomål mot en annan stat i så kallade mellanstat-

liga klagomål (Fisher, 2007:82). 

Europakonventionens artikel 3 säger: ”Ingen får utsättas för tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Detta förbud är 

absolut och undantagslöst och staterna får inte göra avvägningar mot natio-

nella säkerhetsintressen (Danelius, 2007:79). Konventionens artikel 3 inne-

håller i sig inte något förbud mot utvisning eller utlämning, men en utvisning 

till ett land där personen riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning kan ändå vara ett brott mot kon-

ventionen. Det beror på att man ansett att om saken skulle prövas först när 

personen återvänt till det land där han eller hon löper denna risk, skulle per-

sonen inte ha fått ett skydd mot sådana kränkningar, vilket är konventionens 

syfte (Danelius, 2007:78). Om personen som utvisas riskerar att utsättas för 

att bli illa behandlad av en grupp enskilda personer, kan det också vara ett 

brott mot konventionen att utvisa eller utlämna personen. Så kan vara fallet 

då landets myndigheter inte kan antas kunna ge personen ett effektivt skydd 

(Fisher, 2007:51; Danelius, 2007:81). Artikel 3 i Europakonventionen är 

alltså även den central när det gäller frågan om utvisning på grund av brott. 

Däremot är det inte självklart vad som är att betrakta som tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och hur stor ris-

ken är att personen kommer utsättas för detta. Termen omänsklig eller för-

nedrande behandling kan innefatta en rad olika handlingar. Några exempel är 

handlingar från myndigheter som framkallar stark ångest, såsom sådan ång-

est som ett hot om dödsdom kan framkalla, massiv förstörelse av egendom, 

fångar som fått för lite att äta, att gång på gång dömas till fängelse på grund 

av värnpliktsvägran och tvingas hålla sig gömd för detta eller situationer där 

människor isolerats med begränsad rörelsefrihet (Danelius, 2007:82f).50 

4.5.3.4 Barnkonventionen 

Konventionen om barnets rättigheter antogs 1989 och trädde i kraft 1990. 

Konventionens grundtanke är att barnet är en person med egna rättigheter, inte 

bara som bihang till föräldrar, och det är principen om barnets bästa som är i 

centrum (Hedlund Thulin, 2004:192). Det innebär att ”Vid alla åtgärder som 

rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutio-

ner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall bar-

nets bästa komma i främsta rummet” (Barnkonventionen, artikel 3). Konven-

                               
49 Fram till 1998 fanns även den så kallade Europakommissionen som prövade om det fanns 
anledning att pröva en sak i domstolen eller försöka nå en förlikning mellan parterna. Dessa 
uppgifter ligger idag på Europadomstolen (Fisher, 2007:81). 
50 För några exempel på fall där Europadomstolen fällt respektive friat stater för brott mot 
artikel 3 i relation till utvisning och utlämning, se Danelius (2007:79-83). 
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tionen blir aktuell i de fall en person som ska utvisas på grund av brott också 

har barn i landet. I de fallen ska domstolen beakta frågan om barnets bästa. 

Barnkonventionen kan dock bli tillämplig på ett annat sätt när det gäller 

utvisning, som också grundar sig i barnets bästa: ”Konventionsstaterna skall 

säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de 

fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i 

enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant 

åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nöd-

vändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från 

föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas 

angående barnets vistelseort” (Barnkonventionen, artikel 9). 

4.5.4 Flyktingskyddet: Genèvekonventionen om flyktingars 

rättsliga ställning 

Det finns en rad internationella överenskommelser som reglerar vilka rättig-

heter människor har att söka skydd från exempelvis krig, förtryck, förföljelse 

och brott mot mänskliga rättigheter. Grunderna för dagens flyktingregim 

lades framförallt i samband med andra världskrigets slut i och med bildandet 

av UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, och formulerandet av den så kallade 

Genèvekonventionen, dvs. 1951 års flyktingkonvention (Martin, 1988:1). 

Även idag är Genèvekonventionen och dess tilläggsprotokoll från 1967 den 

viktigaste konventionen när det gäller flyktingars rätt till skydd (Norström, 

2004:62). Sverige ratificerade flyktingkonventionen 1954, och den inkorpo-

rerades i svensk lagstiftning i och med 1980 års utlänningslag (Persson, 

2006:11). 

Bildandet av UNHCR och skapandet av flyktingkonventionen var i mångt 

och mycket ett svar på situationen i Europa efter kriget, med miljoner 

tvångsförflyttade och flyktingar runt om i de europeiska länderna. Det fanns 

ett behov av att skapa permanenta lösningar på denna flyktingsituation (Mar-

tin, 1988:2). Man ville genom konventionen skapa en allmän definition för 

vem som var att betrakta som flykting, istället för de tidigare överenskom-

melser som baserats på särskilda flyktingsituationer (UNHCR:s hand-

bok:11). Konventionen präglas därför till stor del av de omständigheter som 

rådde vid denna tid. Den var från början tänkt att vara tillfällig och syftade 

till att få stater att ta ansvar för de flyktingar som redan befann sig inom 

respektive land efter kriget. Konventionen var till en början begränsad både i 

tid och geografiskt och avsåg personer som var på flykt p.g.a. händelser före 

den första januari 1951. Staterna kunde också välja en tolkning där endast 

händelser inom Europa omfattades. Genom ett tilläggsprotokoll från 1967 

tog man bort denna tids- och geografiska begränsning i flyktingdefinitionen 

så att den skulle bli tillämplig på alla liknande flyktingsituationer som skulle 

kunna uppkomma. Tolkningen av flyktingkonventionen och dess tillämpning 
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har sedan förändrats över tid, då det råder en helt annan situation idag när det 

gäller flyktingströmmar från och inom olika delar av världen.  

Genèvekonventionen reglerar flyktingars status genom att formulera en 

rad rättigheter och skyldigheter. Konventionen garanterar dock inte rätten att 

få asyl i något visst land, detta är något som enskilda stater beslutar från fall 

till fall (Barnett, 2002:245). Personer som faller under konventionens flyk-

tingbegrepp brukar kallas konventionsflyktingar. Artikel 1 i flyktingkonven-

tionen definierar vem som är att anse som en flykting.  

I denna konvention avses med uttrycket ”flykting” följande personer, nämli-
gen  

den som i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin 
ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 
åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur 
stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att be-
gagna sig av sagda lands skydd, eller den som, utan att vara medborgare i nå-
got land, till följd av händelser som förut sagts befinner sig utanför det land, 
vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på 
grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända dit (Genè-
vekonventionen, artikel 1A:2). 

Det finns två viktiga element i definitionen som avgör vem som kan göra 

anspråk på att kallas konventionsflykting, dels att man måste befinna sig 

utanför det land där man antingen är medborgare eller tidigare haft sin vanli-

ga vistelseort, dels rekvisitet om välgrundad fruktan. Att en person ska kun-

na erkännas som konventionsflykting med det internationella skydd som 

detta innebär, förutsätter alltså att personen befinner sig utanför sitt land. 

Definitionen utesluter därmed alla de människor som är flyktingar i sitt eget 

land, så kallade internflyktingar (internally displaced people, IDP:s).  

Huvudelementet i flyktingdefinitionen är begreppet välgrundad fruktan 

för förföljelse, och detta innehåller både en subjektiv komponent (fruktan) 

och en objektiv komponent (välgrundad) (UNHCR:s handbok:38). Det sub-

jektiva elementet fruktan är ett individuellt upplevt sinnestillstånd hos den 

som flyr. När myndigheterna ska bedöma om en person känner fruktan för 

förföljelse ska man bland annat ta hänsyn till de fakta som framkommit, 

personens trovärdighet, personliga bakgrund, familjeförhållanden, tillhörig-

het till särskild ras, religiös, nationell, social eller politisk grupp, personens 

egna uppfattning om sin situation och hans eller hennes personliga erfaren-

heter. Fruktan måste också anses som rimlig utifrån det enskilda fallet. 

(UNHCR:s handbok:41). Denna fruktan måste också vara välgrundad, och 

för att bedöma om så är fallet ska myndigheterna värdera uppgifterna som 

personen lämnat, bland annat utifrån omständigheterna som råder i perso-

nens hemland. Även händelser som drabbat personens närstående, som vän-

ner, släktingar eller andra ur samma sociala grupp kan vara ett sätt att visa att 

fruktan är välgrundad. Andra saker som kan vägas in är den sökandes per-
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sonlighet, bakgrund, inflytande, förmögenhet eller frispråkighet – det vill 

säga faktorer som kan visa på att personen är välkänd i hemlandet 

(UNHCR:s handbok:42 & 43). För att definieras som konventionsflykting 

måste denna välgrundade fruktan också gälla just förföljelse på grund av de 

uppräknade anledningarna, och personer som flytt på grund av exempelvis 

naturkatastrofer eller hungersnöd omfattas inte (UNHCR:s handbok:39). 

Vad som ska avses med förföljelse är inte helt klart, men ska åtminstone 

omfattas av det som nämns i konventionens 33:e artikel. I konventionens 

33:e artikel finns förbudet mot refoulement som här formuleras: ”Fördrags-

slutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting 

till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av 

hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller poli-

tiska åskådning” (Genèvekonventionen, artikel 33:1). Enligt UNHCR:s 

handbok ska också andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter 

kunna betraktas som förföljelse i konventionens mening. Även kombinatio-

ner av åtgärder som inte kan betraktas som förföljelse ensamma, kan om de 

läggs ihop ändå också vara att betrakta som förföljelse, som exempelvis 

diskriminering och osäkerhet i hemlandet (UNHCR:s handbok). 

Under vissa omständigheter kan personer uteslutas från flyktingskydd 

trots att de är flyktingar. Konventionens artikel 1F säger att: 

Stadgandena i denna konvention äga icke tillämpning på den beträffande vil-
ken föreligga allvarliga skäl antaga, att han 

 
a) förövat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänsklighe-

ten, sådana dessa brott blivit definierade i de internationella överens-
kommelser, som tillkommit för att meddela bestämmelser om sådana 
brott; eller 

b) förövat grovt icke-politiskt brott utanför tillflyktslandet, innan han er-
höll tillträde till detsamma såsom flykting; eller 

c) gjort sig skyldig till gärningar, stridande mot Förenta Nationernas syf-
ten och grundsatser. 

Även artikel 33, med förbudet om refoulement, innehåller ett förbehåll för 

vissa fall: ”Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken 

det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet 

i vilket han uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att han genom lagak-

raftägande dom har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara 

i sagda land” (Genèvekonventionen, artikel 33:2). 

4.5.4.1 Avvägningen mellan uteslutande/undantagen 1F och 33(2). 

Enligt Genèvekonventionens artikel 1F kan alltså en person som begått ett 

allvarligt brott utanför mottagarlandet uteslutas från flyktingstatus. Denna 

uteslutandeklausul är dock inte den som främst är tillämplig när det gäller 

utvisning på grund av brott, eftersom det vid utvisning handlar om brottslig-
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het inom mottagarlandet. Däremot har artikel 33(2) stor betydelse eftersom 

denna artikel handlar om att personer som begått mycket grova brott eller 

utgör en samhällsfara i mottagarlandet kan uteslutas från förbudet mot refou-

lement. Vad artiklarna har gemensamt är att den som exkluderas på dessa 

grunder inte kan göra anspråk på principen om non-refoulement (Bruin & 

Wouters, 2003:16). 

Detta undantag skulle alltså kunna bli tillämpligt vid frågan om utvisning 

på grund av brott, genom att personer som har flyktingstatus och är i behov 

av skydd, trots detta inte skulle kunna göra anspråk på principen om non-

refoulement och därmed skulle kunna utvisas för brott. Men vilken typ av 

brottslighet är då ”synnerligen grov” och vad är en ”samhällsfara”? Enligt 

UNHCR ska dessa undantag tolkas restriktivt och med stor försiktighet med 

tanke på riskerna för individen vid ett återsändande (Bruin & Wouters, 

2003:16-17). Bara faktumet att någon dömts för brott räcker inte som grund 

för uteslutning enligt 33(2) (det handlar ju om personer som är i behov av 

skydd), det ska vara mycket allvarliga brott och risken måste avse framtida 

risk (Bruin & Wouters, 2003:18). 

Men detta gäller flyktingkonventionen. De förbud som finns mot refou-

lement i artikel 3 i Europakonventionen och i CAT:s artikel 3 är absoluta och 

kan inte upphävas. De gäller under alla omständigheter och oberoende av 

risk för statens säkerhet, även när det gäller exempelvis terrorism. Dessa 

artiklar medger alltså inte någon balansakt mellan statens säkerhetsintressen 

och individens behov av skydd (Bruin & Wouters, 2003:21f). Bruin och 

Wouters konkluderar:  

Combining Hathaway/Harvey and Lauterpacht/Bethlehem it can be concluded 
that Articel 33 (2) Refugee Convention allows deportation if a provable danger 
to the national security of the country of refuge exists or if the refugee is con-
victed for a particularly serious crime and constitutes a provable danger to the 
community of the country of refuge, irrespective of the persecution the refugee 
might be subjected to, unless the persecution can be qualified as torture or 
inhumane or degrading treatment or punishment. In those cases, deporta-
tion is not permitted (Bruin & Wouters, 2003:20f, min fetstil). 

Det betyder att även om en person utesluts från flyktingskydd enligt artikel 

1F eller utesluts från skyddet mot refoulement i artikel 33(2), kan han eller 

hon vara berättigad till skydd mot återsändande i enlighet med artikel 3 Eu-

ropakonventionen och artikel 3 i CAT, ett skydd som är absolut (Bruin & 

Wouters, 2003:24).  

En person med flyktingstatus, eller för den del alla utländska medborgare 

som döms för brott där utvisning kan komma ifråga, omfattas alltså av detta 

absoluta skydd, om de risker de kan tänkas utsättas för vid ett återsändande 

kan klassificeras i enlighet med dessa konventioner. Kanske är därför den 

balansakt mellan individens skyddsbehov och statens skyddsbehov som kan 

uppstå vid frågan om utvisning på grund av brott därmed till stor del en fråga 



 107 

om vad som ska betraktas som så allvarlig förföljelse att den kan falla in 

under artikel 3 och 3 i Europakonventionen respektive CAT, och vad som 

ska betraktas som ett synnerligen grovt brott och samhällsfara. 

4.5.5 Vad är en ”riktig” flykting? 

Jag vill nu koppla tillbaka till temat om frivillig kontra påtvingad migration 

som diskuterades i avsnitt 4.4.2.1. Som ett slags nav i diskussionen om vad 

som är frivillig respektive påtvingad migration finns frågan om vem som är 

en flykting. Hur ska vi skilja på en flykting, en asylsökande och en migrant? 

Hur skiljer vi den frivillige, ”ekonomiske migranten” från den påtvingade, 

”flyktingen”? Detta är naturligtvis främst viktigt för mottagarlandet och 

hänger samman med den internationella flyktingregim som växt fram efter 

andra världskriget. Kontrollpolitiken går i mångt och mycket ut på att kate-

gorisera migranter i olika kategorier eftersom olika rättigheter och skyldig-

heter kopplas till de olika grupperna. Att bli klassad som flykting i enlighet 

med Genèvekonventionen ger individen en mängd rättigheter den annars inte 

skulle haft och innebär också en rad skyldigheter för mottagarlandet. Med ett 

ökat fokus på kontroll av invandring och ett ökat antal som vill migrera till 

väst, blir det också allt viktigare att ställa upp kriterier för vem som får 

komma och inte. I avgörandet av vem den person är som förtjänar prioritet i 

form av flyktingstatus, blir det viktigt för stater att skilja ”äkta” från ”falska” 

flyktingar (Zolberg, Suhrke & Aguayo, 1989:3f). 

Personer som beviljas flyktingstatus i enlighet med Genèvekonventionen 

har en strikt juridisk, folkrättslig ställning som garanterar en rad rättigheter 

som andra migranter inte har. Man skulle kunna tala om en slags ”helighet” 

kring begreppet konventionsflykting, en helighet som alla länder som skrivit 

under flyktingkonventionen förbinder sig att respektera. I svensk lagstiftning 

finns dock vid sidan av flyktingbegreppet andra grupper som också tiller-

känns skydd, som skyddsbehövande i övrigt.51 Om en person inte lever upp 

till kraven som ställs för att berättiga till konventionsflyktingstatus, kan han 

eller hon ändå få ett uppehållstillstånd grundat på andra skyddsskäl. Denna 

skyddsstatus omfattas dock inte av samma internationella regelverk som 

konventionsflyktingar. 

Ett problem är att termen flykting används olika i vardagligt tal och i lag-

stiftning (Zolberg, Suhrke & Aguayo, 1989). I lagstiftning avser man med 

detta begrepp egentligen bara konventionsflyktingar. I vardagligt tal omfattar 

flyktingar alla de människor som tvingats lämna sina hem. I denna senare 

betydelse täcker termen in en stor grupp människor av förtryckta och fattiga 

och det är bara en mycket liten del av dessa som når upp till villkoren i flyk-

tingkonventionen (Zolberg, Suhrke & Aguayo, 1989:3f). Detta faktum är en 

                               
51 Se vidare avsnitt 2.4 för olika typer av skyddsgrunder i den svenska lagstiftningen. 
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av anledningarna till att den svenska lagstiftningen kompletteras med andra 

skyddsgrunder som också kan berättiga till uppehållstillstånd.  

Det är alltså inte varje människa som flyr eller flyttar på grund av olika 

tvingande omständigheter som är en flykting i lagens mening. Man kan säga 

att flyktingregimen bara omfattar en liten del av alla som i en vidare mening 

kan betraktas som flyktingar, eller människor på flykt (Tuitt, 1996:16). Här 

finns speciella kriterier som en mycket liten minoritet av dem som migrerar 

lever upp till. Exempelvis gäller det kravet på att vara utanför sitt eget land, 

vilket får till följd att alla internflyktingar utesluts från flyktingförklaring. 

Likväl lever de ett liv som flyktingar, och omtalas som flyktingar i en mer 

allmän terminologi. Detta får i sin tur till följd att enbart de som kan förflytta 

sig utanför sitt land klassas som flyktingar, medan ännu svagare grupper 

utesluts. Dessutom, menar Tuitt, fungerar flyktingdefinitionen som en redu-

cering av flyktingidentiteten, där bara den som flyr av vissa orsaker erkänns 

som flykting, det vill säga av politiska och ideologiska skäl snarare än fattig-

dom och katastrofer av andra slag (Tuitt, 1996:11-14). Andra grupper av 

människor på flykt blir därmed exkluderade och marginaliserade från tradi-

tionella diskurser om flyktingar (Tuitt, 1996:24). 

Att en person inte bedömts som flykting i enlighet med Genèvekonven-

tionen innebär inte att personen inte har behov av skydd rent faktiskt. Det 

betyder heller inte att den migrerat av helt frivilliga orsaker. Varje fall är 

som tidigare nämnts en mix av både frivillighet och tvång, av ekonomi och 

politik. Därmed inte sagt att alla migranter har samma behov av skydd, eller 

att alla som migrerar behöver skydd. Men att uppnå de speciella privilegier 

som förknippas med flyktingstatus är svårt. 

Det är bara en liten del av de personer som beviljas uppehållstillstånd i 

Sverige som får flyktingstatus. De flesta har under de senaste decennierna 

fått uppehållstillstånd på andra grunder, som skyddsbehövande i övrigt och 

av humanitära skäl. Under 1980-talet och fram till början av 2000-talet var 

andelen som beviljades uppehållstillstånd i förhållande till antalet asylsö-

kande relativt konstant. Detta har dock ändrats de senaste åren, då en allt 

mindre andel av de asylsökande fått uppehållstillstånd (Nilsson, 2004:27). 

Mellan 1993 och 2004 sjönk andelen beviljade uppehållstillstånd på grund 

av skyddsskäl (flyktingstatus, skyddsbehövande i övrigt och humanitära 

skäl) från 71 procent till 14 procent, en ganska dramatisk minskning av an-

delen beviljade ansökningar. Andelen som fick flyktingstatus har hela tiden 

varit mycket lågt – med undantag för åren 1997-98 har andelen legat under 

två procent de flesta åren mellan 1994 och 2003.52 Vid en jämförelse med 

övriga EU-länder är Sverige ett av de länder som andelsmässigt beviljar flest 

uppehållstillstånd totalt sett, ungefär 45 procent av alla beslut i asylprocessen 

har varit positiva. Samtidigt har Sverige en av de lägsta andelarna beviljade 

                               
52 Beviljade uppehållstillstånd i första instans, det vill säga av Migrationsverket/Statens in-
vandrarverk. 
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uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl, långt under genomsnittet för 

övriga EU. Genomsnittet för andelen beviljade beslut om uppehållstillstånd 

på grund av flyktingskäl var ungefär 14 procent i hela EU - i Sverige var 

nivån 2,7 procent. De två år då Sverige haft högst andelar med flyktingskäl 

har nivåerna varit uppe i ungefär tio procent, alltså ändå under genomsnittet 

för EU. Istället för flyktingskäl används alltså andra grunder för uppehålls-

tillstånd i Sverige i högre grad än i andra jämförbara länder. Det betyder att 

Sverige visserligen beviljat ett stort antal uppehållstillstånd på olika skydds-

grunder, men att få personer beviljats flyktingstatus (SOU 2006:6:391-396).  

Orsakerna till att Sverige beviljar en så liten andel flyktingstatus i jämfö-

relse med andra länder är inte helt enkla att klarlägga, flera faktorer tycks 

samverka. I SOU 2006:6 försöker Noll och Popovic gå igenom en rad aspek-

ter på detta. Att Sverige har ett väletablerat alternativ till flyktingstatus 

(skyddsbehövande i övrigt och humanitära skäl) kan enligt Noll och Popovic 

inte förklara den stora skillnaden mellan Sverige och andra länder. Inte hel-

ler kan andra faktorer som Dublinförordningens effekter, tolkning av flyk-

tingbegreppet, den sökandes nationalitet (dock eventuellt i kombination med 

söktryck och andra faktorer som språklig och kulturell/social profil hos de 

sökande i relation till mottagarland), könsskillnader, uppehållstillståndets 

längd m.m. ensamma förklara skillnader mellan olika länder. Möjligen kan 

ett framtida ökat inslag av domstolsförfarande öka antalet beviljade uppehålls-

tillstånd med flyktingstatus. Den faktor som Noll och Popovic lyfter fram är 

att den politiska viljan i Sverige mot stor flexibilitet i styrningen kan ha blivit 

en faktor som begränsat andelen med flyktingstatus till förmån för andra for-

mer av skyddsgrunder som lämnar större utrymme för diskretionär prövning. 

Faktorer som ligger utanför själva lagstiftningen, processens utformning och 

verkställighet av beslut tycks spela stor roll, som politisk styrning och skydd 

av välfärdsstaten (SOU 2006:6:396-422).53 

4.5.6 Utvisning som en ”andra asylprövning” 

För att summera något av vad som diskuterats ovan, finns det en rad aspekter 

på mänskliga rättigheter som blir aktuella när det gäller olika former av åter-

vandring – särskilt då det rör sig om påtvingad återvandring eller återsän-

dande, vilket är fallet vid utvisning på grund av brott. Bland de MR-aspekter 

som är ytterst centrala är principen om non-refoulement. Detta förbud mot 

att sända en person till ett land (eller till gränsen av ett land) där vederböran-

de riskerar att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning återfinns i flera MR-konventioner och är i Eu-

                               
53 Boccardi (2002) påpekar att ”a restrictive trend has slowly taken place since the 70s, other-
wise termed „Convention fundamentalism‟. Instead of allowing a certain degree of flexibility 
in the interpretation of the GC [Genèvekonventionen], European States championed a very 
narrow implementation of the Convention with the explicit aim of reducing refugee flows” 
(Boccardi, 2002:25). 
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ropakonventionen och CAT ett absolut förbud. Centralt för frågan om åter-

sändande vid utvisning på grund av brott, är också den internationella flyk-

tingregimen som garanterar konventionsflyktingars rätt till skydd. 

Samtliga som utvisas på grund av brott är utländska medborgare. Bland 

dem kan det finnas personer som migrerat till Sverige av flyktingskäl, som 

söker asyl här eller som redan har fått ett permanent uppehållstillstånd grun-

dat på konventionsflyktingskäl eller andra skyddsgrunder. När domstolen 

ska ta ställning till frågan om utvisning, blir alltså frågan om non-

refoulement och flyktingskydd aktuellt för vissa individer. 

Domstolen ska sedan 1989 redan i samband med domen ta hänsyn till om 

det kan finnas så kallade verkställighetshinder för utvisningen, där risken att 

bryta mot skyddet mot refoulement därför att personen riskerar allvarlig 

förföljelse är en typ av verkställighetshinder. Att en person innehar uppe-

hållstillstånd grundat på skyddsskäl är en viktig indikator på att det kan fin-

nas verkställighetshinder för utvisningen. För att ta ställning till denna fråga, 

kan domstolen inhämta ett yttrande från Migrationsverket (och tidigare Statens 

invandrarverk), där verket får uttala sig om det kan antas finnas hinder mot 

utvisningen eller inte utifrån personens situation och behov av skydd idag. 

De personer som vid tiden för domen hade uppehållstillstånd som flykting-

ar har en gång tidigare redan bedömts utifrån kriterierna över vad som ska 

betraktas som en riktig flykting – och passerat testet. Även skyddsbehövande i 

övrigt, krigsvägrare eller de factoflyktingar (som fanns som skyddsgrunder i 

lagstiftningen under den period studien avser) har tidigare beviljats uppehålls-

tillstånd utifrån olika skyddsgrunder även om de inte bedömts vara i behov av 

konventionsflyktingskydd. När utvisningen blir aktuell skulle man kunna säga 

att man åter ställer frågan: är personen fortfarande en riktig flykting? Har han 

eller hon fortfarande behov av skydd? Jag skulle därför vilja påstå att besluts-

processen kring utvisningen kan betraktas som en slags ”andra asylprövning”. 

I de fall som är i fokus i kapitel 7 och 8, det vill säga fall där tingsrätten 

kommit fram till att personerna kunnat utvisas trots tidigare flyktingstatus 

eller skyddsbehov, har domstolen alltså svarat nej på frågan om personerna 

fortfarande är flyktingar eller i behov av skydd. De har alla ansetts kunna 

utvisas utan risk för allvarlig förföljelse. Dessa personer skulle därför kan-

ske, tillsammans med andra personer som fått avslag i sin asylprocess, kunna 

kategoriseras som rejected asylum seekers. Det motsvarar “people who, after 

the due consideration of their claims to asylum in fair procedures, are found 

not to qualify for refugee status, nor to be in need of international protection 

and who are not authorized to stay in the country concerned” (memorandum 

mellan UNHCR och IOM 1997, paragraf 29, citerat i Noll, 2000:103). De 

utvisade har fått sin asylfråga prövad på nytt och anses då inte längre behöva 

skydd och kan därför återsändas. Det är personer som i och med domstols-

processen fått sin flykting- eller skyddsstatus omprövad och nu ”fått avslag” 

(även om vi här inte talar om en ansökan). De bildar därmed en ny kategori: 

”återprövade flyktingar och skyddsbehövande som fått avslag”. 
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4.6 Utvisning som gränspraktik 

Jag har i de föregående avsnitten diskuterat utvisning som en form av utlän-

ningskontroll, en form av straff eller rumslig separering av kriminella 

”andra”, en form av migrationsrörelse samt diskuterat företeelsen i relation 

till mänskliga rättigheter och som en ”andra asylprövning”. I det avsnitt som 

nu följer vill jag återknyta till de inledande utgångspunkterna kring en värld i 

rörelse, värdet av mobilitet och kontrollen av människors rörlighet, och här 

diskutera utvisning på grund av brott som en av de praktiker som på olika 

sätt manifesterar gränser och skapar skillnad mellan olika grupper av männi-

skor. Jag vill därför först nämna något kring olika former av gränser och hur 

de kan förstås i en globaliserande värld, för att därefter diskutera detta i rela-

tion till frågan om utvisning på grund av brott. Sist i detta avsnitt lyfter jag 

också frågan om de enskilda byråkrater som på sätt och vis kommit att bli 

”gränsens väktare” när det gäller utvisning på grund av brott. Det gör jag 

utifrån Lipskys begrepp gräsrotsbyråkrater. 

4.6.1 Gränser i en gränslös värld 

4.6.1.1 Från militär och ekonomi till filter för mobilitet 

Gränskontroll har länge varit en central aktivitet för nationalstaten. Stater har 

i någon mån alltid använt sig av olika former av territoriell uteslutning, men 

fokus och praktiken kring denna uteslutning har ändrats över tid. Nationella 

gränser har förknippats med militärt försvar av territoriet, de har fungerat 

som arenor för reglering av handel, skydd av inhemsk produktion och som 

skydd mot personer som uppfattas som oönskade inom territoriet (Andreas, 

2003:78; Walters, 2006:188). Gränser ses som skydd mot terrorism, narkoti-

kasmuggling, olaglig vapenhandel och oönskad migration. När den gränslösa 

världen nu hägrar i och med olika globaliseringsprocesser som pågått de 

senaste decennierna, där makt flyttas till nya arenor, antas ibland att länken 

mellan stat och territorium håller på att brytas ner och att gränserna blir 

porösare och allt svårare att upprätthålla (Anderson, 1996:189; Andreas, 

2003:83). Det har sagts att staten håller på att vittra bort och att gränsernas 

minskande betydelse är en inneboende egenskap i globaliseringsprocesserna 

(Andreas, 2003:82). Vilken roll globaliseringsprocesserna har för national-

staten som aktör tycks det dock råda delade meningar om, särskilt vad gäller 

Europas stater. Medan vissa hävdar att nationalstaten befinner sig i kris och 

förlorar alltmer kontroll till nya aktörer, menar andra att denna kris snarare 

är marginell och att nationalstaten generellt sett inte kan sägas befinna sig på 

nedgång. Snarare rör det sig om en förändrad roll för staten. Dessa olika 

slutsatser hänger möjligen ihop med vilket perspektiv på staten och globali-

sering man väljer att ha, och på en alltför dualiserad bild av relationen mel-
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lan nationalstaten och globalisering, som om de vore exkluderande varandra 

(Donnan & Wilson, 1999:7f; Koslowski, 2000:30; Sassen, 2007:33, 45).54 

Andreas påpekar att det kan finnas samtidiga processer av både stärkt och 

minskad gränskontroll på olika arenor (Andreas, 2003:84). Vi har enligt 

Walters att göra med en dubbel rörelse där liberalisering av handel och fi-

nans på både global och lokal nivå hänger samman med nya orosmoment 

kring gränser, som brottslighet, illegal invandring, terrorism etc., vilket lett 

till ökade krav på stärkt gränskontroll (Walters, 2002b:561). Istället för att 

territorialiteten minskar i betydelse, har betydelsen av territorialitet därmed 

skiftat tyngdpunkt (Andreas, 2003:78). Samtidigt som globaliseringen hand-

lar om mobilitet och territoriell åtkomst, så försöker stater att selektivt stärka 

den territoriella kontrollen för att utestänga de oönskade individerna (Andre-

as, 2003:84). 

Gränsernas roll har därför till viss del förskjutits från sina traditionella 

roller som militära och ekonomiska praktiker, till funktioner och instrument 

för att styra en rad olika aktörer, objekt och processer vars gemensamma 

nämnare är mobilitet. Gränsernas roll handlar, åtminstone i västvärlden, i 

ökande grad om att reglera de olika sociala och politiska insecurities som har 

kommit att förknippas med den ökande rörligheten (Walters, 2006:188).  Cent-

ralt blir att utestänga och avskräcka vad Andreas kallar clandestine transna-

tional actors, dvs. oönskade individer som upplevs som hot – som terrorister, 

gränsöverskridande brottslighet, drogsmugglare, irreguljära migranter och 

människosmugglare (Andreas, 2003:78). Detta har också skapat nya former 

för övervakning som sträcker sig bortom traditionell gränsbevakning.55  

4.6.1.2 Rebordering, relokalisering och delokalisering 

Globaliseringens effekter kan därför bättre beskrivas i termer av rebordering 

än debordering. Vi kan se nya betydelser av territorialitet och en förändrad 

politisk rationalitet för gränskontroll (Walters, 2006:187f).  Vad som bland 

annat tycks pågå är både en delokalisering och en relokalisering av gränsen. 

Vi har tidigare ofta haft idén om gränsen som en fysisk linje, markerandes 

ett avgränsat territorium och statens suveräna område, där kontrollfunktioner 

och övervakning koncentrerades till just denna plats. Idag har gränsfunktio-

                               
54 Olika processer pågår också på olika håll i världen. Samtidigt som staterna inom exempelvis 
EU tycks gå mot överstatlighet i och med det europeiska samarbetet, finns många områden i 
Afrika och Asien och före detta Sovjetunionen som istället omfattas av starka nationsbyggande 
processer, där den europeiska nationalstaten snarare ses som förebild (Westin, 2008:36). 
55 Det är dock viktigt att poängtera att denna utveckling inte betyder att militära och ekono-
miska betydelser av gränser försvunnit, snarare är det en utveckling mot att andra funktioner 
blivit mer framträdande än tidigare. En sådan utveckling gäller kanske också främst de väst-
europeiska länderna och USA. I många delar av världen har gränser fortfarande mycket starka 
militära funktioner, till exempel de starkt militariserade gränserna mellan rivaliserande länder 
som Nord- och Sydkorea, och Indien och Pakistan (Andreas, 2003:108f). Man kan i detta 
sammanhang också fundera över exempelvis EU:s allt mer ”militariserade” gräns i Medel-
havsregionen och USA:s gräns mot Mexico.  
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nerna också spridits ut till helt andra arenor. Kontrollapparaten flyttas från 

den territoriella gränsen, och ibland även bort från den formella statsappara-

ten (Walters, 2006:194; se även Sassen, 2007: kapitel 8). Den fysiska gräns-

kontrollen, som länge varit den avgörande punkten i kontrollen av männi-

skors rörlighet, har skiftats både inåt och utåt både mot en internalisering och 

mot en externalisering av kontrollen. Det har också medfört att en stor del av 

beslutsfattandet kring vem som ska släppas över gränsen har flyttats till nya 

arenor (Weber & Bowling, 2004:200). 

Ett exempel på förskjutningen av gränskontrollen till nya arenor är vad 

Bigo & Guild kallar policing at a distance och remote control tools, där 

kontrollteknologierna fokuserats på styrning på avstånd. Avsikten är att 

hindra människor från att alls ta sig till den fysiska gränsen, och att försöka 

hantera människors rörlighet redan innan de nått ett visst territorium. EU:s 

visumpolitik i och med Schengensamarbetet sedan mitten av 1980-talet är ett 

exempel på sådan styrning, transportöransvar där privata aktörer ges ansvar 

för att hindra oönskade flöden av människor är ett annat. Skapandet av så 

kallade buffertzoner kan ses som ett tredje exempel (Bigo & Guild, 2005a:1; 

Bigo & Guild, 2005b:233f; Walters, 2006:194). Gränsen har därmed flyttats 

till en rad kontroller som en individ möter på sin väg långt innan personen 

når den fysiska landgränsen. Hur och i vilken utsträckning en individ blir 

föremål för denna gränskontroll varierar – för vissa aktiveras gränsen inte 

alls, som när EU-medborgare reser inom unionen, för andra personer aktive-

ras gränsen i viss mån, som när EU-medborgare reser som turister till länder 

utanför unionen. För en del aktiveras gränsen gång på gång via olika meka-

nismer, när stater försöker skilja ut oönskade från önskade migranter (Bigo 

& Guild, 2005b:234). Denna relokalisering av gränsen skapar nya sociala 

frontlinjer både inom och utom territoriet (Bigo & Guild, 2005a:1). 

Gränser har fortfarande funktionen av en fysisk geografisk linje som mar-

kerar gränsen mellan två territorier. Men gränser är mer än så. De är enligt 

Walters en samling både diskursiva och ickediskursiva praktiker som ingår i 

ett system som förutom att vara kopplat till militära och ekonomiska aspek-

ter, också är kopplat till diplomatiska, lagstiftningsmässiga, geografiska och 

geologiska kunskaper och praktiker (Walters, 2002b:563, 572). Walters me-

nar att dagens gränser kan sägas vara ett maskineri av olika teknologier som 

inkluderar sådant som pass, id-kort, vakttorn, lagar, tull, invandringsmyn-

digheter, landstigningszoner och väntzoner. Det är ett maskineri som föränd-

ras över tid och innehåller en mängd olika praktiker med sin egen historia, 

sina egna tekniska och politiska förutsättningar (Walters, 2002b:563, 572). 

Aas beskriver det som ”a distributed network of myriad checkpoints, tech-

nologies and actors, which can be situated inside or outside a given state 

territory” (Aas, 2007b:296). Gränser är inte heller, med Walters synsätt, 

enbart restriktiva eller repressiva tekniker. Gränser är också en slags “plat-

ser” där makt skapas, så att ”the border actually contributes to the production 

of population as a knowable, governable entity” (Walters, 2002b:573). 
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Anderson (1996) lyfter fram att gränser mellan stater både kan ses som 

institutioner och som processer. Som institutioner markerar de och begränsar 

statens suveränitet och rättigheter för individuella medborgare. De definieras 

genom politiska beslut och regleras genom lagtext. Som processer fungerar 

de som instrument för statens politik, och de är också identitetsmarkörer och 

spelar en roll i skapandet av nationell identitet och kultur (Anderson, 1996:1-

3; Donnan & Wilson, 1999:5, 57). Anderson pekar vidare på att gränsen är 

”a term of discourse”, där termen ges mening som skiftar i olika kontexter 

och tider. Ett exempel är gränsens olika roll och mening för människor som 

bor i gränsregioner, där gränsen kan fungera som en barriär eller som en 

knutpunkt. Vad gränsen representerar förändras ständigt genom de männi-

skor som blir reglerade, influerade och begränsade av dem (Anderson, 

1996:1-3). Gränser skiljer åt, men förenar också. Och deras existens som 

barriärer för rörelse, kan samtidigt skapa skäl för att korsa dem (Donnan & 

Wilson, 1999:87). 

Donnan och Wilson (1999) menar att en av gränsens funktioner är att 

markera skillnad. Den som korsar en gräns har därför potential att undermi-

nera och förändra även gränserna mellan ”oss” och ”dem” (Donnan & Wil-

son, 1999:107). I någon mening är det därmed gränsen i sig som skapar olika 

grupper av människor, baserat på inkludering och exkludering (Aas, 

2007:33). Gränsen blir därmed den tankekonstruktion, det filter, och den rent 

fysiska realitet som separerar gästerna från främlingarna (Sassen, 1999), the 

skilled från the unskilled (Castles & Miller, 2003), the wanted från the un-

wanted (van Liempt, 2007), de ”äkta” flyktingarna från ”fuskarna” (Fekete, 

2005), medborgarna från anti-medborgarna (Khosravi, 2006), de reguljära 

från de irreguljära, entreprenörerna från belastarna. Att korsa en gräns kan 

därmed i ett slag förvandla dig från en person at risk till en risky (Pratt, 

2005:21; Türk, 2003:114). 

4.6.2 Utvisning som gränspraktik 

Utvisning på grund av brott kan ses som en del av det maskineri som repre-

senterar gränsens praktik. När gränser inte bara handlar om militära sådana, 

eller som reglering av handel, utan har relokaliserats och delokaliserats till 

andra ”platser” och praktiker för att markera och skapa skillnad, menar jag 

att utvisning på grund av brott är en av de ”platser” inom vilka gränsen ska-

pas och upprätthålls. Det kan ses som en teknik för kontroll av människors 

mobilitet och som en av alla de praktiker som handlar om att skapa skillnad 

på olika sätt. Att upprätthålla gränsen blir också att förvisa dem som inte 

längre är välkomna att vistas bland ”oss”. Jag menar att utvisningens roll 

som upprätthållare och medskapare av gränser på flera sätt knyter samman 

de teman som diskuterats i tidigare avsnitt. 

Utvisningsinstrumentet är för det första med och avgör vilka som får vis-

tas på svenskt territorium och under vilka förutsättningar. Här spelar idéer 
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kring nationalstat och medborgarskap en viktig roll. Utvisning på grund av 

brott kan därmed ses som ett bidragande element i territoriellt gränsskapan-

de. Eftersom utvisning på grund av brott endast kan drabba utländska med-

borgare, och därmed är med och skapar grupper som är ”förpassningsbara”, 

kan utvisningsinstrumentet också ses som en grindvakt mellan ”oss” och 

”dem” i betydelsen medborgare och icke-medborgare eller ”vi” och ”främ-

lingen”/”de andra”. Men förutom att vara en del i processen att definiera 

icke-medborgaren och ”den andre”, är utvisning på grund av brott som jag 

ser det också en del av ett system där skillnad skapas mellan ”den gode” och 

”den onde” främlingen. Vissa främlingar – de consenting – är välkomna, 

medan andra – de som inte följer reglerna eller ”missbrukar systemet” – inte 

är välkomna. Den värste främlingen är ju den som hotar ”oss” eller missbru-

kar systemet, till exempel flyktingen som begår brott. I förlängningen hand-

lar utvisning på grund av brott också om vilka som förtjänar att få upprätt-

hålla sig inom territoriet – till exempel vilka som förtjänar att fortfarande få 

skydd från förföljelse trots brottsligheten, eller vilka som förtjänar att få leva 

kvar med anhöriga, arbete etc. på grund av att aspekter om anknytning över-

väger i utvisningsfrågan. Utvisning på grund av brott kan därför också sägas 

vara en del i gränsskapandet mellan the deservable och the undeservable.  

En ytterligare aspekt som Walters lyfter fram är hur utvisning i olika for-

mer idag på många sätt kommit att bli en fråga om styrningsmentalitet i sig. 

Det har blivit viktigt för stater att framstå som starka och handlingskraftiga, 

till exempel genom att visa att man kan behålla sin integritet på asylområdet 

och verkligen utvisa och avvisa dem som fått sådana beslut. Ingen stat vill 

uppfattas som förande en mjuk politik, av rädsla för att få rykte om sig att vara 

ett land där det är lätt att stanna kvar trots avslag. Praktiken kring avvisning 

och utvisning blir därmed ett sätt för staten att visa sin makt och handlings-

kraft, ett sätt att ”sända ut signaler” till asylsökande och irreguljära migranter 

(Walters, 2002:280). 

4.6.3 Gräsrotsbyråkraterna – gränsens väktare? 

Om utvisning på grund av brott kan ses som en del i ett system som skapar, 

manifesterar och upprätthåller gränser, skulle denna praktik kunna ses som 

ett exempel på gränsens roll som filter. Utvisningspraktiken kan ses som en 

slags ”gränsstation” som sorterar önskvärda utlänningar från icke önskvärda. 

Men utvisningspraktiken gör sig ju inte själv. För när det gäller utvisning på 

grund av brott är det, som Weber och Bowling påpekar, ytterst den enskilda 

statstjänstemannen, polisen eller invandringstjänstemannen som ska identifi-

era och exkludera de oönskade utlänningarna från territoriet (Weber & Bow-

ling, 2004:196). Så om utvisningsinstrumentet är en form av gränsstation, 

befolkas denna station av en rad ”grindvakter” som genom sina dagliga beslut 

tolkar, upprätthåller och skapar denna gränskontroll. 
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I avhandlingens allra första avstamp tog jag upp Schucks (2000) indel-

ning av lagstiftningen i tre delar, law on the books, law in action och law in 

their minds. Det är nu dags att återvända till detta avstamp. Schuck vill med 

sin indelning peka på skillnaden mellan hur lagen är skriven och hur den 

faktiskt implementeras, där olika aktörer har olika roller och lagstiftningen 

tolkas på olika sätt. Schuck pekar på diskretionsutrymmet i lagstiftningen, 

där enskilda beslutsfattare på olika nivåer har ett relativt stort handlingsut-

rymme i det enskilda fallet då lagstiftningen ska implementeras. Detta dis-

kretionsutrymme får enligt Schuck till följd att exempelvis invandringspoli-

tiken till stor del skapas ”nerifrån och upp” via de beslut som de enskilda 

beslutsfattarna tar i enskilda fall.  

Schuck bygger sitt resonemang utifrån Lipskys (1980) numera klassiska 

idéer kring street-level bureaucrats, eller på svenska; gräsrotsbyråkraterna 

(Johansson, 1992, efter Espings svenska översättning, 1984). Lipsky visade 

på att gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet är så stor att de i praktiken blir 

de som avgör hur politiken kommer att implementeras i praktiken, och att 

implementering av politiska beslut därmed till stor del är en process som går 

”nerifrån och upp”. Politiken skapas enligt Lipsky genom alla de dagliga be-

slut och den verksamhet som gräsrotsbyråkraterna utför (Lipsky, 1980:xii). 

Jag menar att Lipskys synsätt är relevant även för frågan om utvisnings-

praktiken som en del av invandringspolitik och utlänningskontroll. Även om 

det finns en lagstiftning och en ”uppifrånpraxis” kring utvisning på grund av 

brott, är det i mångt och mycket de enskilda byråkraterna i domstolen och 

hos Migrationsverket, som skapar praktiken kring utvisning på grund av 

brott. I avhandlingens inledande modell med två axlar, motsvaras denna 

relation av tanken att lagstiftningen kring utvisning på grund av brott finns 

på en övergripande nivå, som en del i en mer övergripande invandringspoli-

tik, medan de enskilda besluten som fattas i utvisningsärendena befinner sig 

på en mikronivå med sociala praktiker. Relationen mellan dessa nivåer ser 

jag som ömsesidig – och praktiken kring utvisning på grund av brott skapas 

alltså inte bara ”uppifrån”, utan i hög grad också via de alla de myriader av 

beslut som domstolen och Migrationsverket fattar i enskilda fall. 

Men vad är då en gräsrotsbyråkrat? Lipsky definierar dem som tjänstemän 

i det offentligas tjänst som har direktkontakt med medborgare i sitt arbete, 

och som i detta arbete också har ett betydande handlingsutrymme (Lipsky, 

1980:3). Typiska gräsrotsbyråkrater är lärare, poliser, personer inom rättsvä-

sendet, socialarbetare, domare och advokater plus en rad andra offentligt 

anställda inom olika typer av myndigheter (Lipsky, 1980:3). Johansson har i 

sin svenska studie kring gräsrotsbyråkrater (1992) vidgat Lipskys definition 

något. Johansson menar att den direktkontakt som Lipsky talar om inte bara 

måste vara en direktkontakt i tid och rum, utan kan omfatta alla slags kon-

takter med klienter, även sådana som varken är tids- eller rumssammanfal-

lande, som exempelvis korrespondens. Det Johansson ser som centralt är inte 

direktkontakten med klienterna, utan det faktum att tjänstemännen arbetar med 
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klienterna som enskilda fall (Johansson, 1992:41f).56 Domstolen, som ska fatta 

beslut i utvisningsfrågan, och Migrationsverkets handläggare, som ska uttala 

sig om det finns verkställighetshinder eller inte i det enskilda fallet, kan alltså 

sägas vara en typ av gräsrotsbyråkrater i Lipskys mening. 

Det måste enligt Lipsky finnas en hög grad av diskretionsutrymme i gräs-

rotsbyråkraternas arbete eftersom de har att göra med situationer som är för 

komplicerade för att reduceras till förutbestämda mallar, och dessutom arbe-

tar de i situationer som kräver respons på de mänskliga aspekterna av situa-

tionerna. Lagen måste till exempel kunna ta hänsyn till de individuella om-

ständigheterna i olika fall, även om vi vill ha ett straffsystem som är ”lika för 

alla” (Lipsky, 1980:15). 

Relationen mellan klienten och byråkraten sker i ett speciellt samman-

hang som bestäms av organisationens regler och krav. Enligt Johansson krä-

ver organisationen att klienterna inte behandlas som individer, därför att 

”människan måste anpassas till organisationen” (Johansson, 1992:43). By-

råkraten kan i sin relation till klienterna ”bara [ta] hänsyn till det som inom 

organisationen bedöms vara relevant för uppgiften” (Johansson, 1992:44) 

och bara fästa ”avseende vid sådana karaktäristika som faller innanför områ-

det för organisationens specialisering” (Johansson, 1992:51). Men om detta 

är ett byråkratiskt ideal, så möter gräsrotsbyråkraten också människan. Deras 

arbete präglas därför av att de måste omsätta de generella reglerna till indi-

viduella tillämpningar, eftersom de situationer som de kommer att arbeta 

med är för ”komplicerade och dynamiska för att kunna reduceras till formel-

la regler och instruktioner” (Johansson, 1992:44). 

Frågan om utvisning på grund av brott blir aktuell inom ramen för en 

domstolsprocess, och präglas därför av de regler och krav som en sådan pro-

cess ställer, och den lagstiftning som denna process ska tillämpa. De fall som 

handläggarna på Migrationsverket ska ta ställning till, och som domstolen 

ska fatta beslut om, representerar en rad mänskliga omständigheter och hela 

livsteman som måste ”göras om” och översättas till de förutsättningar som 

finns i lagstiftningen och praxis. Personens familje- och arbetssituation ska 

omvandlas till omständigheter som kan avgöra utvisningsfrågan under la-

gens förutsättningar för att möjligen passa in i en tolkning av vad som är 

”synnerliga” eller ”särskilda” skäl. Upplevd fruktan för förföljelse, skydds-

behov, politiska och humanitära situationer i olika länder ska översättas till 

                               
56 Men ”klient” och ”service” – kan det höra samman med utvisning på grund av brott?  Jo-
hansson anammar begreppet klient i en mycket vid mening, efter Lipskys definition där klien-
ter är ”the subjects of interactions of street-level bureaucrats” (Lipsky, 1980:217; Johansson, 
1992:193). Detta inkluderar alltså inte bara ”klienter” i meningen av en person som på olika 
sätt tar emot service eller stöd, utan också som subjekt som omfattas av alla typer av ingri-
panden, även sådana som kan vara oönskade av ”klienten”. Exempel på detta är polisens 
”klienter”, som i detta fall avser både till exempel anmälaren och gärningsmannen. Klientbe-
greppet är här alltså vidare än i vanligt språkbruk (Lipsky, 1980:217; Johansson, 1992:193). 
När det gäller frågan om utvisning på grund av brott, kan alltså de utvisningsdömda ses som 
klienter i denna vidare mening av begreppet. 



 118 

faktorer som passar eller inte passar in i den ”mall” som lagstiftningen ger 

för dessa omständigheters betydelse och vikt. Jag menar att denna process är 

ett exempel på det byråkratiska ideal som Johansson beskriver, där endast 

vissa aspekter i en persons liv kan bli relevanta. ”Ingen organisation kan 

nämligen ta hand om en ‟hel‟ människa, utan denne måste först omvandlas 

till en form som passar organisationen” (Johansson, 1992:51). 

En viktig aspekt som både Lipsky och Johansson tar upp är att relationen 

mellan gräsrotsbyråkrat och klient är ett ojämlikt maktförhållande. Lipsky 

menar att det sätt på vilket gräsrotsbyråkraterna kan ge fördelar och sanktio-

ner till klienterna, strukturerar och begränsar människors liv och möjligheter 

(Lipsky, 1980:4). Byråkraten kan belöna eller bestraffa klienten, och utfallet 

av byråkratens beslut blir viktigare för klienten än för byråkraten. Byråkraten 

befinner sig på hemmaplan, där klienten blir en i mängden och dessutom 

oftast har ett kunskapsmässigt sämre utgångsläge vad gäller regler, rättighe-

ter och skyldigheter. Klienten är också oftast isolerad från andra klienter 

vilket gör att de inte kan ställa gemensamma krav eller utbyta erfarenheter 

(Johansson, 1992:53). Detta ojämlika maktförhållande finner man i högsta 

grad när det gäller beslutsprocessen kring om en person ska utvisas på grund 

av brott, där domstolen och Migrationsverket besitter just de egenskaper i 

förhållande till den åtalade som Johansson och Lipsky beskriver. 

En ytterligare viktig aspekt som Lipsky och Johansson pekar på, är att 

gräsrotsbyråkraterna verkar inom en kontext som förändras över tid, och i 

sitt arbete begränsas av regler och direktiv, normer och vedertagen praxis. 

Villkor, regler, klimat, händelser och politik påverkar arbetet och begränsar 

diskretionsutrymmet (Lipsky, 1980:14; Johansson, 1992:16f). 

Tolkat i termer av utvisningsprocessen, sker alltså de beslut som domsto-

len fattar och de rekommendationer som Migrationsverket ger inom ramen 

för en samtidskontext, både organisatoriskt och på ett mer samhälleligt plan. 

En sådan kontext förändras också över tid. Ett försök att beskriva de stora 

dragen i en sådan övergripande kontext gavs i kapitel 2 och 3 om lagstift-

ningen och dess förändring över tid och om invandrings- och kriminalpoliti-

ken under den studerade perioden. Någon närmre analys av villkoren inom 

vilka gräsrotsbyråkraterna arbetar är det dock inte i egentlig mening. Jag 

utelämnar i denna studie till exempel allt sådant som skulle kunna påverka 

den dagliga verksamheten  och handlingsutrymmet mer direkt, som skulle 

vara mer av en organisationsstudie á la Johansson. Detta är ingen studie av 

gräsrotsbyråkraternas roll, deras arbetsförutsättningar eller handlingsutrym-

me i den direkta meningen. Jag använder här Lipsky och Johansson för att 

försöka tydliggöra det diskretionsutrymme som finns i utvisningsprocessen, 

och de maktaspekter som råder mellan byråkrat (beslutsfattare) och klient 

(den utvisade). Jag använder deras begrepp också för att peka på praktiken 

kring utvisning på grund av brott som något som också sker ”nerifrån och 

upp” via de beslut som de enskilda tjänstemännen fattar. Jag menar att ett 

sådant synsätt är relevant när det gäller beskrivningen av hur utvisning på 
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grund av brott tillämpats i tingsrätt, och som jag undersöker vidare i kapitel 6, 

och synen på denna beskrivning inte bara som ett utfall av lagstiftning och 

politik, utan också som en del av politikens ”skapande”. I det avsnitt, kapitel 8, 

där jag mer i detalj undersöker de argument domstolen och Migrationsverket 

använt för utvisningen och i vilken mån risker för verkställighetshinder dis-

kuteras, närmar jag mig gräsrotsbyråkraternas roll som grindvakter mer di-

rekt då jag analyserar deras texter, argument och beskrivningar i själva do-

men och yttrandet. 
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5. METOD OCH MATERIAL 

De tre efterföljande kapitlen av avhandlingen, kapitel 6, 7 och 8, kommer att 

röra sig kring avhandlingens andra och tredje huvudsyfte. Jag kommer här 

att kartlägga hur utvisningsinstrumentet tillämpats i tingsrätt för att försöka 

fånga något av ”mikropraktiken” kring utvisning på grund av brott och stu-

dera hur domstolen resonerat när det gäller eventuella verkställighetshinder 

vid utvisningar gällande personer med flyktingstatus eller andra skyddsbe-

hov. Den första av dessa delar är en kvantitativ registerstudie över samtliga 

personer som fått en tingsrättsdom förenad med utvisning under åren 1973-

2003. Studien belyser med detta material hur utvisningsinstrumentet har 

använts under den studerade perioden när det gäller antal utvisade, brottsty-

per, påföljder, antal flyktingar eller motsvarande etc. Datamaterialet sätts 

också i relation till offentlig statistik över antal dömda/lagförda och utländs-

ka medborgare i Sverige under motsvarande period. 

I kapitel 7 och 8 lyfts en mindre grupp bland de utvisade fram, nämligen 

de personer som vid tiden för domen hade status som flykting, skyddsbehö-

vande i övrigt, de factoflykting, krigsvägrare eller kvotflykting.57 Gruppen 

studeras dels med avseende på samma variabler som hela gruppen utvisade, 

dels görs en studie av själva domen och yttrandet från Migrationsverket/ 

Statens invandrarverk angående eventuella verkställighetshinder för utvis-

ningen. Jag kommer här att närma mig gräsrotsbyråkraternas beslut i de en-

skilda fallen, hur de resonerat och motiverat utvisningen utifrån frågan om 

eventuella verkställighetshinder. Detta görs alltså för en mycket specifik 

grupp som har relevans för den inledningsvis tecknade balansakten – fall där 

personen hade status som flykting eller motsvarande vid tiden för domen. 

Nedan diskuteras urval, bortfall och problem vad gäller de två delstudierna. 

5.1 Uttag ur lagföringsregistret 

Det grundläggande datamaterialet för studien består av ett uttag ur Brottsfö-

rebyggande rådets (Brå:s) register över lagförda personer. Lagföringsre-

gistret innehåller samtliga lagförda personer i Sverige sedan år 1973. En 

                               
57 I det följande används för läsbarhetens skull skrivningar som ”flyktingar eller motsvarande”, 
”personer med flyktingstatus eller andra skyddsbehövande”, ”flyktingar eller personer med 
skyddsskäl” etc. I samtliga fall avses då de fem ovan angivna grunderna för uppehållstillstånd. 
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person redovisas varje gång den har lagförts för brott, så huvudenheten i 

lagföringsregistret är antal lagföringsbeslut. En person kan alltså finnas i 

lagföringsregistret flera gånger. Om flera personer ingår i en dom redovisas 

varje person för sig. En lagföring kan också innehålla flera brott. Här stude-

ras endast huvudbrottet, vilket är det grövsta brottet i lagföringen. 

Urvalsgrunden för uttaget till studien var samtliga personer som fått en 

tingsrättsdom förenad med utvisning åren 1973-2003, dvs. 31 hela år. Start-

året valdes mot bakgrund av att det från detta år finns tillgänglig statistik 

från lagföringsregistret. Slutåret valdes av det skälet att datauttaget för studi-

en gjordes år 2004 och 2003 därmed var det senaste hela år för vilket data 

gick att ta ut. 

I uttaget finns bland annat uppgifter om brottstyper, straff, ålder, kön och 

tidigare lagföringar. Uttaget innehåller totalt 14 550 lagföringar där domen 

förenats med utvisning, vilket också är samtliga sådana lagföringar under 

den studerade tidsperioden.58 

Det är viktigt att poängtera att studien avser domar i tingsrätt. Dessa kan 

alltså ha överklagats och utvisningsfrågan kan då ha ändrats. Utvisningar kan 

heller inte alltid verkställas, till exempel på grund av att personen inte tas 

emot i sitt hemland. Hur många av de tingsrättsdomar med utvisning som i 

praktiken verkställts kan denna studie inte svara på. Inte heller kan den svara 

på frågan om i hur många fall utvisning övervägs, då endast fall med utvis-

ning ingår. 

Eftersom datauttaget som studien baserar sig på består av samtliga lagfö-

ringar med utvisning i tingsrätt under den studerade perioden är materialet 

att betrakta som en totalundersökning (även om det avgränsats i tid). Signifi-

kans- och sambandsprövning av skillnader mellan olika grupper görs därför 

inte. När det gäller urvalet av personer med skyddsbehov som behandlas i 

kapitel 7, görs heller inte här några signifikanstester vid jämförelsen med 

totalpopulationen, då urvalet med tanke på det bortfall som uppstått inte kan 

göra anspråk på att vara representativt för hela den studerade perioden. 

För att lättare urskilja vissa trenders förlopp används i några fall i resul-

tatpresentationen glidande medelvärden, då med treårsmedeltal och centrerat 

glidande medelvärde. Sådana kan användas i de fall då man inte anser att det 

är lämpligt att göra något antagande om trendens matematiska form, t.ex. 

med hjälp av minsta kvadratmetoder. Istället räknar man här ut ett medelvär-

de av observationer som ligger nära varandra, vilket gör att slumpmässiga 

variationer år från år minskar och trenden blir tydligare (Andersson, Jorner & 

Ågren, 1994:170). Några nackdelar är bland annat att man samtidigt rensar 

bort en del av variationen i data samt att ett antal observationer i början och i 

                               
58 Grundenheten för denna studie är lagföringar där en tingsrättsdom förenats med utvisning. 
Denna skrivning blir emellertid ganska otymplig i löpande text, och vid sidan av denna används 
också begrepp som ”utvisningsbeslut”, ”utvisningar”, ”utvisningsdomar” och ”utvisade”. I de 
fall inget annat sägs, avses då lagföringar där en tingsrättsdom förenats med utvisning. 
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slutet av serien försvinner beroende på hur många års medeltal man använder 

sig av. I de flesta fall har jag därför valt att använda de absoluta talen i olika 

figurer. I några fall används dock även indexerade serier med ett gemensamt 

basår då de olika tidsserier som jämförs befinner sig på så olika nivå. Det in-

tressanta här är dock inte att jämföra nivåer utan utveckling över tid. 

5.2 Uppgifter från SCB 

Materialet från lagföringsregistret har kompletterats med uppgifter från Re-

gistret över Totalbefolkningen (RTB) från Statistiska Centralbyrån (SCB). 

SCB har lagt på uppgifter om senaste invandringsår, länskod och medbor-

garskap vid tiden för domen. Dessa uppgifter gör det möjligt att se vilka 

personer som var folkbokförda vid tiden för domen, hur länge de hade varit i 

Sverige innan de utvisades för brott och deras medborgarskap.  

Länskoden ger uppgift om personen var folkbokförd vid årets slut, och i 

så fall i vilket län. Personer som varit folkbokförda eller varit i landet under en 

del av året, men som inte var folkbokförda vid årets slut, har ingen uppgift om 

länskod. I matchningen har SCB tagit fram uppgift om senaste registrering av 

länskod före datum för dom.59 Detta betyder att det kan finnas fall i materialet 

där personen blivit folkbokförd samma år som domen föll. Eftersom de inte 

var folkbokförda vid årets slut föregående år räknas de i denna studie som ej 

folkbokförda. Möjligen underskattas därmed antalet folkbokförda något. 

Medborgarskap registreras för folkbokförda utländska medborgare. Samt-

liga i materialet som har en uppgift om medborgarskap, har också uppgift 

om länskod. Däremot finns det ett antal, 252 personer, med länskod som 

saknar uppgift om medborgarskap. Det kan bero på att i fall där medborgar-

skapet varit under utredning vid tiden för domen, registreras inte medborgar-

skapet förrän utredningen är klar (Samtal med Jalo, SCB 2007-07-04). 

5.2.1 Tilldelade personnummer och samordningsnummer 

Utländska medborgare som vistas i Sverige kan vara antingen folkbokförda 

eller inte folkbokförda. För att bli folkbokförd i Sverige och få ett person-

nummer krävs att man har för avsikt att vistas här under minst ett år och har 

ett gällande uppehållstillstånd i de fall det krävs. Om man har för avsikt att 

stanna i Sverige kortare tid än ett år, exempelvis som turist, affärsresande 

eller i väntan på uppehållstillstånd folkbokförs man inte. Hur många sådana 

                               
59 En person kan ha många händelser registrerade över tid i databasen, till exempel flera olika 
datum för folkbokföring och invandringsår, beroende på om man flyttat ut och in ur landet 
flera gånger. Här har urvalskriteriet varit att hämta den länskod som finns registrerad närmast 
i tid före datum för domen med utvisning. Länskoden registreras alltid vid årets slut, dvs. där 
personen var folkbokförd den 31 december (Samtal med Jalo, SCB, 2007-07-04). 
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personer som finns i landet vid olika tidpunkter finns det inga uppgifter om 

(von Hofer, 1994:3, SOU 2004:110, Johannesson, SCB, 2007-12-03). 

I en del fall kan så kallade korttidsinvandrare som inte folkbokförs tillde-

las ett samordningsnummer istället för ett personnummer. Det gäller t.ex. vid 

skatteregistrering (exempelvis om man bor i Danmark men arbetar i Sverige 

och ska betala skatt här utan att vara folkbokförd) och vid registrering i poli-

sens och rättsväsendets register. 

Från år 1967 då folkbokföringen datoriserades och fram till år 2000 be-

nämndes samordningsnummer som ”tilldelat personnummer”. Dessa tillde-

lade personnummer var uppbyggda som ett vanligt personnummer. De kan 

därmed inte skiljas från vanliga personnummer på något enkelt sätt. Detta 

ändrades år 2000, då man införde samordningsnummer istället. Dessa går 

lätt att skilja från ett vanligt personnummer eftersom man adderar talet 60 till 

födelsedatumet. En person som är född den 8 oktober 1965 får således siff-

rorna 651068 plus de fyra sista siffrorna. Frågan om tillfälliga personnum-

mer och samordningsnummer har fått relevans för problemen med bortfall 

för studien av domar, se avsnitt 5.5.1. 

5.3 Sammanställning av offentlig statistik 

Studiens registermaterial presenteras i relation till offentlig statistik för mot-

svarande tidsperiod från Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet, Statis-

tiska centralbyrån och Kriminalvården. En rad olika sammanställningar har 

gjorts av offentlig statistik över antal dömda, antal lagförda utländska med-

borgare, antal utländska medborgare som intas i anstalt, antal beviljade up-

pehållstillstånd på olika grunder samt in- och utvandringstrender. Några 

”färdiga” sammanställningar över detta har inte funnits till hands, utan de 

har skapats för studien med hjälp av exempelvis Migrationsverkets eller 

SCB:s offentliga uppgifter om antal beviljade uppehållstillstånd och antal 

invandrade olika år (vilket bland annat finns publicerat på myndigheternas 

hemsidor), publikationer med listor över lagförda utländska medborgare och 

kriminalvårdens årsböcker med antal utländska medborgare intagna i fängel-

se varje år. Data från sådana listor eller publikationer har kodats in, och se-

dan har tidsserier skapats även över dessa data. Detta för att kunna jämföra 

utvecklingen av till exempel antal utländska medborgare i landet med ut-

vecklingen av antal utvisade. 
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5.3.1 Utländska medborgare i kriminalstatistiken 

Uppgifter om lagförda utländska medborgare finns sammanställt av Statis-

tiska centralbyrån (SCB) mellan 1973 och 1993.60 Då samkördes löpande 

uppgifter från lagföringsregistret med folkbokföringen. 1994 fördes ansvaret 

för kriminalstatistiken över till Brottsförebyggande rådet (Brå). Därefter 

upphörde redovisningen av utländska medborgare i statistiken. För perioden 

efter 1993 har jag emellertid fått tillgång till aggregerade data från SCB över 

lagförda utländska medborgare.61 

5.3.1.1 Dold brottslighet och lagföringsrisk för utländska medborgare 

Något som är viktigt att komma ihåg i en studie som baserar sig på register-

data är det faktum att vi genom sådana data aldrig kan få en helt riktig bild 

av den ”verkliga” brottslighetens omfattning och utseende. Mörkertalet 

kommer alltid att finnas med som en faktor eftersom det bara är en del av 

alla brott som upptäcks/anmäls, och av denna del leder en ännu mindre del 

till lagföring. Det sker alltså en urvalsprocess genom hela systemet och det 

är svårt att veta vilka personer och vilka brott som inte kommer med i detta 

urval. En aspekt av detta som kan vara relevant för denna studie är frågan 

om diskriminering inom rättsväsendet. Eftersom utländska medborgare kan 

antas behandlas annorlunda inom rättskedjan än svenska medborgare, finns 

det risk att vi mäter ännu mer fel när det gäller utländska medborgares 

brottslighet. Det kan handla både om överrapportering och underrapportering 

av dessa personers brottslighet i statistiken i förhållande till svenska med-

borgare (von Hofer, 1994:2). Forskningen kring invandrares överrepresenta-

tion och eventuell diskriminering inom rättsväsendet är inte entydig, se ex-

empelvis Pettersson (2006:136f; 2008:320f), Kardell (2006:84f, 96f) och 

von Hofer (1994:2). 

Denna studie försöker dock inte mäta brottslighetens omfattning. De utvi-

sades brottslighet jämförs inte med någon annan grupps brottslighet. Under-

sökningen är en totalundersökning – samtliga tingsrättsdomar som förenats 

med utvisning är med i undersökningen (under den studerade tidsperioden). 

Risken att ha missat personer som fått en dom förenad med utvisning torde 

vara liten. Det skulle i så fall handla om felregistreringar i lagföringsre-

                               
60 Det har i denna studie inte varit möjligt att se hur många av dessa som lagfördes genom 
dom, dvs. exklusive strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Vad man kan se är dock att 
utländska medborgare och svenska medborgare tycks få andelsmässigt ungefär samma påfölj-
der under 1973-1993. Skyddstillsyn och åtalsunderlåtelse tycks vara lite vanligare bland 
svenskars lagföringar, och böter något vanligare för utländska medborgare (von Hofer, 
1994:10). Ungefär 40 procent av de svenska medborgarna lagfördes genom dom 1975-1993 
(BRÅ:s offentliga statistik). Om motsvarande siffra gäller för utländska medborgare betyder 
det att ungefär 40 procent av de lagförda utländska medborgarna lagfördes genom dom. 
61 Tack till Ulf Thorsson, SCB och Hanns von Hofer, Kriminologiska institutionen, Stock-
holms universitet. 
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gistret. Hur många det skulle kunna röra sig om finns inte möjlighet att uttala 

sig om här. 

Fokus i denna studie är heller inte att studera ”invandrares” brottslighet, 

eller orsaker till att denna eventuellt skulle skilja sig från ”svenskars”. Inte 

heller är fokus på varför eller i vilken utsträckning personer med flyktingsta-

tus eller motsvarande begår brott. Fokus ligger istället på själva utvisningsin-

strumentet, vilka som utvisats på grund av brott och för vilken typ av brotts-

lighet över tid. Problem med mätfel kring utländska medborgares brottslig-

het jämfört med ”svenskars” blir därmed inte centrala i denna studie. 

5.4 Lagföringar kontra fysiska personer i redovisningen 

Eftersom en person kan lagföras flera gånger, och alltså få en dom förenad 

med utvisning flera gånger, innebär det att en del personer förekommer flera 

gånger i materialet. Det totala antalet fysiska personer i materialet är därför 

lägre än antalet lagföringar, nämligen 13 735 personer.  

I de fall en person utvisas på grund av brott och sedan återkommer till 

Sverige ska man egentligen få samma tillfälliga personnummer eller sam-

ordningsnummer som man haft tidigare. Att detta sker hänger dels på att 

polisen/folkbokföringen verkligen kontrollerar om personen haft ett samord-

ningsnummer tidigare, dels på om personen lämnar sådana uppgifter om 

namn etc. så att det faktiskt går att hitta det gamla numret. Det är inte helt 

osannolikt att det kan finnas personer i materialet som kommit tillbaka till 

Sverige, fått ett nytt tilldelat personnummer/samordningsnummer, begått 

brott och utvisats på nytt. Det går inte att i materialet som studeras urskilja 

vilka dessa personer är eller hur många de är. 

I denna studie är huvudenheten antalet lagföringar (dömda personer brut-

to, en person kan lagföras flera gånger), och inte antalet dömda personer 

netto. Det beror på att det i de flesta fall är mer relevant att titta på antalet 

lagföringar. Ett exempel är andelen dömda kvinnor. En person kan ha två 

domar vid två olika år, och när man vill jämföra andelen dömda kvinnor 

olika år är det relevant att personen räknas två gånger. Det förekommer ock-

så att personer döms flera gånger under ett och samma år. Även i de fallen 

räknas antalet lagföringar. För att belysa hur materialet ser ut redogörs nedan 

för några relevanta aspekter av skillnaden mellan antalet lagföringar och 

antalet personer. 

De 14 550 lagföringarna motsvarar 13 735 olika personnummer.62 De all-

ra flesta, 13 042 personer eller 95 procent, förekommer bara en gång under 

                               
62 Nedan behandlas dessa som antal personer, men det kan som nämnts bland dessa finnas 
personer som fått olika samordningsnummer/tilldelade personnummer. Det exakta antalet 
fysiska personer som finns i materialet går därför inte att avgöra närmare än så här. 
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perioden, och hade alltså bara en dom (lagföring) förenad med utvisning.63 

693 personer (fem procent) hade två eller flera lagföringar förenade med 

utvisning. 103 av dessa hade två eller flera lagföringar förenade med utvis-

ning under ett och samma år.64 Fördelningen av hur många personer som 

hade en, två eller flera utvisningsdomar samt om de var under samma eller 

olika år redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Lagföringar där domen förenats med utvisning, per person, 1973-2003. 
Antal och procent. 
 

Lagföringar med utvisning Antal personer Procent 

   
1 lagföring 13 042 95 
   
2 lagf – två olika år 522 4 
2 lagf – samma år 84 <1 
   
3 lagf – tre olika år 57 <1 
3 lagf – två olika år 14 <1 
   
4 lagf – fyra olika år 10 <0,1 
4 lagf – tre olika år 1 <0,01 
4 lagf  – två olika år 1 <0,01 
   
5 lagf – fyra olika år 2 <0,1 
   
9 lagf – nio olika år 1 <0,01 
   
16 lagf – samma år 1 <0,01 
   

Summa 13 735 100 

5.5 Materialet för delstudien om skyddsbehov 

I den andra delstudien har som tidigare nämnts en mindre grupp bland de 

utvisade studerats för sig. Det gäller personer som vid tiden för domen hade 

status som flykting eller motsvarande. Gruppen studeras dels med avseende 

på samma variabler som hela gruppen utvisade, dels görs en studie av själva 

domen samt yttrandet från Migrationsverket/Statens invandrarverk angående 

eventuella verkställighetshinder för utvisningen.  

I denna grupp ingår personer som fått uppehållstillstånd i Sverige som: 

  

                               
63 En person kan ha andra tidigare (och/eller senare) domar som inte förenats med utvisning. 
Fördelning över tidigare domar redovisas under 6.11. 
64 Här utgör årtal för domen grunden för redovisningen, inte om det gått ett helt kalenderår 
mellan domarna. Fler personer kan alltså ha två eller fler utvisningsdomar inom loppet av ett 
kalenderår. Observera också redovisningen i Tabell 3, där en person exempelvis kan ha tre 
lagföringar med utvisning under två olika år. Två av dessa tre utvisningar var då alltså under 
samma årtal. En person har 16 tingsrättsdomar med utvisning under ett och samma år och 
måste betraktas som ett undantag i sammanhanget. 
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 konventionsflykting  

 skyddsbehövande i övrigt (infördes 1997) 

 krigsvägrare (utgick 1997) 

 de-facto-flykting (utgick 1997) 

 kvotflykting 

Definitionen av vilka som ska betraktas som flyktingar eller motsvarande, 

och som därmed kommit med i urvalet, kan tyckas både alltför vid och allt-

för snäv. Definitionen kan tyckas snäv eftersom de personer som valts ut 

bara är sådana som beviljats uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl och 

därmed i lagens mening är flyktingar eller motsvarande, och inte personer 

som i en vidare bemärkelse skulle kunna betraktas som människor på flykt. 

Det finns ju som tidigare diskuterats en diskrepans mellan människors behov 

att lämna sina hem och länder och de kriterier som satts upp för vem som ska 

betraktas som en flykting i lagens – och Genèvekonventionens mening (se 

avsnitt 4.5.5). Endast personer som erkänts som flyktingar eller motsvarande 

av staten Sverige, har valts ut ur populationen med samtliga utvisade. Detta 

kan ses som en svaghet i hela grunddefinitionen, eftersom man exempelvis 

missar alla de personer som har flyktingliknande skäl, men som till exempel 

fått uppehållstillstånd grundat på humanitära skäl. Bland dem kan det också 

finnas personer som fått stanna i Sverige på grund av skyddsskäl i en vidare 

bemärkelse, exempelvis sådana där det vore inhumant att sända tillbaka dem 

till hemlandet. Personerna inom gruppen som fått uppehållstillstånd grundat 

på humanitära skäl, skulle jag ändå vilja hävda är en bredare kategori som 

inte bara innehåller personer för vilka det kan tänkas finnas verkställighets-

hinder, och för att fånga just diskussionen kring verkställighetshinder har det 

varit mer relevant att här begränsa urvalet till grupperna som nämnts ovan. 

Dessutom är Sverige ett av de länder som beviljar en mycket liten andel 

uppehållstillstånd som konventionsflyktingar (se avsnitt 4.5.5). Om en per-

son klassats som konventionsflykting i Sverige torde han eller hon därmed 

ha klarlagt sitt skyddsbehov mycket bra – och det borde därmed inte råda 

någon större tvekan kring om personerna ”egentligen” hade skyddsbehov. 

Men definitionen för urvalet av personer kan också tyckas för vid. Varför 

inte begränsa det till just konventionsflyktingar, då detta är den grupp som 

omfattas av och har en särställning inom det internationella regelverket kring 

mänskliga rättigheter och flyktingregimen som beskrivits i avsnitt 4.5? Även 

i den svenska lagstiftningen kring utvisning har konventionsflyktingar en 

särskild ställning (se avsnitt 2.4). Motivet till att ta med även personer som 

under den studerade perioden haft uppehållstillstånd som krigsvägrare, de 

factoflyktingar, kvotflyktingar och skyddsbehövande i övrigt, hänger ihop 

med hur lagstiftningen kring verkställighetshinder är utformad. Ingen person 

– klassad som flykting eller inte – får skickas tillbaka till ett land där hon 

eller han riskerar allvarlig förföljelse eller fara för sitt liv. Principen om non-

refoulement är absolut och finns omformulerad som regler kring verkställig-
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hetshinder i vår lagstiftning. Jag menar att även personer som haft uppehålls-

tillstånd på dessa övriga skyddsgrunder, är personer där man skulle kunna 

anta att frågan om verkställighetshinder torde vara aktuell för domstolen att 

ta ställning till. När rätten bedömer frågan om utvisning ska man ta hänsyn till 

eventuella verkställighetshinder och även en person som har uppehållstillstånd 

som skyddsbehövande i övrigt eller på övriga utvalda grunder, är sådana där 

man skulle kunna förvänta sig att det just finns anledning att ta ställning till 

reglerna om non-refoulement. Det skulle det eventuellt kunna finnas även 

bland personer som fått uppehållstillstånd grundat på humanitära skäl, men det 

skulle bland dessa vara svårare att skilja ut just dem där frågan om verkställig-

hetshinder kopplat till risk för förföljelse e. dyl. skulle vara aktuell. 

I uttaget från lagföringsregistret med samtliga som fått en tingsrättsdom 

förenad med utvisning 1973-2003 finns inga uppgifter om vilken typ av up-

pehållstillstånd personerna hade vid tiden för domen. För att göra det möjligt 

att se om det bland dem som utvisats på grund av brott finns personer med 

flyktingstatus eller motsvarande kompletterades materialet från lagföringsre-

gistret med uppgifter från Migrationsverket (MIV) över tillståndsgrunder för 

uppehållstillstånd. Det kan förutom flyktingskäl exempelvis röra sig om att 

man fått uppehållstillstånd på grund av anhöriganknytning, humanitära skäl, 

för arbete eller studier. Vid matchningen av lagföringsregistret med MIV:s 

register har dessvärre en rad bortfallsproblem uppstått, problem vars orsaker i 

sin helhet inte gått att klarlägga. Bortfallets omfattning beskrivs dock nedan. 

5.5.1 Bortfall och problem vid matchning med MIV:s register 

När personnumren från lagföringsregistret skulle matchas med MIV:s regis-

ter uppstod alltså ett stort bortfall. Av de ursprungliga 14 550 lagföringarna 

har MIV lagt på uppgifter på 3087 personer. En hypotes var att det var de ej 

folkbokförda personerna som fallit bort vid matchningen. En stor del av per-

sonnumren i uttaget från lagföringsregistret från Brå är som tidigare nämnts 

så kallade tilldelade personnummer och samordningsnummer. Ett sådant får 

en utländsk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige men som begått 

brott och fått en dom förenad med utvisning. De tilldelade personnum-

ren/samordningsnumren ger då ingen träff i sökningen. Vid en jämförelse 

med uppgifterna om folkbokföring från SCB stämmer dock inte denna hypo-

tes helt. Bland de 3087 personer som har någon uppgift pålagd från MIV, är 

det 1223 stycken som saknar uppgift om länskod från SCB, och alltså inte 

var folkbokförda vid tiden för domen. MIV tycks därmed ha fått träff på 

även ej folkbokförda personer.65 Att bortfallet som uppstod vid matchningen 

med MIV enbart skulle bestå av icke folkbokförda personer tycks alltså inte 

stämma. Hur detta kommer sig har inte närmare gått att klarlägga. 

                               
65 Om detta var personer som folkbokförts under samma år som domen, men inte hunnit 
räknas som folkbokförda i denna studie har inte varit möjligt att se (se vidare avsnitt 5.2). 
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Den variabel som främst är av intresse för denna studie är dock den om 

tillståndsgrund vid tiden för domen. Bland de personer som MIV fick träff 

på finns denna uppgift för 1041 personer. För dessa personer har det alltså 

varit möjligt att se vilken typ av uppehållstillstånd de hade vid tiden för do-

men, dvs. om de var i Sverige på grund av familjeband, skyddsskäl, arbete, 

studier etc. när de fick domen med utvisning. 

Bortfallsstegen kan beskrivas så här: 

 

 Ursprungsmaterialet innehåller 14 550 lagföringar, vilket är samtliga 

lagföringar där en tingsrättsdom förenats med utvisning 1973-2003. 

 Vid matchning med MIV:s register kunde man lägga på uppgifter 

på 3087 av dessa personer. 

 Bland dessa 3087 personer finns uppgift om tillståndsgrund för 

1041 personer. 

Det är därmed 11 463 fall där Migrationsverket inte lagt på någon uppgift. 

De flesta av dessa, 9646 personer var enligt SCB inte folkbokförda vid tiden 

för domen. Bland dem torde det inte finnas personer som vid tiden för do-

men haft uppehållstillstånd grundat på flyktingskäl eller motsvarande, då 

sådana personer bör ha varit folkbokförda. 1817 personer var folkbokförda 

och bland dessa skulle det kunna finnas personer med flyktingstatus eller 

motsvarande som av någon anledning inte kommit med i matchningen med 

MIV:s register.  

Bland de 3087 personer som fått någon uppgift pålagd från MIV är det 

alltså endast 1041 som har någon uppgift om tillståndsgrund vid tiden för 

domen, dvs. där det varit möjligt att se om personen hade flyktingstatus eller 

motsvarande. Orsaken till varför just uppgiften om tillståndsgrund saknas för 

övriga har inte heller det helt gått att klarlägga. En orsak torde dock vara 

gallringen av MIV:s register. Migrationsverket har vissa rutiner för gallring 

ur sina databaser. Före 1995 gallrades alla personer ur MIV:s register som 

antingen varit svenska medborgare i två år (torde ej vara relevant när det 

gäller flyktinggruppen, men skulle i så fall gälla flyktingar som utvisats och 

senare återvänt till Sverige och blivit svenska medborgare), personer som 

varit avlidna sedan två år (torde inte heller vara relevant eftersom det verkar 

osannolikt att MIV känner till om en utvisad flykting har avlidit) eller som 

inte haft något gällande uppehållstillstånd på åtta år. Det är denna sista 

omständighet som troligen står för den största delen av det interna bortfallet 

där MIV kunnat lägga på någon uppgift, men inte tillståndsgrund. De gallra-

de personerna finns bara kvar i registret med dossiernummer, kön, medbor-

garskap och namn. De saknar däremot uppgift om tillståndsgrund, dvs. på 

vilken grund de fått uppehållstillstånd – till exempel av familjeband, skydds-

skäl, arbete eller studier. Dessa personer finns alltså med i det uttag som gjorts, 

men uppgift om tillståndsgrund saknas på dessa. Detta får konsekvenser för 
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det bortfall som uppstått, eftersom det bland de gallrade kan finnas personer 

med flyktingstatus vilket är relevant för delstudien om flyktinggruppen. 

Efter 1995 ställs personerna av istället för gallras. Detta enligt samma 

principer som ovan. För de avställda personerna finns dock uppgiften om 

tillståndsgrund kvar och man kan därmed se om de fått uppehållstillstånd 

som flykting, eller av andra skäl. Personer som utvisas på livstid ska enligt 

uppgift aldrig gallras ur registren och heller inte ställas av (samtal och mail 

med Andersson, MIV, oktober och november 2005). Detta skulle kunna vara 

en orsak till att det trots gallringen före 1995 finns med personer med flykting-

status eller motsvarande från tidigare år i det studerade materialet. Å andra 

sidan verkar det märkligt med tanke på att ungefär 60 procent av de återfunna 

personerna hade en utvisning på livstid, och man borde rimligen ha fått träff 

på fler personer tidigare i materialet om detta var den enda förklaringen. 

Det går därmed inte att säga att den grupp av flyktingar eller motsvarande 

som behandlas i delstudien om flyktinggruppen är representativ för samtliga 

flyktingar som utvisats på grund av brott under dessa 31 år. Bortfallet av 

flyktingar eller motsvarande kan vara stort, särskilt före 1995. Bland de 1817 

som var folkbokförda men som inte fått någon uppgift pålagd från MIV kan 

det finnas personer med flyktingstatus, liksom bland de personer som saknar 

uppgift om tillståndsgrund. Det skulle alltså teoretiskt kunna finnas några, 

lika många eller fler personer med flyktingstatus eller motsvarande än de 

som återfunnits, personer vars profil vad gäller brottslighet, påföljder, straff-

tider etc. skiljer sig från dem som de facto återfunnits i materialet. Delstudi-

en gör därmed inga anspråk på generaliserbarhet.  

Det kan här vara relevant att tillägga att de förväntade utfallen – grövre 

brott, längre strafftider, fler fängelsedömda, fler tidigare brott etc. för flyk-

tinggruppen än för alla som utvisas – stämmer väl med resultaten i denna 

studie. Flyktingar eller motsvarande ”bör” vara en mer belastad grupp efter-

som de har ett starkare skydd mot utvisning än övriga.66 

5.6 Material och metod för studien av domar och 

yttranden 

Uppgift om tillståndsgrund har alltså endast återfunnits i 1041 fall. Bland dem 

hade 282 personer status som flykting eller motsvarande vid tiden för domen. 

Det är denna grupp som utgör grunden för analysen i kapitel 7 och 8, om utvi-

sade med skyddsbehov. För denna grupp görs också en analys av tingsrätts-

domarna, samt av yttrandena från Migrationsverket/Statens invandrarverk. 

Tingsrättsdomarna för de 282 personerna beställdes från respektive tings-

rätt. Av dessa valdes först 221 domar ut, nämligen domar mellan 1990 och 

                               
66 Se vidare avsnitt 2.4 och 7.7. 
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2003. Detta urval motiveras av två aspekter, dels av en lagändring 1989, dels 

av de bortfallsproblem som finns i studien. När det gäller bortfallet bland 

tillståndsgrunder vid tiden för domen, är det troligen minst från 1990-talet 

och framåt (se ovan),67 varför det av det skälet är relevant att starta från bör-

jan av 1990-talet. I och med införandet av den nya utlänningslagen 

(1989:529) ska domstolen när den överväger utvisning ta hänsyn till om det 

finns verkställighetshinder, t.ex. politiska eller andra hinder för utvisningen. 

I lagen (1989:529) infördes år 1989 en 12 § som säger: ”När en fråga om 

avvisning eller utvisning prövas skall hänsyn tas till om utlänningen på 

grund av bestämmelserna i 8 kap. 1-4§§ inte kan sändas till ett visst land 

eller om det annars finns särskilda hinder mot att avgörandet verkställs.” 

(Wikrén & Sandesjö, 2002:243). Verkställighetshinder ska alltså hädanefter 

prövas redan då man beslutar om utvisningen. I och med 1989 års utlän-

ningslag infördes också i utlänningsförordningen (1989:547) en skyldighet 

för domstolen att om man antar att det kan finnas verkställighetshinder, in-

hämta ett yttrande från Migrationsverket/Statens invandrarverk. Detta hade 

tidigare inte varit någon skyldighet (Ds 2002:41). En studie av domar och 

yttranden från Migrationsverket/Statens invandrarverk är därför relevant att 

ta sin startpunkt i och med dessa förändringar. Eftersom det eventuellt kan 

finnas en eftersläpning i tillämpningen av bestämmelserna (t.ex. i arbetet 

med att begära in yttranden) har inte 1989 tagits som startpunkt utan 1990. 

Bland de 221 domar som återfunnits mellan åren 1990 och 2003 finns 

fyra fall där något varit fel antingen i lagföringsregistret eller hos tingsrätter-

na, och tingsrätten har därför inte kunnat återfinna domen (till exempel att 

man registrerat fel målnummer i lagföringsregistret). Kvarstår gör 217 do-

mar som utgör underlaget för analysen av tingsrättsdomar och yttranden. 

För dessa 217 domar beställdes även yttrandet från Migrationsver-

ket/Statens invandrarverk, i de fall det fanns ett sådant. Sådana yttranden 

finns i så fall normalt som bilaga till domen. De 217 domarna har kodats in i 

statistikprogrammet SPSS utifrån de aspekter som varit relevanta för studien. 

5.6.1 Textanalysen 

I kapitel 8 studeras således texter i form av dels domar från tingsrätter runt 

om i landet, dels yttranden från Migrationsverket/Statens invandrarverk. 

Utgångspunkten är att dessa texter kan säga något om den sociala praktiken 

kring utvisning på grund av brott, dvs. vad som inledningsvis beskrevs som 

”mikronivån”. Denna del av studien utgörs av en form av textanalys, kanske 

bäst beskriven som en form av innehållsanalys (se t.ex. Bergström & Boréus, 

2005:45-48), där syftet är att identifiera förekomsten av vissa argument och 

försöka tematisera dem efter innehåll. Det handlar om att identifiera textav-

snitt och argument som handlar om exempelvis vilka skäl som anges för 

                               
67 Troligen åtta år före 1995, dvs. från 1987 och framåt. 
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utvisningen, om verket i yttrandet finner hinder mot verkställighet eller inte 

och i så fall vilka skäl som anges för denna slutsats. Det handlar också om 

eventuella risker vid återsändande eller verkställighetshinder diskuteras och i 

så fall inom vilka olika teman, om anknytningsaspekter diskuteras, om dom-

stolen följer rekommendationen i yttrandet etc. 

Att detta på flera sätt kan betraktas som en kvantitativ innehållsanalys (för 

olika sätt att se på tolkning, mening och innehållsanalys, se vidare Bergström 

& Boréus, 2005:23ff, 44), utesluter inte att analysen till stor del består av 

tolkning av textens innebörd. Det primära målet har visserligen inte varit att 

söka efter olika typer av latent innehåll i texten, utan snarare att tematisera 

det manifesta innehållet. Men det innebär inte bara en kvantitativ beräkning 

av hur många gånger vissa begrepp eller teman förekommer, utan utgångs-

punkten har varit explorativ i den meningen att det varit centralt att försöka 

hitta teman i texten kring de aspekter och frågeställningar som varit centrala 

för studien. En sådan tematisering innebär i högsta grad att texten måste 

tolkas, en tolkning som inte är fri från min egen förförståelse kring ämnet. 

Att jag väljer eller har förmåga att se visa teman i texten har att göra med 

min förförståelse, och förförståelsen har också styrt vilka frågor jag ställer 

till texten utifrån avhandlingens syften. De tematiseringar och indelningar 

som uppstått har växt fram under arbetet med texterna och har alltså inte 

varit på förhand givna. 

Texter, som en form av dokument, kan sägas vara sociala produkter som 

skapas i enlighet med vissa regler inom ramen för vissa strukturer och dis-

kurser (Prior, 2003:13). De är skapade i en viss verksamhet med vissa syften 

i en viss tid, en viss plats och ingår i en viss diskurs (Hellspong & Ledin, 

1997:62). De texter som studeras här i form av domar och yttranden är inte 

skapade i ett vakuum. Det finns både en eller flera sändare och mottagare 

som påverkar innehållet och formen, och texterna har kommit till inom ra-

men för en kontext som inte bara är kulturell, organisatorisk eller samhälle-

lig utan också textuell. Till exempel följer utformningen av dem andra tidi-

gare texter i samma genre och de är därmed del i en textlig tradition. Både 

domarna och yttrandena följer i mångt och mycket en mall för hur sådana 

texter tidigare formulerats. Det finns därmed en tydlig vertikal intertextuali-

tet i dem (Hellspong & Ledin, 1997:56). Domarna och yttrandena är också 

präglade av en horisontell intertextualitet där de har förbindelser med andra 

texter och genrer (Hellspong & Ledin, 1997:57f) – i detta fall exempelvis 

med lagstiftning, vägledande beslut, personakter, vittnesmål etc. I Hellspong 

och Ledins mening för texten en dialog med andra texter (Hellspong & Le-

din, 1997:56), vilket i det här fallet bland annat kan ses i form av hänvis-

ningar till olika lagrum, bedömningar av situationer i olika länder och lev-

nadsbeskrivningar över den dömde från andra myndigheter. 

Som Repstad påpekar, när det gäller studier av dokument av olika slag, är 

det inte alla händelser som skrivs ner (Repstad, 1993:80). I domstolsproces-

sen kan man anta att det finns skeenden och delar av samtalen som inte ned-
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tecknas i själva domen. Det är ju inte ett ordagrant referat av huvudförhand-

lingen, utan ett dokument sammanställt i efterhand, som en form av sam-

manfattning av domstolens slutsatser och tolkningar av brottshändelser och 

personliga omständigheter. Att analysera domar innebär att mycket av det 

som faktiskt sker inom huvudförhandlingen förblir osynligt. Domarna kan 

därmed inte bara sägas spegla en verklighet, utan är också en text som kon-

struerar denna verklighet (Hellspong & Ledin, 1997:31). 

Domarna och yttrandena som studeras är texter som produceras av någon, 

för någon. Avsändaren är myndigheten som ska beskriva, värdera och beslu-

ta om fenomen som händelseförlopp, skuld, ansvar, straff, trovärdighet och 

utvisning. Domarna och yttrandena är till sitt innehåll både deskriptiva och 

värderande och kan ses som en form av kollektiva, institutionella produkter 

som skrivs på uppdrag av olika myndigheter. En beställare kan sägas ha 

formulerat textens mål, medan någon annan skrivit själva texten utifrån en 

bestämd mall eller förlaga. Denna ”kollektiva” avsändares motiv och ut-

gångspunkter påverkar vad som får vikt och inte i texten och styr dess inne-

håll (Repstad, 1993:81; Hellspong & Ledin, 1997:32). 

Vidare kan de domar som studeras ses som en form av vad Hellspong och 

Ledin kallar negativa språkhandlingar, vilket hänger samman med domens 

funktion som beslut. Texter i form av negativa språkhandlingar tar inte hän-

syn till mottagarens önskemål, utan reglerar hans eller hennes handlingar 

även mot personens vilja. De inskränker därmed motpartens handlingsut-

rymme (Hellspong & Ledin, 1997:165-166), vilket är en tydlig funktion hos 

de texter som studeras här. Det finns i domarna en ambition att både beskriva 

verkligheten och att styra människors handlande framåt i tiden. Detta hänger 

också ihop med den maktaspekt som präglar produktionen av dessa texter, där 

avsändaren har mycket stor makt över texten och dess effekter. Det är avsän-

darens version av vad som är viktigt och relevant som utgör texten, och det är 

alltså också avsändarens version av verkligheten som jag analyserar. Det är nu 

också en av ambitionerna med studien – att just studera hur dessa avsändare 

resonerat och vilket utrymme de gett frågan om verkställighetshinder.  

Det är som sagt inte alla händelser som skrivs ner, och det är heller inte 

allt som skrivits ner som sedan tas tillvara (Repstad, 1993:80). I analyspro-

cessen måste jag som forskare tolka de domar och yttranden jag studerar. I 

den processen kommer jag att fokusera bara på vissa delar och på en mycket 

liten del av alla perspektiv och möjliga tolkningar som skulle kunna göras av 

samma text. Texterna kan sägas ha en innehållspotential som innebär olika 

möjliga betydelser, där vissa betydelser blir aktuella och intressanta i olika 

situationer (Hellspong & Ledin, 1997:115). Jag som läsare blir genom min 

tolkning också en medskapare till texten, inte bara en mottagare (Hellspong 

& Ledin, 1997:220; Prior, 2003:16). Dessutom kan mottagaren av en text 

rent generellt till och med påverka texten innan den skrivs, genom att vara en 

potentiell läsare som texten riktas till och anpassas för (Prior, 2003:16f). 

Detta gäller kanske inte så tydligt mig som forskare i relation till de texter jag 
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studerar här, eftersom de förmodligen inte är skrivna med en framtida textana-

lyserande forskare i åtanke. Men i en bredare bemärkelse är ändå domar och 

yttranden offentliga dokument som är producerade för mig som medborgare, 

som läsare av svensk text, som tillhörande en intresserad allmänhet. 

Olika läsare gör olika tolkningar, och även samma person kan göra olika 

tolkningar vid olika tillfällen. Det finns därmed vissa tolkningsförutsättning-

ar som präglas av läsarens förförståelse. Till exempel har jag som läsare ett 

eget läsmål som handlar om vad jag vill med mitt läsande och påverkar hur 

jag närmar mig texten. Detta läsmål påverkar också min lässtrategi. Man kan 

säga att jag som läsare har min egen tolkningshorisont som bland annat styrs 

av mina läsmål, strategier och min förförståelse. Själv kan jag antagligen inte 

heller överblicka hela textens tolkningspotential (Hellspong & Ledin, 

1997:224-226). När jag närmar mig dessa domar och yttranden gör jag det 

utifrån min egen förförståelse som dels hänger samman med hela den person 

jag är och det sammanhang jag lever i, men också mer specifikt utifrån de 

frågor och infallsvinklar som jag velat belysa i den här studien. Jag läser 

domarna som icke-jurist, som icke-dömd, med mycket begränsad kunskap 

om rättsprocessen och bedömningar av utvisningsfrågor och verkställighets-

hinder i praktiken. Jag läser dem utifrån vad jag förstått av svensk lagstift-

ning och internationella konventioner på området, och jag läser med ett täm-

ligen specifikt läsmål att identifiera vissa teman kring verkställighetshinder 

och risker för den dömde vid en utvisning. En annan förförståelse, fråge-

ställning och tolkningshorisont hade helt säkert gett andra tolkningar och 

visat andra aspekter av textens tolkningspotential. 

Först gjordes en genomläsning av ett mindre antal domar och yttranden för 

att skapa en bild av var i domen och på vilket sätt utvisningsfrågan togs upp. 

Utifrån denna läsning och studiens frågeställningar skapades ett antal variabler 

med relevans för utvisningsfrågan och frågan om personens skyddsbehov. De 

olika kategorierna i dessa variabler (variabelvärdena) utökades under kodning-

ens gång, då till exempel nya motiveringar dök upp i Migrationsver-

kets/Statens invandrarverks yttranden eller domarna allteftersom fler domar 

lästes. Det har därmed skett en växelverkan mellan kodning och läsning. 

De tematiseringar som jag valt att bygga analysen kring har inte varit helt 

självklara. Ofta kan till exempel flera skäl till utvisning anges i domen, eller 

flera skäl i yttrandet till varför Migrationsverket/Statens invandrarverk inte 

anser att det finns verkställighetshinder. Det har ibland varit svårt att avgöra 

hur olika teman/indelningar ska avgränsas och vad som är det centrala i ett 

visst fall. Ibland måste man leta information på olika ställen i en dom, vilket 

kan göra det svårt att avgöra i vilken mån uppgifterna legat till grund för 

bedömningen eller endast fungerat som bakgrundsinformation som rätten 

sedan inte fäst så stor vikt vid. De teman som presenteras är därmed min, som 

utomståendes, tolkning av vad som varit centralt i ett visst fall och vad tings-

rätten lagt vikt vid. En annan metod – till exempel deltagande observation vid 
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rättegångar av denna typ eller intervjuer med handläggare på Migrationsverket 

– hade möjligen gett en annan bild av vad som är centralt. 

Jag stötte i min läsning på samma problem som Granström hade i en helt 

annan studie (Granström, 2006:246), nämligen att materialet från tingsrätter-

na i många fall är så pass kortfattat att det sällan funnits längre resonemang 

kring olika motiv för utvisningen. Detta är enligt Granström vanligt i avgö-

randen i lägre instans och att det därför kan vara svårt att förstå vad domsto-

len lagt vikt vid i bedömningen (Granström, 2006:239). Jag kan dock tycka 

att detta i så fall är en intressant iakttagelse i sig, mot bakgrund av att både 

den dömde och en bredare allmänhet väl bör kunna förstå vad ett beslut om 

straff eller utvisning grundats på i en viss dom. I vad mån detta betyder att 

frågan även muntligen är frånvarande i processen eller om det är ett uttryck för 

att resonemang inte nedtecknas i domen, kan jag inte svara på här. 

I redovisningen av olika teman i analysen har jag valt att ta med uppgifter 

om hur många gånger ett visst tema förekommer i materialet. Skälet till att 

ange antalet domar eller yttranden i olika kategorier är för att skapa en upp-

fattning av ungefär hur ofta något förekommer. Däremot kan det inte ses 

som en helt objektiv kvantitativ beräkning, då indelningen som tidigare 

nämnts baseras på min tolkning av materialet och det inte varit självklart hur 

texternas teman ska avgränsas. 

Denna del av avhandlingen kan beskrivas som ett sätt att närma sig de av-

vägningar som gräsrotsbyråkraterna måste göra mellan rättighets- och kon-

trollpolitik som beskrivits tidigare i texten. Den kan också i förlängningen 

ses som ett försök att närma sig den gränsstation där grindvakterna i form av 

domstolens gräsrotsbyråkrater är i aktion, vilken jag diskuterade i avsnitt 4.6. 

Gräsrotsbyråkraternas beslut avgör vilka utlänningar som ses som önskvärda 

och inte, vilka som är reformerbara och inte. Men någon egentlig studie av 

olika utfall av den tidigare beskrivna balansakten är det nu inte. I materialet för 

denna studie ingår bara personer som faktiskt fått sin tingsrättsdom förenad 

med utvisning. Samtliga fall som studeras är alltså sådana där gräsrotsbyråkra-

terna låtit kontrollpolitiken väga tyngst och man inte ansett att personens even-

tuella skyddsbehov motiverat att inte utvisa personen. I dessa fall har man 

alltså skyddat brottsoffer och samhälle genom att förbjuda personen att vistas i 

Sverige. I många av de fall som studeras här, vilket kommer att visa sig, utvi-

sas också personen mot bakgrund av ett yttrande från Migrationsverket/Statens 

invandrarverk där det sägs att personen inte längre är i behov av skydd. 

I avhandlingen studeras bara fall där utfallet blev utvisning och jag har 

därmed inte haft tillgång till någon jämförelsegrupp där utfallet inte blev 

utvisning. Jag menar dock att gruppen som fått en dom förenad med utvis-

ning trots tidigare skyddsbehov är relevant att studera i sig, även i relation 

till vad som tidigare diskuterats kring balansakten och gräsrotsbyråkraternas 

beslut. När det gäller personer som vid tiden för domen hade uppehållstill-

stånd grundat på flyktingskäl eller andra skyddsbehov, tänker jag mig att 

frågan om verkställighetshinder torde ha varit en aktuell fråga inom ramen 
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för domstolsprocessen. Man skulle kunna tänka sig att denna fråga fått ut-

rymme under rättegången eftersom domstolen ska utföra avvägningen mel-

lan eventuella skyddsbehov för individen och statens intresse att inte ha kvar 

dessa personer i landet. I de fall där domstolen förenat domen med utvisning 

– de fall som studeras här – skulle man vidare kunna tänka sig att det är fall 

där just motiveringen av utvisningen torde vara tydligare och mer omfattan-

de än i fall där domstolen valt att inte bifalla yrkandet om utvisning. Efter-

som utvisningen är en ingripande åtgärd och ett beslut som dessutom fattas 

mot bakgrund av ett tidigare skyddsbehov, är detta fall där man kan förvänta 

sig att diskussionen kring verkställighetshinder och motivet för utvisningen 

diskuteras tydligt. I fall där personen inte utvisas torde detta inte behöva 

motiveras i lika hög grad eftersom inte någon ytterligare ingripande åtgärd 

vidtas för personen förutom själva straffet. Därmed menar jag att det är rele-

vant att studera resonemangen kring verkställighetshinder, motiv för utvis-

ningen och eventuella risker vid återsändande för just denna grupp. Det vore 

dock intressant att även studera fall där utvisning övervägts men utfallet inte 

blev utvisning, men detta får lämnas till vidare forskning. 

De domar som studerats kommer från hela landet. Nedan presenteras hur 

de fördelar sig över storstäder och övriga landet. 

Tabell 4. Geografisk fördelning av studerade domar med flyktingar eller andra 
skyddsbehövande, 1990-2003. 
 

 Antal domar Procent 

Tingsrätter i Stockholm 

inkl. Stockholms tingsrätt,  

samt Huddinge, Sollentuna, Södra Roslagens,  

Handens och Solna tingsrätter 

76 35 

Göteborgs tingsrätt 41 19 

Malmö tingsrätt 19 9 

Övriga landet 81 37 

Totalt 217 100 

5.7 Etiska aspekter 

En studie av denna karaktär innebär att man studerar uppgifter som är käns-

liga för den studerade populationens personliga integritet. Uppgifter om 

brottslighet och flyktingskap är känsliga, och det är av yttersta vikt för den 

enskilde att dessa uppgifter inte sprids. Särskilt gäller detta uppgift om flyk-

tingskap, där flyktingskapet kombinerat med uppgift om medborgarskap kan 

leda till att initierade personer kan lista ut exempelvis politisk hemvist.  Det-

ta innebär alltså en rad etiska problem, eftersom analysen av datamaterialet 

innebär kränkningar av den personliga integriteten. Alla som ingår i studien 

garanteras dock anonymitet och inga uppgifter som kan kopplas till enskilda 

individer redovisas i resultatframställningen. Datamaterialet har efter match-
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ning med Migrationsverkets och SCB:s register avidentifierats före bearbet-

ning. Det innebär också att jag i framställningen valt att inte redovisa doms-

nummer för de domar som studerats, utan enbart det löpnummer personen 

fått i databearbetningen.68 

Under den studerade tidsperioden utvisades närmare 14 000 personer på 

grund av brott. Det har inte inhämtats något samtycke från dem som ingår i 

studien. En stor del av dem som utvisats på grund av brott befinner sig san-

nolikt inte längre i Sverige. Studien löper också över 31 år. Att försöka in-

hämta ett samtycke från en så stor grupp skulle innebära stora svårigheter 

både ur tidsmässiga och ekonomiska aspekter. För att hitta personerna skulle 

det krävas en mycket omfattande uppsökningsprocess som i många fall inte 

heller skulle vara genomförbar, då det inte finns uppgift om ny adress efter 

utvisningen. En sådan uppsökningsprocess skulle i många fall också kunna 

innebära ytterligare kränkningar av den personliga integriteten för de berörda 

personerna. I de fall personerna har börjat ett nytt liv i något annat land (eller 

i Sverige) är det inte säkert att omgivningen vet om deras bakgrund. I vissa 

fall skulle det rentav kunna vara farligt för personen, om han eller hon är 

flykting eller har problem med regimen/andra grupper i sitt hemland.   

De problem som finns måste dock vägas mot det allmänintresse som finns 

i att studera effekterna av integritetskränkande ingripanden, som utvisning, 

som olika grupper utsätts för. En reaktion jag ibland stött på inför frågan om 

utländska medborgare som begår brott och utvisas, är att ”de får väl skylla 

sig själva, de hade inte behövt begå brott”. Det är naturligtvis en möjlig 

ståndpunkt. Men om den skulle motivera att inte studera en ingripande sank-

tion som utvisning på grund av brott eller motivera att inte försöka se denna 

praktik – som fenomen – utifrån ett antal möjliga utkikspunkter och vilken 

roll fenomenet har i samhället, ja då skulle det finnas en rad företeelser som 

vi alls inte borde studera. Straff till exempel. Jag menar att det är viktigt att 

ta reda på i vilken utsträckning och under vilka förutsättningar människor 

utvisas från Sverige och vilka avvägningar som görs mellan personers behov 

av fristad och intresset av att inte ha kvar utländska medborgare som begått 

brott i landet. Sverige har skrivit under en rad konventioner och bindande 

fördrag som ska skydda de mänskliga rättigheterna, däribland flyktingars rätt 

till fristad i vårt land. Utvisning är ett av de yttersta medlen vi tar till mot 

personer som inte anses önskvärda här, och utifrån ett rättighetsperspektiv är 

det mycket angeläget att belysa tillämpningen av detta fält inom kriminal- 

och migrationspolitiken. 

                               
68 Projektet har etikgranskats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
2004-04-05. Ett tillägg till etikprövningen gjordes år 2006 och godkändes av samma etikpröv-
ningsnämnd 2006-04-24. Ytterligare ett tillägg gjordes år 2007, och godkändes 2007-04-24. 
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5.7.1 Att forska om minoriteter 

Tove Pettersson tar upp två problem vid forskning om minoriteter som jag 

anser relevanta i denna studie. Det första problemet handlar om att forskning 

där en minoritetsgrupp är i fokus kan bidra till att (ytterligare) stigmatisera 

gruppen. Det andra problemet handlar om att ett sådant fokus på minoriteter 

kan göra att man inte uppmärksammar den än viktigare frågan om majorite-

tens uteslutningsmekanismer (Pettersson, 2002:73).69  

Denna studie handlar om utländska medborgare som utvisats på grund av 

brott. Risken för att (re)producera bilden av migranter och invandrare som 

personer som kommer till Sverige och begår brott är naturligtvis stor. Sär-

skilt problematisk blir studien när det gäller personer som kommit till Sveri-

ge, fått status som flykting och sedan begått brott. Ett tema som ofta tas upp i 

media på olika sätt handlar om människor som påstås missbruka asylsyste-

men i Europa. Det finns en risk att studien bidrar till och förstärker en sådan 

bild. Förhoppningsvis kan den teoretiska ramen och bakgrundsbeskrivningen 

kring hur flyktingfrågor alltmer flyttats från att vara en humanitär fråga till 

att bli en säkerhetspolitisk fråga, och hur migranter/invandrare och flyktingar 

idag konstrueras som ett hot mot ”oss” i Europa, något väga upp dessa ris-

ker. Att trots dessa risker ändå genomföra forskningen hänger ihop med vad 

som kan beskrivas som forskningens nytta. Att låta bli att forska om omfatt-

ningen och effekten av integritetskränkande åtgärder som utvisning, och att 

låta bli att studera hur man väger människors skyddsbehov och risk att utsät-

tas för tortyr och förföljelse mot intresset av att utvisa utländska medborgare 

som begår brott, kan möjligen vara till ännu större men för den studerade 

gruppen. Här finns ständiga avvägningar att göra, allt från vilket material 

man väljer att studera, hur det studeras, vilka tolkningar man väljer att lyfta 

fram, till vilket sammanhang dessa tolkningar presenteras i. Ett mål med 

studien är att problematisera just denna bild av migranter och flyktingar som 

hot, och att sätta in utvecklingen av utvisning på grund av brott i ett samman-

hang som belyser problemen och konsekvenserna av en sådan bild. Med ett 

sådant angreppssätt hoppas jag att studien i sin helhet inte bara blir ytterligare 

ett sätt på vilket den negativa bilden av migranter och flyktingar reproduceras. 

Människor har genom historien av olika anledningar varit tvungna att 

lämna sina hem och stora folkomflyttningar har förekommit i alla tider och i 

alla delar av världen. I diskussioner och beskrivningar av in- och utvand-

ringsmönster, utvecklingen av internationella regleringar etc. hamnar man 

som svensk forskare ofta i ett snävt eurocentriskt perspektiv. Det är lätt att 

”glömma” processer i övriga delar av världen – processer som många gånger 

både har mycket större omfattning och påverkar både sändar- och mottagar-

länder mer än processer i Europa. En risk med detta är att man också repro-

ducerar bilden av invandring och flyktingar som ett fenomen och eventuellt 

                               
69 För en diskussion kring begreppen invandrare och brottslighet, och hur dessa inom kriminolo-
gisk forskning kopplas samman så att en ”brottsbenägen kategori” skapas, se Pedersson 2006. 
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problem för just Europa, något som bara drabbar ”oss” genom att ”de” 

kommer hit. En sådan bild är inte bara olycklig, den är dessutom felaktig. Min 

ambition har varit att inte heller reproducera en sådan bild. 

I de delar av studien som omfattar utvisning av personer med flyktingsta-

tus eller andra typer av skyddsbehov, samt när det gäller gruppen folkbok-

förda utvisade totalt sett, kommer jag att använda mig av medborgarskap 

som en variabel i analysen. Detta gör jag inte därför att jag tror att medbor-

garskapet i sig skulle vara viktigt för personernas brottslighet. Det finns även 

här en risk att ytterligare stigmatisera vissa grupper, om det skulle framstå 

som om personer med ett visst medborgarskap skulle vara särskilt brottsliga 

eller ”missbruka” sitt flyktingskap eftersom de utgör en stor grupp bland de 

utvisade med skyddsbehov. Varför jag anser att medborgarskap som variabel 

är intressant i detta sammanhang är snarare det omvända – jag vill problema-

tisera det faktum att Sverige utvisat personer som tidigare bedömts ha 

skyddsbehov till länder som kan anses ha stora brister när det gäller exem-

pelvis efterlevnad av mänskliga rättigheter. Kopplat till frågan om risker vid 

återsändande till dessa länder blir det relevant att se vilka dessa länder är. 

Därmed anser jag att medborgarskapsvariabeln också tillför analysen något. 

Jag har inte heller ansett det fruktbart att enbart dela in medborgarskap i 

grupper/områden i denna del av studien. 

Den här studien baserar sig på kategorin ”utländska medborgare”. Enligt 

en strikt juridisk definition finns en klar skillnad mellan just utländska med-

borgare och svenska medborgare, eftersom dessa två grupper omfattas av 

olika lagstiftning (von Hofer, 1994:1). Begreppet utländska medborgare är 

här inte synonymt med andra begrepp som exempelvis ”invandrare”, ”person 

av utländsk härkomst” eller med ”invandrarbakgrund”, ”första- och andra 

generationens invandrare” etc. Dessa begrepp överlappar till viss del och kan 

betyda olika saker beroende på sammanhang och avsändare (för en diskus-

sion kring problematiken i begreppet ”invandrare”, se t.ex. Tesfahuney, 

1998:104ff). I denna studie är utländska medborgare den intressanta katego-

rin att använda sig av, eftersom det endast är utländska medborgare som kan 

komma ifråga för utvisning på grund av brott. Svenska medborgare kan ald-

rig utvisas, oavsett vilken eller vilka andra av de ovan exemplifierade kate-

gorier man skulle kunna anse en person ingå i.  
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6. UTVISNING I TINGSRÄTT 1973-2003 

I denna del av avhandlingen är det nu dags att övergå till själva praktiken 

kring utvisning på grund av brott, det vill säga det område som inledningsvis 

i avhandlingens avstamp placerades inom en mikronivå med sociala prakti-

ker. Jag kommer i detta avsnitt studera hur utvisning på grund av brott an-

vänts i svensk tingsrätt under perioden 1973-2003, och då kartlägga i vilken 

omfattning och under vilka förutsättningar utvisningsinstrumentet tillämpats. 

Denna kartläggning baseras på samtliga tingsrättsdomar som förenats med 

utvisning under den studerade tidsperioden – 14 550 lagföringar. Detta mot-

svarar alltså samtliga personer som fått en tingsrättsdom med utvisning un-

der 1900-talets tre sista decennier. Denna population kommer här att under-

sökas utifrån olika variabler som kan säga något om hur utvisningsinstru-

mentet tillämpats över tid.  

De områden som här kommer att vara i fokus är för det första antalet som 

utvisats och hur detta förändras i förhållande till antal dömda totalt och till 

olika aspekter av antal utländska medborgare i landet. För det andra kart-

läggs vilka länder personerna utvisades till, hur länge personerna varit i Sve-

rige innan utvisningsdomen och vilka brott personerna utvisades för. Vidare 

studeras vilka påföljder de utvisade dömts till och hur långa straff de fängel-

sedömda fick, i vilken utsträckning de utvisade var tidigare dömda, och vil-

ken ålders- och könsfördelning det var inom gruppen. För var och en av des-

sa aspekter kommer också frågan om eventuella förändringar över tid inom 

gruppen att studeras. 

6.1 Antal utvisningar 

Mellan åren 1973 och 2003 fick 14 550 personer70 en dom i tingsrätt förenad 

med utvisning. I genomsnitt innebär det ungefär 469 utvisningar på grund av 

brott per år, men antalet lagföringar där tingsrättsdomen förenats med utvis-

ning har varierat under den studerade perioden.  

Som tidigare nämnts ska domstolen när den beslutar om utvisning ta hän-

syn till personens anknytning till det svenska samhället. Familje-, arbets- och 

                               
70 Egentligen avser siffran antalet lagföringar eftersom en person kan dömas flera gånger, mer 
om detta i kapitel 5. Härefter används dock begreppet ”personer” samt ”fall” vid sidan av 
antalet ”lagförda”, för att förenkla skrivningen. 



 141 

bostadsförhållanden ska vägas in i bedömningen om personen ska utvisas 

eller inte, liksom vistelsetiden i Sverige. Om personen har stark anknytning 

eller har vistats länge i landet krävs det mer, i form av synnerliga skäl, för att 

domstolen ska utvisa personen. I avsnitt 4.1.2 diskuterades utvisning på 

grund av brott som en praktik som fokuserats på icke-medborgaren. Samtliga 

personer som studeras här var utländska medborgare när de dömdes. Men en 

del av de utvisade kan också betraktas som denizens – individer som skaffat 

sig en viss anknytning till landet under sin vistelse här och därför har fått en 

slags egen legal status som innebär fler rättigheter jämfört med samtliga 

utländska medborgare (se vidare avsnitt 4.1.2). Att domstolen när den be-

handlar frågan om utvisning ska beakta just personens anknytning till det 

svenska samhället kan ses som ett sätt på vilket dessa denizens rättigheter 

manifesteras. När det gäller frågan om utvisning på grund av brott blir alltså 

dessa personers rättigheter relevanta i förhållande till andra utländska med-

borgare, eftersom de genom sin anknytning ges ett större skydd mot utvis-

ning. 

Ett sätt att skilja ut denna grupp är att titta på frågan om folkbokföring. En 

person som lever permanent i landet (legalt), och som har för avsikt att stan-

na mer än ett år och har ett permanent uppehållstillstånd folkbokförs också. 

Folkbokförda personer kan därför antas ha större anknytning till det svenska 

samhället än utländska medborgare som inte var folkbokförda vid tiden för 

domen. För de folkbokförda personerna blir också frågan om utvisning som 

del i en migrationsprocess tydligare än för övriga utvisade. Eftersom denna 

grupp har sin permanenta vistelse i Sverige och har skapat olika former av 

anknytning till landet, blir också utvisningen i högre grad en ny migrations-

process än för övriga utländska medborgare. Utvisningen blir för dessa per-

soner också förmodligen mer av en återvandring än enbart ett återsändande 

till hemlandet, i enlighet med diskussionen i avsnitt 4.4.3. De folkbokförda 

personerna kan också i högre grad ha anknytning i form av familj och barn i 

Sverige, vilket gör att utvisningen i de fallen får genomgripande konsekven-

ser även för andra personer för lång tid framöver.71 

Eftersom frågan om anknytning – och därmed personernas denizenskap – 

är så central för utvisningsfrågan är det relevant att dela upp materialet i dessa 

två grupper; folkbokförda och ej folkbokförda. De representerar två olika 

grupper inom hela gruppen utvisade med olika förutsättningar för utvisningen. 

Totalt sett i materialet (1973-2003) var det 25 procent av de utvisade som 

var folkbokförda vid tiden för domen, 3681 personer. Det betyder att den 

stora majoriteten, resterande 75 procent, av dem som utvisats under dessa 31 

år var personer utan uppehållstillstånd som befunnit sig på tillfälligt besök i 

landet. Det motsvarar 10 869 fall. Dessa andelar fördelar sig emellertid inte 

jämnt över tid. I början av perioden låg andelen folkbokförda på mellan 30 

och 50 procent, medan andelen sedan har sjunkit i stort sett under hela peri-

                               
71 Se t.ex. Brå-rapport 2000:18 och Brå (2006). 
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oden från 1980 (med knappt 50 procent folkbokförda) fram till 2003. Detta 

år var andelen folkbokförda knappt åtta procent. Utvecklingen tecknas i Fi-

gur 5. Det är alltså en relativt dramatisk skillnad, där gruppen som utvisats 

förändrats under perioden som studeras. 
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Figur 5. Andel folkbokförda bland samtliga utvisade, 1973-2003. 

Om vi sedan tittar på antalet utvisningar över tid, skiljer sig utvecklingen för 

de två grupperna. I Figur 6 visas antalet utvisade uppdelat på folkbokförda och 

ej folkbokförda, och här blir det tydligt att dessa grupper skiljer sig åt när det 

gäller utvecklingen över tid. Antalet utvisade som vid tiden för domen var 

folkbokförda i Sverige sjönk under första delen av 1980-talet. Därefter låg 

antalet relativt stabilt under hela perioden på mellan 50-70 utvisade per år. 

Något fler utvisades under mitten på 1990-talet, som mest 139 personer 1993. 

Även i gruppen där personerna inte var folkbokförda vid tiden för domen 

sjönk antalet utvisade från 1970-talet fram till 1985 (då 137 utvisades), för 

att därefter öka fram till 1993 (då 556 utvisades). Efter en nedgång i antalet 

under några år i mitten av 1990-talet (339 utvisade år 1997), ökade antalet 

igen fram till 2003 (då 786 utvisades). Det totala antalet utvisade per år fram 

till 2006 visas i Bilaga 1.72 

De två gruppernas utveckling över tid skiljer sig alltså från 1985 och 

framåt, där det fram till den studerade periodens slut skett en kraftig ökning 

av antalet ej folkbokförda utvisade. 

                               
72 År 2004 var det totala antalet utvisade 1020 personer, år 2005 934 personer och år 2006 
759 personer. Även om antalet gått ner efter 2004 var fortfarande antalet utvisade 2006 högre 
än någon gång tidigare under perioden fram till sekelskiftet. 
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Figur 6. Antal utvisade uppdelat på folkbokförda (n = 3681) och ej folkbokförda  
(n = 10 869), 1973-2003. 

En stor del av de folkbokförda personerna utgjordes under 1970-talet och 

början av 1980-talet av finska medborgare. Totalt sett under perioden utvisa-

des 1292 folkbokförda finska medborgare på grund av brott, 1103 av dessa 

mellan åren 1973 och 1984. Om man därför tar bort personer med finskt 

medborgarskap från de folkbokförda, visar det sig att andelen övriga folk-

bokförda ligger tämligen konstant över tid under hela den studerade perioden 

fram till slutet av 1990-talet, varefter man kan se en sjunkande trend. Ande-

len folkbokförda utom finska medborgare varierar omkring 20 procent av 

samtliga utvisade (15 till 25 procent) under perioden 1973-1998. Därefter 

sjunker andelen ner till knappt åtta procent år 2003. 

Detta betyder att de finska medborgarna utgjorde en stor del av de folkbok-

förda personerna som utvisats under den studerade periodens första decenni-

um. Andelen finska medborgare inom gruppen folkbokförda var som mest 59 

procent, år 1978. Efter 1994 är en mycket liten del av de folkbokförda utvisade 

finska medborgare. År 2003 var den andelen nere på knappt tre procent. 

Minskningen i antalet folkbokförda som utvisats under periodens början är 

alltså främst en minskning av antalet finska medborgare bland de utvisade.73 

I en Brå-rapport från 1983 diskuterar Lenke vad han kallar fenomenet 

med ”socialpolitiska flyktingar” från Finland under 1970-talet (Lenke, 

1983:215). Han menar här att det under 1970-talet rådde en alltmer försäm-

rad social situation för den finska befolkningsgruppen i Sverige, där antalet 

socialhjälpstagare ökade kraftigt samtidigt som brottsligheten inom gruppen 

ökade – och därmed också antalet fängelsedömda. Lenke placerar orsakerna 

till detta främst utanför Sverige, till den sociala situationen i det finska sam-

hället med en kraftigt ökande arbetslöshet. Detta kan ha orsakat vad Lenke 

kallar en selektiv utvandring av socialt utsatta och kriminellt belastade per-

soner till Sverige. I kombination med en svår situation även i Sverige menar 

                               
73 Medborgarskap bland de folkbokförda behandlas vidare under avsnitt 6.6. 
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Lenke att man fått en grupp där en stor andel begick brott (Lenke, 1983:215-

222). Även Olsson (1986) fann i sin studie av finska medborgare som utvi-

sats på grund av brott, att en stor del av dem var kriminellt belastade i Fin-

land redan innan de kom till Sverige. Gruppen bestod också i hög grad av 

personer utan bostad, arbete eller annan anknytning till Sverige och en hög 

andel med missbruksproblem. 

1980 kom en ny utlänningslagstiftning (se vidare avsnitt 2.7.1). En av in-

tentionerna med den nya lagen var att man ville minska antalet nordbor som 

utvisades. Det hade framförts synpunkter på att man alls inte borde utvisa 

nordbor mellan länderna, men denna möjlighet kvarstod även i den nya la-

gen (Olsson, 1986:15). 

Frågan om varför antalet utvisade nordbor minskade så kraftigt under 

1980-talets början är dock inte helt lätt att svara på. Olsson satte i sin studie 

det minskande antalet utvisade nordbor i relation till antalet utländska med-

borgare som var bosatta i landet, antalet utländska medborgare som dömdes 

för brott samt i relation till förändringar i typen av brott som utländska med-

borgare dömdes för. Olsson fann inte att antalet utvisningar följde utveck-

lingen av dessa, utan tillskriver minskningen i antalet utvisade praxisföränd-

ringar, där domstolarna blev mer restriktiva med att utvisa på grund av brott 

mellan åren 1972 till 1983. Hur mycket den nya lagen från 1980 påverkade 

minskningen av antalet utvisningar går enligt Olsson utifrån hennes studie 

inte att säga (Olsson, 1986:23-25).74 

Man skulle kunna tänka sig att många finska medborgare i detta material 

därmed under 1970-talet utvisades för brott som olovlig vistelse – i enlighet 

med Lenkes tankar om de socialpolitiska flyktingarna. Det är emellertid bara 

åtta personer bland de 1292 folkbokförda finska medborgarna som har detta 

som huvudbrott (utlänningslag 1954:193 66§). I materialet finns ytterligare 

32 personer som har detta brott som antingen andra, tredje eller fjärde bibrot-

tet i lagföringen. Detta gäller alltså bland de finska medborgare som var 

folkbokförda vid tiden för domen – och det framstår som oklart varför de alls 

döms för olovlig vistelse om de samtidigt hade en gällande folkbokföring.  

Som Figur 6 visade, minskade även antalet ej folkbokförda under perio-

den fram till 1985. För denna grupp är det inte möjligt att se vilket medbor-

garskap personerna hade, eftersom detta bara finns registrerat för folkbok-

förda personer, och inte för personer på tillfälligt besök. Det är möjligt att 

finska medborgare utgjorde en stor del även av de ej folkbokförda som utvi-

sades under periodens första tio år, i enlighet med Lenkes diskussion kring 

de socialpolitiska flyktingarna från Finland, och att det bland dessa finns 

                               
74 Fram till 1989 kunde en utländsk medborgare även utvisas på grund av asocialitet. Enligt 
Olsson fördes ingen statistik över antalet, men enligt utlänningslagkommitténs utredning hade 
man fattat 98 sådana beslut 1972-1976, där antalet också sjönk från 41 år 1972 till åtta, år 
1976. Under åren 1980-1983 fattades omkring 10-20 beslut om utvisning av finska medborga-
re p.g.a. asocialitet (Olsson, 1983:20). 



 145 

många som utvisades för olovlig vistelse. Dessa har emellertid alltså inte 

kunnat urskiljas i detta datamaterial. 

Andelen utvisningar med kvinnor är åtta procent för perioden 1973-2003, 

vilket motsvarar 1167 lagföringar. Andelen har varierat mellan fyra och elva 

procent vid olika år. Det motsvarar i antal en variation på som lägst sju och 

som mest 87 lagföringar med kvinnor per år under perioden. Det går inte att 

urskilja någon trend att det skulle vara en större andel dömda kvinnor under 

vissa tidsperioder. 

6.2 Folkbokförda utvisades tid i Sverige 

För de folkbokförda utvisade har det varit möjligt att ta reda på ungefär hur 

länge de vistats i Sverige innan de fick en dom förenad med utvisning. Frå-

gan om hur länge en person har vistats i landet hänger, som jag inledningsvis 

i detta avsnitt tog upp, samman med utvisningen som del i en migrationspro-

cess och kan också kopplas till diskussionen kring de utvisade som denizens. 

När domstolen beslutar om utvisningen ska man som tidigare nämnts ta hän-

syn till personens anknytning till det svenska samhället. Tiden som han eller 

hon bott i Sverige är en faktor som spelar in i denna bedömning. 

För de utvisade som var folkbokförda vid tiden för domen har senaste in-

vandringsår hämtats från SCB. Detta ger en ungefärlig uppfattning om hur 

länge de folkbokförda bott i Sverige innan de fick en dom med utvisning.75 

Dessa tidsspann visas i Tabell 5. 

Tabell 5. Ungefärligt antal år mellan invandringsår och årtal för dom med utvisning. 
Folkbokförda utvisade, 1973-2003. 
 

 Antal Procent Valid procent 

0-2 1649 45 47 

3-4 804 22 23 

5-9 775 21 22 

10-19 290 8 8 

20- 20 <1 <1 

Totalt 3538 96 100 

Bortfall 143 4   

Totalt 3681 100  

                               
75 Det har här inte varit möjligt att ange exakt hur lång tid, eftersom det i materialet finns 
exakt datum för dom men inte datum för invandringsår, utan bara årtalet. Vid en beräkning 
där årtal för domen tagits minus årtal för invandring kan ett ungefärligt tidsspann anges, 
beroende på när i förhållande till årsskiftet som invandring respektive dom ägde rum. En nolla 
i Tabell 5 betyder att invandringsår och årtal för domen inträffade samma kalenderår, men det 
kan alltså i teorin vara allt från en dag till 364 dagar emellan. En etta betyder att det kan vara 
mellan mindre än ett år och max ett år och 364 dagar emellan, en tvåa betyder att det var 1-3 
år (1 år och en dag – 2 år och 364 dagar) mellan invandring och dom, en 3:a betyder 2-4 år 
emellan etc. Jag har valt att presentera det på detta sätt för läsbarhetens skull, och efter SCB:s 
rekommenderade indelning i 0-2, 3-4, 5-9, 10-19, 20- år (SCB, MIS, 2002). 
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Även om inte något exakt tidsspann kan anges så visar tabellen att över hälf-

ten av de folkbokförda utvisade invandrat till Sverige för mer än tre år sedan. 

En knapp tiondel hade varit i Sverige längre än tio år. Kopplat till frågan om 

anknytning är det alltså en relativt stor andel som utvisats på grund av brott 

trots åtskilliga år som folkbokförd i Sverige. De personer som bott länge i 

landet kan alltså sägas ha haft sin permanenta vistelse här – en vistelse som 

förändras i och med utvisningen på grund av brott. De personer som bott 

länge i landet kan också antas ha skapat olika former av annan anknytning 

till Sverige än just tidsaspekten. För dessa personer kan utvisningen i högre 

grad än för övriga utvisade betraktas som del i en migrationsprocess där den 

utvisade måste skapa sig ett nytt liv i sitt gamla hemland. 

6.3 Utvecklingen över tid i relation till dömda/lagförda 
och utländska medborgare i landet 

Den utvisade populationen kan alltså delas in i två delar, de personer som 

var folkbokförda vid tiden för domen och de som var i Sverige som olika 

typer av tillfälliga besökare (ej folkbokförda). Utvecklingen över hur många 

som utvisas på grund av brott skiljer sig som beskrivits åt mellan dessa båda 

grupper. Att antalet personer som utvisas på grund av brott varierar över tid 

kan ha att göra med många faktorer. Jag kommer i det följande att sätta anta-

let utvisade i relation till fyra relevanta grupper vars utveckling över tid tor-

de påverka hur många som utvisas. Jag kommer här att visa hur andelen 

utvisade förändras över tid i förhållande till respektive grupp. Dessa 

jämförelsegrupper är: 

 

 Antalet folkbokförda lagförda utländska medborgare, respektive 

antalet ej folkbokförda lagförda utländska medborgare. 

 Antalet lagförda utländska medborgare totalt 

 Antalet dömda totalt (lagförda genom dom) 

 Antalet utländska medborgare i landet 

Om andelen som utvisas i förhållande till de olika grupperna är konstant, 

följer alltså antalet utvisningar den mer generella utvecklingen av antalet 

som döms för brott, och antalet utländska medborgare som finns i landet. 

Jag kommer i denna jämförelse att separera folkbokförda utvisade från ej 

folkbokförda utvisade och jämföra dessa grupper separat i förhållande till de 

fyra jämförelsegrupperna ovan. Detta eftersom utvecklingen av antalet utvi-

sade över tid skiljer sig så markant åt vad gäller de båda grupperna. 

I Figur 7 presenteras en översikt över de olika grupper som ingår. Längst 

ner i figuren finns gruppen som utvisas på grund av brott. Den delas in i 
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folkbokförda respektive ej folkbokförda, och jämförelsen görs sedan separat 

för de båda grupperna.  
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Figur 7. Jämförelsegrupper för utvecklingen av antal utvisade över tid. 

Om vi först ser till den grupp som var folkbokförda, sätts antalet utvisade 

med folkbokföring i relation till (1) antalet folkbokförda lagförda utländska 

medborgare, (2) i relation till antalet lagförda utländska medborgare totalt, 

(3) i relation till antalet dömda totalt och slutligen (4) i relation till antalet 

folkbokförda utländska medborgare som befinner sig i landet. Frågan är om 

andelen som utvisas på grund av brott förändras i förhållande till dessa grup-

per, och jämförelsen görs alltså årsvis. 

När det gäller den grupp bland de utvisade som inte var folkbokförda vid 

tiden för domen, görs motsvarande jämförelse. Antalet ej folkbokförda utvi-

sade sätts i relation till (5) ej folkbokförda lagförda utländska medborgare, 

(6) lagförda utländska medborgare totalt och (7) dömda totalt. Dessvärre 

uppstår problem då man vill sätta antalet ej folkbokförda utvisade i relation till 

antalet utländska medborgare som finns i landet på tillfälligt besök. Eftersom 

denna grupp inte är folkbokförd, finns heller inte någon statistik över deras 

antal i landet vid olika tidpunkter. Det har inom ramen för denna studie inte 

varit möjligt att ställa samman någon tillräckligt bra jämförelsegrupp bland 

alternativa datakällor (som exempelvis utifrån olika typer av inkvarteringssta-
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tistik eller antal asylsökande) att sätta den utvisade gruppen i relation till. I 

avsnitt 6.3.4 summeras och diskuteras slutsatserna av de utvecklingslinjer som 

behandlas nedan. 

6.3.1 Utvisade i relation till antal lagförda utländska medborgare 

Det är inte alla som döms för brott som kan komma ifråga för utvisning – 

endast utländska medborgare kan utvisas på grund av brott. Därför är det 

relevant att se om antalet dömda med utvisning följer antalet utländska med-

borgare som lagförs för brott.76 Antalet lagföringar där en utländsk medbor-

gare lagförts för brott har under den studerade perioden varierat mellan  

14 970 och 26 691 per år. Totalt sett motsvarar det 572 661 lagföringar mel-

lan åren 1973 och 2003. Det genomsnittliga antalet lagföringar var 18 473. 

Utvecklingen av antalet har legat förhållandevis stilla över tid, med undantag 

för åren 1990-1994 då antalet lagföringar med utländska medborgare först 

steg från nivåer på dryga 18 000 per år till toppåret 1993 med drygt 26 691 

lagförda. Från 1995 är antalet åter nere i omkring 16 000 lagförda. Utveck-

lingen visas i Bilaga 2. 

I relation till antalet lagförda utländska medborgare utgör utvisningarna 

en mindre del. De folkbokfördas utveckling skiljer sig också från de ej folk-

bokfördas. I Figur 8 jämförs antalet utvisade med antalet lagförda utländska 

medborgare årsvis, där de folkbokförda utvisade jämförs med antalet folk-

bokförda lagförda utländska medborgare, och de ej folkbokförda utvisade 

jämförs med antalet lagförda utländska medborgare som inte var folkbokför-

da (jmf. Figur 7, pil 1 och 5). 
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Figur 8. Andel folkbokförda utvisade av folkbokförda lagförda utländska medbor-
gare och andel ej folkbokförda utvisade av ej folkbokförda lagförda ut-
ländska medborgare, 1973-2003. 

                               
76 Det har som tidigare nämnts i denna studie endast varit möjligt att använda siffror över 
lagförda utländska medborgare, och det har inte varit möjligt att separera ut den del som 
lagfördes genom dom. 
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Som Figur 8 visar är andelen som utvisas bland lagförda folkbokförda ut-

ländska medborgare mycket liten. Den varierar mellan 0,4 och två procent. 

Andelen sjunker från periodens början fram till 1985, för att därefter ligga på 

en relativt stabil låg andel, med en liten uppgång i mitten av 1990-talet. 

Andelen som utvisas bland ej folkbokförda utländska medborgare som 

lagförs ligger på en högre nivå. Den förändras också över tid. Här ligger 

andelen på omkring elva procent i periodens början, sjunker sedan ner till 

drygt fyra procent 1985 för att därefter stiga under i princip hela den reste-

rande perioden. Särskilt kraftig är denna ökning från 1997 och framåt och i 

slutet av perioden är andelen uppe i omkring 18 procent. 

6.3.1.1 Andel utvisade bland lagförda utländska medborgare uppdelat 

på brottstyper 

Utvecklingen som tecknades ovan tycks gälla för olika brottstyper när det 

gäller folkbokförda, men för ej folkbokförda skiljer det sig mellan olika ty-

per av brott hur stor andel som utvisas. 

I gruppen folkbokförda minskar alltså andelen som utvisas i förhållande till 

utländska medborgare som döms under perioden fram till mitten av 1980-talet, 

därefter är andelen tämligen stabil över tid. Uppdelat på olika brottstyper77 är 

det en likartad utveckling för samtliga brottstyper utom för smuggling, där 

andelen utvisade ökar något under hela perioden. Precis i periodens slut kan 

även en liten ökning ses av andelen som utvisas för brott mot frihet och frid.  
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Figur 9. Andel utvisade av antal lagförda utländska medborgare inom respektive 
brottstyp. Folkbokförda personer, 1973-2003. Glidande medelvärde, 3-
årsmedeltal.78 

                               
77 Denna uppdelning följer den uppdelning på olika typer av brott som används senare i studi-
en, se avsnitt 6.7. 
78 Kategorierna smuggling, stöld och tillgreppsbrott samt liv och hälsa är inte helt överens-
stämmande med avseende på vilka brottskategorier som ingår bland samtliga lagförda respek-
tive de utvisade. Grovt rån ingår i den utvisade gruppen i kategorin brott mot liv och hälsa, 
men bland samtliga lagförda i kategorin stöld, rån och tillgreppsbrott. Smuggling avser i den 
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Om vi istället tittar på gruppen utvisade som inte var folkbokförda vid tiden 

för domen, varierar andelen som utvisas mer mellan olika brottstyper över 

tid. Andelen som utvisas bland ej folkbokförda utländska medborgare som 

lagförs för brott mot liv och hälsa är stabil över tid (kurva fyra i Figur 10). 

Andelen som utvisas inom brottstyperna bedrägeri och smuggling (kurva 

fem och sex i Figur 10) ökar under den senare delen av perioden – bedrägeri 

från mitten av 1980-talet och smuggling från mitten av 1990-talet. Andelen 

som utvisas bland dem som lagförs för narkotikabrott, stöld, rån och till-

greppsbrott samt brott mot frihet och frid (kurva ett, två och tre i Figur 10) 

sjunker först under perioden fram till mitten av 1980-talet, för att därefter öka. 

Vi kan alltså se en ökning av andelen utvisade inom alla brottstyper utom brott 

mot liv och hälsa sedan mitten av 1980-talet när det gäller lagförda folkbok-

förda utländska medborgare, men också en minskning under periodens första 

del när det gäller andelen utvisade i förhållande till antalet lagförda för narko-

tika och stöld- och tillgreppsbrott och i viss mån brott mot frihet och frid. 

Denna utveckling skulle kunna bero på att brottsligheten inom respektive 

brottstyp inom gruppen förändrats över tid, så att utvisning kan komma ifrå-

ga i fler eller färre fall inom respektive brottskategori. Detta diskuteras vi-

dare i avsnitt 6.5. 
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Figur 10. Andel utvisade av lagförda utländska medborgare inom respektive brotts-
typ. Ej folkbokförda personer, 1973-2003. Glidande medelvärde, 3-
årsmedeltal.79 

                                                                                                                             
utvisade gruppen något fler brottstyper än bland samtliga lagförda, såsom även brott mot 
lagen om handel med drycker. 
79 Kategorierna smuggling, stöld och tillgreppsbrott samt liv och hälsa är inte helt överens-
stämmande med avseende på vilka brottskategorier som ingår bland samtliga lagförda respek-
tive de utvisade. Grovt rån ingår i den utvisade gruppen i kategorin brott mot liv och hälsa, 
men bland samtliga lagförda i kategorin stöld, rån och tillgreppsbrott. Smuggling avser i den 



 151 

6.3.1.2 Utvisade i relation till lagförda utländska medborgare totalt 

Även i relation till antalet lagförda utländska medborgare totalt sett skiljer 

sig de folkbokförda utvisades utveckling från de ej folkbokfördas, på liknan-

de sätt som när jämförelsegruppen delades upp (dvs. i avsnittet ovan) (Jmf. 

Figur 7, pil 2 och 6). För gruppen utvisade som var folkbokförda sjunker här 

andelen från knappa två procent till under en halv procent 1985. Därefter är 

andelen stabil fram till periodens slut, med undantag för den lilla ökningen i 

mitten av 1990-talet. Andelen utvisade som inte var folkbokförda vid tiden för 

domen sjunker först från omkring två procent till knappt en procent i mitten av 

1980-talet. Därefter ökar andelen ej folkbokförda utvisade fram till periodens 

slut, då andelen är uppe i knappt fem procent. Utvecklingen visas i Figur 11. 
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Figur 11. Andel folkbokförda utvisade och andel ej folkbokförda utvisade av antal 
lagförda utländska medborgare totalt, 1973-2003. 

6.3.2 Utvisade i relation till antal dömda totalt 

Det totala antalet lagförda i Sverige har mer än halverats sedan 1975, från ca 

300 000 till omkring 100 000 per år. När fylleri avkriminaliserades i slutet 

av 1970-talet skedde den största minskningen, men även därefter har antalet 

lagförda minskat kontinuerligt. Detta beror till stor del på att antalet som får 

strafförelägganden minskat när man infört möjligheter att förelägga ordnings-

bot för flera brott som trafikbrott och smuggling, istället för strafföreläggande. 

Ordningsbot registreras inte bland antalet lagförda. Men minskningen beror 

också på att färre brott klaras upp, särskilt anses minskningen åren 1994-1996 

bero på detta (Brå-rapport 2005:12, s.118). Denna minskning är inte lika stor 

bland dem som lagförs genom dom, men även bland de dömda kan man se en 

minskning sedan 1970-talet. Från omkring 90 000 domar per år i början av 

1970-talet är antalet nere i drygt 55 000 per år under slutet av 1990-talet och 

                                                                                                                             
utvisade gruppen något fler brottstyper än bland samtliga lagförda, såsom även brott mot 
lagen om handel med drycker. 
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början av 2000-talet. De utländska medborgare som får en dom förenad med 

utvisning utgör en mycket liten andel av alla som döms. I Figur 12 visas ut-

vecklingen av andelen utvisade av antalet dömda totalt sett, uppdelat på folk-

bokförda och ej folkbokförda (jmf. Figur 7, pil 3 och 7). 

När det gäller de utvisade som var folkbokförda vid tiden för domen, 

sjunker deras andel av det totala antalet domar under perioden fram till 1985. 

Därefter ligger andelen tämligen stilla omkring 0,1-0,2 procent, alltså en 

mycket låg andel. En viss ökning kan ses under 1990-talet. 

De personer som inte var folkbokförda visar en annan utveckling. Även 

inom denna grupp minskar andelen utvisade i förhållande till antalet dömda 

totalt under perioden fram till mitten av 1980-talet, men därefter ökar ande-

len i stort sett fram till periodens slut, från omkring 0,25 procent i mitten av 

1980-talet till över 1,25 procent år 2003. Det handlar fortfarande om mycket 

små andelar, men ökningen speglar det ökande antalet utvisade inom denna 

grupp, vilket inte motsvarar utvecklingen av antalet dömda totalt. 
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Figur 12. Andel folkbokförda utvisade och andel ej folkbokförda utvisade av antal 
dömda totalt, 1973-2003. 

6.3.3 Utvisade i relation till antal utländska medborgare i landet 

När det gäller gruppen utvisade som var folkbokförda vid tiden för domen, 

har jag valt att sätta denna grupp i relation till antalet folkbokförda utländska 

medborgare i landet – eftersom de folkbokförda utvisade är en delpopulation 

inom denna större population (för vilken utvisning kan komma ifråga om de 

begår brott av en viss svårighetsgrad) (Jmf. Figur 7, pil 4).  

Under perioden 1973-2003 har andelen utländska medborgare i landet legat 

på mellan 4,7 och 6,1 procent av folkmängden. Antalet utländska medborgare 

har under den studerade perioden varierat mellan som minst 388 641 (år 1985) 

och som mest 537 441 (år 1994) (SCB Befolkningsstatistik). I Figur 13 pre-

senteras andelen folkbokförda utvisade i förhållande till antalet folkbokförda 

utländska medborgare i landet respektive år 1973-2003. Andelarna är mycket 
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små, eftersom antalet folkbokförda utvisade rör sig om ett hundratal personer 

varje år, medan antalet utländska medborgare är omkring en halv miljon. Kur-

vans utseende liknar dock utvecklingen för de folkbokförda utvisade både i 

relation till dömda totalt (se Figur 12), och till lagförda utländska medborgare 

(se Figurerna 8 och 11). Andelen folkbokförda utvisade sjunker först fram till 

1985, för att därefter ligga relativt stabilt under resten av perioden. 

 
Procent

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

År03019997959391898785838179777573  

Figur 13. Andel folkbokförda utvisade av antal utländska medborgare i landet, 
1973-2003. 

När det gäller gruppen utvisade som inte var folkbokförda vid tiden för do-

men är det svårare att hitta någon relevant och representativ jämförelsegrupp 

över antalet utländska medborgare på tillfälligt besök i landet (Jmf. Figur 7, 

pil 8). Frågan lämnas här för vidare forskning. 

6.3.4 Sammanfattning 

I de föregående avsnitten har jämförelser gjorts vad gäller antalet utvisade i 

relation till lagförda utländska medborgare, dömda totalt och antalet utländs-

ka medborgare i landet. Analysen har gjorts separat för folkbokförda och ej 

folkbokförda utvisade. I dessa jämförelser har det blivit tydligt att utveck-

lingen för antalet utvisade skiljer sig åt mellan folkbokförda och ej folkbok-

förda – inte bara i antal, utan också i andelen som utvisas i förhållande till de 

olika jämförelsegrupperna. 

Den grupp vars utveckling är lättast att förstå är de folkbokförda utvisa-

des. Deras andel sjunker under periodens första del i förhållande till samtliga 

jämförelsegrupper (jmf. Figur 7, pilarna 1-4) – vilket till stor del kan förkla-

ras av den mycket kraftiga minskningen av utvisade med finskt medborgar-

skap (se avsnitt 6.1). För perioden efter 1985 förefaller andelen folkbokförda 

som utvisas relativt konstant i förhållande till samtliga serier. Det verkar 

alltså som om en viss andel av de utländska folkbokförda medborgarna i 
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landet begår brott och en viss andel av dessa sedan lagförs och utvisas – en 

andel som är relativt konstant sedan 1985. 

Utvecklingen för den grupp bland de utvisade som inte var folkbokförda 

vid tiden för domen är svårare att tolka. I periodens början sjunker även an-

delen utvisade i denna grupp i förhållande till de olika serierna (jmf. Figur 7, 

pilarna 5-7). I vad mån detta är en följd av den aktiva politiken att inte utvisa 

nordiska medborgare är svårt att säga eftersom medborgarskap inte finns 

tillgängligt för denna grupp. Efter 1985 ökar sedan andelen ej folkbokförda 

som utvisas i förhållande till de tre jämförelsegrupperna lagförda ej folkbok-

förda utländska medborgare, lagförda utländska medborgare totalt och döm-

da totalt. Denna ökning fortsätter under i princip hela den resterande perio-

den. En allt större andel ej folkbokförda utvisas alltså på grund av brott i 

förhållande till dem som döms för brott. 

I Figur 14 görs en sammanställning över utvecklingen där de båda grup-

pernas skilda utvecklingslinjer blir tydliga. Eftersom andelarna i de olika 

jämförelsegrupperna befinner sig på så olika nivå, har jag här indexerat an-

delsserierna, med basår 1973. I delen av figuren med gruppen folkbokförda 

representerar alltså kurvorna pilarna 1-4 i Figur 7, och kurvorna i delen med 

gruppen ej folkbokförda representerar pilarna 5-7 i Figur 7.  

Vi kan i Figur 14 se hur utvecklingen för både folkbokförda och ej folk-

bokförda följs åt med minskande andelar utvisade fram till 1985. Därefter 

skiljer sig utvecklingen markant, oavsett jämförelsegrupp. De folkbokfördas 

andelar ligger relativt konstanta, medan de ej folkbokförda utvisades andelar 

ökar i förhållande till samtliga jämförelsegrupper. 
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Figur 14. Andel utvisade i förhållande till olika jämförelsegrupper. Folkbokförda 
respektive ej folkbokförda utvisade, 1973-2003. Index, basår 1973. 
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Det finns flera möjliga förklaringar till utvecklingen. En första är eventuella 

lagstiftningsförändringar som skulle kunna ha haft effekt på hur många ej 

folkbokförda som utvisas. En annan är att brottsligheten inom gruppen skulle 

kunna ha förändrats så att allt fler inom gruppen som lagförs begår grova 

brott där utvisning kan komma ifråga. En tredje förklaring skulle kunna vara 

att praxis förändrats så att utvisning utdöms allt oftare för denna grupp, trots 

att lagstiftningen och brottsligheten är ungefär likartad över tid. 

Det har inom ramen för denna studie inte funnits möjlighet att helt utreda 

varför utvecklingen för de ej folkbokförda ser ut som den gör och varför det 

skiljer sig så markant från de folkbokfördas utveckling. Två aspekter kom-

mer dock att beröras nedan – lagstiftningens förändringar och brottsligheten 

inom gruppen utländska medborgare. 

6.4 Utvisning i relation till lagstiftningsförändringar 

Förändringar i lagstiftningen kan vara ett skäl till att fler eller färre utvisas 

under olika perioder och till att människor utvisas för olika typer av brotts-

lighet. Utlänningslagstiftningen har under de studerade 31 åren genomgått en 

rad förändringar, och i avsnitt 2.7 redovisades de förändringar som haft rele-

vans för frågan om utvisning på grund av brott och frågan om verkställig-

hetshinder vid en utvisning. Om man bortser från de förändringar som skett i 

förhållande till flykting- och asylfrågor, är det egentligen bara två tillfällen 

under den studerade perioden som förutsättningarna för utvisning förändrats 

i sak – 1980 mildrades bestämmelserna kring bosättningsfrågan så att färre 

kunde komma ifråga för utvisning och 1994 skärptes bestämmelserna så att 

fler kunde utvisas på grund av brott. 

6.4.1 Förändringarna 1980 

När frågan om utvisning blir aktuell ska domstolen väga in personens an-

knytning till det svenska samhället i bedömningen. Exempelvis ska man 

beakta vistelsetid i Sverige, familjeförhållanden, bostads- och arbetsförhål-

landen. Från och med 1980 års UtlL ändrades bestämmelserna så att det 

krävdes synnerliga skäl för att utvisning skulle komma ifråga om personen 

bott i Sverige i tre år, eller för nordbor två år, eller om man haft permanent 

uppehållstillstånd i ett år. Tidigare gällde permanent uppehållstillstånd i ett år 

eller bosatt här i minst fem år. Detta innebar alltså en slags ”mildring” i be-

stämmelserna, eftersom det skulle bli svårare att utvisa personer som hade 

anknytning till Sverige i form av vistelsetid. Särskilt påverkade denna föränd-

ring gruppen nordiska medborgare som inte behövde söka uppehållstillstånd 

för att vistas i landet – det krävdes nu mer för att denna grupp skulle utvisas. 

Detta bidrar antagligen till nedgången i antalet utvisade under 1980-talet fram 

till 1985. I gruppen som inte var folkbokförda minskade antalet utvisade och 
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andelen i förhållande till jämförelsegrupperna emellertid redan från 1973, 

varför 1980 års förändringar endast i så fall tycks ha bidragit till nedgången. 

I 1980 års utlänningslag begränsades också möjligheten att utvisa flyk-

tingar på grund av brott då flyktingdefinitionen i FN:s flyktingkonvention 

togs in i lagen och ersatte begreppet politisk flykting. Dessa personer fick i 

fortsättningen bara utvisas om de begått ett synnerligen grovt brott och det 

vore fara för allmän ordning och säkerhet att låta henne eller honom stanna 

kvar. Även om dessa minskade möjligheter att utvisa konventionsflyktingar 

på grund av brott rimligen borde bidragit till minskningen av antalet folk-

bokförda utvisade, torde de inte ha haft någon större effekt på utvecklingen i 

stort. Detta eftersom det trots allt bör röra sig om en liten del av alla som 

utvisas på grund av brott vid denna tid och det framstår som mindre troligt 

att det skulle ha funnits personer med flyktingstatus bland ej folkbokförda 

personer – där utvecklingen av antalet utvisningar också minskar 1980-1985. 

1985 infördes ett förbud att utvisa personer som kommit hit som barn, 

vilket var en ytterligare begränsning i möjligheterna att utvisa på grund av 

brott. Detta bör av naturliga skäl inte ha påverkat utvecklingen hos de ej 

folkbokförda. Någon ytterligare minskning i antalet folkbokförda utvisade 

kan inte heller ses från 1985. 

Regeln om en allmän skyldighet för domstolen att beakta eventuella verk-

ställighetshinder redan vid prövningen av utvisningsfrågan skulle kunna 

innebära att färre personer med flyktingstatus eller andra skyddsskäl utvisa-

des efter 1989 – något som inte återspeglas i utvecklingen av varken antalet 

folkbokförda eller ej folkbokförda utvisade. 

6.4.2 Förändringarna 1994 

1994 skedde fyra viktiga förändringar av förutsättningarna för utvisning på 

grund av brott i restriktiv riktning. Kravet på ett års fängelse i straffskalan 

sänktes till enbart fängelse, vistelsetiden innan regeln om synnerliga skäl för 

utvisning inträdde förlängdes från tre till fem år, risken för återfall i brott 

ändrades från att gälla liknande brottslighet till brottslighet över huvudtaget, 

och även i fall där ingen återfallsrisk fanns skulle utvisning kunna komma 

ifråga för lindrigare brott än tidigare (dock med ett straffvärde på minst ett 

års fängelse, och inte för personer med stark anknytning). Detta betydde att 

fler kunde komma ifråga för utvisning efter 1994. 

Regeln om vistelsetid innebar att det krävs längre tid i Sverige för att det 

ska krävas synnerliga skäl, en ändring som i första hand får anses kunna 

påverka antalet utvisade med folkbokföring.80 Någon ökning av antalet folk-

bokförda utvisade kan dock inte ses efter 1994. Därmed tycks alltså inte 

                               
80 Reglerna om två års bosättning för nordbor behölls och regeländringen kan alltså inte antas 
påverka antalet ej folkbokförda nordiska medborgare. 
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varken denna eller övriga åtgärder i restriktiv riktning ha påverkat antalet 

utvisade som var folkbokförda vid tiden för domen i nämnvärd utsträckning. 

När det gäller de ej folkbokförda ökar antalet utvisade kraftigt under den 

senare delen av perioden, både antalsmässigt och i relation till antal lagförda 

och dömda. Denna ökning startar dock redan 1985. Under 1990-talet låg 

antalet utvisade utan folkbokföring relativt stilla, för att sedan öka kraftigt 

från 1999 och framåt, alltså några år efter dessa bestämmelser i restriktiv 

riktning. Lagändringarna i restriktiv riktning kan ha påverkat antalet utvisade 

bland de ej folkbokförda, men effekten är i så fall fördröjd. Dessutom fort-

sätter ökningen när det gäller andelen som utvisas i förhållande till antal 

dömda och lagförda. Man skulle kunna tänka sig att de mer restriktiva reg-

lerna skulle bidra till ett ”hopp” i utvecklingen, men att den därefter borde 

följa antalet dömda. Men det är alltså en allt större andel som utvisas i grup-

pen ej folkbokförda under perioden fram till 2003. Man skulle också kunna 

tänka sig att detta ”hopp” rimligen borde kunna urskiljas även bland de folk-

bokförda utvisade, vilket alltså inte är fallet.  

Dessutom visar en kontroll av hur många i materialet som utvisats för 

brott efter 1994 som tidigare inte skulle kunna ha lett till utvisning, att dessa 

är förhållandevis få, ungefär 80 personer mellan åren 1994 och 2003 (se 

avsnitt 6.9.1.1). Sänkningen från ett års fängelse till enbart fängelse tycks 

därmed inte fått så stort genomslag.  

6.4.3 Förändringarna 1997 

1997 infördes en portalparagraf om barnets bästa i utlänningslagen, en lag-

ändring som utvärderats av Brå (2006). En sådan portalparagraf borde om 

den har någon effekt på antalet utvisningar ha lett till att något färre utvisas, 

nämligen bland de personer som har barn och där barnets bästa kan påverkas 

negativt av utvisningen. Detta torde i så fall främst gälla personer som också 

var folkbokförda vid tiden för domen, eftersom dessa kan antas ha barn i 

landet i högre grad än övriga. Även det omvända förhållandet skulle kunna 

råda, dvs. att man bedömer att barnets bästa är att föräldern utvisas – exem-

pelvis i fall där brottsligheten riktats mot barnet själv eller den andre föräl-

dern. Dessa fall är dock ovanliga och utgör en liten del av alla som utvisas 

på grund av brott. 

Utifrån Brå:s utvärdering går det dock inte att uttala sig om denna portal-

paragraf fått effekter för hur många som utvisas. Brå menar dock att domsto-

larna inte uppfyller kravet på barnperspektivet vid utvisningar där barn be-

rörs. Det saknas underlag för bedömning av barnets bästa, och i många fall 

saknas överhuvudtaget resonemang kring om barnets bästa påverkas (Brå, 

2006:9). Utifrån detta kan inte portalparagrafens införande 1997 antas ha 

haft någon nämnvärd effekt på antalet som utvisas. Den torde också i första 

hand gälla personer som var folkbokförda vid tiden för domen, och här kan 

inga stora förändringar i antalet utvisade ses efter 1997.  
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En annan relevant förändring 1997 var att begreppen de factoflykting och 

krigsvägrare utgick ur lagstiftningen och ersattes med begreppet skyddsbe-

hövande i övrigt. Detta kan inte anses ha effekter som kan förklara ökningen 

i antalet ej folkbokförda, eftersom personer i denna grupp i mycket liten grad 

kan antas omfattas av bestämmelser kring flyktingar (eftersom de rimligen 

inte bör ha fått någon form av skyddsstatus beviljad). 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att denna genomgång av de viktigas-

te större lagstiftningsförändringarna inte ger några entydiga svar på om de 

påverkat antalet utvisade mer än marginellt. Förändringarna i restriktiv rikt-

ning 1994 kan åtminstone inte ensamma förklara den kraftiga ökningen i 

antalet ej folkbokförda utvisade som skett sedan 1985 i förhållande till anta-

let lagförda och dömda i övrigt. 

6.5 Brottsligheten inom gruppen utländska medborgare 

Jag kommer i följande avsnitt att gå in på den andra aspekten som nämndes 

som möjlig förklaring till att antalet och andelen ej folkbokförda utvisade 

förändras över tid. En faktor som kan påverka antalet utvisningar utan att 

lagstiftningen förändras, är om brottsligheten inom gruppen utländska med-

borgare blivit grövre. I så fall skulle fler kunna komma ifråga för utvisning 

utan att fler döms totalt sett. Om brottsligheten alltså förändras inom grup-

pen utländska medborgare, så att fler inom gruppen begår brott där utvisning 

kan komma i fråga enligt lagstiftningen, skulle det kunna leda till att utvis-

ningarna blir fler under sådana perioder. Någon fullständig utredning om så 

är fallet har dock inte kunnat göras med det material som funnits tillgängligt 

för denna studie. 

6.5.1 Andel lagförda för olika brottstyper bland utländska 

medborgare 

Om vi först tittar på hela gruppen utländska medborgare som lagförs för 

brott, verkar andelen som döms för olika typer av brott vara relativt konstant 

över tid. Om man ser till de indelningar i brottstyper som gjorts i denna stu-

die (se vidare avsnitt 6.7) tycks andelen som lagförs för olika typer av brott 

relativt konstant över tid, både vad gäller folkbokförda utländska medborga-

re och ej folkbokförda utländska medborgare. Utvecklingen för respektive 

grupp visas i Figur 15. 
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Figur 15. Andel lagförda för respektive brottstyp inom gruppen folkbokförda ut-
ländska medborgare. Andel lagförda för respektive brottstyp inom grup-
pen ej folkbokförda utländska medborgare. 1973-2006. 

Här kan vi se att i gruppen som inte var folkbokförda ökar andelen som lag-

förs för stöld, rån och tillgreppsbrott. Detta skulle snarast tyda på att en allt 

större andel inom denna grupp lagförs för lindrigare typer av brott än tidiga-

re – och därmed får vi inte stöd för att detta skulle kunna förklara varför 

andelen som utvisas inom gruppen först minskar fram till mitten av 1980-

talet, för att därefter öka under större delen av den resterande perioden. Det 

tyder alltså inte på att en allt större andel bland de utländska medborgare 

som lagförs för brott, lagförs för grövre brottstyper – som narkotikabrott 

eller brott mot person. 

Men detta kan inte svara på om brottsligheten inom respektive brottstyp 

blivit grövre och därmed leder till fler utvisningar. Då skulle vi behöva se på 

enskilda fall, vilket inte varit möjligt i denna studie. 

6.5.2 Andel utländska medborgare inom olika brottstyper totalt 

När det gäller andelen utländska medborgare som lagförts för grövre brotts-

lighet, menar von Hofer (1994:14) att denna varit stabil från mitten av 1970-

talet fram till slutet av 1980-talet. Omkring 15 procent av samtliga som 

dömdes för grövre brott (här: brott som lett till strängare straff än böter och 

vissa åtalsunderlåtelser) var under denna period utländska medborgare. Från 

slutet av 1980-talet fram till 1993 ökade de utländska medborgarnas andel 

något, till 17 procent (von Hofer, 1994:14). Även för de grövsta brotten, som 

mord/dråp, våldtäkt och rån är andelarna enligt von Hofer stabila sedan mit-
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ten av 1960-talet fram till 1993 (von Hofer, 1994:14). Även von Hofer, Sar-

necki & Tham (1997) menar att utländska medborgares överrepresentation i 

kriminalstatistiken legat relativt konstant sedan 1970-talet, även för de gröv-

re brotten (von Hofer, Sarnecki & Tham, 1997:74). 

I denna studie har jag haft tillgång till aggregerade data över antal ut-

ländska medborgare som lagförts för brott fram till 2006, uppdelat på folk-

bokförda och ej folkbokförda (se avsnitt 5.3.1). Även dessa siffror går i 

samma linje som den tidigare forskningen på området. Jag har här valt ut 

några av de grövre typerna av brott, för att se om andelen utländska medbor-

gare bland samtliga som lagförs för dessa brott ökar. När det gäller andelen 

utländska medborgare bland samtliga som lagförs för mord och dråp, miss-

handel, sexualbrott, brott mot frihet och frid samt vållande till annans död, är 

andelen utländska medborgare tämligen konstant över tid från 1973-2006, se 

Figur 16. 

När det gäller varusmuggling, tillgreppsbrott och narkotikabrott ökar andelen 

utländska medborgare bland samtliga som lagförs från periodens början fram till 

början av 1990-talet. Därefter ligger andelen i alla tre relativt stabil under resten 

av perioden fram till 2006. Även denna utveckling visas i Figur 16. 
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Figur 16. Andel utländska medborgare bland samtliga lagförda, per brottstyp, 
1973-2006. 

När Brå år 2005 utifrån misstankesregistret gjorde en uppföljning av invand-

rares överrisker att vara registrerade för brott fann man att denna överrisk 

inte förändrats nämnvärt sedan Brå:s förra studie, som i sin tur handlade om 

invandrares överrisker under slutet av 1980-talet. Invandrares överrisk att 

registreras för brott har alltså enligt Brå varit relativt konstant åtminstone 

sedan 1980-talet (Brå-rapport, 2005:17:10f). 
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Utländska medborgare tycks utifrån det material som varit tillgängligt 

här, och utifrån tidigare forskning alltså inte lagföras för allt grövre brottslig-

het över tid, inte inom gruppen och inte i förhållande till samtliga som lagförs. 

Att utvisningarna ökar inom gruppen som inte var folkbokförda skulle dock 

trots dessa siffror kunna bero på att brottsligheten inom olika brottstyper blivit 

grövre, men detta har inte kunnat studeras här (jmf. t.ex. Granath, 2007). 

Om det inte är fallet tycks domstolarna i allt högre grad använda sig av 

utvisning för den grupp där de utländska medborgarna inte var folkbokförda 

vid tiden för domen. Utvisning skulle då i denna grupp användas alltmer för 

samma typer av brott som tidigare inte ledde till utvisning. För att kunna 

säga något mera säkert i den frågan, krävs alltså mer forskning på området. 

6.6 Medborgarskap 

I detta avsnitt kommer jag att behandla frågan om vilket medborgarskap de 

personer som utvisats på grund av brott hade vid tiden för domen. Det finns 

här anledning att påminna om vad jag inledningsvis påpekade i avsnittet om 

etiska aspekter (avsnitt 5.7.4). Frågan om medborgarskap är i detta samman-

hang inte intressant ur aspekten att den skulle ha något slags förklaringsvär-

de när det gäller brottsligheten – medborgarskapsfrågan är i min mening i 

denna studie relevant därför att den kan säga något om vilka länder de döm-

da utvisas till. Generellt sett skulle man kunna anta att det ur ett perspektiv 

av mänskliga rättigheter och eventuella risker vid ett återsändande, är mer 

problematiskt när utvisningar sker till länder och regioner som producerar 

många flyktingar. Situationen i dessa länder innebär större risker för kränk-

ningar av mänskliga rättigheter vid ett återsändande än då Sverige utvisar 

personer på grund av brottslighet till länder som präglas av demokratiskt 

styrelseskick och det råder stabilitet. Här finns anledning att återknyta till det 

påpekande från Noll som jag tog upp i avsnitt 4.5.1 om mänskliga rättigheter 

vid ofrivilligt återsändande. Även om ett återsändande, som en utvisning på 

grund av brott, inte sker i strid med mänskliga rättigheter, kan övergrepp ske 

på nya sätt som varken den utvisade eller den utvisande staten kunde förutse. 

Dessutom kan en person utsättas för förföljelse som inte är så allvarlig att 

den berättigar till flyktingskydd, men som ändå skapar stora problem och 

lidande för den enskilde personen. Som Noll påpekar kan sådana situationer 

skapa problem för ett tryggt och varaktigt återvändande (Noll, 2000:136f). 

Risken för sådana situationer kan förmodligen anses högre när det gäller 

länder som generellt sett producerar flyktingar. 

Då uppgifterna över utvisade från lagföringsregistret kompletterades med 

uppgifter om folkbokföring från SCB, påfördes även uppgifter om medbor-

garskap vid tiden för domen. Det har gjort det möjligt att se medborgarska-

pet för de utvisningsdömda som var folkbokförda vid tiden för domen. För 

personer som inte var folkbokförda finns däremot inte uppgifter om medbor-
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garskap. Det är alltså inte möjligt att uttala sig om hela gruppen utvisade i 

denna fråga, utan frågan om vilka länder personerna utvisas till begränsas till 

den grupp som var folkbokförda vid tiden för domen. Som jag tog upp i av-

snitt 6.1 förändras andelen folkbokförda bland de utvisade över tid. Detta 

kan vara bra att hålla i minnet då frågan om medborgarskap diskuteras. I den 

studerade periodens början var omkring hälften av de utvisade folkbokförda, 

medan endast omkring tio procent var folkbokförda vid periodens slut. Anta-

let utvisade med folkbokföring har dock legat relativt stabilt från mitten av 

1980-talet fram till periodens slut (se Figur 6). 

6.6.1 Medborgarskap bland utvisade med folkbokföring 

Antalet utvisade med folkbokföring var 3681 personer under den studerade 

perioden 1973-2003. Detta motsvarar som tidigare nämnts 25 procent av 

samtliga som utvisas, en andel som förändras över tid. 

Den absolut största gruppen bland de folkbokförda var personer med 

finskt medborgarskap. De utgjorde ungefär en tredjedel av alla folkbokförda, 

1292 personer. Ingen annan grupp närmar sig dessa nivåer – den näst största 

gruppen var personer från (dåvarande) Jugoslavien, 248 personer, vilket 

motsvarar knappt sju procent av de folkbokförda. Därefter följer personer 

från Iran (175 personer), Gambia (110 personer), Turkiet (110 personer) och 

Norge (100 personer). I övrigt kom färre än 100 utvisade från vardera av de 

övriga länderna.81 En tabell över antalet folkbokförda från samtliga länder 

finns i Bilaga 3. 

Totalt sett var de nordiska medborgarna den största gruppen bland de 

folkbokförda, mycket beroende på det stora antalet finska medborgare. 

Nordbor utgjorde närmare 40 procent av de utvisade som var folkbokförda 

vid tiden för domen. Övriga länder som var med i EU år 200382 (15 stycken) 

utgör ungefär nio procent, och övriga Syd- och Östeuropa inklusive Sovjet-

unionen ungefär 15 procent. Tillsammans stod dessa områden för knappt 2/3 

av de utvisade som var folkbokförda vid tiden för domen. 

Mycket få av de folkbokförda kom från länder i Asien, endast 53 personer 

under hela perioden, vilket motsvarar drygt en procent. Mellanöstern, Nord-

afrika och Afrika söder om Sahara stod för ungefär 13 procent respektive sex 

och nio procent av de folkbokförda. Latinamerika och de karibiska öarna 

stod för ungefär fem procent av de folkbokförda. 

                               
81 Här finns en stor spridning mellan olika länder. Det är 42 länder som endast en till tre per-
soner av de folkbokförda var medborgare i. 31 länder hade mellan fyra och tio utvisade, 18 
länder mellan tolv och 29 utvisade samt 15 länder mellan 35 och 93 utvisade. Det finns bland 
medborgarskapen för de folkbokförda också 29 statslösa, 18 med okänt medborgarskap och 
två där medborgarskapet var under utredning. Dessutom finns 24 personer med uppgift om 
svenskt medborgarskap, oklart varför, och två som saknar uppgift. 
82 År 2003 har valts då detta var slutår för studiens datauttag. 
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I Tabell 6 nedan har de länder som förekommer bland de folkbokförda i 

materialet grupperats efter område. En beskrivning av vilka länder som ingår 

i respektive område finns i Bilaga 4.  

Tabell 6. Antal utvisade från olika områden, endast folkbokförda personer. 
 

 Antal Procent 

Norden (varav Finland) 1460 (1292) 40 (35) 

EU15 /OECD utom Norden 341 9 

Europa utom EU15 och Norden 551 15 

Mellanöstern 488 13 

Nordafrika 226 6 

Afrika söder om Sahara 316 9 

Latinamerika och Karibien 171 5 

Asien 53 1 

Statslös 29 <1 

Okänt 18 <1 

Under utredning 2 <1 
Saknar uppgift, eller uppgift om 

svenskt medborgarskap
83

 26 <1 

Totalt 3681 100 

6.6.1.1 Medborgarskap över tid bland folkbokförda 

Knappt 2/3 av de folkbokförda som utvisats kom alltså från Norden eller 

övriga Europa.84 Som tidigare nämnts är den enskilt största gruppen utvisade 

finska medborgare. Den stora majoriteten av dem dömdes också i början av 

perioden. Att antalet folkbokförda finska medborgare som utvisats minskat 

så kraftigt över tid, får också genomslag för utvisningskurvans utseende, och 

en stor del av minskningen av antalet folkbokförda utvisade fram till 1985 

kan förklaras av denna minskning i antalet folkbokförda utvisade finska 

medborgare. Som visats tidigare ligger antalet folkbokförda som utvisats 

relativt stabilt efter 1985 (se Figur 6). De finska medborgarnas andel bland 

de utvisade folkbokförda är stor under periodens första decennium, men 

därefter mycket liten. Ingen annan grupp visar så dramatiska förändringar i 

antal som de finska medborgarna. 

Under den studerade perioden har invandringen till Sverige skiftat karak-

tär, dels vad gäller vilka länder personer invandrar från, dels skälen till var-

för människor söker uppehållstillstånd. Under perioden efter 1970 fram till 

mitten av 1980-talet pågick vad som kan kallas för ett skifte från arbets-

kraftsinvandring från främst länder i södra Europa, till flykting- och anhörig-

invandring från helt andra delar av världen. Efter 1985 består invandringen 

till Sverige till stor del av flykting- och anhöriginvandring från länder som 

                               
83 24 personer har uppgift om svenskt medborgarskap. Svenska medborgare kan inte utvisas 
och det är oklart varför personerna har denna uppgift. 
84 Inklusive 58 utvisade från OECD-länderna USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, samt 
tolv från Sovjetunionen. Se vidare Bilaga 4. 
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Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran, f.d. Jugoslavien, Libanon, Turkiet, Soma-

lia, Chile, Polen och Syrien (se vidare avsnitt 3.1.2 om invandringsmönster). 

Därmed har antalet folkbokförda utländska medborgare i landet från vissa 

regioner ökat medan andra minskat. 

Över tid har sammansättningen vad gäller medborgarskap bland de folk-

bokförda utvisade förändrats en del, ungefär på det sätt som invandringen till 

Sverige i övrigt har ändrat karaktär. Framförallt har de nordiska medborgar-

nas andel bland de utvisade minskat kraftigt. Även andelen utvisade från 

EU15/OECD har minskat under perioden. Istället har andelen från Europa 

utom EU15/OECD och Norden (dvs. Syd- och Östeuropa) ökat från mitten 

av 1980-talet, liksom andelen personer från Mellanöstern och Afrika söder 

om Sahara. Även andelen utvisade från Nordafrika och Latinamerika tycks 

öka något under perioden. I Figur 17 nedan beskrivs denna motsatta utveck-

ling inom gruppen folkbokförda utvisade. Figuren visar hela populationen 

folkbokförda utvisade, 3681 personer, och hur dessa fördelar sig andelsmässigt 

varje år från olika regioner. Regionerna har här slagits samman för att tydliga-

re visa på den förändring som gruppen folkbokförda utvisade genomgått.  
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Figur 17. Folkbokförda utvisade (n = 3681), andelar per år inom gruppen uppdelat 
på tre områden, 1973-2003. Övriga = statslösa, under utredning, okänt el-
ler saknar uppgift.  

Sedan 1980-talet har många personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige på 

olika skyddsgrunder från länder som Irak, Iran, Libanon, Syrien och Afgha-

nistan (som i denna studie räknas som länder i området Mellanöstern), från 

Somalia, Etiopien och Uganda (som här inkluderats bland länder i Afrika 

söder om Sahara), och från Chile, Colombia och El Salvador (här inkluderat 

i Latinamerika och Karibien) (Migrationsverkets tillståndsstatistik). 

Bland de länder som i denna studie inkluderats i grupperna Mellanöstern, 

Afrika söder om Sahara och Latinamerika finns därmed en rad länder som 

kan anses vara flyktingproducerande. Bland de utvisade som var folkbokför-

da vid tiden för domen är det alltså en relativt stor andel som utvisas till des-
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sa regioner, där risker för förföljelse eller andra kränkningar av mänskliga 

rättigheter förmodligen generellt sett får anses vara större än i länder som 

sällan producerar flyktingrörelser. Den andel inom gruppen utvisade med 

folkbokföring som utvisas till sådana länder ökar, på ungefär motsvarande 

sätt som invandringen till Sverige ändrat karaktär. Detta betyder naturligtvis 

inte att alla som utvisas på grund av brott till dessa länder har behov av 

skydd, eller att det alltid skulle vara ett problem att utvisa personer till flyk-

tingproducerande länder. Men riskerna för de problem som Noll tar upp (se 

ovan) är förmodligen större generellt sett, än vid utvisningar till exempelvis 

EU- eller OECD-länder. 

6.6.1.2 Andel utvisade i förhållande till antal utländska medborgare 

från samma region 

Sett över tid är det alltså en allt större andel inom gruppen folkbokförda utvi-

sade som utgörs av personer från länder utanför Norden eller EU15/OECD. I 

avsnitt 4.3.2.1 diskuterade jag frågan om invandrares överrepresentation i 

den registrerade brottsligheten, och frågan om selektiv invandring som skul-

le kunna innebära att mer socialt utsatta grupper från andra länder också är 

de som invandrar till Sverige. Man skulle kunna tänka sig att det över tid 

förändrats vilka grupper som invandrar, inte bara vad gäller ursprungsom-

råden, utan också i ”brottsbenägenhet”. Om det är fallet skulle man kunna 

tänka sig att fler inom respektive invandringsgrupp skulle begå brott och 

därmed fler också utvisas i förhållande till invandringsgruppens storlek. 

Vid en kontroll där andelen folkbokförda som utvisats jämförts med antalet 

folkbokförda utländska medborgare i landet från samma länder verkar detta 

inte vara fallet, åtminstone inte vad gäller den folkbokförda gruppen ut-

ländska medborgare. 

Vid denna jämförelse har de länder som förekommer bland de folkbok-

förda utvisade i datamaterialet valts ut. Från SCB:s officiella statistik har 

sedan antalet utländska medborgare i Sverige från samma länder, respektive 

år, hämtats. Länderna har sedan grupperats i områden på samma sätt som 

länderna bland folkbokförda utvisade i datamaterialet för denna studie (se 

Bilaga 4). Därefter har antalet folkbokförda utvisade från respektive region 

delats med antalet utländska medborgare i landet från samma region re-

spektive år. Detta innebär att det inte är alla världens länder i de olika om-

rådena som ingår, utan enbart de länder som förekommer bland de folkbok-

förda utvisade. Det kan alltså finnas fler utländska medborgare i Sverige 

från de olika områdena (som exempelvis Afrika söder om Sahara eller 

Mellanöstern), då från länder som inte förekommer bland de folkbokförda 

utvisade i detta material. I denna jämförelse har jag dock ansett det mest 

relevant att jämföra de folkbokförda utvisade med antalet utländska med-

borgare från samma länder. 

Det första man då kan konstatera är att det är en mycket liten andel som 

utvisas på grund av brott i samtliga grupper – under en halv procent. Ande-
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len som utvisas på grund av brott i respektive grupp ökar inte heller över tid 

– snarare kan man urskilja en liten minskning i periodens början i de flesta 

grupperna.  Detta tycks närmast stödja perspektivet att en viss andel av per-

soner som invandrar kommer att begå brott och utvisas – en andel som är 

relativt konstant över tid – snarare än att det skulle vara mer ”brottsbenägna” 

grupper som invandrar under samma tidsperioder. 

I Figur 18 presenteras andelen folkbokförda utvisade från respektive om-

råde i förhållande till antalet utländska medborgare i landet från samma län-

der respektive år. 
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Figur 18. Andel utvisade från respektive område, i förhållande till antalet utländska 
medborgare i landet från samma länder. 1973-2003. 

6.6.2 Medborgarskapsfrågan för ej folkbokförda 

Den utveckling som presenterats ovan när det gäller vilka länder som perso-

ner utvisas till gäller den grupp bland de utvisade som var folkbokförda vid 

tiden för domen. Andra länder, andra fördelningar och en annan utveckling 

skulle kunna vara fallet när det gäller ej folkbokförda utländska medborgare 

som befinner sig i landet på tillfälligt besök. Denna grupp är också majorite-

ten bland dem som utvisas på grund av brott.  

För personer som inte var folkbokförda finns dock ingen samlad statistik 

över hur många de är i landet eller från vilka länder. Det har heller inte varit 

möjligt att se medborgarskap bland de utvisade som inte var folkbokförda 

vid tiden för domen. Hur stor del av de ej folkbokförda utvisade som kan 

tänkas ha varit asylsökande, och där alltså frågan om risker vid återsändande 

skulle vara centrala, är därför svår att uttala sig om. Att det inom denna grupp 

finns personer som utvisats på grund av brott under tiden de väntar på ett 

eventuellt uppehållstillstånd grundat på asylskäl kan dock hållas för troligt.  

En datakälla som skulle kunna ge en viss uppfattning om vilka länder 

dessa personer kommer ifrån är uppgifter om intagna personer i fängelse 
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med utvisning i domen. Detta diskuteras vidare i Bilaga 5. Att uttala sig 

kring frågan om hur stor del av de ej folkbokförda utvisade som kan ha utvi-

sats till länder där frågan om skyddsbehov blir aktuell framstår dock som 

vanskligt mot bakgrund av de begränsningar som finns med dessa data. Mer 

forskning kring denna fråga vore värdefull. 

6.7 Brottstyper 

Jag kommer nu att lämna frågan om medborgarskap och gå över till frågan 

om vilka brott de utvisade dömdes för i samband med utvisningen. 

Det vanligaste huvudbrottet bland dem som utvisats faller under Brotts-

balkens 8:e kapitel, nämligen stöld, rån och andra tillgreppsbrott.85 I 44 pro-

cent av samtliga domar i materialet, 6431 lagföringar, var detta huvudbrott 

(exklusive grovt rån). Den näst vanligaste brottstypen var narkotikabrott som 

utgjorde 14 procent eller 2062 domar. Därefter följer brott mot liv och hälsa 

(inklusive grovt rån), elva procent, bedrägeri och annan oredlighet, tio pro-

cent, och smuggling tio procent.86 

Vid en uppdelning av materialet i folkbokförda och ej folkbokförda, visar 

det sig att dessa båda grupper skiljer sig åt när det gäller vilka typer brott de 

utvisats för. En större andel bland de folkbokförda utvisades för narkotika-

brott, brott mot liv och hälsa och sexualbrott än bland de ej folkbokförda. I 

denna senare grupp är det istället en större andel som utvisats för stöld, rån 

och tillgreppsbrott, bedrägeri, smuggling och förfalskning. Hur detta fördelar 

sig presenteras i Tabell 7 nedan.87 

Att de folkbokförda i högre grad utvisats för ”grövre” typer av brott, som 

brott mot liv och hälsa, sexualbrott och narkotikabrott är ett förväntat utfall, 

med tanke på att det krävs mer för att en person som har stark anknytning till 

landet – eller med andra ord, en hög grad av denizenskap – ska utvisas. En 

folkbokförd person har i allmänhet större anknytning till landet än en person 

som var här på tillfälligt besök när hon eller han begick brottet. Personer 

som inte var folkbokförda kommer därmed att lättare utvisas för lindrigare 

                               
85 Grovt rån har lyfts ur denna brottskategori och räknas istället in bland brott mot liv och 
hälsa. Detta för att grövre former av rån, t.ex. värdetransportrån, bankrån etc., tycks mer 
relevanta att placera bland brott mot liv och hälsa. Däremot bör lindringare former av rån, 
t.ex. mobiltelefonrån, ligga kvar bland stöld- och tillgreppsbrott. 
86 Inklusive varusmuggling och brott mot lag om handel med drycker. En stor del av smugg-
lingsbrotten kan antas ha att göra med narkotika, och man skulle kunna tänka sig att det vore 
rimligt att slå ihop dessa kategorier. De kommer dock behandlas separat då de dels visar olika 
utveckling över tid, dels skiljer sig grupperna folkbokförda och ej folkbokförda åt när det 
gäller dessa två brottskategorier. 
87 Att bedöma om grupperna skiljer sig åt vad gäller brottets grovhet kan detta inte svara på. 
Då skulle eventuellt en indelning i abstrakta straffvärden för varje brott göras, vilket är svårt 
då studien är över tid, och straffsatser för olika typer av brott har förändrats över tid. Några 
sammanställningar av vilken straffskala som gällt olika år finns inte (enligt uppgift från stati-
stikenheten på Brå). 



 168 

typer av brottslighet, eller brottslighet där det inte finns lika stor risk för 

återfall. Värt att notera kan ändå vara den relativt stora grupp bland de folk-

bokförda som trots sin förmodade större anknytning till landet utvisats på 

grund av stöld, rån eller tillgreppsbrott; närmare en tredjedel. 

Tabell 7. Huvudbrott uppdelat på folkbokförda, ej folkbokförda och samtliga. Andel 
inom respektive grupp. 
 

 

Ej folk-
bokförda 

(n = 10869) 

Folk-
bokförda 

(n = 3681) 
Samtliga 

(N = 14550) 

Stöld, rån och tillgreppsbrott, exkl. grovt rån 49 29 44 

Narkotikabrott 1968:64 13 19 14 

Varusmuggling 11 4 10 

Brott mot liv och hälsa, inkl grovt rån 7 23 11 

Bedrägeri och annan oredlighet 10 9 10 

Sexualbrott 2 8 4 

Förfalskningsbrott 2 1 2 

Brott mot allmän verksamhet mm 1 2 2 

Brott mot frihet och frid 1 3 2 

Övrigt 3 3 3 

Totalt 100 100 100  

6.7.1 Brottstyper över tid 

Sett till hela gruppen utvisade sammantaget utgör alltså stöld- och till-

greppsbrott den större andelen av de brott som de utvisade döms för, med 

andelar mellan omkring 30 och 50 procent olika år sett över hela perioden. 

Övriga stora kategorier, dvs. narkotikabrott, brott mot liv och hälsa, bedräge-

ri, smuggling och övriga brottstyper utgör samtliga en mindre andel och 

ligger mellan drygt fem och 15 procent av alla brott olika år. 

I det följande avsnittet har materialet delats upp i folkbokförda och ej 

folkbokförda, för att se hur brottstyperna fördelar sig över tid.  

6.7.1.1 Folkbokfördas brottstyper över tid 

Inom gruppen folkbokförda kan man se förändringar över tid i vilka typer av 

brott som personerna utvisats för. Fyra av de brottstyper som här lyfts fram 

ökar inom gruppen, nämligen narkotikabrott, brott mot liv och hälsa, sexual-

brott och brott mot frihet och frid. Istället minskar andelen inom denna grupp 

som dömts för stöld, rån eller tillgreppsbrott och bedrägeri. Smuggling tycks 

ligga tämligen stilla. Utvecklingen visas i Figur 19 nedan. 

 



 169 

Procent

50

40

30

20

10

0

År0197938985817773

Smuggling

Bedrägeri

Stöld

Procent

50

40

30

20

10

0

Narkotika

Frihet och frid

Sexualbrott

Liv och hälsa

År0197938985817773

 

Figur 19. Andel inom gruppen folkbokförda utvisade som dömts för stöld, rån och 
tillgreppsbrott, bedrägeri eller smuggling samt för narkotikabrott, brott 
mot liv och hälsa, sexualbrott eller brott mot frihet och frid. Procent, 
1973-2003. n = 3681. 

6.7.1.2 Ej folkbokfördas brottstyper över tid 

Inom gruppen ej folkbokförda förändras inte andelen som utvisas för olika 

typer av brott nämnvärt över tid. De flesta inom gruppen döms för stöld, rån 

eller tillgreppsbrott, mellan 30 och 60 procent olika år, medan övriga brotts-

typer ligger på en generellt lägre nivå. I Figur 20 nedan visas andelen som 

dömts för olika brottstyper inom gruppen ej folkbokförda. 
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Figur 20. Andel inom gruppen ej folkbokförda utvisade som dömts för stöld, rån och 
tillgreppsbrott, bedrägeri eller smuggling samt för narkotikabrott, brott mot 
liv och hälsa, sexualbrott eller brott mot frihet och frid. Procent, 1973-2003. 
Observera att det är olika skalor i de två diagrammen. n = 10 869. 
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Därmed skiljer sig de folkbokförda och de som var i landet på tillfälligt be-

sök åt inte bara i vilka typer av brott de främst utvisas för, utan även avseen-

de utvecklingen över tid. De som inte var folkbokförda ökar sin andel under 

perioden, men inom gruppen ändras inte fördelningen av vilka typer av brott 

de utvisas för (åtminstone inte i grova drag, grovheten kan ju förändras inom 

samma brottskategorier). De folkbokförda däremot utvisas i högre grad för 

brott mot person i slutet av perioden, medan stöld och tillgreppsbrott domi-

nerar i periodens början. Denna förändring skulle dels kunna bero på att 

brottsligheten inom hela gruppen folkbokförda utländska medborgare för-

ändrats så att dessa personer också utvisas för andra typer av brott, dels på 

att de folkbokförda av någon anledning utvisas för andra typer av brott trots 

en oförändrad brottslighet totalt sett. I relation till vad som diskuterades i 

avsnitt 6.5 om förändringar i utländska medborgares brottslighet, framstår 

det inte som troligt att detta enbart skulle handla om en förändrad brottslig-

het inom gruppen folkbokförda utländska medborgare, även om det inte 

funnits möjlighet att utreda detta vidare i denna studie och inte kan uteslutas.  

6.8 Huvudpåföljd 

Fängelse är den vanligaste huvudpåföljden för dem som utvisats på grund av 

brott. 11 605 av de lagförda, 80 procent, dömdes till fängelse, varav 38 per-

soner till livstids fängelse. Den näst vanligaste påföljden var villkorlig dom 

som 16 procent dömdes till, därefter följer skyddstillsyn (två procent), och 

rättspsykiatrisk vård (två procent), varav 74 med särskild utskrivningspröv-

ning. Eftersom grupperna folkbokförda och ej folkbokförda skiljer sig åt vad 

beträffar vilka typer av brott de utvisas för (se avsnitt 6.7), där folkbokförda i 

större utsträckning utvisas för brott mot person, skiljer dessa grupper sig åt 

även vad gäller påföljder. De folkbokförda dömdes i högre grad till mer in-

gripande påföljder som fängelse, rättspsykiatrisk vård och skyddstillsyn, me-

dan villkorlig dom var vanligare bland de ej folkbokförda. 21 procent av de ej 

folkbokförda dömdes till villkorlig dom, medan motsvarande andel bland de 

folkbokförda var knappt tre procent. 90 procent av de folkbokförda dömdes till 

fängelse. Motsvarande andel bland de som inte var folkbokförda vid tiden för 

domen var knappt 77 procent. I Tabell 8 visas fördelningen av olika påföljder 

för samtliga, samt uppdelat på folkbokförda och ej folkbokförda. 
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Tabell 8. Huvudpåföljd uppdelat på folkbokförda, ej folkbokförda och samtliga 
utvisade. Antal och procent. 
 

 Folkbokförda Ej folkbokförda Samtliga 

Fängelse
88

 
3328 
90 % 

8320 
77 % 

11648 
80 % 

Rättspsykiatrisk vård 
141 
4 % 

93 
1 % 

234 
2 % 

Skyddstillsyn 
100 
3 % 

140 
1 % 

240 
2 % 

Villkorlig dom 
102 
3 % 

2288 
21 % 

2390 
16 % 

Övrigt 
10 

<1 % 
28 

<1 % 
38 

<1 % 

Totalt 
3681 

100 % 
10869 
100 % 

14550 
100 % 

6.8.1 Huvudpåföljd över tid 

När det gäller utvecklingen av påföljdernas utveckling över tid inom grup-

pen som utvisas, har jag även här delat in gruppen i folkbokförda och ej 

folkbokförda. Man ser då att båda grupperna har en liknande utveckling, 

men andelen fängelsedömda bland de folkbokförda ligger generellt sett hög-

re under hela perioden. Andelen som döms till fängelse bland de folkbokför-

da varierar mellan 82 och 97 procent under perioden, men någon utveckling i 

någon speciell riktning är svår att urskilja. 

Bland de personer som inte var folkbokförda vid tiden för utvisningen va-

rierar andelen fängelsedömda mellan 66 och 91 procent. I denna grupp finns 

en större andel fängelsedömda under 1980-talet, en andel som sjunker från 

mitten av 1980-talet. I denna grupp är det också som tidigare nämnts en rela-

tivt stor andel som döms till villkorlig dom, omkring 20 procent sett över 

hela perioden. 

Andelen fängelsedomar är alltså tämligen stabil under den studerade peri-

oden, både för gruppen folkbokförda och för gruppen som inte var folkbok-

förda, även om en större variation kan ses inom gruppen ej folkbokförda där 

andelen fängelsedömda är större under 1980-talet än under övriga år under 

perioden. Detta varierar dock inom olika brottstyper, vilket jag kommer att 

behandla nedan. 

                               
88 Inklusive skyddstillsyn med fängelse <= 3 månader. 



 172 

6.9 Brottstyper och påföljdsval 

Ungefär 80 procent av hela gruppen utvisade dömdes till fängelse. Att en ma-

joritet döms till fängelse gäller oavsett brottstyp. Den lägsta andelen fängelse-

dömda finns bland dem som döms för stöld, rån och tillgreppsbrott där 67 

procent döms till fängelse. Den högsta andelen fängelsedömda finns bland 

dem som döms för narkotikabrott och smuggling – hela 99 respektive 97 pro-

cent av dessa fick ett fängelsestraff tillsammans med utvisningen. Detta hänger 

naturligtvis samman med att straffsatserna för dessa brottstyper, t.ex. narkoti-

kabrott, är höga och därmed genererar fängelsestraff. Hur dessa och övriga 

brottstyper fördelar sig när det gäller påföljdsvalet redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Brottskategorier uppdelat på typ av påföljd, samtliga utvisade 1973-2003. 
 

 

Stöld 
& tillgr. 

 

Narko-
tika 

 

Liv & 
hälsa 

 

Bedrä-
geri 

 

Smugg-
ling 

 

Övrigt 
 
 

Samtliga 
 
 

Fängelse 4316 2033 1358 1114 1339 1488 11648 

% 67 99 88 77 97 88 80 

Villkorlig dom 1897 10 33 288 32 130 2390 

% 30 <1 2 20 2 8 16 

Övrigt 218 19 148 37 11 79 512 

% 3 1 10 3 1 5 4 

Totalt 6431 2062 1539 1439 1382 1697 14550 

% 100 100 100 100 100 100 100 

6.9.1 Påföljder för olika brottstyper över tid 

En intressant fråga är om påföljderna inom olika brottskategorier föränd-

rats över tid när det gäller de utvisade. I avsnittet har materialet delats upp 

på de fem vanligaste brottstyperna i materialet plus övriga brott som en 

sjätte kategori. 

6.9.1.1 Stöld, rån och tillgreppsbrott (exkl. grova rån) 

I Figur 21 nedan presenteras utvecklingen över tid när det gäller andelen 

fängelsedömda bland dem som dömts för stöld, rån eller tillgreppsbrott, 

uppdelat på folkbokförda och ej folkbokförda. 
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Figur 21. Andel utvisade som dömts till fängelse och villkorlig dom bland dem som 
dömts för stöld, rån och tillgreppsbrott, inom grupperna folkbokförda (n = 
1072) respektive ej folkbokförda (n = 5359). 1973-2003. 

I figuren kan vi se att de två grupperna visar olika mönster vad gäller ande-

len som döms till fängelse för stöld, rån och tillgreppsbrott över tid. I grup-

pen folkbokförda (grå linjer) stiger andelen fängelsedömda något under 

1970-talet för att sedan variera kring dryga 90 procent under resten av perio-

den, om än med vissa svängningar upp och ner.  

I gruppen ej folkbokförda är andelen fängelsedömda bland dem som 

dömts för stöld, rån och tillgreppsbrott lägre generellt sett, 65 procent per år i 

snitt över hela perioden. En större andel döms istället till villkorlig dom än 

bland de folkbokförda. Detta skulle kunna indikera att de brott de folkbok-

förda blivit utvisade för inom denna brottskategori generellt sett är grövre, 

än i gruppen som inte var folkbokförda vid tiden för domen. 

Vidare stiger också liksom i gruppen folkbokförda andelen fängelsedömda 

bland dem som dömts för stöld, rån och tillgreppsbrott bland de ej folkbokför-

da under perioden fram till början av 1980-talet. Därefter sjunker andelen 

fängelsedömda bland de ej folkbokförda fram till 1995, då andelen med vill-

korlig dom faktiskt är högre än andelen som döms till fängelse för stöld, rån 

och tillgreppsbrott i denna grupp. Därefter ökar andelen fängelsedömda åter.  

Villkorlig dom är en villkorlig påföljdseftergift och ska fungera som en 

varning att inte begå fler brott. Villkorlig dom får inte användas för brott 

som bara innehåller böter i straffskalan. I de fall straffskalan för ett brott 

innehåller både böter och fängelse, får man endast döma till villkorlig dom 

om straffvärdet för brottet bedöms ligga på fängelsenivå (Zila, 1998:25). 

Enligt Brottsbalken ska domstolen som skäl för villkorlig dom beakta om det 

saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer att göra sig skyl-

dig till fortsatt brottslighet (BRB, 30 kap 7 §). Detta kan enligt Zila tolkas som 

att villkorlig dom är lämplig när det gäller tillfällighetsöverträdare, där man 
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kan anta att den tilltalade inte kommer att fortsätta med någon brottslig verk-

samhet och bara brutit mot lagen någon enstaka gång (Zila 1998:25). 

När det gäller utvisning på grund av brott har det enligt förarbetena fun-

nits skäl att kombinera utvisning med villkorlig dom då det kan anses ligga i 

de svenska intressena att direkt avlägsna en person som är i landet på tillfäl-

ligt besök. Egentligen ska som sagt villkorlig dom användas endast när det 

inte finns risk för återfall, men när det gäller utvisning så har man ansett att 

just utvisningen gör att personen inte kan antas begå nya brott och påföljden 

kan därför kombineras med utvisning (Jakobsson, 2003:12). Man skulle 

alltså kunna säga att utvisningens inkapaciterande effekter (som diskuterades 

i avsnitt 4.3) tycks kunna påverka valet av påföljd. Man kan alltså använda 

villkorlig dom som påföljd även när det finns risk för återfall – eftersom man 

samtidigt utnyttjar utvisningens inkapaciterande effekt. 

Det kan också finnas skäl att välja villkorlig dom som påföljd framför nå-

gon annan påföljd, i de fall utvisning kommer ifråga. Detta eftersom domsto-

len ska ta hänsyn till det men som utvisningen kan tänkas orsaka och därmed 

besluta om nedsättning av straffet, så kallade billighetshänsyn. Syftet är att 

minska utvisningens roll som dubbelbestraffning (Jakobsson, 2003:13). I 

detta sammanhang tycks alltså utvisningen just som straff hamna i centrum, 

trots att det formellt inte är en straffpåföljd. 

1994 sänktes gränsen för vilka brott som kan leda till utvisning. Före dess 

skulle brottet kunna leda till minst ett års fängelse för att utvisning skulle 

kunna användas, vilket 1994 sänktes till att gälla att brottet endast skulle 

kunna leda till fängelse överhuvudtaget. Ett skäl för denna sänkning var kri-

tik mot att upprepade snatterier inte kunde leda till utvisning (BRÅ-rapport 

2000:18). Mellan åren 1994 och 2003 utvisades uppskattningsvis omkring 

80 personer för brott som tidigare inte kunde leda till utvisning, dvs. brott 

som kan leda till fängelse men som (vid tiden för datauttaget 2003) hade en 

maxtid för fängelsestraffet på mindre än ett år. Dessa personer dömdes 

främst för urkundsförfalskning (över hälften) och brott mot utlänningslagen. 

Endast en handfull dömdes för snatteri. Det tycks därmed inte vara denna 

sänkning i kraven för vilka brott som kan leda till utvisning som ger ned-

gången i andelen fängelsedömda bland dem som dömts för stöld, rån och 

tillgreppsbrott efter 1993. 

6.9.1.2 Narkotikabrott 

Bland de 2062 personer som dömdes för narkotikabrott är fängelse den helt 

dominerande påföljden under hela tidsperioden. Fram till 1987 har villkorlig 

dom och övriga påföljder använts i någon mån, men det handlar om mycket 

små andelar på runt två till fyra procent, vilket i absoluta tal endast motsva-

rar en till två personer per år. Detta gäller både för gruppen folkbokförda och 

gruppen ej folkbokförda. Med några undantag har samtliga som dömts för 

narkotikabrott dömts till fängelse från 1982 och framåt. Under perioden före 
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det tycks andra påföljder ha använts i viss utsträckning, både bland folkbok-

förda och ej folkbokförda. 

6.9.1.3 Liv och hälsa 

När det gäller de utvisade som dömts för brott mot liv och hälsa, 1539 per-

soner, har andelen fängelsedömda respektive villkorlig dom och övriga på-

följder även här legat mer eller mindre konstant under perioden.  Fängelse är 

den dominerande påföljden, mellan 80 och 100 procent under olika år, och 

det är mycket få personer som döms till villkorlig dom, endast en till fyra 

personer de år påföljden förekommer.  

Uppdelat på folkbokförda och ej folkbokförda visar sig samma mönster 

över tid, dvs. andelen fängelsedömda är tämligen konstant i båda grupperna. 

Dock är rättspsykiatrisk vård vanligare inom gruppen folkbokförda än i 

gruppen ej folkbokförda, möjligen ökar denna påföljd också något över tid i 

denna grupp på bekostnad av fängelse, men inte i gruppen ej folkbokförda. 

6.9.1.4 Bedrägeri och annan oredlighet 

Totalt under perioden dömdes 1439 personer för bedrägeri och annan ored-

lighet. Av dessa dömdes 77 procent till fängelsestraff. 20 procent fick vill-

korlig dom och tre procent fördelade sig över övriga påföljder. Man kan se 

en viss stigande trend under perioden. Andelarna varierar också mer än vad 

som gäller för t.ex. narkotikabrott och brott mot liv och hälsa. Kategorin 

övrigt innehåller till största delen personer som dömts till skyddstillsyn (36 

personer), samt sju personer som dömdes till rättspsykiatrisk vård. I denna 

brottskategori förekommer dessa påföljder endast fram till 1986 och sedan 

1995 (en person) och 1999 (en person). 

Bland de folkbokförda har andra påföljder än fängelse använts i högre 

grad under periodens första år än från 1980-talet och framåt. Därefter är 

fängelse den helt dominerande påföljden, utom vid några enstaka år. De 

folkbokförda är endast 322 under hela perioden, och från 1985 och framåt 80 

personer, varav 16 domar rör en person år 1996. 

6.9.1.5 Varusmuggling 

1382 personer dömdes för varusmuggling (inkl smuggling 2000:1225 och 

brott mot lag om handel med drycker 1977:293). 97 procent av dessa döm-

des till fängelse, två procent till villkorlig dom och övriga en procent till 

övriga påföljder. Villkorlig dom och övriga påföljder förekommer dock inte 

mellan åren 1982 och 1991, och de år dessa påföljder förekommer är det 

mellan en och sex personer som dömts. 

De folkbokförda var 139 personer under hela perioden, samtliga dömdes 

till fängelse. 

De ej folkbokförda var 1242 personer. Bland dem steg andelen fängelse-

dömda under perioden fram till 1983, från omkring 80 procent till 100 pro-

cent. Därefter dömdes samtliga till fängelse fram till 1992, varefter andra 
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påföljder förekommit i någon mån, främst villkorlig dom och i några enstaka 

fall rättspsykiatrisk vård. 

6.9.1.6 Övriga brott 

När det gäller övriga brott ligger andelarna som döms till fängelse respektive 

villkorlig dom och övriga påföljder även här relativt konstant över perioden. 

Av de totalt 1697 lagföringarna för övriga brott, dömdes 88 procent till fäng-

else, åtta procent till villkorlig dom och fem procent till övriga påföljder. 

Någon trend går inte att urskilja över tid. 

Bland de ej folkbokförda, 1080 personer, har andelen fängelsedömda le-

gat relativt konstant över tid, men med större variation i början av perioden, 

och också möjligen en något lägre nivå fängelsedömda. 

Bland de folkbokförda, 617 personer, verkar andelen fängelsedömda ock-

så ligga relativt konstant över tid, bortsett från mitten av 1990-talet, då tren-

den möjligen är något nedåtgående. 

6.9.2 Sammanfattning 

Generellt kan sägas att det inte tycks finnas några stora variationer över tid i 

hur stor andel som döms till fängelse, villkorlig dom och andra påföljder när 

det gäller narkotikabrott, brott mot liv och hälsa, bedrägeri och annan ored-

lighet (dock en något stigande trend bland de ej folkbokförda), smuggling 

(åtminstone inte efter 1980-talets mitt) och övriga brottstyper. 

När det gäller stöld, rån och tillgreppsbrott (exkl. grovt rån) skiljer sig de 

folkbokförda och de ej folkbokförda åt. Andelen som döms till fängelse 

bland de folkbokförda stiger något i periodens början, för att sedan variera 

omkring 90 procent. I gruppen ej folkbokförda sjunker andelen fängelse-

dömda under 1980-talet fram till 1996, då endast omkring 40 procent döm-

des till fängelse i denna grupp för denna brottstyp. Därefter stiger andelen 

fängelsedömda igen till ungefär 60 procent. 

6.10 Strafftider 

Hur ser då strafftiderna ut för dem som dömts till fängelse?89 Utvecklingen ser 

lite olika ut beroende på vilken brottstyp det handlar om, både när det gäller 

straffens längd och utvecklingen över tid. Den genomsnittliga strafftiden för 

samtliga som dömdes till fängelse var 21 månader sett över hela perioden. 

Typvärdet var sex månader och medianen åtta månader. Strafflängderna 

sträckte sig mellan som minst 14 dagar och som längst 18 års fängelse.  

Uppdelat på folkbokförda och ej folkbokförda ser man att utvecklingen av 

det genomsnittliga antalet straffmånader skiljer sig åt mellan grupperna. Från 

                               
89 Gäller huvudpåföljd. 
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1973 fram till mitten av 1980-talet har grupperna ungefär samma nivå och 

samma utveckling. Det genomsnittliga antalet straffmånader stiger då från 

dryga tio månader till uppåt 30 månader i genomsnitt i båda grupperna. Från 

mitten av 1980-talet och fram till periodens slut ligger sedan det genomsnitt-

liga antalet utdömda straffmånader på samma nivå i gruppen som inte var 

folkbokförda vid tiden för domen, och varierar kring i genomsnitt dryga 20 

månader. När det gäller de folkbokförda fortsätter istället det genomsnittliga 

antalet straffmånader att stiga under hela perioden, från som lägst tolv må-

nader år 1977 till som högst 45,5 månader år 2002. 
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Figur 22. Genomsnittligt antal straffmånader bland fängelsedömda utvisade, inom 
gruppen folkbokförda (n = 3328) respektive ej folkbokförda (n = 8320), 
1973-2003. 

6.10.1 Genomsnittligt antal straffmånader för olika brottstyper 

över tid 

Som tidigare nämnts ser utvecklingen olika ut för de olika brottstyperna. 

Nedan har därför det genomsnittliga antalet straffmånader per år delats upp 

för de fem vanligaste brottstyperna i materialet plus övriga brott som en sjät-

te kategori. 

6.10.1.1 Stöld, rån och tillgreppsbrott 

När det gäller det genomsnittliga antalet straffmånader för personer som 

dömts till fängelse för stöld, rån eller tillgreppsbrott (exkl. grovt rån), tycks 

strafflängden ha legat relativt stilla sett över hela perioden, särskilt gäller 

detta de ej folkbokförda. I genomsnitt per år varierar antalet straffmånader 

totalt sett kring sju. 1973, 1982 och 1985 var dock år med lite längre genom-

snittlig strafftid på över tio månader i snitt. 

De folkbokförda har generellt sett en lite högre genomsnittlig nivå (om-

kring tio månader) och större svängningar. En anledning till de större sväng-
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ningarna är att det är färre och färre inom gruppen som under perioden döms 

för stöld, rån och tillgreppsbrott i denna grupp, se Figur 19. 

6.10.1.2 Narkotikabrott 

Den genomsnittliga strafflängden för narkotikabrott ligger generellt sett 

mycket högre än för stöld, rån och tillgreppsbrott. Strafflängderna har också 

ökat under hela den studerade perioden. Från nivåer på i genomsnitt ungefär 

20 månaders fängelse (drygt 1,5 år) i periodens början stiger det genomsnitt-

liga antalet straffmånader under hela perioden till nivåer kring 60 månaders 

fängelse (5 år) i genomsnitt i början av 2000-talet. Utvecklingen ser likartad 

ut både för folkbokförda och ej folkbokförda, både vad gäller nivåer och 

utveckling över tid. 

 

80

60

40

20

0

Ej folkbokförda

Folkbokförda

År03019997959391898785838179777573

Antal

 

Figur 23. Genomsnittligt antal straffmånader per år. Fängelsedömda bland utvisade 
som dömts för narkotikabrott, inom grupperna folkbokförda (n = 693) re-
spektive ej folkbokförda utvisade (n = 1340), 1973-2003. 

Detta skulle kunna indikera att typen av narkotikabrott som personerna utvi-

sas för blir allt grövre, och att domstolarna därmed inte skulle utvisa för lind-

rigare typer av narkotikabrott ju senare i perioden man tittar. Troligare är 

dock att strafftiderna följer det mer generella mönstret för strafftider för nar-

kotikabrott. Under den studerade perioden har den svenska narkotikapoliti-

ken blivit alltmer restriktiv och präglats av den officiella målsättningen om 

”ett narkotikafritt samhälle” (Lenke & Olsson, 1999:144; Tham, 2003:5; 

Träskman, 2003:17f). Både strafflagstiftningen och tillämpningen av lagen 

har successivt skärpts sedan slutet av 1960-talet. Bland annat märks detta i 

ett ökat antal narkotikapoliser, ett ökat antal som döms till fängelse för nar-

kotikabrott och att andelen som missbrukar narkotika bland fängelsedömda 

ökat (Tham, 1996:181; 2003:5). Även utvecklingen av ökande fångpopula-

tioner i stort kan sättas i relation till den förda narkotikapolitiken (Hörnqvist, 

2003b:42). Ett antal viktiga straffskärpningar har ägt rum under perioden:  
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1980 skärptes praxis vid åtalsunderlåtelse, 1981 höjdes fängelsestraffet 

vid normalbrott från maximalt två år till tre år och vid grova brott från mi-

nimum ett till minst två år. Möjlighet till 16 års fängelse för upprepad grov 

brottslighet infördes också. 1982 kom en lag om tvångsvård av vuxna miss-

brukare och 1983 utvidgades det straffbara området bland annat vad gällde 

framställning, förvärv och befattning med narkotika. 1985 höjdes åter straff-

satserna, nu för ringa narkotikabrott och varusmuggling av narkotika från 

böter till fängelse i maximalt sex månader. Även det straffbara området ut-

vidgades. 1988 skedde en viktig förändring då eget bruk av narkotika krimi-

naliserades. Åren därpå utvidgades lagen om tvångsvård för vuxna missbru-

kare och lagen om vård av unga vad gäller missbrukare. 1993 höjdes straff-

satserna för eget bruk till fängelse i maximalt sex månader. 1999 utvidgades 

kriminaliseringen av syntetiska droger och en nollgräns för narkotika i trafi-

ken infördes (Hoflund, 1993:24-31; Tham, 1996:181; 2003:6; Lenke & Ols-

son, 1999:144). 

Polisens arbete och prioriteringar är viktigt för hur många som lagförs för 

narkotikabrott eftersom det till stor del är ett så kallat spanings- och ingri-

pandebrott. Ända sedan 1970-talet har antalet personer som lagförs för nar-

kotikabrott ökat kontinuerligt, men särskilt straffskärpningen 1993, då straff-

satserna för eget bruk höjdes, ledde till ett ökat antal lagförda för narkotika-

brott. Straffskärpningen innebar nämligen också utökade möjligheter för 

polisen att ingripa mot narkotikamissbrukare (Brå-rapport 2000:21, sid. 28). 

Utvecklingen av allt längre strafftider bland de utvisade som döms till 

fängelse för narkotikabrott kan alltså sättas i relation till, och sägas likna, 

denna mer allmänna utveckling av straffen för narkotikabrott.  

6.10.1.3 Liv och hälsa 

Strafftiderna för dem som dömts till fängelse för brott mot liv och hälsa har 

totalt sett legat relativt stabilt under perioden, men med en viss ökning och 

relativt stora variationer olika år, vilket kan hänga samman med att det inte 

är så många personer varje år. Uppdelat på folkbokförda och ej folkbokförda 

ser man att strafftiderna ökar under periodens början i båda grupperna. För 

de folkbokförda ökar sedan de genomsnittliga strafftiderna under perioden. 

För gruppen ej folkbokförda ligger nivåerna mer stabilt efter ökningen under 

periodens första decennium. 
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Figur 24. Genomsnittligt antal straffmånader per år. Fängelsedömda bland utvisade 
som dömts för brott mot liv och hälsa, 1973-2003. Inom respektive grupp 
folkbokförda (n = 717) och ej folkbokförda (n = 639). 

 

6.10.1.4 Bedrägeri 

Det genomsnittliga antalet fängelsemånader för dem som dömts för bedräge-

ri och annan oredlighet ligger på en lägre nivå än exempelvis strafftiderna 

för narkotikabrott och brott mot liv och hälsa. Här varierar strafflängden 

kring i genomsnitt åtta månaders fängelse, med de kortaste strafftiderna på 

knappt sex månader och de längsta på drygt tolv månader. Nivån ligger rela-

tivt konstant mellan dessa strafftider under hela perioden. 

Det har här inte varit meningsfullt att dela upp materialet på folkbokförda 

och ej folkbokförda eftersom det är så få folkbokförda per år i slutet av peri-

oden vilket gör att genomsnittligt antal straffmånader över tid blir något 

missvisande. Exempelvis är det år 2003 endast en person som döms i denna 

grupp för denna brottstyp, som dessutom döms till 60 månaders fängelse, 

vilket inte förekommer under resten av perioden. 

6.10.1.5 Smuggling 

När det gäller strafftiderna för personer som dömts till fängelse för smugg-

ling, 1339 personer, varierar dessa mer upp och ner än övriga brottstyper 

under perioden. Från nivåer på i genomsnitt omkring 15 månaders fängelse 

på 1970-talet stiger det genomsnittliga antalet straffmånader fram till 1992. 

Detta år var den genomsnittliga strafftiden 66 månaders fängelse (5,5 år) för 

dem som dömts för smuggling. Efter 1992 sjunker den genomsnittliga straff-

tiden igen ner till knappt tolv månader 1998, för att åter stiga till över 50 

månader i genomsnitt 2003. 

Uppdelat på folkbokförda och ej folkbokförda ser utvecklingen likartad ut, 

trots att det endast är 139 personer i gruppen folkbokförda, och 1200 i gruppen 
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ej folkbokförda. De folkbokförda ligger lite högre vad gäller genomsnittlig 

strafftid, men är så få att detta inte påverkar medelvärdet totalt sett. 
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Figur 25. Genomsnittligt antal straffmånader per år. Fängelsedömda bland utvisade 
som dömts för smuggling, 1973-2003. Inom respektive grupp folkbokför-
da (n = 139) och ej folkbokförda (n = 1200). 

6.10.1.6 Övriga brott 

När det gäller strafftiderna för övriga brott går det inte att urskilja någon tydlig 

trend i gruppen som inte var folkbokförda vid tiden för domen, strafftiderna 

varierar kring medeltalet tolv månaders fängelse i denna grupp. Något högre 

nivåer kan eventuellt ses från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet.  

När det gäller folkbokförda stiger strafftiderna under 1980-talets första 

hälft från nivåer på omkring 15 månader, för att lägga sig på en högre nivå 

från slutet av 1980-talet på omkring 30 månader i genomsnitt. 
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Figur 26. Genomsnittligt antal straffmånader per år. Fängelsedömda bland utvisade 
som dömts för övriga brott 1973-2003. Inom respektive grupp folkbok-
förda (n = 558) och ej folkbokförda (n = 926). 
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6.10.2 Sammanfattning 

Den genomsnittliga strafftiden ökade för samtliga som dömdes till utvisning 

fram till mitten av 1980-talet, från omkring tio till 30 straffmånader i genom-

snitt. I gruppen som inte vad folkbokförda ligger sedan antalet stabilt över 

resten av perioden, medan det forsätter att stiga i gruppen som var folkbok-

förda. 

Om man delar upp materialet i olika brottstyper, kan man se att det ge-

nomsnittliga antalet straffmånader ökade över hela den studerade perioden 

när det gäller personer dömda för narkotikabrott, både folkbokförda och ej 

folkbokförda. Detta är i linje med de straffskärpningar som skett för narkoti-

kabrott under den studerade perioden. 

Även bland dem som döms för brott mot liv och hälsa tycks strafftiderna 

öka i början av perioden, från mitten av 1980-talet fortsätter denna ökning 

något i gruppen folkbokförda, men låg stilla i gruppen som inte var folkbok-

förda. När det gäller smuggling ökade strafftiderna i båda grupperna fram till 

början av 1990-talet, därefter minskade det genomsnittliga antalet straffmå-

nader under några år, för att sedan åter öka igen från sekelskiftet. I kategorin 

övriga brott ökade strafftiderna i gruppen som var folkbokförda under perio-

den fram till slutet av 1980-talet, därefter är antalet stabilt. Inom brottstyper-

na stöld, rån och tillgreppsbrott samt bedrägeri är utvecklingen av det ge-

nomsnittliga antalet straffmånader stabilt över tid. 

6.11 Tidigare domar 

Jag kommer nu att gå över till frågan om de utvisade personernas tidigare 

domar. Totalt sett var 3227 personer (22 procent) i materialet tidigare döm-

da. De hade allt mellan en och 31 tidigare domar i Sverige. De flesta av des-

sa, 1792 personer (56 procent), hade bara en tidigare dom, 585 (18 procent) 

hade två och 305 (nio procent) hade tre tidigare domar.90 

De utvisade som var folkbokförda vid tiden för domen var i högre grad ti-

digare belastade än de ej folkbokförda. 48 procent av de folkbokförda hade 

minst en tidigare dom, motsvarande andel bland de ej folkbokförda var 14 

procent. Hela 28 procent av de folkbokförda hade två eller fler tidigare domar i 

Sverige, medan endast fyra procent av de som inte var folkbokförda hade det. 

                               
90 128 stycken kvinnor hade en eller flera tidigare domar. Dessa utgjorde elva procent av det 
totala antalet kvinnor. 96 av dessa 120 kvinnor, eller 75 procent, hade endast en tidigare dom. 
24 stycken, 19 procent, hade två tidigare domar. Kvinnorna hade totalt sett mellan en och 18 
tidigare domar. 
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Tabell 10. Antal tidigare domslut, uppdelat på folkbokförda, ej folkbokförda och 
samtliga utvisade. 
 

 Ej folkbokförda Folkbokförda Samtliga 

Inga 
9404 
87 % 

1918 
52 % 

11322 
78 % 

Ett 
1066 
10 % 

726 
20 % 

1792 
12 % 

Två eller fler 
399 
4 % 

1037 
28 % 

1436 
10 % 

Totalt 
10869 
100 % 

3681 
100 % 

14550 
100 % 

6.11.1 Genomsnittligt antal tidigare domar 

Det genomsnittliga antalet tidigare domar presenteras i Figur 27 nedan, där 

folkbokförda visas för sig och ej folkbokförda för sig.  

Om vi börjar med de folkbokförda, är utvecklingen över tid inte helt lätt 

att tolka. Uppgången under 1970-talet och början av 1980-talet bör betraktas 

mot bakgrund av att endast domar från år 1973 finns med i materialet. Per-

sonerna som fick en dom förenad med utvisning under denna period kan 

alltså ha fler tidigare domar före 1973, men dessa domar syns inte här. Hur 

kurvan ”egentligen” ser ut under 1970-talet är svårt att spekulera i, mer än 

att den uppgång som nu finns åtminstone inte bör vara så kraftig. Efter en 

topp i mitten av 1980-talet i genomsnittligt tidigare antal domar varierar 

antalet kring 1,8 tidigare domar från 1990 och framåt. 1996 får betraktas 

som ett extremår. En person dömdes 16 gånger detta år, en person som också 

hade ett mycket stort antal tidigare domar. Därmed blir det genomsnittliga 

antalet tidigare domar mycket högt detta år, och får betraktas som ett undan-

tag i sammanhanget. 

Även bland dem som inte var folkbokförda vid tiden för domen kan man 

se en kraftig uppgång under 1970-talet i antalet genomsnittliga tidigare do-

mar. Detta är naturligt med tanke på att endast domar från 1973 finns med i 

materialet, och ökningen av antalet tidigare domar under denna period ska 

därför troligen ”egentligen” inte vara så kraftig som det ser ut i figuren. 

Antalet tidigare domar ligger i genomsnitt mycket lägre bland de ej folk-

bokförda, även det en naturlig konsekvens av att det är personer som varit i 

Sverige på tillfälligt besök. Det är få som är dömda tidigare, 14 procent inom 

gruppen. I början av 1980-talet var dock det genomsnittliga antalet tidigare 

domar som högst i denna grupp, omkring 0,6 domar i genomsnitt. Efter det 

har antalet sjunkit fram till slutet av 1990-talet, till nivåer omkring 0,2 domar 

i genomsnitt. 
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Figur 27. Genomsnittligt antal tidigare domar, folkbokförda (n = 3681) respektive ej 
folkbokförda utvisade (n = 10 869). 1973-2003. Observera att diagram-
men har olika skalor. 

6.11.2 Andel med tidigare dom 

Här har en beräkning gjorts av hur stor andel inom respektive grupp (folk-

bokförda och ej folkbokförda) som hade noll, en eller två eller fler tidigare 

domar. Det visar sig att andelarna ligger relativt stilla över tid, sedan 1978. 

Denna period har valts eftersom osäkerheten beträffande utvecklingen under 

1970-talet är så svår att uttala sig om. I gruppen ej folkbokförda ökar möjli-

gen andelen med en tidigare dom något över tid, istället minskar andelen 

personer med två eller fler domar fram till 1990-talets början. 

Andelarna inom gruppen folkbokförda skiftar mer. Här är det också en 

större andel som har en eller två eller fler tidigare domar. År 1990 finns en 

dipp när det gäller andelen med en tidigare dom, med motsvarande ökning i 

andelen med noll domar. I övrigt tycks andelarna inte variera i nivå över tid. 
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Figur 28. Andel bland de utvisade med noll, en samt två eller fler tidigare domar. 
Uppdelat på folkbokförda och ej folkbokförda, andel inom respektive 
grupp. 1973-2003. 
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6.11.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framgår att omkring en femtedel av de utvisade var 

tidigare dömda, men i gruppen folkbokförda var denna andel högre då om-

kring hälften hade minst en tidigare dom. I gruppen ej folkbokförda var mot-

svarande andel 14 procent. 

Bland de folkbokförda sjunker det genomsnittliga antalet tidigare domar 

under 1980-talet, för att från 1990-talets början ligga på en relativt stabil 

nivå på strax under två tidigare domar i genomsnitt. Bland de ej folkbokför-

da utvisade var det genomsnittliga antalet tidigare domar lägre. Här sjönk 

antalet från omkring 0,6 tidigare domar i genomsnitt i början av 1980-talet, 

till omkring 0,2 tidigare domar i genomsnitt från 1990-talets början och 

framåt. Andelen inom respektive grupp som hade någon tidigare dom är rela-

tivt stabil över tid i båda grupperna. Det tycks alltså främst vara antalet tidi-

gare domar som sjunker i båda grupperna under 1980-talet – inte hur många 

som var dömda tidigare över huvudtaget. 

6.12 Ålder vid domen med utvisning 

I det följande kommer jag att fokusera på de utvisades ålder vid tiden för 

domen.91 I medeltal var personerna i hela materialet 28,7 år vid lagförings-

tillfället, medianen var 27,0 år. Den yngsta var 15 år och den äldsta 76 år. 

Medelåldern bland kvinnorna var 29,0 och bland männen 28,7 år. Åldern 

bland kvinnorna varierade mellan 15 och 70 år. 

Den genomsnittliga åldern per år har varierat något under perioden. Me-

delåldern stiger under 1970-talets andra hälft från 26,3 år 1975 till 29,9 år 

1984. Därefter sjunker medelåldern något fram till 1992, då den var 28,4 år. 

Efter det har medelåldern varierat kring 29 och 30 år. De som var folkbok-

förda vid tiden för domen var i genomsnitt något äldre än de som inte var 

folkbokförda. En jämförelse mellan grupperna görs i Tabell 11. 

Tabell 11. Ålder vid tiden för domen med utvisning, uppdelat på folkbokförda, ej 
folkbokförda och samtliga utvisade. 
 

 Ej folkbokförda Folkbokförda Samtliga 

Medelvärde 28,5 29,4 28,7 

Median 27,0 28,0 27,0 

Typvärde 24 25 24 

Standardavvikelse 8,3 7,3 8,0 

Min-max-ålder 15-76 15-72 15-76 

Antal 10868 (1 bortfall) 3681 14549 (1 bortfall) 

                               
91 Även här bygger beräkningarna på antalet lagföringar, eftersom en person kan ha olika 
ålder vid olika lagföringstillfällen om han eller hon återkommer i materialet. 
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6.12.1 Ungdomar som utvisas 

Under hela perioden förekommer 202 lagföringar med personer som var 

under 18 år vid lagföringstillfället. Av dessa var tolv personer 15 år, 50 per-

soner var 16 år och 140 personer var 17 år vid lagföringstillfället. Den totala 

andelen lagföringar med ungdomar som utvisats på grund av brott är drygt 

en procent.  

Även om denna grupp är liten i förhållande till samtliga som utvisas på 

grund av brott, är det anmärkningsvärt att ungdomar under 18 år utvisas på 

grund av brottslighet. Huvuddelen av dessa ungdomar var dock inte folkbok-

förda vid tiden för domen. 86 procent, motsvarande 173 personer, saknar 

någon registrering av folkbokföring. Det betyder att endast 29 ungdomar, 14 

procent, var folkbokförda. Andelen folkbokförda bland ungdomarna är alltså 

lägre än för materialet som helhet, där 25 procent var folkbokförda vid tiden 

för domen.  

Antalet 15-17-åringar som fått en dom förenad med utvisning har varierat 

mellan 0 och 19 per år. Det motsvarar en andel på mellan noll och fyra pro-

cent av samtliga utvisningsdomar per år. De högsta siffrorna finns i mitten 

av 1970-talet, början av 1990-talet samt i slutet av den studerade perioden. 

Det går inte att urskilja någon speciell trend att fler eller färre ungdomar 

döms vissa tidsperioder. Det är också väldigt få ungdomar, vilket gör att små 

förändringar i antal får stort utslag andelsmässigt sett. 

De flesta ungdomarna som fick en dom förenad med utvisning dömdes 

för stöld, rån och tillgreppsbrott, nämligen 68 procent eller 137 av 202 ung-

domar. Brott mot liv och hälsa, inkl. grovt rån, var den näst vanligaste brotts-

typen med 19 personer eller nio procent av de dömda ungdomarna. Narkoti-

kabrott, sexualbrott och bedrägeri och annan oredlighet utgjorde tillsammans 

15 procent av brottstyperna bland ungdomar medan övriga brott utgjorde 

tillsammans nio procent. 

De flesta 15-17-åringarna, 58 procent, dömdes till villkorlig dom. 22 pro-

cent dömdes till fängelse. De flesta av dem som dömdes till fängelse var 17 

år, och ingen 15-åring dömdes till fängelse. Den tredje vanligaste påföljden 

var skyddstillsyn, tio procent. 

För den grupp bland ungdomarna som var folkbokförda vid tiden för do-

men – 29 personer – har det varit möjligt att se vilket medborgarskap de 

hade, och därmed också vilket land de med stor sannolikhet utvisats till. De 

flesta kom från andra nordiska och europeiska länder, varav 13 från Finland 

och en från Danmark. I övrigt förekom att ungdomar utvisades även till län-

der som Irak (2), Iran (1), DR Kongo (1), Chile (1) och Somalia (2).  
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6.13 Sammanfattande kommentarer 

Som denna del av studien visat har antalet som utvisas på grund av brott 

varierat under den studerade perioden. Från 1973 till 1985 sjönk antalet utvi-

sade från ungefär 600 per år till knappt 200. Från 1985 vänder sedan utveck-

lingen och antalet utvisningar ökade till omkring 700 per år 1993. Under 

1990-talets andra hälft kan man se en liten nedgång ner till ungefär 500 ut-

visningar per år, en utveckling som bryts från början av 2000-talet. Därefter 

ökar antalet utvisade under hela 2000-talet fram till 2004. Detta år var det 

1020 utvisningar på grund av brott. Det är en fördubbling av antalet utvisade 

på några få år, och fem gånger så många som i mitten av 1980-talet. 

För att försöka förstå utvecklingen har den satts i relation till några rele-

vanta utvecklingslinjer, nämligen utvecklingen av antalet dömda totalt, anta-

let lagförda utländska medborgare, antal utländska medborgare i landet, lag-

stiftningsförändringar och något kring förändringar i brottsligheten inom 

gruppen utländska medborgare. 

Vidare har fokus varit att försöka beskriva eventuella förändringar inom 

gruppen utvisade, som vilka brott de utvisas för, vilka påföljder som domine-

rar, hur långa straff de fängelsedömda fick, i vilken utsträckning de utvisade 

var tidigare dömda och ålder bland de utvisade. Analysen har i stora delar 

gjorts för två separata grupper som jämförts med varandra, nämligen folk-

bokförda och ej folkbokförda. Det visar sig att dessa två grupper skiljer sig 

åt på flera relevanta sätt. 

För det första är de folkbokförda en mindre grupp bland de utvisade, un-

gefär 25 procent sett över hela perioden. Deras andel minskar också över tid. 

I den studerade periodens början var ungefär hälften av de utvisade folkbok-

förda, i slutet av perioden endast omkring tio procent. Antalet folkbokförda 

minskar från periodens början fram till mitten av 1980-talet, för att därefter 

ligga på en relativt stabil låg nivå. Denna minskning i antalet folkbokförda 

kan främst förklaras av en kraftig minskning av antalet utvisade finska med-

borgare. Tar man bort finska medborgare är antalet folkbokförda utvisade 

tämligen konstant över tid.  

De folkbokförda visar samma utveckling i relation till både antalet döm-

da, antalet lagförda utländska medborgare och antalet folkbokförda utländs-

ka medborgare i landet. De folkbokfördas andel minskar i relation till dessa 

grupper fram till mitten av 1980-talet. Därefter ligger andelen mer eller 

mindre stilla. Antalet folkbokförda som utvisas tycks därmed i hög grad följa 

antalet som döms, antalet utländska medborgare som lagförs och antalet 

utländska medborgare i landet. 

Den ökning i antalet utvisade som skett sedan mitten av 1980-talet kan i 

princip helt tillskrivas gruppen som inte var folkbokförda vid tiden för do-

men. Denna grupp är den större, 75 procent av de utvisade, men andelen har 

varierat över tid. Andelen inom gruppen har ökat från omkring hälften till 

cirka 90 procent i periodens slut. 
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De ej folkbokfördas utveckling i relation till de olika utvecklingslinjerna 

skiljer sig också från de folkbokfördas. I förhållande till antal dömda och 

antal lagförda utländska medborgare minskar de ej folkbokfördas andel ock-

så fram till mitten av 1980-talet. Men sedan ökar andelen under större delen 

av den resterande perioden. Särskilt påtaglig är denna ökning i förhållande 

till antalet ej folkbokförda utländska medborgare som lagförs, där andelen 

som utvisas ökar från som lägst ungefär fem procent till knappt 20 procent. 

Det måste betraktas som en mycket stor ökning av andelen som utvisas 

bland ej folkbokförda utländska medborgare, och som en central aspekt av 

frågan om utvisningsinstrumentets användning över tid. 

För gruppen som var folkbokförda vid tiden för domen har även medbor-

garskapsfrågan tagits upp, utifrån perspektivet att det kan säga något om 

vilka länder personerna utvisas till. Sett över hela perioden kom de flesta 

inom den folkbokförda gruppen från de nordiska och europeiska länderna, en 

förkrossande majoritet från Finland. Medborgarskapen varierar dock över 

tid, ungefär på samma sätt som invandringen till Sverige i stort ändrat karak-

tär. I periodens början dominerade utvisade från de nordiska länderna och 

länder inom dåvarande EG. I slutet av perioden dominerar istället personer 

från övriga Europa, Mellanöstern, Afrika söder om Sahara och Latinamerika. 

I förhållande till antalet folkbokförda utländska medborgare i landet från 

samma länder, är utvecklingen stabil – andelen som utvisas tycks relativt 

konstant i samtliga grupper. 

6.13.1 Brottsligheten över tid inom grupperna 

En relativt stor andel, 44 procent, av de utvisade dömdes för stöld, rån och 

tillgreppsbrott i samband med utvisningen. Fyra brottstyper ligger på en 

lägre nivå, kring tio procent, nämligen narkotikabrott, brott mot liv och häl-

sa, bedrägeri och smuggling. Sexualbrott, förfalskning, brott mot allmän 

verksamhet och brott mot frihet och frid ligger på en lägre nivå, mellan två 

och fyra procent av utvisningsdomarna. Dessa nivåer skiljer sig dock mellan 

folkbokförda och ej folkbokförda, där de folkbokförda generellt sett i högre 

grad utvisas för brott mot person, medan närmare hälften av de ej folkbok-

förda döms för stöld, rån och tillgreppsbrott.  

De folkbokfördas typ av brottslighet förändras också över tid. Färre inom 

gruppen döms för stöld-, rån och tillgreppsbrott och fler för brott mot person 

och narkotikabrott ju senare i materialet man tittar. Det medför också att 

fängelsestraffen inom denna grupp blir längre sett över tid. De folkbokförda 

är i högre grad tidigare belastade än övriga – de har fler tidigare domar i 

genomsnitt och en större andel har minst en tidigare dom.  

Inom gruppen ej folkbokförda är andelarna relativt konstanta vad gäller 

olika brottstyper över tid. Strafftiderna bland fängelsedömda ökar i perio-

dens början, men ligger sedan mitten av 1980-talet relativt stilla totalt sett, 

med undantag för dömda för narkotikabrott där strafftiderna ökar. Antalet 
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utvisade som inte var folkbokförda har alltså ökat kraftigt sedan 1980-talets 

mitt, men sammansättning inom gruppen vad gäller brottstyper etc. tycks 

inte förändras. 

Den grupp som var folkbokförda visar således små förändringar i antal 

över tid, och följer de utvecklingslinjer i antal dömda som tecknats, men 

visar en del förändringar inom gruppen i typ av brottslighet och medborgar-

skap. Den grupp som inte var folkbokförda tycks inte förändras på samma 

sätt inbördes, medan här istället antalet och andelen i förhållande till andra 

utvecklingslinjer förändras mer över tid. 

Två aspekter som kan påverka antalet utvisade förutom antalet dömda och 

antal personer i landet har också diskuterats, nämligen eventuella lagstift-

ningsförändringar och en förändrad brottslighet inom gruppen utländska 

medborgare på tillfälligt besök. När det gäller lagstiftningsförändringar kan 

de åtminstone inte i huvudsak förklara förändringen i antal utvisade inom 

gruppen ej folkbokförda. Om brottsligheten förändrades inom gruppen ut-

ländska medborgare, så att fler inom gruppen begår brott där utvisning kan 

komma i fråga enligt lagstiftningen, skulle det kunna leda till att utvisning-

arna blir fler under sådana perioder. Någon fullständig utredning av om så är 

fallet har inte varit möjligt att göra i denna studie. De siffror som nu varit 

tillgängliga över utländska medborgares lagföringar fram till år 2006, tycks 

emellertid inte visa på några dramatiska skillnader i brottslighet över tid, 

varken inom gruppen eller andelen i förhållande till samtliga som lagförs. 

Brottsligheten kan dock ha blivit grövre inom respektive brottskategori, nå-

got som inte varit möjligt att studera inom ramen för denna studie. 
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7. UTVISADE MED SKYDDSBEHOV 

I avhandlingens inledning beskrev jag vad jag kallar balansakten mellan två 

delvis konkurrerande mål. Det ena målet handlade som tidigare nämnts om 

Sveriges intresse av att bekämpa brottslighet och av att inte ha kvar utländs-

ka medborgare som begår brott i landet. Det andra målet hänger samman 

med statens skyldighet att ge flyktingar och skyddsbehövande skydd från 

förföljelse i enlighet med de internationella konventioner och fördrag som 

Sverige undertecknat på området för mänskliga rättigheter. Det finns situa-

tioner när dessa mål hamnar i konflikt och avvägningar måste göras, och ett 

sådant exempel är när utländska medborgare med skyddsbehov begår brott 

där utvisning kan komma ifråga. Dessa individers skyddsbehov kan då i 

vissa fall komma i konflikt med statens intresse av att skydda samhället mot 

brottslighet. 

Sverige har genom de internationella avtal som beskrevs i avsnitt 4.5.3 

åtagit sig att ge människor på flykt en fristad. Vi har i lagstiftningen i enlig-

het med principen om non-refoulement bestämmelser kring verkställighets-

hinder, där en person inte får utvisas om det finns risk för förföljelse e. dyl. 

(se vidare avsnitt 2.4.3). Samtidigt är detta personer som begått brott av olika 

svårighetsgrad, ibland mycket grova brott som våldtäkter, mord och dråp. Att 

skydda offren och samhället från fortsatt brottslighet är också ett relevant mål. 

Här ställs kontrollpolitik och rättighetspolitik mot varandra, och vilket 

som får väga tyngst avgörs slutligen i det enskilda fallet – av domstolen som 

beslutar om utvisningsfrågan. Genom gräsrotsbyråkraternas beslut skapas 

därmed en praktik inom vad jag inledningsvis valde att kalla en slags mikro-

nivå; en praktik kring avvägningen mellan kontroll- och rättighetspolitiken 

som denna formulerats i lagstiftningen och inom asyl- och invandringspoliti-

ken. Lagstiftningen kring frågan om utvisning på grund av brott lämnar ut-

rymme för tolkning i det enskilda fallet – ett handlingsutrymme som bland 

andra Schuck (2000) påpekat är nödvändigt i ett humant rättsystem eftersom 

situationen för varje person och i varje enskilt fall varierar så mycket. Dom-

stolarnas gräsrotsbyråkrater har alltså en lagstiftning att förhålla sig till, men 

också, vilket jag diskuterat utifrån Lipsky (1980) i avsnitt 4.6.3, ett betydan-

de diskretionsutrymme i det enskilda fallet. 

I den del av avhandlingen som nu följer kommer jag att begränsa analysen 

till den grupp för vilken dessa avvägningar mellan individens skyddsbehov 

och rättigheter att slippa förföljelse och statens vilja att skydda samhället 

från brottslighet från utländska medborgare ställts på sin spets. I det följande 
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kommer jag att studera de fall bland samtliga utvisade, där personen vid 

tiden för domen hade uppehållstillstånd grundat på olika skyddsskäl. Här 

inkluderas som tidigare nämnts personer som hade uppehållstillstånd som 

flykting, som krigsvägrare, de factoflykting, kvotflykting eller skyddsbehö-

vande i övrigt (härefter flyktingar, skyddsbehövande eller motsvarande). 

I inledningsskedet för datainsamlingen var det oklart om det överhuvud-

taget skulle visa sig finnas personer med flyktingstatus eller motsvarande 

som utvisats på grund av brott. Dessa personer har enligt utlänningslagstift-

ningen ett starkare skydd mot att utvisas än andra utländska medborgare, 

eftersom flyktingar och skyddsbehövande löper risk att utsättas för olika 

typer av förföljelse som i värsta fall kan leda till livsfara om de tvingas åter-

vända till hemlandet. Den inledande frågan var därför om det alls hade före-

kommit sådana utvisningar under de 31 år som studeras här. Och om så var 

fallet, hur många personer rörde det sig om, samt skiljde sig denna grupp på 

några relevanta sätt från hela gruppen utvisade på grund av brott? 

Jag kommer först att presentera gruppen utifrån vilka skyddsgrunder de 

hade vid tiden för domen, hur länge personerna varit i Sverige när de fick en 

dom förenad med utvisning, vilka länder de utvisades till, och om det är 

möjligt att se någon speciell utveckling över tid. Därefter beskriver jag den-

na grupp, det vill säga flyktingar och andra typer av skyddsbehövande, ut-

ifrån samma variabler som hela gruppen utvisade. Det handlar om vilka brott 

de dömdes för, vilka påföljder och strafftider det var i gruppen, hur stor an-

del som var tidigare dömda, samt köns- och åldersfördelning. En översiktlig 

”jämförelse” med samtliga utvisade på grund av brott görs också. Här finns 

anledning att påminna om de bortfallsproblem som finns för denna delstudie, 

och valet av undersökningsgrupp, vilket tidigare diskuterats i kapitel 5. 

7.1 Tillståndsgrunder vid tiden för domen 

I hela materialet över samtliga utvisade på grund av brott (det vill säga bland 

de 14 550 domar som studerats i kapitel 6), har som tidigare förklarats (se 

kapitel 5) 1041 personer återfunnits där uppgift om tillståndsgrunden för 

uppehållstillståndet varit registrerat. Bland dessa 1041 personer, hade perso-

nerna uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning eller tid i Sverige, på 

grund av flyktingliknande skäl, humanitära skäl, arbetsmarknadsskäl eller 

studier samt övriga skäl när de fick en dom med utvisning. Hur dessa förde-

lar sig visas i Tabell 12.  

Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror inte kan översättas till att 

andelsmässigt gälla hela gruppen som utvisats på grund av brott. De gäller 

överhuvudtaget inte den del av de utvisade som befann sig i Sverige på till-

fälligt besök och inte var folkbokförda. Det som är intressant är att det trots 

bortfallet åtminstone funnits 282 personer som utvisats på grund av brott 
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trots att de hade status som flykting, uppehållstillstånd som skyddsbehövan-

de eller motsvarande.  

Tabell 12. Grund för uppehållstillstånd vid tiden för domen, bland de 1041 i materi-
alet där uppgift om tillståndsgrund återfunnits. 
 
 

Grund för uppehållstillstånd Antal Procent 

Familjeanknytning (inkl. tid i Sverige) 440 42 

Flykting/skyddsbehövande/motsvarande 282 27 

Humanitära skäl 184 18 

Arbetsmarknad, studier 25 2 

Övrigt 110 11 

Totalt 1041 100 

Fördelningen av olika grund för tillstånd för dessa 1041 personer, som dels 

utvisats på grund av brott, dels är den del av de utvisade där uppgift om 

grund för uppehållstillstånd gått att finna, skiljer sig dock inte radikalt från 

hur det ser ut för samtliga invandrade till Sverige.92 I Tabell 13 presenteras 

fördelningen av grund för bosättning för samtliga utrikes födda som var bo-

satta i Sverige 2003, och som också invandrat sedan 1985. Tabellen är i stort 

sett replikerad från Nilsson (2004:29). 

Tabell 13. Utrikes födda som var bosatta i Sverige år 2003 och hade inflyttat sedan 
1985, fördelade efter grund för bosättning. Källa: Nilsson (2004:29). 
 

Grund för bosättning Tusental Procent 

Familjeband 255 41 

Skyddsbehov 93 15 

Humanitära grunder 134 21 

Arbete 16 3 

Studier 10 2 

Övrigt 4 1 

Uppgift saknas 50 8 

Nordbor 64 10 

Totalt 628 100 

Bland samtliga utrikes födda som var bosatta i Sverige 2003 och invandrat 

sedan 1985, hade 41 procent familjeband som grund för bosättning. I materi-

alet med utvisade hade 42 procent (av de 1041 som återfunnits med uppgift 

om tillståndsgrund) denna grund för sitt uppehållstillstånd. Bland samtliga 

hade 15 procent skyddsbehov, medan det i utvisningsmaterialet var 27 pro-

cent med denna grund (bland dem som återfunnits). Humanitära skäl var 

grund för 21 respektive 18 procent i de båda populationerna. Arbetsmark-

nadsskäl och studier stod för fem procent av samtliga utrikes födda och två 

                               
92 Här definierat som: de utrikes födda personer som var bosatta i Sverige 2003 och hade 
inflyttat sedan 1985. 



 193 

procent bland de utvisade med uppgift om tillståndsgrund. Det tycks därmed 

som om fördelningen av tillståndsgrunder bland de återfunna personerna i 

materialet är någorlunda representativ trots bortfallet i studien. Flyktingarna 

eller motsvarande är visserligen överrepresenterade i utvisningsgruppen, 

men fördelningen i övriga grupper är relativt likartad.  

7.2 Skyddsgrunder 

I materialet har som tidigare nämnts 282 personer återfunnits som vid tiden 

för domen med utvisning hade uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, 

de factoflykting, krigsvägrare eller som skyddsbehövande i övrigt. Dessa 

personer har alltså kommit till Sverige, fått uppehållstillstånd som flykting, 

skyddsbehövande eller motsvarande, därefter begått brott och fått en dom 

förenad med utvisning trots det tidigare flyktingskapet/skyddsbehovet.  

43 procent hade flyktingstatus i enlighet med Genèvekonventionen och 38 

procent var personer med uppehållstillstånd som de factoflyktingar. Tio pro-

cent var kvotflyktingar som tagits ut på den svenska flyktingkvoten i samarbe-

te med UNHCR, medan sju procent hade uppehållstillstånd som krigsvägrare. 

Endast två procent hade uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt.93 

Begreppen de factoflyktingar och krigsvägrare användes fram till 1997, 

då de utgick ur lagstiftningen och ersattes med begreppet skyddsbehövande i 

övrigt. Begreppet skyddsbehövande i övrigt har således använts först efter 

1997, vilket kan förklara varför det är så få med denna skyddsgrund i mate-

rialet. 

7.3 Tid i Sverige och barnperspektivet 

För att ta reda på hur länge personerna vistats i Sverige som flyktingar eller 

motsvarande innan de fick en dom förenad med utvisning, har en beräkning 

gjorts över hur många år det var mellan datum för beviljande av uppehålls-

tillstånd på grund av flyktingskap eller motsvarande, och datum för domen 

med utvisning.94 I genomsnitt dömdes flyktingarna till utvisning på grund av 

brott 4,7 år (fyra år och 245 dagar) efter beviljandet av uppehållstillstånd 

som flykting eller motsvarande. Tiderna varierade mellan som kortast 22 

dagar och som längst 14 år och 343 dagar. 

                               
93 65 personer valdes bort i studien av domar, se kapitel 8. Detta eftersom de dömdes före 
1990, se vidare kapitel 5. De personer som inte kommit med i domsstudien hade följande 
klassningar: 47 hade status som flykting, 14 som de factoflykting och 4 som krigsvägrare. 
94 Till skillnad från avsnittet om samtliga utvisades tid i Sverige (se avsnitt 6.2) har här en 
exakt beräkning av antal dagar kunnat göras, då inte bara årtal, utan hela datumen funnits som 
variabler. 
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Den största gruppen, en knapp tredjedel, hade haft uppehållstillståndet 

som flykting eller motsvarande i mellan fem och nio år. 14 procent, 39 per-

soner, hade haft sitt uppehållstillstånd kortare än ett år när de fick en dom 

förenad med utvisning. Omkring en tiondel, 27 personer, hade haft uppe-

hållstillstånd så länge som mer än tio år. 

Tabell 14. Tid mellan beviljande om uppehållstillstånd och dom med utvisning 
bland flyktingar eller motsvarande. 
 

 Antal Procent 

Under ett år 39 14 

1 – 2 år och 364 dagar 72 26 

3 – 4 år och 364 dagar 59 21 

5 – 9 år och 364 dagar 85 30 

10 år och uppåt 27 10 

Totalt 282 100 

Frågan om hur länge de utvisade personerna haft uppehållstillstånd i Sverige 

kan, precis som jag diskuterade i anslutning till frågan om samtliga folkbok-

förda utvisades tid i Sverige (se avsnitt 6.2), kopplas till utvisningens roll 

som del i en migrationsprocess och personernas olika grad av denizenskap. 

En stor del av de flyktingar eller motsvarande som utvisas, har alltså varit i 

Sverige i förhållandevis lång tid, endast 14 procent under en tid kortare än 

ett år och hela 40 procent längre än fem år. Dessa personer kan alltså sägas 

ha haft sin permanenta vistelse i Sverige under lång tid, och utvisningen 

torde i de fallen också fungera som ett tvång att på nytt migrera och skapa 

sig ett nytt liv.  

I många av de fallen kan man också anta att det finns en rad andra perso-

ner som för lång tid påverkas av utvisningen, som de utvisades familjer, 

fruar, män och barn. Någon separat analys av barn- och anknytningsfrågan, 

och hur barnets bästa vägts in i bedömningen har inte gjorts inom ramen för 

denna studie, men jag vill ändå här kort lyfta frågan. FN:s barnkonvention 

antogs som tidigare nämnts 1989. Sverige undertecknade och ratificerade kon-

ventionen 1990 och den har därefter varit folkrättsligt bindande för Sverige 

(Schiratzki, 2000:47). När en förälder står inför en utvisning ska därför barnets 

bästa vägas in i bedömningen. Bland de 217 domar som studerats närmare i 

denna studie (se kapitel 8) framkommer det i åtminstone 66 fall, 30 procent, 

att personen hade barn under 18 år i Sverige när de fick domen förenad med 

utvisning. I flera av dessa fall hade personerna mer än ett barn i landet.  

Frågan om betydelsen av om personen har barn eller inte för utvisnings-

frågan har varit föremål för två utredningar av Brå, med fokus på utvisade 

med barn och hur barnets bästa kan tillgodoses i utvisningsärenden. Denna 

fråga diskuteras också i departementsskrivelsen Barnperspektivet i mål om 

utvisning på grund av brott (Brå-rapport 2000:18; Brå, 2006; Ds 2002:41).  
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I Brå:s kartläggning från år 2000 konstaterades att ungefär 200 barn årli-

gen drabbas av att en förälder utvisas på grund av brott (Brå-rapport 

2000:18, sid. 18).95 Bland annat som en följd av denna rapport utreddes frå-

gan om barnperspektivet i frågor om utvisning på grund av brott i Ds 

2002:41. Slutsatserna visade att de uppgifter som domstolarna inhämtar vis-

serligen oftast innehåller uppgiften om det finns barn eller inte, däremot 

förekommer sällan några uppgifter om hur utvisningen kan komma att på-

verka barnet, eller om barnets livssituation i övrigt. Domstolarna tar tydligen 

inte självmant in denna typ av information, och därmed verkar inte principen 

om barnets bästa beaktas i tillräckligt hög grad enligt utredningen (Ds 

2002:41, sid. 39, 53).96  

Utredningen resulterade i två lagändringar år 2004. För det första att 

domstolen särskilt ska beakta barnets behov av kontakt med den åtalade, för 

det andra en skyldighet för socialnämnder att till domstolen lämna uppgifter 

om barnets behov av kontakt med föräldern. Det innefattar också uppgifter 

om hur denna kontakt tidigare fungerat och hur kontakten skulle komma att 

påverkas av om domstolen utvisar föräldern (Brå, 2006:11f). Dessa bestäm-

melser fanns alltså inte under den period denna undersökning omfattar. I 

Brå:s uppföljande studie om barnets bästa från år 2006, där utfallet av denna 

lagändring studerades, drogs slutsatsen att tingsrätterna endast vid enstaka 

tillfällen sedan lagändringen tagit in underlag från socialnämnderna för att 

kunna bedöma barnets situation. För det mesta saknades också resonemang i 

domen om hur barnets bästa skulle kunna påverkas av utvisningen, endast i 

ett par fall av 30 studerade domar där barn förekom fanns sådana resone-

mang. Brå drog slutsatsen att domstolarna även efter lagändringen år 2004 

inte tillgodoser de krav som lagen ställer på att beakta barnets bästa i mål om 

utvisning på grund av brott (Brå, 2006:9). 

7.4 Medborgarskap 

En viktig aspekt i relation till frågan om problem vid återsändande är vilka 

länder flyktingarna eller motsvarande utvisades till. Samtliga i den grupp 

som är i fokus här hade fått uppehållstillstånd i Sverige grundat på flykting-

skäl eller andra skyddsskäl. De kom alltså från länder där de tidigare löpt 

risk för exempelvis allvarlig förföljelse. När de fick sin dom förenad med 

                               
95 Studien omfattar åren 1989-1998. 
96 Barnombudsmannen (BO) gjorde år 2000 en undersökning om hur bestämmelserna om 
barnets bästa vägdes in av Migrationsverket när familjer söker asyl (alltså inte vid utvisning 
på grund av brott). Bland BO:s slutsatser kan nämnas att portalparagrafen om barnets bästa 
inte heller i dessa fall tycks ha slagit igenom. Något tydligt barnperspektiv kunde inte ses i 
besluten, och i 78 procent av de studerade fallen fanns ingen hänvisning alls till någon be-
dömning av barnets bästa. Inte heller barns åsikter framkommer i asylbesluten, inte heller 
tycks handläggare enligt BO ha relevant kompetens för att kunna utreda barnets bästa (Barn-
ombudsmannen, 2000). 
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utvisning, utvisades de tillbaka till dessa länder. Visserligen har Migrations-

verket/Statens invandrarverk i de flesta fall där yttrande inhämtats (se avsnitt 

8.3) gjort bedömningen att det inte längre finns verkställighetshinder för 

personen vid en utvisning på grund av brott. Men det finns ändå anledning 

att påminna om de generella problem med konflikter, krigssituationer och 

dålig efterlevnad av mänskliga rättigheter som finns i flera av de länder till 

vilka dessa personer utvisas – länder där de tidigare också haft problem med 

regimen eller grupper inom landet. Som jag tog upp i avsnitt 6.6 om med-

borgarskap för samtliga som utvisas på grund av brott, kan det trots att ett 

återsändande sker i enlighet med mänskliga rättigheter finnas problem. Noll 

påpekar som tidigare nämnts att övergrepp kan ske på nya sätt som var svåra 

att förutse, och förföljelse kan också finnas som inte är av så allvarlig art att 

det berättigar till flyktingskydd (Noll, 2000:136f) – förföljelse som ändå 

skapar stora problem för den som utvisas. Risken för att sådana situationer 

ska uppstå får antagligen anses generellt större då det handlar om personer 

som utvisas på grund av brott som tidigare flytt från dessa länder. 

Den absolut största gruppen bland de flyktingar eller motsvarande som 

återfunnits i materialet är personer med iranskt medborgarskap – över en 

tredjedel av alla som återfunnits med flyktingstatus eller motsvarande kom-

mer från Iran (101 personer). Därefter följer irakier (35 personer), etiopier 

(23 personer) och chilenare (18 personer). Från respektive övriga länder i 

materialet kom elva eller färre personer.97 I Tabell 15 presenteras antalet i 

flyktinggruppen uppdelat på olika områden. 

Tabell 15. Antal utvisade per område, bland återfunna personer med flyktingstatus 
eller motsvarande.98 
 

 Antal Procent Valid procent 

Mellanöstern 152 54 55 

Europa utom EU15 och Norden 44 16 16 

Afrika söder om Sahara 35 12 13 

Latinamerika inkl Karibien 28 10 10 

Asien 12 4 4 

Statslös 4 1 1 

Nordafrika 2 1 1 

Totalt 278 98 100 

Bortfall 5 2   

Totalt 282 100  

                               
97 En tabell över vilka länder personerna i flyktinggruppen eller motsvarande utvisades till 
finns i Bilaga 6. 
98 Samma indelning som i avsnitt 6.6.1, se Bilaga 4. 
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7.5 Vilka år utvisades personerna? 

Hur ser det ut över tid när det gäller de personer med flyktingstatus eller 

motsvarande som finns i materialet och som utvisats på grund av brott? Är 

det fler eller färre under vissa perioder? Detta är det svårt att ge en korrekt 

bild av eftersom bortfallet av tillståndsgrund kan vara stort (se kapitel 5). 

Bortfallet gäller dock troligen främst dömda tidigt under perioden, eftersom 

Migrationsverkets register gallrats enligt vissa kriterier. 

En översikt över vilka år de flyktingar eller andra skyddsbehövande som 

hittats i materialet utvisats måste ses mot denna bakgrund, och någon säker 

utveckling kan egentligen inte redogöras för i termer av att det är fler eller 

färre under vissa tidsperioder. För att ändå få en bild av hur antalet utvisade 

flyktingar eller motsvarande som återfunnits i materialet förhåller sig till 

antalet flyktingar som fått uppehållstillstånd över huvudtaget, presenteras i 

Figur 29 antalet beviljade uppehållstillstånd som flykting eller motsvarande 

samt det antal flyktingar eller motsvarande som återfunnits i materialet per år 

från 1980.99 Det är slående hur väl kurvorna följer varandra, med viss tids-

förskjutning, trots att antalet utvisade flyktingar som återfunnits i materialet 

vissa år är mycket lågt, och trots osäkerheten om hur många personer med 

flyktingstatus eller motsvarande som kan finnas i bortfallet till studien.  
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Figur 29. Antal beviljade uppehållstillstånd som flykting eller motsvarande, 1980-
2004 (vänster y-axel), samt antal utvisade flyktingar eller motsvarande 
som återfunnits i materialet, 1980-2003 (höger y-axel). 

                               
99 Migrationsverket har inte offentlig statistik över uppehållstillstånd p.g.a. flyktingskap läng-
re tillbaka än så. 
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7.6 Brottsligheten och straffen 

7.6.1 Brottstyper 

Bland de 282 personerna med flyktingstatus eller motsvarande var narkoti-

kabrott det vanligaste huvudbrottet. 33 procent av dem dömdes för narkoti-

kabrott. Den näst vanligaste brottskategorin var brott mot liv och hälsa med 

27 procent av de lagförda. Stöld, rån och tillgreppsbrott utgjorde tolv procent 

och sexualbrott 13 procent. Dessa fyra brottskategorier utgjorde tillsammans 

84 procent av flyktingarnas brott. Tabell 16 visar huvudbrottet bland utvisa-

de med flyktingstatus eller motsvarande som återfunnits i materialet, mot-

svarande andel inom gruppen samtliga folkbokförda utvisade och samtliga 

utvisade. 

Tabell 16. Huvudbrott bland personer med flyktingstatus eller motsvarande som 
återfunnits i materialet, samt motsvarande andel bland samtliga folkbokförda utvisa-
de och i totalpopulationen utvisade, 1973-2003. Procent. 
 

 

Andel inom 
flyktingar 

eller motsv. 
 

(n = 282) 

Andel inom 
alla folk-
bokförda 

 
(n = 3681) 

Andel inom 
samtliga 
utvisade 

 
(N = 14 550) 

Narkotikabrott 33 19 14 

Brott mot liv och hälsa
100

 27 23 11 

Sexualbrott 13 8 4 

Stöld, rån och tillgreppsbrott 12 29 44 

Varusmuggling 5 4 10 

Brott mot allmän verksamhet 4 2 2 

Bedrägeri och oredlighet 3 9 10 

Övrigt 4 6 5 

Totalt 100 100 100 

De utvisade som hade status som flykting eller uppehållstillstånd grundat på 

andra skyddsskäl, och som återfunnits i detta material, dömdes alltså i högre 

grad för narkotikabrott och brott mot person än sett till hela gruppen utvisa-

de. Jämfört med samtliga folkbokförda utvisade blir skillnaderna emellertid 

inte lika stora, även om flyktingarna eller motsvarande i högre grad dömts 

för narkotikabrott, brott mot liv och hälsa och sexualbrott. 

7.6.2 Påföljder 

Den helt dominerande påföljden för de flyktingar eller motsvarande som 

återfunnits i materialet var fängelse, vilket över 90 procent, 256 personer, 

                               
100 Inkl. grovt rån. 
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dömdes till. Åtta procent, 23 personer, dömdes till rättspsykiatrisk vård och 

endast tre personer till villkorlig dom och övriga påföljder. Att så stor andel 

dömdes till fängelse hänger ihop med att flyktingarna som återfunnits också i 

högre grad dömts för narkotikabrott och brott mot person än hela populatio-

nen utvisade. 

Uppdelat på olika år varierade andelen fängelsedömda med mellan 60 och 

100 procent. De år det inte var samtliga som dömdes till fängelse handlar det 

om en eller två personer som fått en annan påföljd (utom 1996 då fem av de 

26 som fick andra påföljder än fängelse dömdes till rättspsykiatrisk vård).  

Dessa enstaka personer olika år utgörs till största delen, 23 av 26, av per-

soner som dömdes till rättspsykiatrisk vård. De får varje år stort utslag an-

delsmässigt sett eftersom det vissa år är mycket få personer med flyktingsta-

tus eller motsvarande som återfunnits i materialet. Det är därför inte me-

ningsfullt att presentera hur andelen fängelsedömda fördelat sig olika år ef-

tersom någon utveckling i någon speciell riktning inte heller kan skönjas. 

 De flesta, 17 av 23 personer, av dem som dömdes till rättspsykiatrisk 

vård fälldes för brott mot liv och hälsa. Tre hade begått sexualbrott, två brott 

mot allmän verksamhet och en dömdes för allmänfarliga brott. 

7.6.3 Strafftider och tidigare domar 

Strafftiderna bland de flyktingar eller motsvarande som dömdes till fängelse 

sträckte sig mellan en månad och 13 års fängelse. Det genomsnittliga antalet 

straffmånader var 42 (3,5 år) och det vanligaste utdömda antalet månader var 

24 (två års fängelse).  

Knappt 60 procent av flyktingarna eller motsvarande som fått en dom för-

enad med utvisning var tidigare straffade. De hade mellan en och tolv tidiga-

re domar. I genomsnitt hade personerna 1,75 tidigare domar. 

7.6.4 Unga flyktingar eller motsvarande 

Bland flyktingarna eller motsvarande finns två sjuttonåringar och tre artonår-

ingar som fått en dom förenad med utvisning. Sjuttonåringarna dömdes till 

sluten ungdomsvård i två år och till villkorlig dom, den ena för brott mot liv 

och hälsa och den andra för sexualbrott. De tre artonåringarna dömdes alla 

till fängelse i respektive åtta månader, ett år och 2,5 år. Två dömdes för 

stöld, rån eller tillgreppsbrott (exkl. grovt rån) och en för sexualbrott. 

Den ena sjuttonåringen kom från Irak och den andra var statslös, medan 

två av artonåringarna kom från Polen och en från Rumänien. De tre artonår-

ingarna utvisades åren 1982, 1987 och 1989, och har därför inte kommit med 

i urvalet för domstudien (se vidare avsnitt 5.6 och nedan). 
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7.6.5 Kvinnor i gruppen med flyktingstatus eller motsvarande 

Bland de personer som hade flyktingstatus eller motsvarande finns bara sju 

fall med kvinnor under hela perioden, vilket motsvarar 2,5 procent i denna 

grupp. Noga räknat är det fem individer, där en individ fått en dom förenad 

med utvisning tre gånger under perioden. I gruppen finns tre fall av stöld, rån 

och tillgreppsbrott, ett fall av brott mot liv och hälsa, två narkotikabrott och 

ett varusmugglingsbrott. Kvinnorna kom från Etiopien, Irak, Polen, Tjecko-

slovakien och Vietnam. 

7.7 Sammanfattande ”jämförelse” med hela 

populationen 

Åtminstone 282 personer som vid tiden för domen hade status som flykting, 

kvotflykting, de factoflykting, krigsvägrare eller skyddsbehövande i övrigt 

fick en dom i tingsrätt förenad med utvisning under den studerade perioden. 

Några sammanfattande reflektioner kan göras när det gäller denna grupp 

personer, även om det är svårt att veta hur representativa de är för samtliga 

flyktingar som utvisats, särskilt före 1990-talet. Utlänningslagstiftningen ger 

personer med flyktingstatus eller motsvarande ett starkare skydd mot utvis-

ning än andra utländska medborgare. De personer som vid tiden för domen 

hade uppehållstillstånd som flyktingar eller motsvarande och som ändå utvi-

sas, torde därför vara personer som har begått grövre typer av brott än övri-

ga. Detta tycks till stor del stämma med den bild som framträder i detta ma-

terial, även om bortfallet kan vara stort. 

Om man jämför med hela populationen utvisade tillhör de flyktingar eller 

motsvarande som utvisats och som återfunnits i materialet de mer belastade 

personerna. De har begått ”grövre” brott, narkotikabrott är det vanligaste 

brottet och därefter brott mot liv och hälsa. Endast tolv procent hade begått 

stöld, rån eller tillgreppsbrott (exkl. grovt rån). Bland samtliga som utvisats 

var just stöld, rån och tillgreppsbrott den vanligaste brottskategorin, som 44 

procent av de utvisade dömdes för i samband med utvisningen. Jämfört med 

den grupp bland samtliga som utvisats som var folkbokförda vid tiden för 

domen, är skillnaden inte lika stor, 29 procent i denna grupp hade begått 

stöld, rån eller tillgreppsbrott. 

De döms också till i genomsnitt längre straff än hela populationen utvisa-

de. I hela gruppen som dömts till fängelse var genomsnittet 21 månaders 

fängelse, bland samtliga utvisade som var folkbokförda 25 månaders fängel-

se i genomsnitt, och bland flyktingarna som dömts till fängelse var det 42 

månader i genomsnitt. Det är också 90 procent av flyktingarna som dömts 

till fängelse, precis som bland samtliga utvisade som var folkbokförda vid 

tiden för domen. Andelen i hela populationen utvisade är 80 procent fängel-
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sedömda. Detta hänger naturligtvis ihop med att flyktingarna, liksom samtli-

ga folkbokförda, hade utvisats för grövre brott än hela populationen. 

Vidare är en större andel av de flyktingar eller motsvarande som återfun-

nits tidigare dömda, ungefär 60 procent hade minst en tidigare dom, medan 

22 procent i hela populationen utvisade hade någon tidigare dom och 48 

procent i gruppen utvisade som var folkbokförda.  

Tidigare brottslighet och typ av brott hänger naturligtvis ihop med påfölj-

den och dess längd, och eftersom en så stor del av flyktingarna eller motsva-

rande i materialet döms för narkotikabrott och brott mot liv och hälsa, och 

dessutom är i högre grad tidigare belastade, döms de också till fängelse och 

långa straff. Slutsatserna som presenterats i denna sammanfattande ”jämfö-

relse” måste dock tolkas med försiktighet, mot bakgrund av studiens bort-

fallsproblem. 



 202 

8. SKYDDSVÄRDA BROTTSLINGAR? 
ANALYS AV DOMAR OCH YTTRANDEN 

I den del av avhandlingen som nu följer kommer jag att analysera 217 domar 

inom den grupp av totalt 282 personer som återfunnits med flyktingstatus 

eller andra skyddsbehov vid tiden för domen, och som beskrivits ovan. I 

avsnitt 5.6 redogjorde jag för urvalet av domar, och jag vill här påminna om 

att endast domar mellan åren 1990 och 2003 ingår i analysen, av skäl som 

redogjorts för tidigare. De fall som valts ut kommer att analyseras utifrån 

den skrivna domen, med fokus på i vilken mån och på vilket sätt domstolen 

diskuterat eventuella verkställighetshinder och risker för den dömde vid en 

utvisning. Jag studerar också de yttranden som domstolen hämtat in från 

Migrationsverket/Statens invandrarverk med avseende på frågan om det kan 

finnas verkställighetshinder vid en utvisning. 

Förutom de argument som tidigare tagits upp för att studera denna grupp 

(se avsnitt 5.6.1) finns ytterligare några aspekter som gör att det är relevant 

att analysera domar och yttranden för dessa personer. Gruppen består av 

personer som haft ett tidigare skyddsbehov, men som nu genom utvisningen 

fått ett beslut på att de ska återvända till sitt gamla hemland. Dessa länder 

präglas ofta av konflikter, krig och brott mot mänskliga rättigheter – faktorer 

som gjorde att personerna fick uppehållstillstånd grundat på skyddsskäl från 

början i Sverige. Det finns därför för denna grupp anledning att koppla till-

baka till diskussionen i avsnitt 4.4 om utvisning som del i en migrationspro-

cess, och om MR-problem vid påtvingat återsändande och utvisning som en 

andra asylprövning.  

De personer som hade uppehållstillstånd som flykting eller grundat på 

andra skyddsskäl kan i hög grad sägas tillhöra den grupp som tidigare be-

skrivits i termer av denizens. De har på grund av sitt skyddsbehov ett större 

skydd mot utvisning än andra utländska medborgare, regler som grundas i 

principer om non-refoulement och de MR- instrument som Sverige skrivit 

under. Personerna har genom de egna skälen till migrationen, tillsammans 

med den kategorisering som typer av migranter i form av flyktingar eller 

skyddsbehövande, skapat sig en viss särställning i förhållande till frågan om 

utvisning. De har också beviljats permanent uppehållstillstånd och många 

har varit i landet relativt länge innan utvisningen blir aktuell. Personerna 

inom denna grupp kan därmed sägas ha uppnått olika grad av denizenstatus 

även av de skälen. När utvisningen nu aktualiseras på grund av brottslighe-
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ten, ska tingsrätten väga in dessa aspekter – som eventuellt fortsatt skydds-

behov, hur länge personen varit i landet, om han eller hon etablerat sig här 

med familj, arbete eller på annat sätt. De tidigare stegen i personens migra-

tionsprocess, vilka jag försökt illustrera i Figur 4 i avsnitt 4.4.3.1, blir alltså 

aktuella i och med domstolsförhandlingen och frågan om utvisning. De flyk-

tingar eller motsvarande som utvisas på grund av brott, utvisas som nämnts 

också till länder som i högre grad än andra länder präglats och fortsatt präg-

las av problem. Därmed blir situationen i hemlandet ytterst aktuell och rele-

vant i samband med frågan om utvisningen. Domstolen måste försöka avgö-

ra om personen fortfarande löper risk för förföljelse eller liknande, eller om 

situationen i hemlandet förändrats så mycket att inga verkställighetshinder 

längre finns. När det gäller den grupp som studeras här, har de alla fått en dom 

förenad med utvisning. Situationen i hemlandet blir därmed inte bara aktuell 

som hypotetisk fråga, utan i högsta grad en realitet när de utvisade efter avtjä-

nat straff ska påbörja en ny migrationsprocess och återvända till hemlandet. 

I och med att personen begått brott av en viss svårighetsgrad och frågan 

om utvisning aktualiseras i domstolsprocessen, görs alltså en slags andra 

asylprövning för denna grupp personer. De har tidigare beviljats skydd från 

sitt hemland, och nu ska domstolen avgöra om detta skyddsbehov kvarstår, 

och om det i så fall ändå kan vara motiverat med en utvisning om brottslig-

heten är tillräckligt allvarlig mot bakgrund av allvarligheten i den förföljelse 

som personen kan antas riskera vid utvisningen. I samtliga fall som studeras 

här har domstolen kommit fram till att personen kan utvisas. I många fall har 

även Migrationsverket/Statens invandrarverk kommit till samma slutsats i 

sitt yttrande, men det finns fall där verket menar att det finns verkställighets-

hinder men där tingsrätten utvisar personen ändå. Det finns också en rad fall 

där domstolen inte inhämtar något yttrande och alltså inte har något att falla 

tillbaka på i denna andra asylprövning. I de fallen har alltså domstolen själv 

bedömt personens fortsatta skyddsbehov. Detta är i och för sig i sin ordning 

– när det gäller yttrandena från Migrationsverket/Statens invandrarverk, har 

verket ingen egentlig utredningsskyldighet, utan ska i sitt yttrande endast 

redovisa redan kända uppgifter. Det är domstolen som fattar själva beslutet i 

frågan om utvisningen kan ske utan risk för verkställighetshinder. Ansvaret 

för denna andra asylprövning ligger alltså hos domstolen. Problemet är bara 

att denna andra asylprövning genom denna ordning knappast kan ske med 

samma ”tyngd” och ”djup” som en asylutredning i andra fall. 

8.1 Återreseförbud – ”exkapaciteringens” längd 

Innan jag går in på själva yttrandena och tingsrättens diskussion kring verk-

ställighetshinder, vill jag först ta upp frågan om återreseförbud. Tingsrätts-

domar som förenas med utvisning innehåller alla ett så kallat återreseförbud, 

det vill säga en precisering för hur lång tid utvisningen ska gälla. Under den-
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na tid får personen inte återvända till Sverige, och en överträdelse av förbu-

det kan straffas med upp till ett års fängelse. Sedan år 2001 hamnar dessa 

personer också på Schengens spärrlista, vilket gör att de även förbjuds att resa 

in i övriga Schengenländer. Ett återreseförbud som beslutats av en svensk 

domstol, gäller alltså i praktiken även för de flesta andra europeiska länder. 

Det finns här anledning att koppla tillbaka till frågan om utvisningens in- 

och exkapaciterande effekter som diskuterades i avsnitt 4.3. Själva återrese-

förbudet är den funktion som ser till att personen hindras från att vistas i 

Sverige, och för hur länge detta förbud ska gälla. Genom återreseförbudet 

manifesteras därmed utvisningens inkapaciterande effekter genom att det 

skapar restriktioner kring personens mobilitet, efter att själva straffet är av-

tjänat. Den rumsliga separering, reterritorialisering och immobilisering som 

utvisningen innebär, manifesteras i tidstermer genom återreseförbudet. 

En majoritet av de utvisade flyktingarna eller motsvarande, 59 procent, 

fick ett återreseförbud på livstid. Enligt Jakobsson (2003:63) ska det vara 

mycket ovanligt med reseförbud på längre än tio år, men det tycks inte gälla 

för denna grupp personer. Formuleringen kan variera lite i domen, ibland 

står det att personen förbjuds att återvända hit, ibland att förbudet ska gälla 

på obegränsad tid. I övrigt är det nästan enbart fem- eller tioåriga återrese-

förbud utom i fyra fall då tingsrätten av någon anledning satt återreseförbu-

det till sex, sju eller 15 år. 

Tabell 17. Återreseförbudets längd bland flyktingar eller motsvarande som återfun-
nits i materialet, 1990-2003. 
 

 Antal Procent 

För alltid, på obegränsad tid 127 59 

10 år 50 23 

5 år 36 17 

7 år 2 1 

15 år 1 <1 

6 år 1 <1 

Totalt 217 100 

Om personen fått ett återreseförbud på livstid eller inte skiljer sig mellan 

olika brottstyper. De högsta andelarna livstidsutvisade finns i grupperna som 

dömts för varusmuggling, 83 procent, och narkotikabrott, 73 procent. Den 

lägsta andelen utvisningar på livstid återfinns inom dels stöld, rån och till-

greppsbrott, 25 procent, dels i gruppen övriga brott, 30 procent. Däremellan 

finns brott mot liv och hälsa med 61 procent livstidsutvisade, och sexualbrott 

med 57 procent som utvisas på livstid. 

Det är bland personerna med flyktingstatus eller andra skyddsskäl alltså 

en stor del där utvisningens reterritorialiserande och exkapaciterande effek-

ter gäller för resten av personens liv, närmare 60 procent. För ytterligare 23 

procent handlar det om effekter av brottet på tio års sikt. Frågan kan kopplas 
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till den tidigare förda diskussionen om utvisningens roll som dubbelbestraff-

ning (se avsnitt 4.3.1). Utvisningen är formellt sett inte en del av straffet 

(även om den kan ge viss straffrabatt), men effekterna av brottet sträcks i 

över hälften av de fall som studeras här ut för resten av personens liv i termer 

av mobilitetsrestriktioner. Man ska dock komma ihåg att andra siffror kan 

gälla hela populationen utvisade. Troligen är andelen som utvisas på livstid 

lägre i hela populationen utvisade än bland personer med flyktingstatus eller 

motsvarande, eftersom dessa utvisats för generellt sett grövre brottslighet. 

8.2 Yttranden från Migrationsverket/Statens 

invandrarverk 

I följande avsnitt kommer analysen att ägnas åt Migrationsverket/Statens 

invandrarverks yttranden. Först bara några praktiska kommentarer kring 

redovisningen. Ord inom hakparentes är mina ord, där jag ersatt känsliga 

uppgifter för att inte individer ska kunna identifieras. Den dömdes namn har 

ersatts med ”NN”. Siffran inom parentes efter citat ur domar syftar på det 

löpnummer personen fått i databearbetningen. Siffror inom parentes i övrigt 

avser antal fall. Liksom tidigare i avhandlingen syftar alla hänvisningar till 

olika lagrum på 1989 års utlänningslag, om inte annat speciellt framgår. 

8.2.1 Inhämtar domstolen yttrande? 

Sedan 1989 ska tingsrätten, när den överväger frågan om utvisning, väga in 

eventuella verkställighetshinder redan vid domstolsprövningen. Det handlar 

om sådana hinder som att personen riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr 

eller förföljelse vid en utvisning. Om det finns skäl för tingsrätten att anta att 

det kan finnas verkställighetshinder ska man begära in ett yttrande från Mi-

grationsverket/Statens invandrarverk i denna fråga. Det är domstolen som 

ansvarar för själva prövningen, med hjälp av yttrandet från verket och vad 

som i övrigt kommer fram i målet. En indikation på att det kan finnas anled-

ning att beakta frågan om verkställighetshinder, är just att den åtalade har 

flyktingstatus eller uppehållstillstånd grundat på andra skyddsbehov. 

Eftersom samtliga domar som studerats här berör personer som vid tiden 

för domen hade uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, de factoflyk-

ting, krigsvägrare eller skyddsbehövande i övrigt, är detta exempel på fall 

där just frågan om verkställighetshinder bör ha varit aktuell för tingsrätten att 

ta ställning till och därmed inhämta yttrande. Eftersom samtliga domar är 

sådana där utfallet blev utvisning, kan man också förvänta sig att domstolen i 

de flesta fall inte fann några verkställighetshinder.  

I de flesta av de studerade domarna, 174 fall eller 80 procent, hade dom-

stolen också inhämtat ett yttrande från Migrationsverket/Statens invandrar-
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verk.101 I 34 fall, 16 procent, hade tingsrätten inte inhämtat något yttrande 

alls, och inte heller haft någon underhandskontakt med Migrationsver-

ket/Statens invandrarverk. I de fallen har domstolen alltså förlitat sig på sin 

egen bedömning av om personen kan utvisas utan risk för verkställighets-

hinder. Det finns i materialet också nio domar som lagts i en kategori för sig, 

och det rör två fall där domstolen hade någon form av underhandskontakt 

med Migrationsverket/Statens invandrarverk, men inte inhämtat något ytt-

rande, fyra fall där det vid läsningen av domen varit oklart om något yttrande 

inhämtats eller inte, samt tre fall där domstolen inte inhämtat något yttrande 

med hänvisning till att personen medgivit utvisningsyrkandet. 

8.2.2 Yttrandets form 

I de flesta av de 174 fall där yttranden inhämtats, följer yttrandena en relativt 

likartad mall och är påfallande kortfattade; med några undantag är yttrande-

na ungefär en halv A4-sida långa. Först tar verket ofta upp vilken typ av 

uppehållstillstånd personen har, och när och på vilken skyddsgrund han eller 

hon har fått uppehållstillståndet. Det händer att verket i anslutning till detta 

särskilt påpekar att personen inte har status som flykting, i de fall han eller 

hon har uppehållstillstånd som skyddsbehövande i övrigt, som de factoflyk-

ting eller krigsvägrare. 

Därefter följer en kort redogörelse för skälen till den slutsats verket drar, 

det vill säga en slags förklaring till varför verket anser att det antingen inte 

finns eller fortfarande finns verkställighetshinder för utvisningen. Yttrandet 

avslutas vanligen med en konklusion där verket anger om det finns verkstäl-

lighetshinder eller inte. Nedan följer ett exempel på hur yttrandena kan vara 

formulerade. 

                               
101 I 25 av dessa fall framkommer av domen att tingsrätten inhämtat ett yttrande, men sedan 
har yttrandet gallrats (8 st), inte skickats med domen trots påstötning från min sida (15 st) 
eller så är yttrandet sekretessbelagt (2 st). I flera av dessa fall framkommer ändå av domen 
vad som står i yttrandet – ibland refereras yttrandet ordagrant i sin helhet, ibland skrivs det 
vad SIV/MIV kom fram till och rekommenderade. I de fall det framgår av domen vad yttran-
det rekommenderar och skälen för att det inte finns verkställighetshinder, har detta kodats in 
även om yttrandet inte skickats med. Detta gör att det totala antalet yttranden som analyseras 
är lite olika i olika aspekter, t.ex. har 148 yttranden kunnat analyseras med avseende på vem 
som skrivit det (eftersom det är det antal jag haft tillgång till i ”fysisk” form), medan det 
totala antalet vid analysen av skäl till verkställighetshinder baseras på fler yttranden, nämligen 
även dem där det framgår av domen vad som stått i yttrandet. 
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Yttrande enligt 6 kap 8 § utlänningsförordningen rörande eventuellt verkstäl-
lighetshinder angående iranske medborgaren NN, [personnummer] 

NN inreste i Sverige [datum]. Invandrarverket beviljade honom [datum] per-
manent uppehållstillstånd grundat på 6 § utlänningslagen (1980:376) – enligt 
då gällande praxis. 

Mot bakgrund av de förändrade förhållandena i Iran bedömer Invandrarverket 
numera att det inte föreligger hinder mot verkställighet enligt 8 kap 1-4 §§ ut-
länningslagen. (10358) 

 

Något som är slående med yttrandena är att de oftast innehåller mycket likar-

tade formuleringar, inte sällan återkommer exakt samma textstycken. Dessa 

formuleringar tycks hämtade från verkets mer generella riktlinjer vad gäller 

avvisningar till olika länder, till exempel vilka länder som under en viss tids-

period betraktas som säkra, eller om man normalt beviljar asyl eller annan 

skyddsgrund till asylsökande från vissa länder. Två tydliga exempel på detta 

är dels när det gäller iranska flyktingar som begått narkotikabrott, dels per-

soner som fått uppehållstillstånd som krigsvägrare eller de factoflyktingar 

före 1997 och sedan döms efter 1997, då dessa skyddsgrunder togs bort och 

ersattes med skyddsbehövande i övrigt. 

En relativt stor grupp av de domar som studerats gäller just personer som 

dömts för olika typer av narkotikabrott och som är iranska medborgare. 54 

domar, 25 procent, gäller iranier som utvisas på grund av narkotikabrott. 

Många av dessa dömdes antingen under år 1992 (18) eller 1994 (12). Övriga 

år är det mellan en och fem personer årligen som tillhör gruppen iranier som 

utvisats för narkotikabrott. I många av dessa fall är alltså yttrandena mycket 

likartade. Ett typiskt yttrande är följande: 

Yttrande enligt 6 kap 8 § utlänningsförordningen rörande eventuellt verkstäl-
lighetshinder angående iranske medborgaren NN, [personnummer]. 

NN reste in i Sverige [datum]. Invandrarverket beviljade honom [datum] 
permanent uppehållstillstånd grundat på 6 § utlänningslagen (1980:376) – en-
ligt då gällande praxis. 

NN har inte bedömts som flykting enligt 3 kap. 2 § utlänningslagen. 

Iranska myndigheter ser principiellt allvarligt på narkotikabrott. Utifrån vad 
verket numera är bekant kan dock risk för förnyat lagförande i hemlandet ut-
ifrån samma brottslighet som i Sverige inte anses föreligga. 

Vid sådant förhållande och då föreliggande utredningsmaterial inte i sig sy-
nes vara av beskaffenhet att berättiga NN till asyl i Sverige enligt nu gällande 
praxis, finner Invandrarverket att hinder inte torde anses kunna föreligga mot 
verkställighet av eventuell utvisning till hemlandet. (751) 
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Just textstycket om hur iranska myndigheter ser på narkotikabrott finns med 

i de flesta av de yttranden som gäller narkotikadömda iranier, som dömts 

efter 1991. Därefter kan något tillägg finnas, som att inga övriga hinder 

finns, att personen inte skulle beviljas asyl enligt nuvarande praxis, eller inte 

är att betrakta som flykting. 

I omkring 20 fall anger Migrationsverket/Statens invandrarverk att ett 

skäl till att man inte finner hinder för utvisning, är att personen inte skulle 

beviljas asyl enligt nuvarande praxis, efter ändringarna som infördes 1997 

då de facto och krigsvägrare togs bort som skyddskategorier. Dessa yttran-

den är i de flesta fall mycket lika varandra till sin form. De är också i hög 

grad skrivna av samma person, ungefär hälften är skrivna av en handläggare, 

fyra av en annan.102 De yttranden som skrivits av samma person är i princip 

ordagrant lika. De skiljer sig heller inte mycket ifrån yttranden skrivna av 

andra och tycks alltså följa en standardmall. Ett exempel på hur dessa yttran-

den formuleras är följande: 

Yttrande enligt 6 kap 8 § utlänningsförordningen rörande medborgaren i Eti-
opien NN, [personnummer] 

Ert målnr: [målnummer] 

NN reste in i Sverige den [datum] och ansökte om asyl. Han beviljades den 
[datum] av Invandrarverket ett permanent uppehållstillstånd grundat på sk de 
factoskäl. Hans ansökan om resedokument avslogs. 

Från den 1 januari 1997 har vissa ändringar i utlänningslagen genomförts bl a 
vad gäller flyktingar och andra skyddsbehövande. Bestämmelser om sk de 
factoflyktingar och krigsvägrare har utgått. Frågan är om den av NN åbero-
pade verksamheten är av sådan karaktär att han i dag skulle ha beviljats asyl 
som flykting eller bedömts vara i behov av skydd. Invandrarverket finner vid 
en sammantagen bedömning av vad NN anfört, och förhållandena i hans 
hemland, att han idag inte skulle anses som skyddsbehövande jämlikt 3 kap 3 
§ samma lag enligt dess lydelse efter den 1 januari 1997. 

Mot bakgrund av ovanstående gör Invandrarverket bedömningen att hinder 
enligt 8 kap 1, 2 eller 4 §§ utlänningslagen mot verkställighet av ett eventu-
ellt utvisningsbeslut inte föreligger. (13369) 

Det normala tycks vara att verket inte träffar personen för en ny bedömning 

av eventuella skyddsskäl, utan verket tittar på de handlingar som finns kring 

en viss person, jämför med vilka riktlinjer som gäller för ett visst land och 

gör sin bedömning utefter det. Ibland kan det ha gått avsevärd tid mellan 

beviljandet av uppehållstillståndet och domen. Detta hänger samman med att 

Migrationsverket inte har någon egentlig utredningsskyldighet när det gäller 

                               
102 I några fall av dessa har inte yttrandet skickats med eller gallrats, vilket innebär att jag i 
dessa fall inte vet vem som skrev yttrandet. 
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dessa yttranden, utan endast ska redovisa redan kända uppgifter (se Jakobs-

son, 2003:46). 

8.2.3 Liten grupp som skriver yttranden 

De studerade yttrandena är i stor utsträckning skrivna av en begränsad grupp 

personer på Migrationsverket/Statens invandrarverk, trots att det rör sig om 

yttranden skrivna under en 14-årsperiod (1990-2003). Bedömningen av frå-

gan om verkställighetshinder för personer med flyktingstatus eller motsva-

rande görs därmed av en relativt liten grupp personer. Detta kan både ha för- 

och nackdelar. Positivt kan exempelvis vara att de bygger upp en stor kun-

skap inom området och därför ökar säkerheten i de bedömningar som görs. 

Samtidigt är yttrandena, möjligen som en konsekvens av att de i stor ut-

sträckning skrivs av samma personer, mycket likartade. För en utomstående 

betraktare framstår det som om yttrandena följer en – i många fall identisk – 

mall. I fallen då flyktingar eller motsvarande utvisas blir yttrandena viktiga 

för domstolens bedömning, och därmed blir också dessa gräsrotsbyråkraters 

inflytande över utvisningspraktiken stor. Utlänningskontrollen utförs i dessa 

fall till stor del på handläggarnivå. I vilken mån det då är en fördel eller 

nackdel att det är en så pass begränsad grupp personer som har inflytande 

över detta är här en öppen fråga, men likväl en fråga som kan ha betydelse 

för utvisningens praktik. Yttrandena är dock som tidigare diskuterats skrivna 

inom ramen för olika typer av kontext, organisationsmässig, samhällelig, 

lagstiftningsmässig, textlig etc. I vilken mån den enskilde handläggaren har 

utrymme att påverka yttrandets utformning och innehåll begränsas naturligt-

vis av ramar och förutsättningar för personens arbete på olika sätt (jmf. Nor-

ström 2004:90 om ”det möjligas konst”). 

Bland de 148 yttranden som analyserats i studien, är det totalt 37 olika 

personer som står som förstaförfattare. Fyra personer har skrivit 60 av dessa 

yttranden, det vill säga 41 procent, och de har då skrivit mellan elva och 23 

yttranden var. 

Utökar man gruppen som skrivit yttranden till sex personer, så har de till-

sammans skrivit 75 yttranden, och utökas gruppen till nio personer, står de 

för 97 yttranden vilket motsvarar 2/3 av alla yttranden som studerats. Den 

person som skrivit flest yttranden, 23 stycken, har gjort det mellan åren 1990 

och 2003, dvs. under hela den period som studeras här. 

Författarna till yttrandena tycks inte vara specialiserade på det sätt att vis-

sa skriver om vissa specifika länder eller regioner. Några av dem har dock i 

huvudsak  skrivit yttranden kring personer från Iran, men det är svårt att säga 

om detta är ett uttryck för en specialisering eller om det snarare hänger ihop 

med att iranier är så dominerande i den grupp som studeras att det helt enkelt 

blir många sådana yttranden att skriva för varje person. De olika författarna 

har alla skrivit yttranden som härrör från fall spridda över tingsrätter över 



 210 

hela landet, så vem som har skrivit vilket yttrande tycks inte hänga samman 

med vilken tingsrätt som begärt in yttrandet. 

8.3 Yttrandets konklusion angående 
verkställighetshinder 

Materialet med de 217 studerade domarna har delats in i tre huvudkategorier 

– fall där domstolen inhämtat ett yttrande till hjälp för bedömningen om det 

fanns verkställighetshinder, fall där inget yttrande inhämtats utan domstolen 

själv gjort bedömningen att det inte fanns några hinder för verkställighet 

trots personens tidigare skyddsbehov, samt en kategori med övriga fall där 

yttrande inte inhämtats. I Figur 30 presenteras dessa tre kategorier – och 

deras underavdelningar. Siffrorna avser antalet fall, där siffran inom parentes 

anger i hur många fall det i domen på något sätt nämnts eller diskuterats 

eventuella risker för den dömde/verkställighetshinder vid en utvisning (se 

vidare avsnitt 8.5). 

När det gäller den kategori fall där domstolen inhämtat ett yttrande (174 

fall, se Figur 30), har förutom själva domen också yttrandet från Migrations-

verket/Statens invandrarverk analyserats med avseende på dess innehåll. Det 

vanliga är att yttrandet avslutas med en konklusion där verket anger om det 

finns verkställighetshinder för utvisningen eller inte. Eftersom samtliga do-

mar som studerats är sådana där tingsrätten faktiskt förenat domen med ut-

visning, kan man förvänta sig att Migrationsverket/Statens invandrarverk i 

de flesta fall kommit till slutsatsen att verkställighetshinder inte föreligger. 

Så är också fallet, men det gäller inte i alla domar. 

I materialet finns 146 fall där tolkningen av slutsatsen i verkets yttrande 

är tämligen klar, och där verkets bedömning var att det inte fanns några hin-

der mot verkställighet. Som grund för detta anges en rad skäl, skäl som jag 

har försökt att dela upp efter deras huvudsakliga innehåll. Det handlar om att 

personen inte skulle få asyl enligt nuvarande praxis, att situationen i hemlan-

det har förändrats, att det inte finns någon risk för förnyat lagförande i hem-

landet, att eventuella risker vid ett återsändande inte kan betraktas som så all-

varliga och att återsändande till vissa delar av länder inte utgör något hinder.  

I nio fall menade verket att det kan finnas praktiska verkställighetshinder, 

eller så kallade verkställighetssvårigheter. Tingsrätten har i dessa fall alltså 

ändå valt att utvisa personen. 

I fem fall ansåg verket att de av olika skäl inte kunde bedöma frågan i 

dagsläget, utan att en bedömning måste göras i närmare anslutning till verk-

ställigheten. I fyra ytterligare fall är det mycket svårt att tolka vad Migra-

tionsverket/Statens invandrarverk menade i sitt yttrande, om det fanns hinder 

eller inte. Även i dessa sammantaget nio fall, där alltså frågan om verkstäl-

lighetshinder antingen inte kan bedömas av verket i dagsläget eller där det är 
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en mycket tveksam tolkning av innebörden i verkets yttrande, har tingsrätten 

valt att utvisa personen. 

I tio fall menade Migrationsverket/Statens invandrarverk uttryckligen att 

det fanns verkställighetshinder, till exempel därför att personen fortfarande 

var att betrakta som flykting. I de fallen har tingsrätten alltså gått emot re-

kommendationen i yttrandet och utvisat personen ändå. 

Totalt sett har jag bedömt att tingsrätten går emot verkets yttrande och ut-

visar personen trots att det enligt verket finns olika typer av verkställighets-

hinder i 17 fall. Dessa återfinns inom kategorierna där verket inte kunde 

bedöma frågan, där det är tveksamt hur yttrandet ska tolkas och där det en-

ligt verket fanns hinder för verkställighet (två fall inom dessa kategorier har 

inte bedömts som att det klart och tydligt framgår av yttrandet att det finns 

hinder).  

De 174 fall där yttrande inhämtats har därmed delats in i fem kategorier 

efter slutsatsen i yttrandet angående verkställighetshinder. Dessa kategorier 

visas i Figur 30, och utgörs av 1. Fall där verket inte fann hinder för verkstäl-

lighet, 2. Fall där verket menade att det kunde finnas praktiska verkställig-

hetshinder, 3. Fall där verket uppgav att de inte kunde bedöma frågan i dags-

läget, 4. Fall där det är oklart hur yttrandets slutsats ska tolkas, och 5. Fall 

där verket uppgav att det fanns verkställighetshinder. 

 

 

Studie av 217 domar åren 1990-2003

Yttrande har inhämtats 

174 (44)

Underhandskontakt med verket, 

inga hinder finns (2)

Oklart om yttrande inhämtats (4)

Yttrande ej inhämtat, 

personen har 

medgivit utvisningen (3)

Inget yttrande 
har inhämtats

34 (4)

Yttrandets konklusion

Inga 

hinder 

146 (28)

Oklart hur 

yttrandet 

ska tolkas 

4 (4)

Verket kan 

inte bedöma 

frågan 

5 (3)

Varav 17 fall där domstolen tydligt går 

emot verkets rekommendation  och gör 

egen bedömning av verkställighetshinder 

och/eller flyktingskap

Praktiska 

verkställig-

hetshinder 

9 (1)

Hinder 

finns 

10 (8)

Domstolen gör egen 

bedömning av 

verkställighetshinder 

och/eller flyktingskap

Övrigt

9 (1)

 

Figur 30. Kategorisering av de 217 studerade domarna. Antal fall inom respektive 
kategori. Siffran inom parentes anger i hur många fall något om verkstäl-
lighetshinder eller risker för den dömde nämns eller diskuteras i domen. 
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I det följande presenteras de fem underkategorierna där yttrande inhämtats i 

tur och ordning, med de skäl för slutsatsen som angivits i yttrandet. Denna 

indelning är som nämndes i metoddelen inte helt självklar. I många yttran-

den förekommer ett par olika skäl, och det har ibland varit svårt att avgöra i 

vilken kategori respektive yttrande ska hamna. Indelningen är därför min 

tolkning av vad som är det huvudsakliga skälet i yttrandet. Indelningen ska 

därför inte främst ses som en kvantitativ beräkning av hur många som finns i 

varje kategori, utan som ett sätt att tematiskt belysa vilka olika typer av skäl 

som förekommer. Att antal redovisas är för att skapa en uppfattning av i 

vilken utsträckning respektive tema förekommer. Uttrycken i de olika kate-

gorierna har också renodlats och förkortats från yttrandenas formuleringar, 

med syfte att fokusera det centrala. 

Inom respektive tema redogör jag också kort för hur många fall där dom-

stolen på något sätt tog upp frågan om verkställighetshinder eller risker för 

den dömde i själva domen, förutom yttrandets slutsats. Domstolens riskreso-

nemang diskuteras sedan mer utförligt i avsnitt 8.5. 

8.3.1 Fall där yttrande inhämtats 

8.3.1.1 Inga hinder för verkställighet 

Bland de studerade domarna är det som tidigare nämnts 146 fall, eller 67 pro-

cent, där verket kommit till slutsatsen att det inte finns några verkställighets-

hinder för utvisningen. Dessa fall har i denna studie tematiserats efter olika 

typer av skäl som verket tagit upp i yttrandet. Nedan redovisas dessa teman 

var för sig. 

Personen skulle inte få asyl idag 

I 43 domar handlar yttrandet i första hand om att Migrationsverket/Statens 

invandrarverk bedömer att personen inte skulle fått asyl som flykting eller 

fått stanna på någon annan skyddsgrund om de gjorde bedömningen enligt 

nuvarande praxis. Här har även inkluderats yttranden där verket uppger att 

flyktingförklaringen antingen redan har återkallats, att den ska återkallas 

eller att personen har svaga asylskäl. Skälen som anges för att hinder inte 

finns är följande: ”Enligt nuvarande praxis skulle personen inte ha fått flyk-

tingstatus eller fått stanna på annan skyddsgrund” (17), ”Utredningsmateria-

let är inte sådant att det enligt nu rådande praxis skulle ge asyl” (15), ”Verket 

har återkallat flyktingförklaringen och hinder finns inte” (8), ”Personen är 

inte längre att betrakta som flykting, internt flyktalternativ finns nu, och 

flyktingstatusen ska återkallas” (1), ”Flyktingstatusen ska återkallas” (1) och 

”NN har svaga asylskäl och hinder mot verkställighet finns inte” (1). 

Att personen inte skulle fått asyl enligt nuvarande praxis ingår emellertid 

också bland en del yttranden som finns inom andra teman nedan, men då i 

kombination med andra skäl. 
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Personerna inom detta tema kom från en rad olika länder. Iran var det 

vanligaste, med 21 fall, övriga kom från Etiopien (5), Irak (3), Vietnam (3), 

Turkiet (2), Bosnien-Hercegovina (2), Chile (2), Rumänien (1), Sovjet (1), 

Sri Lanka (1), Chile (1) och Etiopen/Eritrea103 (1). 

1997 förändrades utlänningslagen bland annat genom att begreppen de 

factoflyktingar och krigsvägrare utgick och ersattes med skyddsbehövande i 

övrigt. Man skulle kunna tänka sig att när Migrationsverket/Statens invand-

rarverk skriver att personen inte skulle fått asyl enligt nuvarande praxis, 

skulle det främst handla om just dessa förändringar. Så verkar det dock inte 

vara. Vid en kontroll av alla yttranden där formuleringar om att personen 

inte skulle få asyl enligt nuvarande praxis förekommer (även bland dem som 

ligger under andra teman nedan), visar det sig att drygt hälften av yttrandena 

skrevs under perioden 1992-1996 och övriga under åren därefter.  

I 13 av dessa 43 fall nämns eller diskuteras frågan om risker för den döm-

de vid en utvisning också i själva domen. Domstolen motiverar då utvisning-

en utifrån i huvudsak fem teman; det första innefattar då att ett påstående om 

risker vid återsändande helt enkelt lämnas utan vidare kommentar eller ut-

redning i domen (7) och sedan de övriga temana där man menar att personen 

inte är trovärdig i sina påståenden om risker (2), att tingsrätten inte bedömer 

personen som flykting (2), att det inte finns någon risk för förnyad lagföring 

i hemlandet (1) samt att det i ett annat liknande fall inte fanns hinder för 

verkställighet (1). 

Ingen risk för förnyat lagförande 

I 33 yttranden fokuserar Migrationsverket/Statens invandrarverk på att per-

sonen inte riskerar något förnyat lagförande i hemlandet för samma brotts-

lighet som personen nu döms för. Samtliga fall gäller personer från Iran som 

har begått olika typer av narkotikabrott. I flertalet av dessa fall skriver verket 

dessutom att personen antingen inte skulle få asyl enligt nuvarande praxis 

eller att personen inte är flykting. Yttrandena i denna grupp är ofta identiska 

till sina skrivningar, och följande skäl tas upp: ”Personen skulle inte få asyl 

enligt nuvarande praxis och risk för förnyat lagförande i hemlandet finns 

inte” (15), ”Risk för förnyat lagförande finns inte och personen är inte flyk-

ting” (7), ”Risk för förnyat lagförande finns inte och hinder mot verkställig-

het föreligger inte” (7) och ”Risk för förnyat lagförande finns inte och utred-

ningsmaterialet skulle inte ge NN asyl som flykting” (4). 

Bland dessa 33 fall finns fyra fall där frågan om verkställighetshinder 

nämns eller diskuteras i domen. Två av dem handlar om att tingsrätten inte 

bedömer personen som trovärdig, och två att tingsrätten inte bedömer perso-

nen som flykting. 

                               
103 Olika länder anges i domen och yttrandet. 
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Situationen i hemlandet har förändrats 

Ett tredje tema som framträtt inom kategorin yttranden där verket inte funnit 

några hinder för verkställighet, är 32 yttranden som på olika sätt tar upp skäl 

som har att göra med att situationen i hemlandet har förändrats, så att hinder 

mot en utvisning inte längre finns.  

Motiveringarna för att det inte finns verkställighetshinder för en eventuell 

utvisning är här formulerade som att: ”Situationen i hemlandet har föränd-

rats” (22), ”Mot bakgrund av de åberopade omständigheterna i ärendet och 

den förändrade situationen i hemlandet finner verket ej hinder” (5), ”Säker-

hetsläget är för närvarande tillfredsställande” (2), ”De politiska förhållande-

na har ändrats och personen skulle mot bakgrund av vad han eller hon anfört 

inte få asyl idag” (1), ”Säkerhetsläget har stabiliserats och personen riskerar 

inte förföljelse” (1) och ”Internt flyktalternativ finns nu” (1). Inom denna 

kategori gäller, till skillnad från de två teman som redovisats ovan, endast 

ett fåtal av yttrandena personer från Iran. Istället är en rad olika länder 

representerade. 

Bland dessa 32 fall finns fem där domstolen i själva domen diskuterar 

frågan om verkställighetshinder. Fyra olika huvudteman framträder bland 

dem – att påstående om risk lämnas utan vidare utredning (2), att situationen 

i hemlandet förändrats (1), att personen inte är trovärdig (1) och att tingsrät-

ten menar att personen inte är att anse som flykting (1). 

Inga skäl presenteras i yttrandet 

Det fjärde tema som utkristalliserats inom den grupp av yttranden där verket 

inte fann några hinder mot verkställighet, är 28 fall där verket inte anger 

någon närmare förklaring till bedömningen att det inte finns några verkstäl-

lighetshinder. I de fallen konstateras helt enkelt bara med någon rad att det 

inte finns hinder mot verkställighet. 

De slutsatser som förekommer i dessa yttranden är: ”Enligt verket före-

ligger inga hinder mot verkställighet” (14), ”Personen är kvotflykting, men 

har ej fullföljt asylansökan efter inresa, och inga övriga omständigheter har 

framkommit utifrån tillgängligt material” (1), ”Hinder synes inte föreligga 

mot verkställighet till Polen” (1). I tolv fall av dessa har yttrandet gallrats 

eller inte skickats med domen av andra skäl, men det framkommer ändå av 

domen att verket i sitt yttrande kommit fram till att det inte finns några hin-

der för verkställighet. 

Yttrandena i denna kategori gäller 16 olika länder mellan åren 1990 och 

2003. Det är endast tre fall bland dessa 28 där domstolen för något reso-

nemang eller nämner verkställighetshinder eller risker för den dömde vid 

en utvisning. 
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Det går bra att utvisa till specifika delar av länder 

Även om samtliga yttranden gäller specifika länder, finns ett par länder till 

vilka Migrationsverket/Statens invandrarverk har bedömt att utvisning bara 

kan ske till vissa delar. Dessa yttranden har lagts i ett eget tema och rör So-

malia och Irak. Yttranden som handlar om verkställighet till Irak och Soma-

lia återfinns också inom andra kategorier, men just dessa fall handlar om att 

utvisningen kan ske endast till vissa delar av länderna, utan någon övrig 

motivering till varför det inte finns verkställighetshinder.  

Här menar verket att det inte finns hinder för verkställighet med motiver-

ingar som: ”Under förutsättning att verkställigheten sker till norra Somalia 

finns inga hinder, för närvarande avvisar verket endast somalier dit” (3), 

”Statens invandrarverk avvisar inte till delar av Somalia, men känner till att 

verkställighet skett även dit, hinder finns inte” (1), ”Hinder finns inte till den 

autonoma regionen eller regimkontrollerade områden i Irak, asyl har grun-

dats på den allmänna situationen” (1).  

I två av dessa fem fall nämner eller diskuterar domstolen något om risker 

för den dömde i själva domen. I båda dessa fall utifrån resonemang kring att 

situationen i den dömdes hemland har förändrats så att en utvisning kan ske. 

Riskerna som finns är inte ”så farliga” 

Det sista tema, fem fall, som framträtt inom den kategori yttranden där ver-

ket inte fann några hinder för verkställighet handlar om att verket visserligen 

räknar med en viss risk att personen kan komma att utsättas för antingen 

någon form av straff eller förföljelse om han eller hon utvisas, men verket 

bedömer att risken för detta ändå inte utgör något verkställighetshinder en-

ligt utlänningslagen. Länderna det handlar om är Iran (3 personer, åren 1990, 

1991, 1997), Etiopien (1 person, år 1990) och Colombia (1 person, år 1992). 

De skäl som anges i yttrandena är då: ”Påföljden som kan drabba NN vid 

ett återvändande utgör inte verkställighetshinder av politisk natur” (2), ”För-

följelse kan inte uteslutas, men kan inte anses utgöra fara för liv eller vara av 

annars svår beskaffenhet” (1), ”Det straff NN riskerar samt den ringa politis-

ka aktiviteten utgör inget hinder” (1) och ”Den politiska aktiviteten var be-

gränsad och sannolikt riskerar NN inte politisk förföljelse” (1). 

I ett av dessa fem fall diskuterar domstolen något om eventuella risker vid 

ett återsändande i domen, då utifrån resonemanget att det inte finns verkstäl-

lighetshinder eftersom personen har besökt hemlandet. 

8.3.1.2 Praktiska verkställighetshinder kan finnas 

Som tidigare nämnts finns det nio fall där Migrationsverket/Statens invand-

rarverk i sitt yttrande menar att det kan finnas praktiska verkställighetshinder 

eller så kallade ”verkställighetssvårigheter”, men inte verkställighetshinder 

enligt någon annan paragraf (jmf. Figur 30). 
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I sju av dessa fall handlar det om personer från Irak (beslutsår 1993, 1995, 

2001 och 2002), i ett fall om en person från Jordanien och i ett fall om en 

person från Etiopien. Exakt vad dessa verkställighetssvårigheter kan vara 

anges inte alltid i yttrandena: ”Verkställighetshinder finns inte, men vissa 

praktiska verkställighetssvårigheter finns” (4), ”Läget har stabiliserats i norra 

Irak, kurder bör kunna få skydd där, inga hinder utvisa hit men praktiska 

hinder kan finnas” (3), ”Risk för förnyat lagförande finns inte och hinder 

mot verkställighet finns inte, men verket befarar praktiska verkställighets-

hinder p.g.a. ej säkerställd identitet” (1) och ”NN riskerar ej förföljelse, skul-

le ej få asyl enligt nuvarande praxis, men praktiska verkställighetshinder kan 

finnas” (1). 

I endast ett av dessa fall nämns någonting om eventuella verkställighets-

hinder eller risker vid ett återsändande i själva domen, då med hänvisning till 

att brottet är så grovt att det motiverar utvisning trots flyktingskap. 

8.3.1.3 Tveksam tolkning av yttrandet 

I fyra fall framstår det som oklart vad verket egentligen anser om eventuella 

verkställighetshinder. I yttrandena skrivs: ”NN skulle fortfarande bedömas i 

behov av skydd, verkställighetshinder finns, men man bör kunna utvisa kur-

der till den autonoma zonen i Irak” (2), ”NN är fortfarande flykting och hin-

der föreligger alltjämt, men han kan ha besökt hemlandet, i så fall kan grun-

der för flyktingskapet ha upphört” (1) och ”NN är fortfarande flykting men 

detta kan omprövas om verket får del av andra uppgifter” (1). 

Eftersom yttrandets konklusion är så tveksam i dessa fall, och verket i 

princip säger att personen fortfarande är i behov av skydd eller att verkstäl-

lighetshinder finns om de inte får del av andra uppgifter, har jag i denna 

studie kategoriserat dessa fall som att domstolen går emot yttrandets konklu-

sion när de utvisar personen. Man skulle kunna tänka sig att om det finns 

tveksamheter om vilken slutsats angående verkställighetshinder som verket 

kom fram till, kunde domstolen eventuellt tolka yttrandet till den dömdes 

fördel. Så har inte gjorts i dessa fall. I alla fyra fallen för domstolen något 

resonemang kring frågan om verkställighetshinder. I två av dem menar dom-

stolen att personen kan utvisas eftersom han eller hon har besökt hemlandet 

och därmed inte kan vara i behov av fortsatt skydd. I två fall menar tingsrät-

ten att situationen i hemlandet har förändrats så pass att hinder mot verkstäl-

lighet inte längre finns. 

8.3.1.4 Verket kan inte bedöma frågan i dagsläget 

I fem fall anger verket att de inte kan avgöra om det finns verkställighetshin-

der eller inte, eller att frågan måste prövas närmare tiden för verkställighet. 

Inte heller i dessa fall får alltså domstolen något klart svar på sin fråga om 

det finns hinder eller inte för verkställighet. Domen har dock även här för-

enats med utvisning trots att verket inte kunnat bedöma frågan om verkstäl-

lighetshinder. I tre fall av dessa fem nämns något i själva domen om verk-
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ställighetshindren. I ett fall lämnas då påståendet från den dömde om risker 

vid en utvisning utan någon vidare utredning i domen och i två fall menar 

tingsrätten att de helt enkelt förenar domen med utvisning och att frågan om 

hinder får prövas senare. 

Tre av dessa fall har här bedömts som att domstolen går emot yttrandet 

när de förenar domen med utvisning. I yttrandena skrivs: ”Personen är att 

anse som flykting men verket kan inte avgöra om hinder föreligger” (2) och 

”Personen är flykting och hinder föreligger i dagsläget. Slutgiltig bedömning 

kan ges närmare tidpunkt för verkställighet” (1).  De två återstående fallen 

har inte kategoriserats som att domstolen går emot yttrandet, då formulering-

arna är: ”Risk för förnyat lagförande är ringa, skulle ej få asyl enligt nu rå-

dande praxis, men slutligt beslut måste prövas närmre verkställighet” (1) och 

”Slutgiltig bedömning kan endast ges i närmre anslutning till verkställighet, 

den preliminära bedömningen är att hinder ej föreligger” (1). 

8.3.1.5 Det finns hinder för verkställighet 

Det sista tema som framträtt bland de fall där domstolen inhämtat yttrande, 

är tio fall i vilka verket kommit till slutsatsen att det finns verkställighetshin-

der vid en eventuell utvisning. Samtliga har kategoriserats som att domstolen 

går emot yttrandets konklusion angående verkställighetshinder, och utvisar 

personen trots att personen löper risk för förföljelse eller dylikt. Verket me-

nar i yttrandena att: ”Personen har bedömts som flykting, därför finns verk-

ställighetshinder” (4), ”Om brottet blir känt i Iran riskerar NN dödsstraff, 

därför finns hinder enl. 8 kap 1§” (2), ”Verket finner hinder för utvisning” 

(2), ”NN skulle inte få asyl eller skydd enligt nu rådande praxis, men verket 

utesluter inte att det kan finnas hinder enl. 8 kap 1§” (1) och ”Förhållandena 

i hemlandet har förbättrats, men personen är fortfarande klassad som flyk-

ting” (1). 

I dessa fall har domstolen alltså utvisat personen, trots att verket menar att 

det finns verkställighetshinder. Personerna kom från Iran (4 personer, 1990, 

1991 och 1992), Vietnam (2 personer, 1992, 1995), Turkiet (1 person, 1996), 

Irak (1 person, 1996), statslös (1 person, 2002) och DR Kongo (1 person, 

1999). 

I åtta av de tio fallen diskuterades också eventuella verkställighetshinder i 

själva domen. I tre fall menade domstolen att de kunde utvisa personen med 

motiveringen att frågan om verkställighetshinder får prövas senare, i ett fall 

att brottet var så grovt att det motiverade utvisning trots flyktingskap, i ett 

fall att utvisningen motiverades av att personen besökt hemlandet och där-

med inte kunde vara i behov av skydd. I två fall tycks tingsrätten missuppfat-

ta yttrandet, där ju verket menat att hinder finns, medan tingsrätten gör en 

annan tolkning av yttrandet. I ett fall ansågs inte personen vara trovärdig i 

sina anspråk på behov av skydd, och tingsrätten menade därför att personen 

också kunde utvisas trots yttrandets konklusion. 
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8.3.2 Fall där inget yttrande inhämtats 

34 av de 217 domarna har kategoriserats i gruppen fall där inget yttrande 

inhämtats från Migrationsverket/Statens invandrarverk (se Figur 30). I dessa 

fall har därmed domstolen inte haft något yttrande till sin hjälp för bedöm-

ningen om personen kan löpa risk för förföljelse eller om det kan finnas 

andra verkställighetshinder vid en utvisning. Domstolen har i samtliga 34 

fall alltså själv gjort bedömningen att personen kan utvisas utan risk för brott 

mot principerna kring non-refoulement. Det är dock endast i fyra av dessa 

fall som domstolen för något resonemang kring risker vid ett återsändande. I 

tre fall motiveras utvisningen med att situationen i hemlandet har förändrats 

så mycket att en utvisning kan ske. I det fjärde fallet gör tingsrätten bedöm-

ningen att personen inte längre kan vara att anse som flykting. 

Det framgår inte av domen vad domstolen i de övriga 30 fallen baserat sin 

bedömning att det inte fanns verkställighetshinder på. 

8.3.3 Övrigtkategorin 

I den grupp av fall som placerats inom kategorin ”Övrigt”, nio fall, (se Figur 

30), är det bara ett fall där eventuella verkställighetshinder diskuteras i do-

men. Tingsrätten konstaterar då bara att personen har medgivit utvisningsyr-

kandet och att utvisning därför kan ske. 

8.3.4 Sammanfattning 

Yttranden har inhämtats i 80 procent av de studerade fallen, där samtliga 217 

personerna hade status som flykting eller annan skyddsbehövande vid tiden 

för domen. I de flesta fall där yttrande inhämtats, menade Migrationsver-

ket/Statens invandrarverk att det inte fanns hinder för verkställighet, i 146 

fall. Men domstolen gör också egna bedömningar av om verkställighetshin-

der kan finnas – dels i de fall där Migrationsverket/Statens invandrarverk 

uppger att hinder finns, att frågan inte kan avgöras i dagsläget eller att ytt-

randets slutsats är oklar, dels i de fall där tingsrätten inte inhämtat något 

yttrande alls (34 fall). Bland dessa fall där inget yttrande inhämtats diskute-

ras dock frågan om eventuella verkställighetshinder mycket sparsamt, endast 

i fyra fall. 

Migrationsverkets/Statens invandrarverks yttranden kan delas in i fem ka-

tegorier eller teman. Det första temat handlar om att verket inte finner några 

hinder för verkställighet eftersom personen inte skulle få asyl idag, det inte 

finns risk för förnyat lagförande, situationen i hemlandet har förändrats, att 

det går bra att utvisa till specifika delar av länder, att de risker som finns för 

den dömde inte kan anses som så farliga att det hindrar en utvisning. Dessut-

om finns det fall där slutsatsen att det inte finns hinder inte motiveras alls, 

utan bara konstateras. 



 219 

Det andra temat rör fall där verket i sitt yttrande menade att det kunde 

finnas praktiska verkställighetshinder men inte hinder enligt 8 kap 1-4 §§ 

(UtlL 1989:529), de flesta rörde personer från Irak både under 1990-talet och 

i början av 2000-talet. I några fall framstår yttrandets slutsats som tveksam, 

men tingsrätten har ändå valt att utvisa personen. I ytterliga några fall där 

tingsrätten utvisar personen, menar verket i sitt yttrande att de inte kan bedöma 

frågan om verkställighetshinder idag. Slutligen finns en kategori yttranden där 

verket menar att det finns verkställighetshinder. Tingsrätten har ändå valt att 

utvisa personen. I dessa tio fall har domstolen alltså gått emot yttrandet, lik-

som i sju ytterligare fall där yttrandets konklusion framstår som tvetydig eller 

att verket anger att de inte kan bedöma frågan om verkställighetshinder. 

I 13 av dessa 17 fall har ingen i tingsrätten haft någon skiljaktig mening 

vad beträffar varken utvisningsdelen eller påföljdsdelen i övrigt. Endast i två 

fall anser någon i rätten att personen inte bör utvisas. I ett fall har en person 

skiljaktig mening i övriga påföljdsfrågan men inte i utvisningsdelen, medan 

det i ett fall är oklart i vilken del den skiljaktiga meningen handlar om, då 

bilagan saknas i domen. 

8.4 Skäl för utvisningen i domen 

För att utvisning ska komma ifråga måste förutom de grundläggande kraven 

(att personen måste ha begått ett brott av en viss svårighetsgrad samt att per-

sonen döms till strängare straff än böter) även ett av två särskilda skäl vara 

uppfyllda – antingen att det finns risk att personen gör sig skyldig till fortsatt 

brottslighet, det vill säga risk för återfall i brott, eller att brottet med hänsyn 

till den skada, fara eller kränkning det inneburit för enskilda eller allmänna 

intressen, är så allvarligt att personen inte bör få stanna kvar.  

I tingsrättsdomen anges därför oftast dessa särskilda skäl till att domen 

förenas med utvisning. När det gäller de studerade domarna, hänvisar dom-

stolen oftast till aspekterna brottets grovhet och återfallsrisken (i enlighet 

med 4 kap. 7 § UtlL), men även till anknytningsaspekten och till tidigare 

tung eller allvarlig kriminalitet. I många fall nämner domstolen kombinatio-

ner av olika särskilda skäl. I Tabell 18 redovisas fördelningen av dessa skäl i 

de studerade domarna. 
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Tabell 18. Särskilda skäl för utvisningen. 
 

 Antal Procent 

Brottet i sig, brottets grovhet 76 35 

Brottet i sig och återfallsrisken 35 16 

Brottet i sig, återfallsrisk och anknytningsaspekten 31 14 

Brottet i sig och anknytningsaspekten 20 9 

Återfallsrisken 14 7 

Återfallsrisken och anknytningsaspekten 12 6 

Brottet i sig och tidigare tung/allvarlig kriminalitet 10 5 
Tingsrätten finner att förutsättningarna för utvisning är 
uppfyllda 9 4 
Framgår inte, t.ex. "kan inte ungdå utvisning", "inga laga hinder 
finns", "bör utvisas" 7 3 

Brottet i sig, tidigare kriminalitet och återfallsrisken 2 1 

Upprepad brottslighet och anknytningsaspekten 1 1 

Totalt 217 100 

Som framkommer i Tabell 18 är det vanligaste att domstolen hänvisar till 

brottet i sig eller brottets grovhet som skäl för utvisningen. Detta skäl före-

kommer i totalt 174 domar (80 procent). Det är dock bara i 35 procent av 

samtliga domar som domstolen enbart hänvisar till brottets grovhet, i övriga 

fall kombineras detta skäl med andra. 

Återfallsrisken är den andra stora kategorin. Detta skäl för utvisningen 

nämns i 94 domar (43 procent). I de flesta av dessa fall är det dock återfalls-

risk i kombination med andra skäl som nämns – i endast sju procent av alla 

domar hänvisas enbart till återfallsrisken. 

I 13 fall hänvisas till tidigare kriminalitet eller upprepad brottslighet som 

skäl för utvisningen. Även om det inte alltid skrivs ut, kan detta tolkas som 

att tingsrätten anser att det finns risk för återfall i brott. Några exempel på 

formuleringar i dessa domar är: 

Enligt tingsrättens mening utgör de nu aktuella grova våldsbrotten i förening 
med att NN under sin snart tioåriga vistelse i landet redan tidigare tre gånger 
dömts för våldsbrott till fängelse ett mycket starkt skäl för utvisning. (3303) 

 

Tingsrätten anser med hänsyn till att de tilltalade upprepade gånger gjort sig 
skyldiga till narkotikabrott och till deras sociala förhållanden i övrigt att de 
bör utvisas ur riket. (3933) 

 

Den allvarliga karaktären av den brottslighet som ligger honom till last i fö-
rening med den omständigheten att han tidigare har dömts för likartade brott 
av allvarlig karaktär utgör enligt tingsrättens mening sådana synnerliga skäl. 
(6421) 
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I sju fall är det oklart vad som utgör särskilda skäl för utvisningen, skriv-

ningar som att personen ”inte kan undgå utvisning”, ”bör utvisas”, eller att 

”inga laga hinder finns” förekommer. Några exempel på sådana formule-

ringar är: 

NN har ingen fast anknytning till riket och kan inte undgå utvisning. (1618) 

 

NN förskyller för den samlade brottsligheten ett strängt straff, som bör ligga i 
mitten av straffskalan för våldtäkt. Han bör dessutom utvisas ur riket för all 
framtid. (10272) 

 

Åklagaren har yrkat att NN ska utvisas. Tingsrätten finner inte att något laga 
hinder häremot möter och förordar härom efter att ha hört invandrarverket. 
(595) 

 

Mot angivna bakgrund måste NN:s motiv för att få stanna i riket anses väga 
skäligen lätt, ställda i relation till allvaret i de gärningar, för vilka han nu lag-
förs. Synnerliga skäl att utvisa honom får därför anses föreligga. (6337) 

 

I nio ytterligare fall skriver tingsrätten att de finner att villkoren för utvisning 

är uppfyllda, men någon ytterligare förklaring till vilket eller vilka av de 

särskilda skälen som avses ges inte. 

8.5 Diskussionen av verkställighetshinder 

Jag kommer nu att gå över till att diskutera frågan om domstolens resone-

mang kring verkställighetshinder och risker för den dömde vid en utvisning. 

Vad som först kan konstateras är att i de flesta av de 217 studerade domarna 

diskuteras det inte alls vilka eventuella risker personen skulle kunna löpa vid 

en utvisning. Detta trots att samtliga utvisade hade status som flykting eller 

uppehållstillstånd grundat på andra skyddsskäl. Totalt sett är det i materialet 

168 fall, 77 procent, som helt saknar resonemang om eventuella risker (ut-

över vad som i vissa fall framkommer då domen ordagrant refererar yttran-

det från Migrationsverket/Statens invandrarverk). Det framstår därmed vid 

läsningen av domarna som om frågan om verkställighetshinder i många fall 

är en icke-fråga, trots att detta är fall där just eventuella verkställighetshinder 

torde ha varit aktuella att få klarlagda innan domstolen ska besluta om utvis-
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ningen.104 I många fall har dock domstolen inhämtat ett yttrande, eller haft 

någon underhandskontakt med Migrationsverket/Statens invandrarverk. I de 

fallen är kanske inte frånvaron av resonemang kring verkställighetshinder så 

uppseendeväckande, eftersom domstolen då haft yttrandet att falla tillbaka 

på i sin bedömning. Det är dock ett relativt stort antal fall där tingsrätten 

varken inhämtat yttrande eller för något eget resonemang kring eventuella 

risker vid ett återsändande. Det finns ju som tidigare visats också 17 fall där 

domstolen gått emot yttrandet och utvisat personen trots att verket angett 

osäkerhet kring bedömningen av verkställighetshinder, eller rentav sagt att 

det finns hinder mot verkställighet. 

Det är därmed långt ifrån alla fall där frågan om verkställighetshinder tas 

upp eller nämns i själva domen. Det är möjligt att domstolen muntligen dis-

kuterat de risker som personen menar att han eller hon kan komma att utsät-

tas för, men det framgår åtminstone inte av själva domen. 

 I Figur 30 visades antalet fall inom respektive tematisering av yttranden, 

och inom parentes angavs hur många fall där något om risker för den dömde 

vid ett eventuellt återsändande tas upp i själva domen. Totalt sett är det 49 

fall av de studerade 217 domarna, 23 procent, där något om verkställighets-

hinder tas upp eller diskuteras utöver vad som sägs i ett eventuellt yttrande. 

Då diskuteras eventuella risker vid ett återsändande på olika sätt och i olika 

hög grad, allt från någon rad om att den åtalade menar att det finns hinder, 

till längre resonemang om förutsättningar i lagstiftningen och omständighe-

ter i det aktuella fallet. 

I sex av de fall där risker diskuteras, tolv procent, är det också en eller fle-

ra i rätten (oftast ordföranden) som är skiljaktiga i utvisningsfrågan (dvs. 

anser att personen inte bör utvisas), men som röstats ner av övriga deltagare. 

I gruppen där man inte alls diskuterar risker vid återsändande, vilket är majori-

teten (168 fall, 77 procent) av de studerade domarna, är det förhållandevis inte 

alls lika stor andel där någon i rätten har en skiljaktig mening. Även i denna 

grupp är det sex sådana fall, men de utgör endast tre procent i denna grupp.  

Bland de 174 fall inom huvudkategorin där yttrande inhämtats, är det 44 

fall, en fjärdedel, där risker för den dömde vid en utvisning på olika sätt 

nämns eller diskuteras i domen. Dessa fördelar sig lite olika inom underka-

tegorierna, se Figur 30.  

Bland de 34 fall där domstolen inte inhämtade något yttrande är det en-

dast fyra fall, tolv procent, där risker för den dömde nämns eller diskuteras. 

                               
104 En möjlighet är ju att dessa frågor diskuteras mer utförligt i domar där åklagaren yrkat på 
utvisning men där tingsrätten valt att inte utvisa på grund av flyktingskapet. Några sådana 
domar ingår dock inte i denna studie. I ett par fall har det dock hänt att jag stött på domar med 
flera åtalade, där en av de åtalade inte utvisats på grund av att han eller hon är flykting (de 
personerna ingår inte i urvalet för studien). I de fallen har domstolen inte diskuterat riskerna 
utförligt, utan bara konstaterat att personen är flykting och därför inte bifallit åklagarens 
yrkande.  
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Man skulle kunna tänka sig att i de fall där domstolen inte haft något yttran-

de att luta sin bedömning mot, skulle det vara vanligare att det i domen 

framkommer något om frågan om verkställighetshinder (eftersom samtliga 

hade status som flykting eller uppehållstillstånd på andra skyddsgrunder vid 

tiden för domen). Så är alltså inte fallet.  

I de avsnitt som nu följer kommer jag att begränsa diskussionen till de 49 

fall där eventuella verkställighetshinder faktiskt diskuteras i domen, för att se 

hur detta görs, och med vilka argument utvisningen motiveras. Analysen gör 

jag utifrån en tematisering liknande den som tidigare gjorts för innehållet i 

Migrationsverkets/Statens invandrarverks yttranden. 

8.5.1 Domstolens resonemang i fallen där risker diskuteras 

De 49 fall där det på något sätt förekommer påståenden eller diskussioner 

kring eventuella risker för den dömde eller verkställighetshinder, har delats 

in efter ett antal huvudsakliga teman som framträtt vid läsningen av domar-

na. Denna indelning i olika teman är i likhet med indelningen när det gäller 

skälen till Migrationsverkets/Statens invandrarverks slutsats (avsnitt 8.3) inte 

helt självklar. Varje fall innehåller många olika beståndsdelar som ibland 

kan tyckas höra hemma på flera ställen. Indelningen är därför min tolkning 

av vad tingsrätten främst lagt vikt vid när det gäller att motivera utvisningen 

i förhållande till eventuella verkställighetshinder. Indelningen ska inte heller 

här främst betraktas som en kvantitativ redovisning av exakt hur många fall 

som faller under respektive tema, utan som ett försök till övergripande tema-

tisering. Att antal domar inom varje tema ändå redovisas är i likhet med av-

snitt 8.3 motiverat av att ändå ge en ungefärlig uppfattning av hur vanligt 

förekommande olika typer av resonemang och motiv är i materialet. 

Att en dom har kodats som att den innehåller diskussion av risker kan in-

nebära allt från en rad om att personen anser sig löpa risk för att exempelvis 

dödas om han återvänder till sitt hemland, ett påstående som sedan lämnas 

utan vidare diskussion, till domar där domstolen för ett längre resonemang 

kring frågan. Om endast yttrandet refereras och det i övrigt inte nämns något 

om hinder för verkställighet eller rädsla som den dömde uttrycker, har detta 

inte kodats som att verkställighetshinder diskuteras. 

I Tabell 19 presenteras de sex huvudsakliga teman som framträtt vid läs-

ningen, samt en sjunde kategori med domar som av olika skäl inte kategori-

serats inom övriga teman. I det följande kommer jag att diskutera vart och ett 

av dessa teman i tur ordning. 
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Tabell 19. Tematisering av domstolens resonemang i de domar där risker för den 
dömde/verkställighetshinder nämns eller diskuteras. 
 

Tema Antal fall 

Påstående om risker/verkställighetshinder lämnas utan vidare utredning 10 

Situationen i hemlandet har förändrats 8 

Tingsrätten bedömer inte personen som flykting 7 
Personen är inte trovärdig 6 
Frågan om verkställighet får prövas senare/Verkställighetshindren har nog 
upphört vid verkställigheten 

 
5 

Personen har besökt hemlandet 4 

Övriga 9 

Totalt 49 

 

8.5.1.1 Tema 1: Påstående om risk lämnas utan vidare utredning 

Det första tema som framträtt vid läsningen av domarna omfattar tio fall där 

tingsrätten i domen tar upp det faktum att den åtalade anser att han eller hon 

riskerar förföljelse eller andra verkställighetshinder, men sedan diskuteras 

inte detta vidare.  Påståendet om verkställighetshinder lämnas alltså därhän 

utan vidare utredning. Ofta innebär det att det i någon rad nämns att perso-

nen menar att han eller hon kommer att avrättas eller fängslas om han eller 

hon tvingas återvända till hemlandet. Detta påstående lämnas sedan okom-

menterat och följs ofta av ett återgivande av innehållet i yttrandet från Mi-

grationsverket/Statens invandrarverk. Yttrandet får alltså fungera som ”svar” 

på påståendet om att personen fruktar förföljelse eller att dödas vid en utvis-

ning. Vanligen följs redogörelsen av yttrandets innehåll sedan bara av slut-

satsen att personen ska utvisas. Någon motivering från rättens sida varför 

påstående om risker inte är något man diskuterar vidare ges alltså inte utöver 

yttrandets slutsats. Domstolen tycks i dessa fall alltså låta sin bedömning 

falla tillbaka på Migrationsverkets/Statens invandrarverks slutsats att det inte 

finns hinder, även om personen påstår det under rättegången.  

I samtliga av dessa fall har domstolen inhämtat ett yttrande och haft detta 

att falla tillbaka på, och det har då i alla fall utom ett haft som slutsats att det 

inte finns några hinder mot verkställighet. I ett fall menade Migrationsver-

ket/Statens invandrarverk att de inte kunde bedöma frågan om verkställig-

hetshinder i dagsläget. 

I sju fall menade Migrationsverket/Statens invandrarverk i sitt yttrande att 

det inte fanns några hinder för verkställighet eftersom personen inte skulle 

beviljas asyl idag. Det första exemplet jag vill lyfta är följande fall där tings-

rätten först skriver att personen uppgett sig ha en livstidsdom på sig i hem-

landet, och tidigare suttit i fängelse där hon torterats och våldtagits. Tingsrät-

ten kommenterar sedan inte detta vidare, eller diskuterar om dessa uppgifter 

framstår som trovärdiga eller inte, utan återger Invandrarverkets yttrande 

som ”svar” på dessa påståenden. 
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NN: Hon kommer från [land]. Hon kom till Sverige år [årtal, 11 år sedan]. 
Hon har gått i skola och arbetat här. Hon har ett 14-årigt barn som nu bor 
hos [namn]. /…/ Hon har en livstidsdom på sig i [land]. Ursprungligen 
dömdes hon till döden. Detta hände [årtal] då hon åkt ner dit för att hjälpa 
sin pappa ur fängelse. Efter hjälp från Röda korset och Svenska ambassa-
den lyckades hon efter två år att fly från fängelset och hon kom tillbaka till 
Sverige. Hon utsattes för våldtäkt och tortyr då hon satt i fängelset i [land].  

/…/ 
Statens invandrarverk anför vidare att man vid en sammantagen bedöm-

ning av vad NN har anfört och med beaktande av utvecklingen i hennes 
hemland finner att hon idag inte skulle ha ansetts som flykting enligt 3 kap 
2 § utlänningslagen eller som skyddsbehövande enligt 3 kap 3 § samma lag 
i dess nuvarande lydelse. Slutligen finner Statens invandrarverk att det mot 
bakgrund av för verket tillgängliga handlingar rörande NN inte föreligger 
några hinder enligt 8 kap 1, 2 eller 4 §§ utlänningslagen mot verkställighet 
av ett eventuellt utvisningsbeslut. På grund av det anförda skall NN utvisas 
ur riket. Utvisningen bör tidsbegränsas till 5 år. (6533)  

I ett annat fall bland dessa sju, hörs ett vittne som berättar om situationen för 

politiska flyktingar i den åtalades hemland. Det är mycket ovanligt att ett 

vittne hörs. Efter att ha redovisat vittnets utsaga, lämnas detta utan vidare 

diskussion. 

NN har bestritt yrkandet om utvisning. Han har gjort gällande att dödsstraff 
väntar honom om han återvänder till [land].  

/…/ 
På begäran av NN har förhör hållits med [vittne] beträffande förhållan-

dena i [land]. Hon har uppgett bl.a. följande. Hon är bekant med NN sedan 
några år och hon har tillhört samma [organisation] i [land] som han. Hon är 
politisk flykting och arbetar som sjuksköterska. Tidigare har politiska flyk-
tingar som utvisats till [land] avrättats. NN kommer att avrättas på grund av 
sina tidigare politiska aktiviteter om han återvänder till [land]. Däremot 
kommer han säkert att röna uppskattning i [land] på grund av att han begått 
det aktuella brottet. 

/…/ Invandrarverket har i sitt yttrande uttalat att något verkställighets-
hinder inte finns. Ingenting har framkommit som ger anledning att frångå 
den av verket redovisade uppfattningen. NN skall därför utvisas ur riket 
med förbud att återvända hit. (9323) 

 

Domstolen konstaterar alltså först att personen själv menar att han riskerar 

dödsstraff om han återvänder till sitt hemland. Vittnet talar också till hans 

fördel på denna punkt (vittnet kallas på den tilltalades begäran). Oavsett om 

riskerna ska bedömas som reella/trovärdiga eller inte, är det anmärkningsvärt 

att tingsrätten inte förhåller sig till detta vittnesmål eller den tilltalades påstå-

ende, utan skriver att ”ingenting har framkommit som ger anledning att 

frångå den av verket redovisade uppfattningen”. Vad man syftar på är In-

vandrarverkets yttrande där det sägs att personen visserligen har flyktingför-

klaring men att det saknas grund att återkalla denna. Eftersom han dock inte 
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skulle bedömas som flykting enligt nuvarande praxis, finns därför inte några 

verkställighetshinder. Detta är alltså ett exempel bland flera där man kan se 

att en flyktingförklaring som inte återkallas, inte utgör något skydd mot ut-

visning eftersom verket ändå anser att personen kan skickas tillbaka. 

Ibland framskymtar i domarna något som jag menar kan kopplas till dis-

kussionen kring utvisning på grund av brott som ett sätt att skapa goda med-

borgare (se avsnitt 4.3.2.2). Chan (2005) menar, som tidigare nämnts, att 

utvisningen sker i en kontext där en syn på invandraren skapas som ”bra” 

eller ”dålig”, som kapabel till reformering eller som omöjlig att reformera. 

Den utlänning som utvisas på grund av brott är också den som setts som 

inkapabel att bli en ”god medborgare”. Ett exempel på formuleringar som 

kan ses som tecken på just detta finns i exemplet nedan, där tingsrätten efter 

att ha redogjort för personens bakgrund och rädsla för straff för desertering, 

återger yttrandet och därefter inte kommenterar eventuella verkställighets-

hinder mer än med att konstatera att personen ”inte velat anpassa sig till ett 

ordnat liv i Sverige, trots att ha erbjudits hjälp i olika former”, eftersom per-

sonen missbrukar alkohol och narkotika och begått upprepade brott. 

NN har bestritt åklagarens yrkande om utvisning samt rörande sina levnads-
förhållanden sammanfattningsvis uppgivit: Han är född i [land] som den 
yngste av tolv syskon. Hans far är död. Familjen hade det ekonomiskt svårt 
och NN kom att växa upp som ”gatubarn”. Under kriget mot [land] tjänst-
gjorde han under tre år som soldat i den [landets] armén. Därefter deserte-
rade han och flydde ut ur landet. I [datum, fem år sedan] anlände han till 
Sverige. NN:s mor flyttade [datum] till Sverige men återvände [datum] till 
[stad i hemlandet]. NN har fem syskon som bor i Sverige, varav tre i [stad]. 
Han har god kontakt med sina syskon. På grund av deserteringen riskerar 
han att straffas om han återvänder till [land]. 

Statens invandrarverk har i infordrat yttrande den [datum] anfört: ”NN 
reste in i Sverige [datum]. Invandrarverket beviljade honom [datum] perma-
nent uppehållstillstånd grundat på 6 § utlänningslagen (1980:376) enligt då 
gällande praxis. – NN har inte flyktingsförklaring enligt 3 kap 6 § utlännings-
lagen (1989:529). – Då NN inte är flykting enligt 3 kap 6 § utlänningslagen 
(1989:529), och då föreliggande utredningsmaterial inte i sig synes vara av 
beskaffenhet att berättiga NN till asyl i Sverige enligt nu gällande praxis, fin-
ner Invandrarverket att hinder inte torde anses kunna föreligga mot verkstäl-
lighet av eventuell utvisning på grund av brott till hemlandet.” 

/…/ 
Av utredningen i målet framgår att NN inte velat anpassa sig till ett ord-

nat liv i Sverige, trots att ha erbjudits hjälp i olika former från socialtjänsten 
i [kommun] och från frivårdsmyndigheten. Hans tillvaro här kännetecknas i 
stället av brottslighet samt missbruk av alkohol och narkotika. Då NN nu 
övertygats om återfall i våldsbrott under prövotiden för villkorlig frigivning 
från straff som avser likartad brottslighet, finner tingsrätten att det är uteslu-
tet att välja annan påföljd än fängelse. Med hänsyn till att det finns stor risk 
för att NN på nytt återfaller i brott och även till att han inte har någon när-
mare personlig anknytning till Sverige föreligger enligt tingsrättens mening 
synnerliga skäl för att utvisa NN ur riket. Han bör vidare förbjudas att un-
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der lång tid återvända hit. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten det men 
som NN förorsakas genom utvisningen. (6714) 

Liknande formuleringar finns i följande exempel, där tingsrätten menar att 

personen ”saknar vilja att anpassa sig till det svenska samhället”. Fallet är 

intressant även ur en annan aspekt, den om barnets bästa. Mannen har ett 

barn som han har umgängesrätt med. Tingsrätten kommenterar dock detta 

med att kontakten är sporadisk, i övrigt nämns ingenting om barnets bästa i 

denna situation. 

NN har i utvisningsfrågan anfört: Han har ett barn som finns i Sverige. Han 
är skild sedan [årtal, sex år sedan]. Före detta hustrun har vårdnaden om 
barnet. Efter rättegång har han tillerkänts viss umgängesrätt med barnet. 
Sista halvåret har han varit utan bostad och haft ont om pengar. Hans för-
äldrar och syskon finns i [stad i hemlandet]. Han riskerar kroppsstraff eller 
fängelsestraff om han sänds tillbaka till [land]. 

[Yttrandet återges, han skulle inte få asyl enligt idag gällande praxis 
och han riskerar inte att sändas till en krigsskådeplats varför hinder inte 
finns mot verkställighet] 

Tingsrätten gör i utvisningsfrågan följande bedömning. NN är medbor-
gare i [land]. Hans föräldrar och syskon finns i [land] medan han i Sverige 
har ett barn, som han dock inte har vårdnaden om och som han endast har 
sporadisk kontakt med. Tingsrätten ser allvarligt på de brott som han gjort 
sig skyldig till. Med hänsyn till brottens art finns risk för att han gör sig 
skyldig till fortsatt brottslighet. Han saknar bostad och lever under oordna-
de förhållanden samt missbrukar narkotika. Trots att han levt i Sverige se-
dan början av år [årtal, sju år sedan] talar han endast knagglig svenska. Av 
utredningen framgår att han saknar vilja att anpassa sig till det svensk sam-
hället. Verkställighetshinder föreligger inte. Tingsrätten finner vid en sam-
lad bedömning att det föreligger synnerliga skäl att utvisa NN ur riket. Ti-
den för utvisning bör bestämmas till tio år. (12493) 

 

Det sista fall inom detta första tema som kommer att lyftas fram är en dom 

där slutsatsen i Migrationsverkets/Statens invandrarverks yttrande var att 

man inte kunde bedöma frågan om verkställighetshinder i dagsläget. I domen 

framkommer att den dömde gett uttryck för sin rädsla att bli skjuten av den 

folkgrupp som har makten i området han kommer ifrån, ifall han skulle utvi-

sas dit. I yttrandet från Invandrarverket sägs också att man enligt praxis inte 

skickar tillbaka personer till detta område om deras befolkningsgrupp är i 

minoritet, vilket gäller för personen ifråga. Yttrandet avslutas dock med 

konklusionen att verket inte kan avgöra om det finns hinder eller inte för just 

denna person, eftersom han inte hörts om sina skäl mot att återvända på sju 

år. Detta påpekande är mycket ovanligt. Det finns i det studerade materialet 

endast två fall där man i yttrandet ger uttryck för att det skulle kunna finnas 

en osäkerhet kring verkställighetshindren eftersom personen inte hörts om 

sina eventuella skäl mot att återvända på mycket länge. Det andra fallet re-

dovisas i Tema 5 nedan. Det är dock inte de enda två fall där det förflutit 
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åtskilliga år mellan asylutredningen och domen, och där en sådan osäkerhet 

rimligen torde finnas (se vidare avsnitt 7.3 om tid i Sverige). Domstolen tar 

dock i detta fall inte fasta på denna osäkerhet i yttrandet, utan redovisar helt 

enkelt yttrandet utan vidare kommentarer och konstaterar sedan bara att det 

vore stötande om personen fick stanna kvar i Sverige. 

NN har bestritt åklagarens yrkande om utvisning. Han har anfört: Han 
kommer från [stad] i centrala [land] där han är uppväxt. Han har inga anhö-
riga kvar där. Hans tidigare hustru och deras två gemensamma barn bor i Sve-
rige. Han har gemensam vårdnad om dottern [namn]. Hans barn är svenska 
medborgare. Hans moder och styvfader bor också i Sverige. De har perma-
nent uppehållstillstånd. – Han är muslim. I [stad] är muslimerna i minoritet. 
Det finns därför inte någon plats för honom i [stad]. Ifall han skulle återvända 
dit riskerar han att bli skjuten av [folkgrupp] som har makten i området. 

Av yttrande den [datum] från Statens invandrarverk framgår att NN den 
[datum, tre år sedan] beviljats permanent uppehållstillstånd samt att han 
inte ansökt om resedokument eller flyktingförklaring. I yttrandet anges ock-
så att regeringen den 28 november 1996 fastställt praxis beträffande asylsö-
kande från [land], att denna praxis i korthet innebär bl.a. att personer som 
kommer från [land] där deras egen befolkningsgrupp är i minoritet kan vara 
aktuella för flyktingskap i enlighet med 3 kap 2 § utlänningslagen och att 
regeringens praxis också innebär att det inte är rimligt att kräva att [folk-
grupp] skall söka skydd i någon annan del av [land] än där de tidigare varit 
bosatta. I yttrandet anges vidare att det av tillgängliga uppgifter hos Invand-
rarverket rörande NN framgår att han är muslim, att han haft sin hemvist i 
[stad] i [land] samt att NN:s befolkningsgrupp är i minoritet i hemorten var-
för Statens invandrarverk i beslutet den [datum] bedömde NN i enlighet 
med angiven praxis som flykting. Slutligen anges i yttrandet att Statens in-
vandrarverk inte kan avgöra om hinder mot verkställighet av ett eventuellt 
beslut om utvisning föreligger eftersom NN inte sedan den [datum, 7 år se-
dan] hörts angående sina eventuella skäl mot att återvända till hemlandet. 

Genom sina barn samt sin moder och styvfader har NN anknytning till 
Sverige. Han har varit bosatt i Sverige i mer än fem år. Han har emellertid 
begått ett så allvarligt brott att det skulle uppfattas som stötande om han 
fick kvarstanna i Sverige. Det föreligger därför synnerliga skäl för utvis-
ning. Åklagarens yrkande härom skall därför bifallas. (13100) 

 

I samma mål (13100) är dock ordföranden skiljaktig i frågan om utvisning 

och menar:  

Genom sina barn samt sin moder och styvfader har NN en stark anknytning 
till Sverige. Han har varit bosatt här i mer än fem år. I och för sig skulle 
detta inte hindra en utvisning eftersom NN begått ett synnerligen grovt 
brott. NN har emellertid begått brottet under påverkan av en allvarlig psy-
kisk störning. Han lider alltjämt av sådan störning. På grund härav och då 
det enligt yttrandet från Statens invandrarverk förefaller tveksamt om ett 
beslut om utvisning kan verkställas menar jag att åklagarens yrkande om 
utvisning skall lämnas utan bifall.  
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Ordföranden tycks därmed vilja ta fasta på just denna osäkerhet kring verk-

ställighetshindren och på det faktum att personen lider av en allvarlig psy-

kisk störning, men blir nedröstad av övriga i rätten.  

8.5.1.2 Tema 2: Situationen i hemlandet har förändrats 

I åtta domar diskuteras motivet till att utvisa personen i förhållande till frå-

gan om verkställighetshinder utifrån att situationen i hemlandet har föränd-

rats. Det är inte i alla av dessa fall som också yttrandet handlar om just att 

situationen i hemlandet förändrats.  

I ett exempel med tre dömda i samma dom, har tingsrätten av allt att 

döma inte inhämtat något yttrande från Migrationsverket/Statens invandrar-

verk. Istället gör rätten en egen bedömning av förhållandena i Iran, dit de tre 

åtalade utvisas. Tingsrätten menar att det under denna period, år 1992, på-

gick en ”stark utveckling i demokratisk riktning i Iran”, och att en utvisning 

dit säkert kan verkställas om några år, även om det inte vore möjligt nu. Nå-

gon källa för den starka demokratiska utvecklingen i Iran ges inte. Eftersom 

männen döms till relativt långa straff – sju, fem och tre års fängelse – så är 

bestämmelserna i 8 kap 1-4 §§ därmed enligt tingsrätten inte något hinder. 

Samtliga dessa tilltalade har bestritt utvisningsyrkandet. Som huvudsakligt 
skäl har åberopats, av de iranska medborgarna att de på grund av i Sverige 
och i Iran begångna brott riskerar dödsstraff i Iran /…/. 

För tingsrätten tillgänglig utredning ger inte vid handen att någon av de 
fyra nu ifrågavarande tilltalade vistas i riket under sådana omständigheter 
att reglerna i 4 kap 10 § tredje stycket utlänningslagen skulle vara tillämpli-
ga. Med hänsyn till att samtliga fyra tilltalade tidigare dömts för narkotika-
brott och till att de nu samtliga döms för grovt narkotikabrott finner tings-
rätten synnerliga skäl för utvisning föreligga. 

Vad gäller bestämmelserna i 8 kap 1-4 §§ utlänningslagen gör tingsrät-
ten denna bedömning. Enligt tingsrättens uppfattning pågår för närvarande 
en stark utveckling i demokratisk riktning i Iran. Även om det för ögon-
blicket inte skulle vara möjligt att verkställa en utvisning till Iran anser tings-
rätten – med hänsyn bl a till de långa straffen – att det nu inte kan sägas, att 
en utvisning till Iran inte skulle kunna verkställas om några år. De nyss 
nämnda reglerna bör därför inte utgöra hinder mot utvisning av de nu aktuella 
fyra tilltalade. Åklagarens yrkande bör därför bifallas. (4315, 4318, 4319) 

 

Att det under 1992 skulle ha pågått en stark demokratisk utveckling i Iran, är 

nog inte helt självklart. Så här sa Human Rights Watch i sin landrapport om 

utvecklingen i Iran 1992:  

In 1992, Iran retained its unenviable reputation for having one of the worst 
human rights records in the region. Controls on freedom of expression and 
association, already tightly circumscribed, were further restricted. Politically 
motivated arrests and, in several recorded cases, executions continued. Dis-
crimination against women, institutionalized in the fields of employment, 
education and travel and before the law, was sharpened with a resurgent har-



 230 

assment of women in public places on grounds of dress and appearance. 
(Human Rights Watch, 2003). 

 

Männen påtalar också att de riskerar dödsstraff i Iran på grund av de be-

gångna brotten. Det påståendet grundar sig förmodligen på det faktum att 

man i vissa fall kan riskera en ny lagföring i Iran om man begått narkotika-

brott, och Iran har mycket hårda straff för detta. I de flesta fall i materialet 

där det är iranier som döms för narkotikabrott, skriver Migrationsver-

ket/Statens invandrarverk också om detta i sitt yttrande. Då brukar formule-

ringen vara att vad verket numera är bekant så riskerar personerna inte att 

lagföras på nytt i Iran för samma brottslighet. Men i två fall skriver verket 

något helt annat, nämligen: ”Om det narkotikabrott somm (sic!) NN begått i 

Sverige skulle bli känt i Iran riskerar NN dödstraff (sic!). Invandrarverket 

finner därför att det kan anses föreligga verkställighetshinder enligt 8 kap 1 § 

utlänningslagen mot att NN utvisas till Iran.” De två personer det då gäller 

döms år 1990 i samma mål för grovt narkotikabrott och medhjälp till grovt 

narkotikabrott, till tre och fyra års fängelse. De är också de factoflyktingar, 

liksom en av personerna i domen som återgavs ovan. De andra två i målet 

ovan var krigsvägrare. I ett vägledande beslut från 1991 bedömdes dock att 

någon risk för förnyat lagförande för narkotikabrottslighet i Iran inte längre 

kunde antas finnas, och i materialet i denna studie finns inte heller några fler 

fall där man befarar sådan risk (se vidare Jakobsson, 2003:57ff). Vad Statens 

invandrarverk skulle ha ansett angående risken för dödsstraff på grund av 

narkotikabrottsligheten i Sverige i fallet ovan vet vi dock inte eftersom tings-

rätten inte tar in något yttrande, utan gör en egen bedömning, i enlighet med 

praxisändringen. 

I ett annat fall, där Statens invandrarverk i yttrandet menade att inga hin-

der fanns eftersom situationen i hemlandet förändrats, kommer åter använd-

ningen av vittnen in i bilden. Fallet är ovanligt eftersom åklagaren begär in 

ett vittne från Invandrarverket som berättar om situationen i personens hem-

land. I detta fall tycks tingsrätten basera sin motivering till utvisningen just 

på vittnesmålet och hänvisar till detta, till skillnad från de fall då vittnesmå-

len varit till den åtalades fördel. Då har de lämnats okommenterade. 

NN deltog i inbördeskriget i [land] och har plågsamma minnen av detta vil-
ket medför att han mår psykiskt dåligt. Till detta bidrar också att han inte 
har någon kontakt med sin familj, hustru och barn, i [världsdel]. Han uppvi-
sar dock inga symtom eller tecken till psykisk sjukdom av omfattande slag. 
Han har inte heller några missbruksproblem. 

Av ett inhämtat yttrande från Statens invandrarverk framgår vidare att 
NN förutom permanent uppehållstillstånd också har resedokument och 
flyktingförklaring samt att det enligt Invandrarverkets bedömning inte före-
ligger några hinder enligt 8 kap 1-2 §§ utlänningslagen eller i övrigt mot 
verkställighet av en eventuell utvisning av honom.  

NN har själv angett att han tror att hans liv kan vara i fara om han åter-
vänder till [land] eller att han på annat sätt kan utsättas för repressalier där 
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eftersom hans tidigare motståndare finns kvar i landet och sporadiska stri-
der fortsätter. 

På begäran av åklagaren har Agneta Bäckström vid Invandrarverket 
hörts som vittne. Hon har uppgivit: Situationen i [land] ändrades när den ti-
digare regimen föll [årtal] och man tillsatte en övergångsregering. Val skall 
hållas den [årtal]. Läget i landet är nu mycket stabilt och det förekommer 
inga stridigheter. Utvecklingen går mot demokrati och det råder mötesfri-
het. Fråga om att återkalla NN:s flyktingförklaring har aktualiserats i anled-
ning av målet. Något beslut i frågan har dock inte fattats. 

/…/ 
Mot bakgrund av vad som framkommit rörande den aktuella situationen 

i [land] finner tingsrätten inte att det kan anses att NN nu har behov av fri-
stad i Sverige. (4029) 

Ytterligare ett fall förtjänar att lyftas fram inom detta tema, ett fall där det är 

tveksamt hur yttrandena ska tolkas för två av de dömda. För den tredje per-

sonen menar Migrationsverket/Statens invandrarverk att det går bra att utvisa 

till vissa delar av landet. Fallet rör tre personer som döms för grov misshan-

del. Två av de åtalade är bröder, 16 och 19 år vid tiden för brottet. Den tredje 

är en man på 30 år. Yttrandena från Migrationsverket är skrivna av samma 

person när det gäller 30-åringen och den äldre av bröderna. Dessa yttranden 

är i princip identiska. Det sägs där att de skäl de åberopade vid sin asylansö-

kan fortfarande skulle leda till att de skulle bedömas i behov av skydd som 

skyddsbehövande i övrigt. Därför finns verkställighetshinder. Men sedan 

säger verket att regeringen enligt ett beslut numera (år 2002) anser det möj-

ligt att avvisa/utvisa irakiska medborgare till de norra delarna av Irak, om 

personerna har en stark anknytning till regionen. Med det avslutas yttrandet 

utan någon vidare konklusion. Yttrandet för den yngre brodern är skrivet av 

en annan handläggare. Även han beviljades uppehållstillstånd som skydds-

behövande i övrigt, enligt yttrandet i huvudsak grundat på den allmänna 

situationen när det gäller mänskliga rättigheter i det område i Irak som han 

kommer ifrån. Några individuella asylskäl har verket dock inte fått några 

uppgifter om. Därför menar verket att det inte finns några hinder för verk-

ställighet, varken till den regimkontrollerade delen eller till den så kallade 

kurdiska autonoma regionen i norra Irak. Den äldre brodern anses alltså fort-

farande vara i behov av skydd, men regeringen menar att irakier kan utvisas 

till norra Irak om de har anknytning dit, medan den yngre brodern inte anses 

i behov av skydd och kan utvisas till hela Irak. Tingsrätten konkluderar: 

Migrationsverket har inkommit med yttrande beträffande samtliga tilltalade 
och har inte funnit att det föreligger hinder mot verkställighet av en eventu-
ell utvisning beträffande någon av dem. Samtliga tilltalade är kurder. Mot 
bakgrund av beslut av regeringen på senare tid har Migrationsverket gjort 
den bedömningen att, de som har sådana skäl att de inte kan utvisas till den 
regeringskontrollerade delen av Irak, i vart fall kan utvisas till den autono-
ma kurdiska regionen i norra Irak. Mot bakgrund av vad Migrationsverket 
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anfört finner tingsrätten sålunda att det inte föreligger något verkställig-
hetshinder av en utvisning beträffande NN, NN2 och NN3. (13327, 13329, 
13330) 

8.5.1.3 Tema 3: Tingsrätten bedömer ej som flykting 

Det tredje tema som utkristalliserats vid läsningen av domarna är att tingsrät-

ten helt enkelt konstaterar att personen inte kan anses vara flykting i behov av 

fristad – i sju fall i materialet. Jag kommer här att lyfta fram två av dessa fall. 

Det första exemplet är ett fall där tingsrätten inte hämtat in något yttrande 

alls, utan själv bedömer att personen, på de skäl han anför, inte kan vara att 

jämställa med politisk flykting. Enligt mina data var personen klassad som 

krigsvägrare vid tiden för domen. Om någon grundlig genomgång av 

skyddsskälen i utlänningslagstiftningen gjorts av tingsrätten framgår inte, 

och någon asylutredning kan tingsrätten knappast ha gjort. Personen döms 

för narkotikabrott till fyra månaders fängelse. Personen själv menar att han 

är att jämställa med politisk flykting eftersom han brutit ett militärt anställ-

ningskontrakt i hemlandet. Tingsrätten konstaterar dock kort att han på de 

skäl han anfört inte kan betraktas som politisk flykting. Vilka skäl detta skul-

le vara utöver vad som sagts om att han brutit ett militärt anställningskon-

trakt framgår inte av domen. 

NN har motsatt sig utvisning under anförande dels att brottet inte är av så 
allvarlig karaktär att han bör utvisas, dels att han på grund av att han miss-
tänks för politiska engagemang i sitt hemland [land] och dessutom där bru-
tit ett militärt anställningskontrakt vore att jämställa med politisk flykting. 

NN anlände till Sverige under våren [årtal, tre år sedan]. Han har inte 
något arbete och inte någon annan anknytning till riket. Han har efter en 
kort tid återfallit i allvarlig brottslighet. Han kan på de av honom anförda 
skälen inte betraktas som jämställd med politisk flykting. Tingsrätten finner 
synnerliga skäl föreligga att utvisa NN. Tingsrätten beaktar utvisningsbe-
slutet vid straffmätningen. (1808) 

Det andra fall jag vill lyfta inom detta tema, är ett fall där Invandrarverket 

tidigare återkallat personens flyktingförklaring när han ville förlänga sina 

resedokument, med anledning av den förändrade politiska situationen i hem-

landet. Personen överklagade beslutet, men har ännu ett och ett halvt år sena-

re (eller två och ett halvt år, det står olika i domen) inte fått något beslut i 

frågan av Utlänningsnämnden. Invandrarverket bedömer att det på grund av 

de förändrade politiska förhållandena i hemlandet inte finns några hinder 

mot utvisningen. Tingsrätten noterar att överklagandet av återkallandet av 

flyktingförklaringen ännu inte behandlats hos Utlänningsnämnden, men ser 

inte detta som något hinder mot utvisningen, utan konstaterar bara att perso-

nen inte längre kan betraktas som flykting. 
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Till stöd för sitt bestridande av utvisningsyrkandet har NN anfört: han 
kommer från [provins] i [land] och tillhör en minoritetsgrupp som är för-
följd av regimen. År [årtal, 32 år sedan] dödades halva hans släkt och år 
[årtal, 19 år sedan] tillfångatogs hans far och två av hans bröder. Hans mor 
bor i ett flyktingläger i [land] och i somras fick han besked om att hans far 
avlidit i ett fångläger. Hans fem syskon är försvunna och han har endast 
kontakt med sin mor. År [årtal, 15 år sedan] blev hans fästmö våldtagen och 
skjuten i huvudet av män från säkerhetspolisen framför hans egna ögon. Ef-
ter den händelsen gick han med i gerillarörelsen och blev aktiv motståndare 
till regimen. År [årtal, 10 år sedan] blev han tillfångatagen och placerad i ett 
fångläger, där han torterades. Regimen har tagit hans familjs samtliga till-
gångar och han har varken någon familj eller något hem att återvända till. 
Han kom till Sverige som politisk flykting för snart tio år sedan. Statens in-
vandrarverk har återkallat hans flyktingförklaring, men beslutet har inte vun-
nit laga kraft och därför skall han alltjämt betraktas som politisk flykting. 

Statens Invandrarverk har i yttrande den [datum] anfört följande: NN har 
sedan den [datum, åtta år sedan] permanent uppehållstillstånd. Han bevilja-
des samma dag även resedokument och flyktingförklaring. Mot bakgrund 
av den förändrade politiska situationen i [land] har Invandrarverket avslagit 
NN:s ansökan om förlängning av resedokumentet samt återkallat hans flyk-
tingförklaring. NN har överklagat Invandrarverkets beslut och verket har 
den [datum, knappt ett och ett halvt år sedan] överlämnat ärendet till Utlän-
ningsnämnden där ärendet för närvarande befinner sig för handläggning. 
Mot bakgrund av de nu ändrade politiska förhållandena i [land] bedömer 
Invandrarverket att NN inte längre har behov av skydd i Sverige. Hinder 
mot verkställighet enligt 8 kap. 1-4 §§ utlänningslagen till [land] av NN fö-
religger inte. 

Utlänningsnämnden har upplyst att NN:s överklagande rätteligen över-
lämnades till nämnden i juni [årtal, två och ett halvt år sedan] samt att något 
beslut ännu inte har fattats av nämnden. /…/ 

/…/ Eftersom Statens Invandrarverk har återkallat NN:s flyktingförklar-
ing är han inte längre att betrakta som flykting. Det förhållandet att Utlän-
ningsnämnden ännu inte meddelat beslut såvitt gäller NN:s överklagande av 
Statens Invandrarverks beslut utgör enligt tingsrättens bedömning inte hin-
der mot att förordna om utvisning. Inte heller den omständigheten att NN 
vid gärningstillfällena handlat under påverkan av allvarlig psykisk störning 
utgör hinder mot ett utvisningsbeslut. (12490) 

8.5.1.4 Tema 4: Personen är inte trovärdig 

Det fjärde tema som utkristalliserats vid läsningen av domarna utgörs av sex 

fall där resonemanget kring verkställighetshinder i domen på olika sätt 

främst handlar om att personen brister i trovärdighet och därför inte kan be-

traktas som i behov av skydd eller att det kan finnas några verkställighets-

hinder. Fyra fall förtjänar att lyftas fram separat. 

Det första rör ett fall där det i yttrandets sägs att det inte finns hinder mot 

verkställighet eftersom personen inte skulle beviljas asyl enligt nuvarande 

praxis. Personen uppger dock enligt domen att han anser sig riskera fängelse 

och avrättning eftersom han vägrat militärtjänst i hemlandet. Tingsrätten tar 

dock fasta på att Migrationsverket tidigare återkallat hans flyktingförklaring. 
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Detta gjordes efter att mannen själv skrivit ett brev och berättat att han upp-

givit felaktiga uppgifter i sin asylutredning. Återkallelsen av flyktingförklar-

ingen grundades på att mannen brast i trovärdighet och lämnat olika uppgif-

ter vid den första asylutredningen och den som aktualiserades av mannens 

brev. Återkallandet överklagades till Utlänningsnämnden, som avslog över-

klagandet med motiveringen att mannen inte är trovärdig och att hans identi-

tet inte gått att fastställa. Därmed kan han inte betraktas som flykting. Någon 

hänsyn till att mannen själv varit den som uppgivit att han lämnat falska 

uppgifter tycks inte tas, och inte heller att mannen uppenbarligen menar att 

det ändå finns skyddsskäl trots att de uppgifter han först lämnat inte var helt 

riktiga. Tingsrätten finner ingen anledning att frångå denna bedömning, och 

inte heller bedömningen att det inte finns verkställighetshinder. 

Den som är flykting och har behov av fristad i Sverige får enligt 4 kap 10 § 
3 st utlänningslagen utvisas endast under vissa ytterligare förutsättningar. 
Av yttrandet av invandrarverket framgår att NN den [datum, fem år sedan] 
beviljades flyktingförklaring och resedokument men att ansökan om rese-
dokument avslogs den [datum] och flyktingförklaringen återkallades den 
[datum] sedan det visat sig att NN lämnat motstridiga uppgifter om sina po-
litiska förhållanden och om sin identitet vid skilda flyktingutredningar. Vi-
dare framgår att Utlänningsnämnden den [datum] lämnade av NN gjort 
överklagande utan bifall med motivering bl.a. att NN:s ursprung och identi-
tet inte gick att fastställa, varför han inte var att betrakta som flykting enligt 
3 kap 2 § utlänningslagen. Tingsrätten finner ej skäl att göra annan bedöm-
ning. Inte heller enligt den angivna bestämmelsen föreligger således hinder 
mot utvisning. 

Slutligen har tingsrätten att beakta eventuella hinder mot verkställighet 
enligt 8 kap 1§-4§ utlänningslagen. NN har gjort gällande att han på grund 
av politisk aktivitet i [land] och vägran att där göra militärtjänst riskerar att 
fängslas, torteras och avrättas om han återkommer dit. Invandrarverket har i 
sitt yttrande anfört att hinder mot verkställighet av ett utvisningsbeslut en-
ligt angivna bestämmelser ej föreligger. Tingsrätten finner ej heller i denna 
fråga skäl att göra annan bedömning än invandrarverket. (12495) 

I det andra fallet som jag vill lyfta här, menar Migrationsverket/Statens in-

vandrarverk i sitt yttrande att det inte finns hinder mot verkställighet efter-

som personen inte löper risk att lagföras på nytt för samma brottslighet. Den 

dömde påstår emellertid att han kommer att avrättas om han utvisas till hem-

landet, och tvingas han återvända säger han att han kommer att ta sitt eget 

liv. Han berättar att han suttit fängslad i hemlandet och då utsatts för tortyr. 

Mannen har under sin tid i Sverige haft en rad problem, både kroppsliga och 

som det sägs ”nervösa”, och har haft ett stort behov av stöd från socialtjänst, 

läkare och psykologer. Tingsrätten menar att det är mycket märkligt att 

mannen inte tidigare under dessa kontakter tagit upp den tortyr han säger sig 

ha utsatts för i fängelset, och att detta först kommit fram nu efter sex år i 

Sverige. Tingsrätten bedömer därför inte påståendena som särskilt sannolika, 
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och även om de vore det kan de inte anses ”utgöra tillräckligt stöd för att 

anse NN som flykting och i behov av fristad i Sverige”. Enligt Invandrarver-

ket har mannen inte flyktingförklaring och det finns ingen risk för förnyat 

lagförande i hemlandet för samma brottslighet. 

Av den personutredning som framlagts i målet framgår att NN är född i 
[land]. I sitt hemland deltog han som 18-åring i kriget mot [land]. Han mis-
te sin ena hand och blev frikallad. NN fick inte någon handikappersättning 
och tillföljd av sina protester häremot dömdes han till fyra månaders fäng-
else. Därefter började NN enligt egen uppgift att motarbeta regimen bl a 
genom att utdela flygblad med regeringsfientligt innehåll. Sedan den grupp 
som NN var verksam i avslöjats tvingades han att fly från [land]. Han 
kommer enligt egen uppgift att avrättas i [land] om han återvänder dit. 
Tvingas han tillbaka kommer han att ta sitt eget liv. Han kom till Sverige 
[årtal, sex år sedan] och till [svensk stad] [årtal, fem år sedan]. Under sin 
vistelse här har inte NN haft något arbete, bl a till följd av sitt handikapp, 
utan varit beroende av socialbidrag för sin försörjning. Han har även upp-
burit handikappersättning. NN har studerat svenska och genomgått flera da-
takurser. NN har många kroppsliga och nervösa problem och har varit i 
stort behov av stöd. Detta stödbehov har tillgodosetts genom olika insatser 
av socialförvaltningen och har omfattat – förutom ekonomiskt bistånd – ut-
bildning, läkarkontakt, psykologkontakter m m. NN saknar släkt i Sverige. 
Han är sedan våren [årtal, ett år sedan] gift med en svensk kvinna. 

/…/ 
Enligt Invandrarverket har NN inte flyktingförklaring. NN har i målet 

gjort gällande att han kommer att avrättas i [land] om han kommer tillbaka 
dit. Han har vidare uppgivit att han under fängelsevistelsen i [land] utsattes 
för mycket brutala övergrepp och tortyr. Bl a blev han fastbunden på en 
säng och slagen över hela kroppen med käppar, hans naglar drogs ut med 
tång och han blev även föremål för sk vattendroppstortyr. Enligt tingsrät-
tens mening framstår det som mycket egendomligt att NN, trots att han vis-
tats här i Sverige sedan [årtal, sex år sedan] och trots alla utredningar och 
undersökningar som han genomgått, först i detta mål och vid huvudför-
handlingen lämnat dessa uppgifter om vad han utsatts för i [land]. Påståen-
dena härom framstår inte heller som särskilt sannolika. Under alla förhål-
landen kan de nu lämnade uppgifterna knappast anses utgöra tillräckligt 
stöd för att anse NN som flykting och i behov av fristad i Sverige. (11132)  

 

Någon tortyrutredning tycks inte vara gjord och tingsrätten finner inte påstå-

endena som sannolika eftersom mannen tidigare aldrig talat om sina upple-

velser av tortyr. Och även om de vore sannolika, menar tingsrätten att de 

ändå inte kan ge tillräckligt stöd för att personen skulle vara i behov av 

skydd. Utifrån ett asylperspektiv framstår detta som ett märkligt påstående – 

vad skulle i så fall vara skäl för att beviljas asyl? Att mannen inte talat om 

sina tortyrupplevelser skulle, om påståendena är sanna, kunna hänga sam-

man med vad forskning kring traumatiserade flyktingar visat – att det kan ta 

flera år för människor att kunna berätta om tortyrupplevelser, att minnen av 

tortyr ofta är fragmentariska på grund av traumatisering och att personerna 
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inte framstår som sammanhängande i sin berättelse. Detta är dock naturligt i 

samband med krisreaktioner som exempelvis posttraumatiska och andra 

psykiatriska syndrom (Lundin, 1995:44f). 

I ett tredje fall inom detta tema menar Migrationsverket/Statens invand-

rarverk att det inte finns några hinder mot verkställighet. Det gäller en så 

kallad vietnamesisk båtflykting som döms till fyra månaders fängelse för 

stöld. De vietnamesiska båtflyktingarna togs ut på den svenska flyktingkvo-

ten efter att Hongkongmyndigheterna/UNHCR bedömt dem som flyktingar. 

I yttrandet från Invandrarverket sägs att ”[d]en ekonomiska och politiska 

utvecklingen i Vietnam har emellertid förbättrats sedan NN år [årtal] lämna-

de landet. Riskerna för förföljelse eller liknande är numera generellt sett 

små. Många vietnameser som har fått asyl utomlands återvänder till hemlan-

det på besök.” Tilläggas kan att även om riskerna för förföljelse är små gene-

rellt sett behöver det ju inte betyda att just denna person inte riskerar förföl-

jelse. För ovanlighetens skull är det just detta försvaret i målet också fram-

håller, nämligen att denna uppfattning om vietnamesiska båtflyktingar utgår 

från en bedömning i klump, och inte på denna persons individuella situation. 

Just denna man löper enligt försvaret nämligen risk för förföljelse eftersom 

han deltagit i oppositionell verksamhet och har rättegång att vänta om han 

återvänder. Men tingsrätten menar att behovet av fristad måste beläggas mer 

än så för att vara trovärdigt, dessutom säger tingsrätten: ”NN kan säkert ha 

deltagit i urladdningar av missnöje av något slag men det är svårt att se ho-

nom mäktig någon aktivism värd politisk förföljelse”. Tingsrätten finner det 

alltså inte troligt att mannen skulle ha kunnat delta i verksamhet som kan 

föranleda förföljelse, en uppfattning som rätten rimligen måste ha baserat på 

ett allmänt intryck av personen under rättegången. Frågan är väl vad ett så-

dant allmänt intryck om en person har att säga om eventuell politisk aktivism 

i hemlandet, och därmed om risker vid en utvisning.  

Av yttrande från Invandrarverket framgår att hinder mot verkställighet ej 
föreligger. Såsom försvaret påpekat, har emellertid NN resedokument och 
är därför flykting; därest han såsom sådan har behov av en fristad, får han 
utvisas endast på synnerliga skäl – vilka senare saknas. Försvararen har vi-
dare fäst uppmärksamheten på att SIVs yttrande utgår från en uppfattning 
avseende vietnamesiska båtflyktingar i klump, nämligen den uppfattning 
som betingas av att Sverige åtagit sig att beträffande samtliga iakttaga 
Hongkong-myndigheternas bedömning. Vidare har försvararen mot en så-
dan uppfattning framhållit, efter förhör med NN, att denne till skillnad från 
vissa återvändande vietnamesiska affärsmän löper risk för förföljelse på 
grund av att han som studerande i hemlandet deltog i oppositionell verk-
samhet, häktades och har rättegång att vänta. Behovet av fristad synes 
emellertid nödvändigtvis skola beläggas eller troliggöras mer än så. NN kan 
säkert ha deltagit i urladdningar av missnöje av något slag men det är svårt 
att se honom mäktig någon aktivism värd politisk förföljelse. NN skall 
sammanfattningsvis utvisas, tidsbegränsat, utan hinder av nu berörda be-
stämmelser. (9998) 
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Det fjärde och sista fall jag vill lyfta inom detta tema är intressant ur flera 

aspekter. Det handlar om en 17-årig man som döms för grov våldtäkt. Do-

men är mycket utförlig i sina resonemang och tingsrätten gör en egen be-

dömning av flyktingskapet. Man menar att mannen aldrig haft några egna 

flyktingskäl, utan att dessa baserats på familjeanknytning, och att han därför 

kan utvisas. Rätten klagar också på att yttrandena från Migrationsverket är 

alltför knapphändiga i sin bakgrundsbeskrivning, och därför har man kom-

pletterat uppgifterna därifrån med uppgifter från mannens pappa, bland annat 

om bakgrunden till att flyktingstatus beviljats och hur familjens situation i 

hemlandet såg och ser ut. 

Migrationsverket anser i sitt yttrande att hemlandets myndigheter är obe-

räkneliga och att skyddsbehov kan föreligga för NN på grund av faderns 

politiska verksamhet, men det håller inte tingsrätten med om. Rätten menar 

att det har uppstått en ”Moment 22-situation” eftersom mannen själv inte har 

flyktingskäl (då dessa baserats på pappans politiska verksamhet), och man 

ändå inte anser sig kunna återkalla flyktingförklaringen. Det sägs nämligen i 

lagen att återkallelse av flyktingförklaring får ske om personen inte längre 

befinner sig i en sådan situation att han kan anses som flykting. Eftersom 

mannen enligt tingsrätten aldrig haft några egna asylskäl, men ändå fått flyk-

tingstatus av Migrationsverket, kan de inte tillämpa regeln om återkallande 

av flyktingförklaringen. ”Det kan inte vara meningen” menar tingsrätten. 

Tingsrätten menar att man måste kunna bortse från flyktingförklaringen ef-

tersom mannen aldrig haft några egna asylskäl, och eftersom den regel om 

familjens enhet på vilken Migrationsverket grundat mannens asylskäl, inte 

framgår av de regler som rätten har att tillämpa. Att Migrationsverket i sitt 

yttrande menar att mannen själv riskerar förföljelse på grund av pappans 

verksamhet finner rätten inget stöd för i utredningen, eftersom den övriga 

familjen lever i frihet i hemlandet. 

Vidare menar tingsrätten att även om han hade varit flykting och i behov 

av skydd, hade man kunnat utvisa honom ändå eftersom brottet är så grovt 

och det han i så fall riskerar i hemlandet inte är så allvarligt, och att man får 

tåla vissa myndighetsingripanden om man har gjort sig skyldig till så allvar-

liga gärningar. Tingsrätten begränsar dock återreseförbudet till tio år med 

hänsyn till mannens låga ålder och att han under strafftiden kan antas lära sig 

något om kvinnors ”okränkbarhet till kropp och själ”. 

Utdraget ur domen nedan är långt, men är belysande när de gäller de vänd-

ningar i vilka tingsrätten kommer runt det faktum att Migrationsverket anser 

mannen vara flykting och i behov av skydd på grund av faderns verksamhet. 

Tingsrätten har inhämtat yttrande enligt 6 kap 8 § utlänningsförordningen 
(1989:547) från Migrationsverket som avgivit yttranden daterade den [da-
tum]. I yttrandena anför Migrationsverket bl a följande. NN har den [da-
tum] beviljats permanent uppehållstillstånd, resedokument enligt 1951 års 
Genève-konvention och flyktingförklaring. NN är flykting enligt 3 kap 2 § 
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utll. Bedömningen av NN som flykting har skett enligt ”principen om fa-
miljens enhet”, dvs om en familjemedlem bedöms vara flykting skall också 
övriga familjemedlemmar anses som flyktingar. NN har emellertid inte 
själv anfört sådana skäl som bedöms utgöra flyktingskap. NN kommer från 
[land] och det kan, ”mot bakgrund av [landets] myndigheters oberäknelig-
het, inte uteslutas att han på grund av faderns verksamhet kan riskera sådant 
myndighetsingripande som gör att han själv är i behov av skydd enligt 3 
kap 3 § 1. utlänningslagen”. Migrationsverket har som sin uppfattning an-
fört att det på grund av det nu anförda föreligger hinder mot verkställighet 
av en utvisning till [land]. 

NN har under huvudförhandlingen anfört att han kom till Sverige med 
sin far för att slippa militärtjänstgöring i [land] och att detta var det enda 
och uteslutande skälet till att han lämnade [land]. 

Eftersom Migrationsverkets yttranden är mycket knapphändiga vad av-
ser bakgrunden till att NN beviljats flyktingstatus har tingsrätten inhämtat 
erforderliga bakgrundsfakta av [NN:s pappa]. Av intresse därvid följande 
av [pappans] lämnade uppgifter. Han och hans familj är statslösa palestinier 
och de har bott tolv år i [land i Mellanöstern] varvid han arbetade för [poli-
tisk organisation]. År [årtal] flyttade de till [land]. Efter endast två månader 
i [land] blev han fängslad och satt i fängelse – med undantag för två måna-
der under år [årtal] då han var fri och försörjde sig genom att köra taxi – till 
slutet av juni [årtal, sex år senare]. Han förbjöds då att lämna [landet] och 
hade anmälningsplikt till det ”politiska utskottet”. Han bodde i [stad] med 
sin familj bestående av, förutom NN, sin hustru och fem barn i åldrarna 6, 
12, 14, 20 och 23 år. Sexåringen är en flicka medan övriga barn är pojkar. 
Han sökte asyl i arabländerna men fick avslag. De två äldsta pojkarna hade 
även de blivit förhörda av [landets] polis angående hans politiska aktiviteter 
och han tyckte det började bli ”trångt”. Han fick kontakt med en smugglare 
och transporterades tillsammans med NN och de två äldsta pojkarna till 
[land]. Smugglaren hade emellertid bara pass som dög för NN, dvs ett pass 
som passade NN:s utseende och ålder, varför NN kom att följa med honom 
ända till Sverige medan de två äldsta pojkarna fick återvända till hans hust-
ru i [stad] där de och övriga barn bor än idag. Han är övertygad om att även 
NN skulle komma att förhöras om hans politiska aktiviteter om NN skicka-
des tillbaka till [land]. Han tror även att NN skulle ”drabbas värre” eftersom 
han fört NN ut ur [land]. – Han har tät och regelbunden kontakt med sina 
övriga familjemedlemmar i [stad]. Kontakterna sker genom brev via andra 
till hans fru och genom telefonsamtal direkt med frun. Situationen för fa-
miljen i [stad] har på senare tid blivit sämre genom att ”levnadsförsörjning-
en för dem i [land] blivit sämre, de har inte längre kvar bilen till försörj-
ning”. Det var inte i första hand för att NN skulle slippa en framtida militär-
tjänstgöring i [land] som han tog med sig NN från [land]; den direkta orsa-
ken var att han ville att NN skulle slippa att bli förhörd av [landets] polis 
angående hans förehavanden. Anledningen till att han, efter asyl och per-
manent uppehållstillstånd i Sverige, flyttade till [svensk stad] var att han 
har släktingar här som är barn till hans syster. 

Tingsrätten får, vid prövning av utvisning på grund av brott, bortse från 
en flyktingförklaring om det är uppenbart att flyktingstatus inte längre före-
ligger (jfr 4 kap 10 § 3 st in fine utll, prop 1993/94:159 sid 19 och NJA 
1997 s 158). Det är endast sådant flyktingskap som beskrivs i 3 kap 2 § utll 
som är relevant i sammanhanget eftersom det är sådan flyktingstatus som 
NN beviljats. Emellertid framgår av såväl Migrationsverkets yttrande som 
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NN:s egna uppgifter att NN själv aldrig haft och idag heller inte har några 
flyktingskäl. NN har ändå, av skäl som inte framgår av utll, fått flyktingsta-
tus på grund av sin faders flyktingskäl. Den flyktingstatus NN har enligt 3 
kap 2 § utll kan endast upphöra av skäl som anges i 3 kap 5 § utll och upp-
räkningen där är uttömmande (jfr HD:s domskäl i nyssnämnda rättsfall). En 
märklig situation uppstår då eftersom tillämpligt alternativ, 3 kap 5 § 5 p 
utll, anger ”inte längre befinner sig i en sådan situation att han kan anses 
som flykting enligt 2 §…”. Eftersom NN aldrig själv haft några flyktings-
skäl kan det inte, till stöd för att bortse från flyktingstatusen, anföras att 
flyktingsskälen upphört; en ”Moment 22” situation uppstår. Detta kan gi-
vetvis inte vara meningen. 

Vid prövningen av utvisning på grund av brott måste tingsrätten kunna 
bortse från flyktingförklaringen eftersom dels NN rent faktiskt aldrig varit 
flykting enligt 3 kap 2 § utll och inte heller är så idag, dels den grund för 
flyktingförklaring – ”familjens enhet”, som Migrationsverket vilat sitt be-
slut på – inte framgår av de bestämmelser tingsrätten har att tillämpa vid 
prövning av frågan om utvisning på grund av brott. Migrationsverket har 
dock även tillagt att NN kan tänkas vara i behov av skydd enligt 3 kap 3 § 1 
st 1 p utll. Utredningen i målet ger inget stöd för ett sådant antagande. NN:s 
mor och fem syskon bor i [land] och ingen av dem har enligt [NN:s pappas] 
uppgifter drabbats av något annat än polisförhör angående [NN:s pappas] 
aktiviteter. Detta är helt artskilt från sådan bestraffning (död, kroppsstraff, 
tortyr o dyl) som nämns i det nyssnämnda lagrummet. Av socialnämndens 
yttrande framgår att en av NN:s äldre bröder är gift och har egen familj och 
den andre äldre brodern gör sin militärtjänstgöring samt att de tre yngre 
syskonen bor med modern i [stad]. Den enda förändringen som inträtt i fa-
miljens livssituation i [stad] är enligt [NN:s pappa] att deras försörjningssi-
tuation försämrats. Sammantaget finns alltså inte heller något stöd för att 
NN skulle vara i behov av skydd utifrån sådana risker som avses i 3 kap 3 § 
1 st 1 p utll. 

Hinder för utvisning av NN enbart med stöd av 4 kap 7 § utll föreligger 
således inte. På grund av våldtäktsbrottets svåra art och höga straffvärde (4 
kap 7 § 2 st 2 p utll) och då NN genom de upprepade sexualbrotten och 
dessas beskaffenhet visat att det finns risk för att han begår nya sådana brott 
(4 kap 7 § 2 st 1 p utll) skall han utvisas från Sverige; dock under förutsätt-
ning att verkställighetshinder för utvisning till [land] inte kan anses förelig-
ga (varom mer nedan). 

Tingsrätten vill emellertid även klarlägga att NN kan utvisas från Sveri-
ge även om han framdeles, vid omprövning eller eljest, skulle anses ha 
flyktingstatus. NN får i sådant fall enligt 4 kap 10 § 3 st utll utvisas endast 
om han har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvar-
lig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna i Sverige. 
Den grova våldtäkten är, som framgår av det anförda ovan under AN-
SVARSFRÅGAN, ett sådant synnerligen grovt brott som avses i det nyss-
nämnda lagrummet (väl jämförbart i svårighetsgrad med försök till dråp, jfr 
NJA 1991 s 203 och prop 1993/94:159 sid 18). Den objektifierade och helt 
respektlösa kvinnosyn som NN ådagalagt genom brotten innebär att det 
skulle medföra sådan allvarlig fara som nyss sagts att låta honom stanna i 
Sverige. Även såsom flykting kan NN alltså utvisas på grund av nu ifråga-
varande brott. 

Vad härefter gäller frågan om hinder för verkställighet skall tingsrätten 
enligt 4 kap 12 § utll vid prövningen av utvisningsfrågan även ta hänsyn till 
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om NN på grund av bestämmelserna i 8 kap 1-4 §§ utll inte kan sändas till 
det land, i detta fall [land] eller om det annars finns särskilda hinder mot att 
utvisning verkställs. Migrationsverkets yttrande saknar uppgifter till kon-
kret vägledning för prövning av denna fråga. 

De uppgifter som framkommit genom förhören med NN och [NN:s pap-
pa] och genom personalia i målet visar att NN:s mor och alla övriga syskon 
lever i [stad] och att det enda som riskerats eller inträffat är att NN:s två 
äldre bröder blivit förhörda av polis angående [NN:s pappas] förehavanden. 
Varken dessa omständigheter eller det förhållandet att NN, liksom en av 
hans äldre bröder, kan komma att inkallas till militärtjänst i [land] utgör så-
dana hinder för verkställighet av en utvisning som avses i 8 kap 1-4 §§ utll. 
Märk även att NN, pga att den grova våldtäkten är ett ”synnerligen grovt 
brott”, enligt 8 kap 2 § 2 st utll får tåla vissa myndighetsingripanden utan 
att detta hindrar en verkställighet av en utvisning. 

På grund av det anförda och då NN, som endast vistats drygt ett och ett 
halvt år i Sverige, saknar annan beaktansvärd anknytning till Sverige än att 
hans far befinner sig här, under det att han har en mycket stark anknytning 
till [land] där hans mor och fem syskon bor, skall han utvisas dit. Eftersom 
synnerliga skäl för fängelse föreligger, se nedan under PÅFÖLJDSFRÅ-
GAN, och då hans anknytning till [land] är så stark finns det inte heller någ-
ra skäl som talar mot en utvisning på grund av att NN endast är 17 år gam-
mal. 

Den grova våldtäktens svårighetsgrad hade bort föranleda utvisning för 
all framtid men på grund av NN:s ålder och då den vård han kommer att få 
under straffverkställigheten kan antas lär [sic!] honom att bättre respektera 
kvinnans lika värde och okränkbarhet till kropp och själ, bör utvisningen 
begränsas till 10 år. (13604) 

8.5.1.5 Tema 5: Frågan om verkställighet får prövas senare/ 

Verkställighetshindren har nog upphört vid verkställigheten 

Ett femte tema med fem fall utgörs av domar där resonemanget i domen 

handlar om att det inte går att bedöma idag om det kommer att finnas verk-

ställighetshinder vid tiden för utvisningen. Tingsrätten menar antingen att 

frågan om verkställighet får prövas senare, eller att verkställighetshindren 

som finns antagligen har upphört när utvisningen blir aktuell. I tre av fallen 

går tingsrätten dessutom emot yttrandet. Enligt Migrationsverket/Statens 

invandrarverk finns verkställighetshinder, men tingsrätten menar att efter-

som situationen i hemlandet då utvisningen väl blir aktuell inte kan bedömas 

idag, så är yttrandet inget hinder mot utvisningen. 

Enligt praxis kan domstolen normalt sett inte förväntas ha tillräckligt un-

derlag för att bedöma hur den politiska situationen i ett land kan komma att 

utvecklas i framtiden, och domstolen bör därför inte spekulera om denna 

utveckling. För att frångå en bedömning från Migrationsverket av att det 

finns hinder, ska det därför finnas några särskilda skäl för att anta att verk-

ställighetshindret har upphört senare, för att domstolen ska gå emot denna 

bedömning och ändå förena domen med utvisning (Jakobsson, 2003:61f). 

Några exempel på sådana skäl eller omständigheter för att bortse från verkets 

bedömning ges dock inte i domarna. 
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Ett exempel är följande dom, där det dessutom är tingsrätten själv som tar 

upp frågan om utvisning – åklagaren har inte yrkat på detta. Personen döms 

till tre års fängelse: 

Åklagaren har inte framställt något yrkande om utvisning av NN. Tingsrät-
ten har ex officio tagit upp frågan om förutsättningar föreliggande att utvisa 
NN ur riket och gör följande bedömning. 

/…/ 
Enligt yttrande den [datum] från Statens invandrarverk föreligger för 

närvarande hinder enligt 8 kap 2 § utlänningslagen mot verkställighet av ett 
utvisningsbeslut av NN. Av yttrandet framgår att bedömningen avser de po-
litiska förhållandena i [land] i dagens läge. Med hänsyn till fängelsestraffets 
längd blir fråga om verkställighet av utvisningsbeslutet aktuell först efter 
lång tid. Hur förhållandena i NN:s hemland då gestaltar sig är ovisst. Tings-
rätten anser därför att nu föreliggande verkställighetshinder inte skall med-
föra att beslut om utvisning nu underlåts. Återreseförbudet bör begränsas 
till tio år. (11224) 

 

I ett annat av de tre fallen där domstolen går emot yttrandet, är rättens ordfö-

rande skiljaktig och menar att personen inte bör utvisas: 

Anledning saknas att frångå invandrarverkets bedömning att hinder mot 
verkställighet av en utvisning till [land] föreligger. Det finns på förevarande 
utredning inte skäl att antaga att hindret inte skulle bestå när frågan om 
verkställighet av utvisningsbeslutet uppkommer (NJA 1990 s. 526). Utvis-
ningsyrkandet skall därför lämnas utan bifall. Överröstad härutinnan är jag i 
övrigt ense med majoriteten.  

Tingsrätten verkar därmed i dessa fall mena att den kan frångå Migrations-

verkets/Statens invandrarverks bedömning eftersom situationen kan ändras 

fram till dess verkställigheten blir aktuell. 

I ett annat fall inom detta tema är yttrandets slutsats svår att tolka. Fallet 

är mycket ovanligt eftersom det framgår att försvaret yrkar på en grundligare 

utredning av NN:s situation. I advokatens begäran om ytterligare utredning 

skrivs: 

Det hemställes att tingsrätten uppdrar åt invandrarverket att avge nytt ytt-
rande i saken. Inför detta yttrande bör en mer djupgående bedömning göras 
mot bakgrund av den berättelse som NN tidigare lämnat till stöd för sin an-
sökan om uppehållstillstånd i Sverige. Det är också angeläget att NN blir 
ytterligare hörd angående sitt dåvarande och nuvarande politiska engage-
mang i [världsdel]. Det är även av största vikt att nuvarande situation med 
inbördeskrig i [land] vägs in i bedömningen, liksom vilka risker som finns i 
samband med en eventuell utvisning av honom till [land]. /…/ NN var vid 
tiden för sin ansökan av den uppfattningen att han skulle dödas om han 
tvingades återvända till [land] eller till [land]. NN gör gällande att risken för 
att han ska bli dödad vid ett återvändande till [land] eller till [land] är lika stor 
nu som då. Inte minst innebär det nuvarande inbördeskriget i [land] en fara 
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för hans liv och hälsa om han måste återvända dit, detta enär såväl [presiden-
tens] regim som [folkgrupp]-gerillan torde vara ute efter honom. NN gör gäl-
lande att hinder måste bedömas föreligga mot framtida verkställighet av ut-
visning på grund av brott enligt såväl 8 kap 1, 2 och 4 §§ utlänningslagen. 

 

Vidare redogör advokaten för NN:s liv och skäl för flykten innan han kom 

till Sverige. Tingsrätten begär också in ett kompletterande yttrande från In-

vandrarverket med anledning av advokatens hemställan. Detta följer dock en 

standardmall och frågan är om verket gjort den mer djupgående bedömning 

av NN:s situation som advokaten efterlyser. Först redogörs för att NN fick 

uppehållstillstånd grundat på de factoskäl. Sedan lyder yttrandet: 

Från den 1 januari 1997 har vissa ändringar i utlänningslagen genomförts 
bl.a. vad gäller flyktingar och andra skyddsbehövande. Bestämmelser om 
s.k. de factoflyktingar och krigsvägrare har utgått. Frågan är om den av NN 
åberopade verksamheten är av sådan karaktär att han idag skulle ha bevil-
jats asyl som flykting eller bedömts vara i behov av skydd. Invandrarverket 
finner vid en sammantagen bedömning av vad NN anfört att han idag inte 
skulle anses som flykting enligt 3 kap 2 § utlänningslagen eller som 
skyddsbehövande jämlikt 3 kap 3 § samma lag enligt dess lydelse efter den 
1 januari 1997. Med kännedom om förhållandena i och mot bakgrund av 
utvecklingen i [land] vill Invandrarverket emellertid inte utesluta att hinder 
enligt 8 kap 1 § utlänningslagen mot verkställighet av ett eventuellt utvis-
ningsbeslut kan föreligga. 

 

Yttrandet framstår därmed som något dubbeltydligt, först sägs att personen 

inte skulle bedömas vara i behov av skydd, men avslutas med att verket inte 

kan utesluta att hinder enligt 8 kap 1 § UtlL föreligger, dvs. att det kan finnas 

risk för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr. Yttrandet kommenteras sedan 

inte vidare i domen, och tingsrätten tycks inte heller ta hänsyn till advoka-

tens uppgifter. Istället menar tingsrätten att det i framtiden, när verkställighe-

ten verkligen kan bli aktuell, får ske en slutlig prövning av eventuella hinder. 

I detta fall finns också anledning att återknyta till de exempel som tidigare 

lyfts fram där det i domen talas om att personen inte velat anpassa sig till det 

svenska samhället, och därmed skulle kunna betraktas som icke reformerbar, 

eller en person som inte kan bli en ”god medborgare”. I domen säger man att 

personen trots vetskap om den extrema farligheten i heroin, ”satt sig över 

samhällets värderingar”. 

Från Invandrarverket föreligger tre olika yttranden, varav det sista föran-
letts av särskild framställan från försvaret. Framställningen och det sista ytt-
randet från invandrarverket bifogas som bilaga 2 och 3. 

NN har befunnit sig i Sverige i mer än fem år. Det krävs då i lagens me-
ning ”synnerliga skäl” för att utvisning ska kunna ske. Därvid skall en sam-
manvägning göras av NN:s anknytning till Sverige och brottets straffvärde. 

Mot bakgrund av vad som förut sagts får NN anses ha stark anknytning 
till Sverige. Å andra sidan har han i vinningssyfte infört och varit beredd att 
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överlåta stora mängder heroin som i slutändan skulle användas av missbruka-
re och blivande missbrukare. Med kännedom om heroinets extrema farlighet 
har han utan hänsyn till andras liv och hälsa satt sig över samhällets värde-
ringar. Under sådan [sic!] förhållanden anser tingsrätten att kravet på synner-
liga skäl är uppfyllt. Det får sedan efter utståndet straff ankomma på svenska 
myndigheter att slutligt pröva om och när verkställighet kan ske. (6798) 

 

I det sista fall jag vill lyfta inom detta tema, menar tingsrätten att det är san-

nolikt att verkställighetshindren har upphört då utvisningen kan bli aktuell. 

Vad rätten grundar detta antagande på framgår inte, men personen dömdes 

1998 till fyra års fängelse för mordförsök. I yttrandet sägs att verket inte kan 

bedöma frågan om verkställighetshinder. Tingsrätten tolkar då inte detta till 

personens fördel, utan utvisar personen med argumentet det antagligen inte 

finns hinder då verkställigheten blir aktuell. 

Enligt Statens invandrarverk kan de inte på nuvarande utredning uttala sig 
om huruvida verkställighet kan ske. Vid nämnda förhållande och då det är 
sannolikt att verkställighetshindret har upphört när utvisningen skall verk-
ställas finner tingsrätten att NN skall utvisas ur riket. (12533)  

 

Yttrandet är ovanligt i detta fall, då det för det första är lite längre än vad 

som är vanligt, och för det andra för att verket avslutar det med att säga att 

mannen inte hörts angående sina skäl mot att återvända på fyra år. Därför 

kan verket inte bedöma om det finns verkställighetshinder för just denna 

person, utöver vad som redogörs för angående asylpraxis. Varför verket på-

pekar detta i just det här fallet är oklart, eftersom det framstår som att detta 

förhållande måste vara mycket vanligt när yttrandena skrivs, dvs. att perso-

nen inte hörts om sina skäl mot att återvända på länge, och att verket därför 

bara kan uttala sig om den generella praxisen för asylbedömning från ett 

visst land och alltså inte kan bedöma om hinder finns eller inte i just detta 

fall. En sådan argumentation torde kunna gälla för en hel rad av de personer 

som studeras här, men som endast tas upp i ett annat fall (se avsnitt 8.5.1.1). 

Så här lyder yttrandet: 

NN reste in i Sverige den [datum] och ansökte om asyl. Invandrarverket 
beviljade honom den [datum] permanent uppehållstillstånd, resedokument 
och flyktingförklaring i enlighet med nedan redovisad praxis.  

Regeringen har i november månad 1996 fastställt en ändrad praxis be-
träffande asylsökande från [land]. Denna praxis innebär i korthet bl a att 
personer som kommer från [land] där deras egen befolkningsgrupp är i mi-
noritet kan vara aktuella för flyktingskap i enlighet med 3 kap 2 § utlän-
ningslagen. Regeringens praxis innebär också att det inte är rimligt att krä-
va att [folkgrupp] nu skall söka skydd i någon annan del av [land] än där de 
tidigare varit bosatta. Personer från områden där den egna gruppen är i ma-
joritet bedöms däremot inte som flyktingar. 

Av tillgängliga uppgifter hos Invandrarverket rörande NN framgår att 
NN är [folkgrupp] och att han har haft sin hemvist i [stad] i [land]. NN är 
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därmed enligt ovan angivna praxis bedömas som flykting eftersom han 
kommer från ett område där hans egen befolkningsgrupp är i minoritet. 

NN borde dock, om han själv vill, kunna återvända till annan del av 
[land]. 

Invandrarverkets bedömning grundar sig på nuvarande förhållanden i 
[land]. Med hänsyn till pågående fredarbete i [land] kan asylpraxis komma 
att ändras 

Invandrarverket noterar dessutom att NN inte sedan [datum, 4 år sedan] 
hörts angående eventuella skäl mot att återvända till hemlandet. Detta inne-
bär att Invandrarverket, utöver redogörelsen för praxisen vid flyktingskaps-
bedömning, inte kan avgöra om verkställighetshinder föreligger i NN:s fall. 

8.5.1.6 Tema 6: Personen har besökt hemlandet 

Det sjätte tema som framträtt vid läsningen av de domar där risker vid ett 

återsändande/verkställighetshinder på något sätt nämns eller diskuteras, gäll-

er fyra fall där tingsrätten i sitt resonemang tar fasta på att personen har be-

sökt hemlandet. Detta är en omständighet som kan föranleda att flyktingska-

pet har upphört, och enligt kommentaren till lagen är det ett av de fall då 

domstolen själv kan göra en egen bedömning av om flyktingskapet har upp-

hört. Det är dock inte alltid så att ett besök i hemlandet innebär att flyktings-

kapet har upphört (Wikrén & Sandesjö, 2002:239).  

Jag vill lyfta fram tre fall av intresse. I två av dessa är yttrandets slutsats 

svår att tolka, men tingsrätten har ändå valt att utvisa personen. I det första 

fallet sägs i yttrandet att personen fortfarande har flyktingstatus men att 

grunderna för flyktingskapet kan ha upphört eftersom mannen i en radioin-

tervju sagt sig ha besökt hemlandet. Tingsrätten menar att han därför använt 

sig av sitt lands skydd och därmed kan utvisas. Mannen uppger dock själv att 

besöket i hemlandet ska ha varit illegalt och under ett annat namn än sitt 

eget, något som tingsrätten inte ifrågasätter. Frågan är om han kunnat använ-

da sig av sitt lands skydd under sitt eget namn. 

NN har själv medgivit att han frivilligt besökt [land] [tidigare i domen anför 
NN att han besökt hemlandet illegalt och fått identitetshandlingar utfärdade 
av myndigheterna där under ett annat namn] och där erhållit ett nytt namn, 
nn, och har alltså haft att där hänvända sig till [lands] myndigheter. NN:s 
handlande innebär att han på nytt använt sig av det lands skydd där han är 
medborgare, [land], och detta medför att något hinder mot verkställighet av 
ett utvisningsbeslut inte finns. (5195) 

 

I det andra fallet där yttrandet är svårtolkat tycks även personens trovärdig-

het spela in vid tingsrättens bedömning, förutom att mannen vistats i hem-

landet. Yttrandet säger att mannen alltjämt är att anse som flykting men om 

de uppgifter personen lämnat är oriktiga kan flyktingstatusen komma att 

återkallas. Mannen döms för olovlig underrättelseverksamhet i Sverige. Per-

sonen har tidigare, då han blev uttagen som kvotflykting av UNHCR, inte 

uppgett att han precis dessförinnan vistats i hemlandet under en period av 14 
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månader. Åklagaren menar därför att mannen inte kan betraktas som flyk-

ting. Enligt personen själv berodde det på att han ville öka sina chanser att få 

flyktingstatus hos UNHCR, men att det inte betydde att han inte var tvungen 

att fly. Fallet pekar på flera svårigheter för flyktingar. Mannen befann sig i 

ett flyktingläger och fick där höra vad han borde säga till UNHCR för att få 

skydd. I enlighet med dessa råd från andra flyktingar, utelämnade han en 

vistelse i hemlandet. Detta erkänner han också i tingsrätten, och det får till 

följd att tingsrätten anser att den ursprungliga uttagningen av UNHCR var 

felaktig, mannen skulle aldrig ha bedömts som flykting. Men när man läser 

mannens beskrivning av sin situation under den tid han vistats i hemlandet 

innan han flydde, en version han alltså ger i tingsrätten, tycks inte dessa må-

nader i hemlandet minska skyddsbehovet, snarare tvärtom. Detta kommente-

ras dock inte av tingsrätten, som istället tar fasta på att personen lämnat orik-

tiga uppgifter i första läget, att han vistats i hemlandet och att detta är ett skäl 

att ompröva flyktingförklaringen. Hade han upplyst om sin tid i hemlandet 

hade han från början inte fått flyktingförklaring, bedömer rätten. 

Åklagaren har anfört bl a: NN kom enligt FN:s flyktingmottagningskontors 
handlingar ”From [hemland] directly through the mountains to [land] on 
[datum] to [stad]”. Han beviljades den [datum] av Statens invandrarverk in-
resevisering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige för tiden [da-
tum] och kom till Sverige den [datum]. – I sin levnadsbeskrivning till In-
vandrarverkst den [datum] uppgav NN beträffande politisk verksamhet bl a: 
han blev [årtal] sympatisör till [politiskt parti] och började sin politiska 
verksamhet inom ungdomsförbundet i [stad]. Våren [årtal] blev han offici-
ellt medlem av partiet och arbetade heltid för partiet. Vintern [årtal] tvinga-
des han säga upp sig på grund av motsättningar mellan honom och partiets 
ordförande. Partiet meddelade att han, på grund av avvikelser från partiets 
stadgar, hade blivit avskedad. Partiet tvingade honom att tillbringa fyra må-
nader i ett område som var under deras gerillasoldaters kontroll från vintern 
[årtal] till sommaren [årtal]. Han förstod att han inte under några som helst 
omständigheter kunde samarbeta med partiets ledarskap. Han ville inte 
överlämna sig till den islamska regimen. Eftersom han inte kunde hitta en 
[utelämnat ord] politisk organisation som hade samma ideologi som han 
tvingades han att lämna landet. – I beslut av invandrarverket den [datum] 
meddelades NN flyktingförklaring, varvid angavs ”sökanden har bedömts 
som flykting i behov av fristad enligt 3 § utlänningslagen”. NN beviljades 
samma dag permanent uppehållstillstånd i Sverige. – NN har under förun-
dersökningen i detta mål uppgett att han, innan han kom till [land], flydde 
till [hemlandet] och levde där som en fri man under lång tid innan han be-
gav sig till [land]. NN är därför ej enligt åklagaren att betrakta som flykting. 

NN har vidgått att han i levnadsbeskrivningen till Invandrarverket den 
[datum] medvetet lämnade oriktiga uppgifter. Han har härom närmare upp-
gett följande: det är riktigt att han sedan unga år var verksam i [politiskt 
parti] men blev vintern [årtal] tvingad att avsäga sig medlemskapet i partiet. 
Han tvingades tillbringa fyra månader under gerillans kontroll. Han utsattes 
där för brutala psykiska och fysiska övergrepp. Han flydde därifrån men 
hade ingen annan plats att fly till än till [hemlandet]. Han – liksom många 
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andra gerillasoldater – ”överlämnade” sig till [hemlandet]. Den första veck-
an uppträdde de vänligt mot honom men efter det placerades han i en isole-
ringscell under 4-5 veckor och förhördes, samtidigt som det krävdes av ho-
nom att han skulle kontrollera den [utelämnat ord] radiotrafiken. Han er-
bjöds pengar, viktig position i staten o d. När det stod klart att han inte ville 
samarbeta, beordrades han att inställa sig till militärtjänstgöring. Om han 
samarbetade skulle han dock slippa åka till fronten i det då pågående kriget 
mellan [land] och [land]. Under vistelsen i [hemlandet] – ca 14 månader – 
sparade han pengar och flydde till [land] den [datum], samma dag som han 
skulle inställa sig till militärtjänstgöring. Han kontaktade FN-kontoret för 
att bli mottagen som flykting. Det dröjde en och en halv månad innan han 
fick tid för intervju. Under väntetiden förhörde han sig hos andra om vad 
han borde uppge för att få flyktingförklaring. Atmosfären var vid den tiden 
sådan att om man uppgav sig vara [utelämnat ord] och motståndare till 
[lands] regimen erhöll man flyktingförklaring. Av den anledningen uppgav 
han inte att han hade vistats i [hemlandet] innan han kom till [land]. Han 
flydde till [land] på grund av inkallelsen till militärtjänstgöring i [hemlan-
det]. 

/…/ 
[Innehållet i yttrandet återges, personen är fortfarande att anse som 

flykting, men om dessa uppgifter visar sig vara oriktiga kan det finnas skäl 
att pröva om flyktingförklaringen ska återkallas]. 

Tingsrätten har den [datum] efter det huvudförhandlingen avslutats be-
slutat inhämta yttrande beträffande NN från Invandrarverket. I begäran re-
dogjordes för vad NN uppgett vid huvudförhandlingen samt överlämnades 
Frivårdsmyndighetens personutredning. 

Invandrarverkets utredning har ej hunnits med. 
Tingsrättens bedömning. 
Den flyktingförklaring som meddelades NN den [datum] grundades på 

de uppgifter NN lämnade Invandrarverket, sammanställda med vad han 
uppgav till FN:s flyktingmottagning i [land]. Därest NN upplyst om att han 
kom till [land] från [hemlandet], där han vistats som en fri man under en 
längre tid, hade det enligt rättens bedömning medfört att han ej kunnat er-
hålla någon flyktingförklaring enligt 3 § i då gällande utlänningslag. NN är 
således ej att betrakta som flykting. (6660) 

Det tredje fallet som här fokuseras, är ett fall där Migrationsverket/Statens 

invandrarverk i yttrandet slagit fast att personen är flykting och att det därför 

finns verkställighetshinder. Tingsrätten förvånas dock över att mannen har 

fått ett resedokument utfärdat och därigenom fått ett visum till hemlandet, 

och också tillbringat tid där. Därför, menar tingsrätten, kan inte flyktingför-

klaringen utgöra något hinder för utvisningen. Frågan är väl i vilken mån 

personen i framtiden kan vistas i sitt hemland utan flyktingförklaring och 

resedokument, och vilken roll just denna status och de aktuella resedoku-

menten hade för personens möjligheter att besöka hemlandet. 

NN har vistats i Sverige i många år. Han beviljades flyktingförklaring [år-
tal, 10 år sedan] och permanent uppehållstillstånd [årtal, 5 år sedan]. Trots 
detta har NN enligt ett i rätten företett för honom i Sverige utfärdat resedo-
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kument fått visum för in och utresa till [hemlandet] [årtal, ett år sedan] och 
sedan i [stad] fått förlängt rätten att vistas i landet till [årtal, samma år]. NN 
har medgivit att han vistats i [hemlandet] under den angivna tiden. 

/…/ Med hänsyn till vad som framkommit om NN:s möjlighet att under 
lång tid öppet vistas i [land] och fritt lämna landet igen finner tingsrätten 
inte flyktingförklaringen utgöra hinder för utvisning. Yrkandet skall därför 
bifallas. (10729)  

8.5.1.7 Övriga fall 

Slutligen finns, bland de 49 domar där verkställighetshinder på olika sätt 

diskuteras eller nämns, nio domar som av olika skäl inte kategoriserats under 

något av de sex huvudsakliga teman som tecknats ovan. De har istället place-

rats inom en kategori med övriga domar, och jag kommer här att presentera 

domstolens resonemang kring verkställighetshinder i dessa nio fall. 

I två fall menar tingsrätten att brottet är så grovt att det motiverar utvis-

ning trots flyktingskapet. Då faller resonemanget alltså tillbaka på de be-

gränsningarna för skydd mot refoulement som bland annat finns i utlän-

ningslagens 8 kap 2 § (1989:529). 

Enligt 8 kap 2 § får ingen utlänning sändas till ett land där han eller hon 

riskerar förföljelse. Det finns dock ett par undantag mot detta, till exempel 

om personen genom ”ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara 

förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom 

stanna i Sverige” (UtlL 8 kap 2 § 2 st). Motsvarande bestämmelser finns i 

flyktingkonventionens artikel 33, där det sägs att personen inte kan åberopa 

skydd mot refoulement om han eller hon är en fara för vistelselandets säker-

het eller på grund av synnerligen grov brottslighet är att betrakta som en 

samhällsfara. Här ska dock faran som personen riskerar vid ett återsändande 

vägas mot faran för rikets säkerhet/brottet. Man ska också komma ihåg att 

detta gäller risk för förföljelse. I 8 kap 1 § UtlL finns ett absolut förbud mot 

refoulement om personen riskerar tortyr eller annan omänsklig eller förned-

rande behandling eller bestraffning. Samma absoluta skydd mot refoulement 

finns i Tortyrkonventionen (CAT) och Europakonventionen om mänskliga 

rättigheter, som gäller som lag i Sverige (Wikrén & Sandesjö, 2002:341f) (se 

vidare avsnitt 4.5). 

I det ena fallet konstaterades i Migrationsverkets/Statens invandrarverks 

yttrande att mannen vid tiden för domen fortfarande var flykting och att man 

saknar anledning att frångå denna bedömning, i vart fall utan vidare utred-

ning. Därför finns det enligt verket verkställighetshinder mot en utvisning. I 

domen tar tingsrätten också upp detta, men menar att brottet är så allvarligt 

att det skulle innebära allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta 

personen vara kvar här. Mannen döms för grovt narkotikabrott. Resone-

manget i domen är påfallande kortfattat mot bakgrund av att tingsrätten fak-

tiskt går emot yttrandets rekommendation. Något resonemang kring allvar-

lighetsgraden i de risker personen kan tänkas löpa vid ett återsändande till 

hemlandet – när han fortfarande är att betrakta som flykting i behov av 
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skydd från just detta land – finns inte. Tingsrätten nöjer sig med att konstate-

ra att det vore en fara för allmän ordning och säkerhet att han skulle få stan-

na, mot bakgrund av narkotikabrottsligheten.  

NN: Han tillhörde en socialistisk eller kommunistisk gruppering i [land] till 
dess han [årtal, 13 år sedan] flyttade till Sverige. Han har aldrig haft kon-
takter med [organisation]. NN menar att det är allmänt bekant att oliktän-
kande fängslas i [land] och han räknar därför med att han kommer att dö-
mas till fängelse i minst 100 år om han utvisas dit. 

/…/ 
NN har flyktingförklaring. Det är inte uppenbart att han inte längre är att 

betrakta som flykting med behov av fristad i Sverige. För att han skall få 
utvisas krävs därför dessutom att han gjort sig skyldig till ett synnerligen 
grovt brott och att det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och 
säkerhet att låta honom stanna här. 

Det narkotikabrott som NN begått är synnerligen grovt och han har ge-
nom brottet visat att hans kvarstannande här i riket skulle innebära allvarlig 
fara för allmän ordning och säkerhet. (Jämför NJA 1991 s 203) 

Tingsrätten gör bedömningen att det inte föreligger hinder enligt 8 kap 
1-4 §§ utlänningslagen att verkställa ett beslut om utvisning av någon av de 
tilltalade. (9307)  

I det andra fallet där tingsrätten menar att brottet är så grovt att det motiverar 

utvisning trots flyktingskap för tingsrätten ett lite längre resonemang utifrån 

lagstiftningen när det gäller flyktingar som ska utvisas, och påpekar också att 

domstolen i fall då en person är flykting bara i yttersta undantagsfall får göra 

en egen bedömning av flyktingskapet, och därför måste fästa stor vikt vid 

uppgifterna i yttrandet från Migrationsverket. Även om detta är det enda 

tillfälle då en sådan formulering dyker upp i materialet, vittnar det om ett 

viktigt förhållande som förblir outsagt i de allra flesta domar. 

Migrationsverket/Statens invandrarverk menar i yttrandet i detta fall att 

personen kan utvisas till den så kallade autonoma zonen i norra Irak, men att 

det kan finnas praktiska verkställighetssvårigheter. Mot bakgrund av yttran-

dets innehåll och att brottet är av det slag som gör att det föreligger fara för 

allmän ordning och säkerhet, försök till mord, bedömer domstolen att flyk-

tingstatusen inte är ett hinder för utvisningen. Mannen döms för försök till 

mord och misshandel. 

NN har bestritt yrkandet om utvisning. Han har hänvisat till 4 kap 10 § 3 st 
utlänningslagen (1989:529) och gjort gällande att han under inga förhållan-
den skall utvisas eftersom han har flyktingstatus i Sverige. 

/…/ 
Den som har flyktingförklaring skall enligt 4 kap 10 § 3 st utlänningsla-

gen anses som flykting med behov av fristad i Sverige om det inte är up-
penbart att han inte längre är flykting med ett sådant behov. Den som är 
flykting med behov av fristad i Sverige får enligt samma lagrum utvisas på 
grund av att han dömts för brott endast, såvitt nu är fråga, om han har begått 
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ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän 
ordning och säkerhet att låta honom stanna här. Av motiven till bestämmel-
sen framgår att det är endast i yttersta undantagsfall, när det exempelvis 
konstateras att den som har en flyktingförklaring obehindrat besökt det land 
från vilket han påstår sig vara flykting, som domstolen får anledning att 
göra en egen prövning av flyktingskapet. Därvid måste domstolen fästa stor 
vikt vid de uppgifter som finns i Migrationsverkets yttrande. 

[Yttrandets innehåll återges, slutsatsen är att NN kan utvisas till en viss 
del av landet] 

Med hänsyn till vad Migrationsverket har anfört och vad som i övrigt 
framkommit i målet kan det inte anses uppenbart att NN inte längre är flyk-
ting med behov av fristad i Sverige. NN har i detta mål dömts för bl.a. för-
sök till mord och grov misshandel. De begångna brotten är att anse som 
synnerligen grova (jfr NJA 1991 s. 203). Det är också fråga om återfall i 
våldsbrottslighet. Mot bakgrund härav och med hänsyn till vad de nu be-
gångna våldsbrotten utvisar bedömer tingsrätten att det föreligger allvarlig 
fara för allmän ordning och säkerhet att låta NN stanna i riket. Den flyk-
tingförklaring som NN erhållit utgör således inte hinder mot att utvisa ho-
nom. (6259) 

I följande fall, som gäller två iranier som döms för narkotikabrott, sägs föl-

jande i de två identiska yttrandena från Invandrarverket: 

Eftersom invandrarverket bedömt NN som de factoflykting och att han på 
grund av sin politiska verksamhet i hemlandet inte riskerar sådan förföljelse 
som innebär fara för hans liv eller annars av svår beskaffenhet samt att han 
i Sverige gjort sig skyldig till ett synnerligen grovt brott anser verket att 
verkställighetshinder för närvarande inte föreligger enligt 8 kap 2 § utlän-
ningslagen.  

Om det narkotikabrott somm (sic!) NN begått i Sverige skulle bli känt i 
Iran riskerar NN dödstraff (sic!). Invandrarverket finner därför att det kan 
anses föreligga verkställighetshinder enligt 8 kap 1 § utlänningslagen mot 
att NN utvisas till Iran. 

Invandrarverket menar alltså att det finns verkställighetshinder enligt 8 kap 1 

§ utlänningslagen (1989:529) eftersom männen riskerar dödsstraff i Iran om 

brottet blir känt där. Tingsrätten tycks missuppfatta detta, då det i domen står 

att det i målet inte har påståtts att personerna innan de kom till Sverige skulle 

ha begått något brott i Iran som skulle kunna leda till dödsstraff. Rätten anser 

inte heller att bara ett antagande om att dödsstraff skulle kunna bli följden 

för de nu begångna brotten räcker för att tingsrätten ska beakta det. Detta 

framstår som en märklig slutsats, då just antagande om till exempel risk för 

dödsstraff torde utgöra just verkställighetshinder. 

Då såväl NN som NN befunnits skyldig till brottslighet som enligt tingsrät-
tens mening uppfyller utvisningskravet i 4 kap 10 § utlänningslagen före-
ligger således förutsättningar att utvisa envar av dem. Invandrarverket har 
emellertid uttalat att verkställighetshinder enligt 8 kap 1 § utlänningslagen 



 250 

kan anses föreligga då såväl NN som NN riskerar dödsstraff i Iran därest 
deras brott blir kända där. I målet har ej ens påståtts att NN eller NN, innan 
han kom till Sverige, företagit sig något i Iran som kan rendera honom ett 
dödsstraff ifall han återvänder dit. Inte heller anser tingsrätten att enbart ett 
antagande om vad som kan bli följden ifall de nu aktuella brotten blir kända 
i Iran utgör ett sådant hinder mot kommande verkställighet av en utvisning 
att det bör beaktas av tingsrätten. Både NN och NN bör således utvisas ur 
landet med förbud att återvända. (12450, 12451)  

I ett fall motiverar tingsrätten utvisningen med att det inte finns risk för nå-

gon ny lagföring, och därmed inte heller för att mannen det handlar om ska 

drabbas av dödsstraff i hemlandet för samma brottslighet – en risk som den 

dömde menar finns. Fallet rör en man som dödat sin hustru, som han har 

flera barn med. Domen är speciell eftersom Utrikesdepartementet tillfrågas 

om risken för förnyat lagförande i mannens hemland vid en utvisning. I lan-

det tillämpas dödsstraff för vissa typer av mord, och även brott begångna 

utomlands tycks kunna lagföras på nytt i hemlandet. Tingsrätten tillfrågar 

Utrikesdepartementet, som i sin tur frågar svenska ambassaden i huvudsta-

den. Ambassaden tar kontakt med två inhemska advokater, som menar att 

personen skulle lagföras igen i landet för samma brott, då straffet överstiger 

tre års fängelse. Tiden som avtjänats i Sverige skulle då avräknas. För att 

veta om just dödsstraff skulle vara tillämpligt i detta fall krävs dock en när-

mare granskning av fallet än vad advokaterna kunnat göra. Enligt UD:s skri-

velse till tingsrätten skulle alltså mannen troligen lagföras igen för samma 

brott, men under exakt vilket lagrum i landets lag kan man inte uttala sig om. 

Slutligen hänvisar UD frågan om eventuella verkställighetshinder vidare till 

Statens invandrarverk. 

Tingsrätten tar in ett kompletterande yttrande från Invandrarverket, och i 

detta sägs att risken för dubbel lagföring bara gäller vid brott mot statens 

säkerhet eller vid narkotikasmuggling, inte för ”vanliga” brott, som det ut-

trycks. Dessa uppgifter baserar verket på tillgänglig dokumentation rörande 

landet, bland annat en rapport från svenska ambassaden fyra år tidigare. 

Verket ser ingen anledning att frångå sin tidigare bedömning att det inte 

finns några verkställighetshinder. 

Vem som har rätt vad gäller risken att åter lagföras för samma brott i 

hemlandet, UD:s/ambassadens tillfrågade advokater, eller Invandrarverket, 

och om i så fall dödsstraff kan vara tillämpligt, framstår som oklart. Tings-

rätten menar dock att det inte skäligen kan antas att mannen riskerar döds-

straff, förnedrande behandling eller tortyr. Rätten skriver också att de inte 

bedömer att detta mord är av det slag som i mannens hemland skulle kunna 

leda till dödsstraff.  

Eftersom NN vistats i landet sedan [årtal, nio år] krävs synnerliga skäl för 
att han skall kunna utvisas. Härvid skall beaktas bland annat den brottsliga 
gärningen och NN:s anknytning hit. Den begångna gärningen talar med 
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styrka för att NN skall utvisas. Hans anknytning hit är inte längre särdeles 
stark, mot bakgrund av att brottet under en avsevärd tid framöver med all 
sannolikhet kommer att försvåra eller rentav utesluta kontakten med bar-
nen. Han har inte i övrigt skaffat sig någon mer etablerad tillvaro i Sverige. 
Det har också framkommit att NN tidvis vistats i [land] hos anhöriga, att 
han haft för avsikt att flytta tillbaka dit och således alltjämt har viss anknyt-
ning dit. Han har invänt att han riskerar hämnd från hustruns släktingar i 
[land] om han tvingas bege sig dit. Vidare har han invänt att han riskerar att 
lagföras på nytt för detta brott i [land] och att han därvid bland annat riske-
rar dödsstraff. 

Enligt utlåtande från Invandrarverket föreligger inte hinder mot utvis-
ning på grund av risk för förföljelse. I fråga om risken för dubbel lagföring 
och dödsstraff har yttrande inhämtats från Utrikesdepartementet samt kom-
pletterande yttrande från Invandrarverket. 

Utrikesdepartementet har på frågor från tingsrätten anfört i huvudsak 
följande. Enligt uppgift från Sveriges ambassad i [stad] torde en [land] 
medborgare som i Sverige dömts för mord alternativt dråp efter utvisning 
till [land] komma att lagföras för samma brott. Strafftid avtjänad i Sverige 
kommer då att avräknas strafftiden i [land]. Enligt [lands] lagtext jämte 
engelsk översättning, som bifogats Utrikesdepartements yttrande, kan döds-
straff formellt förekomma vid vissa särskilt kvalificerade fall av mord. Des-
sa fall torde dock enligt tingsrättens bedömning inte vara tillämpliga i före-
varande fall. Enligt yttrande från ambassaden i ärendet användes dödsstraf-
fet i [land] senast [årtal, 16 år sedan]. 

Av det kompletterande yttrandet från Invandrarverket framgår följande. 
Enligt en rapport från Sveriges ambassad i [stad]från [årtal, 4 år sedan] ris-
kerar [land] medborgare som i annat land dömts för brott som inte riktat sig 
mot statens säkerhet inte att lagföras vid ett återvändande till [land]. Undan-
taget gäller vid narkotikasmuggling där brottet kan anses ha utförts också i 
[land]. Därvid avräknas det straff som då avtjänats i det andra landet. Invand-
rarverket har därför inte heller på denna grund funnit hinder mot utvisning. 

Tingsrätten finner på grund av de inhämtade yttrandena inte att det skä-
ligen kan antas att det finns risk för att NN skulle drabbas av dödsstraff, 
förnedrande behandling eller tortyr. Han skall därför utvisas ur riket utan 
tidsbegränsning. (13309) 

I det sjätte fallet inom kategorin övriga domar, hänvisar tingsrätten i sin mo-

tivering till varför personen kan utvisas till ett liknande fall där hovrätten i en 

överklagad dom inte ansåg att det fanns verkställighetshinder. Det gäller en 

åtalad i samma ärende, men där domen överklagats till hovrätten. Yttrandet 

från Statens invandrarverk är svårtolkat. I yttrandet för den här aktuelle 

mannen skriver Statens invandrarverk att han har uppehållstillstånd som de 

factoflykting. Verket skriver att det normalt krävs något mer än en slumpar-

tad risk för bestraffning för att verkställighetshinder ska anses föreligga och 

en mer direkt koppling mellan den enskilde och risken för bestraffning. Men 

eftersom regimen i Irak är så oförutsägbar (1997), anser man att flertalet 

irakiska medborgare i Sverige har skyddsbehov och inte kan skickas tillbaka. 

Sedan konkluderar verket att det inte finns verkställighetshinder av ett utvis-

ningsbeslut. I domen framkommer att tre av mannens familjemedlemmar 
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mördats av regimen, att han är efterlyst och riskerar dödsstraff. Tingsrätten 

kommenterar varken yttrandet från Statens invandrarverk eller de uppgifter 

mannen lämnat om sin rädsla för förföljelse. Istället hänvisas till ett fall med 

liknande omständigheter, där hovrätten inte fann några verkställighetshinder. 

Att en bedömning av en annan persons eventuella skyddsbehov skulle vara 

direkt översättbart på den här aktuelle mannen framstår som märkligt, med 

tanke på att prövningen av flyktingskap/skyddsbehov ska göras individuellt. 

NN har i denna del anfört: Han kommer från en känd familj i [stad]. Fadern 
var sekreterare i det kommunistiska partiet. Han mördades av den nuvaran-
de regimen i [land]. Även NN:s bror och syster har mördats av regimen. 
NN skulle riskera dödsstraff om han utvisas till [land]. Han är efterlyst där.  

Svea hovrätt har i sin dom mot [en annan åtalad i samma ärende] den 
[datum] prövat liknande av [denne person] åberopade omständigheter. Hov-
rätten fann hinder mot utvisning inte föreligga.  

NN har tidigare dömts för brott och den gärning tingsrätten nu fört ho-
nom till last är av allvarlig art. Tingsrätten anser nu sådana synnerliga skäl 
föreligga, att NN bör utvisas ur riket. Tiden för utvisningen bör dock be-
gränsas till fem år. Tingsrätten har vid straffmätningen beaktat det men NN 
lider genom utvisningen. (2699) 

I det sjunde fallet inom kategorin övriga domar, där frågan om verkställig-

hetshinder på något sätt tas upp i domen, har den dömde själv medgivit yr-

kandet om utvisning. Han accepterar alltså att utvisas till hemlandet. Här 

litar också domstolen på, att eftersom verkställigheten kan komma att ligga 

så pass långt fram i tiden att det nu inte går att överblicka om det finns hin-

der eller inte, så kommer en ny prövning av detta att göras när personen 

skrivs ut från den rättspsykiatriska vården. Personen döms för försök till 

mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. 

Det går inte nu att överblicka vilka förhållanden som kan komma att råda i 
hans hemland vid tidpunkten för verkställighet av ett utvisningsbeslut; 
eventuella hinder härför lär beaktas vid den prövning som enligt 8 kap ut-
länningslagen skall ske innan ett utvisningsbeslut verkställs. På grund här-
av, och då NN gjort sig skyldig till ett mycket allvarligt brott, skall han ut-
visas ur riket och, med tanke på brottets art, förbjudas att återvända hit. 
(7778)  

De två sista fallen inom kategorin övriga domar, är fall där Migrationsver-

ket/Statens invandrarverk i yttrandet konstaterat att det inte finns hinder för 

verkställighet, men utan att presentera några skäl för denna slutsats. I det 

första fallet är yttrandet mycket kortfattat och säger att mannen fått uppe-

hållstillstånd som de factoflykting men inte flyktingstatus enligt Genèvekon-

ventionen. Sedan konkluderas bara: ”Invandrarverket bedömer att sådana 

hinder mot verkställighet som anges i 8 kap 1-4 §§ utlänningslagen 

(1989:529) inte föreligger beträffande NN”. Tingsrätten är kortfattad i sin 
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slutsats och menar att mannen kan utvisas utifrån vad som framkommit i ytt-

randet, även om denne säger sig löpa risk för dödsstraff för förräderi i hemlan-

det eftersom han undanhållit sig militärtjänst. En nämndeman är dock skiljak-

tig i utvisningsfrågan och menar att det finns humanitära skäl som utgör hinder 

mot en utvisning. Mannen döms till två års fängelse för våldtäkt. 

I sin vädjan till tingsrätten att inte bli utvisad har han anfört att han undan-
hållit sig från militärtjänst i hemlandet för att undvika att bli sänd till fron-
ten i kriget mot [land] och att han därför riskerar dödsstraff för förräderi om 
han utvisas. Sådant hinder mot verkställighet som avses i 8 kap 1 § utlän-
ningslagen skulle alltså enligt NN föreligga. Emellertid framgår av yttran-
det från statens invandrarverk att detta verkställighetshinder inte är för han-
den och att hinder för verkställighet ej heller föreligger enligt 8 kap 2-4 §§ 
utlänningslagen. 

På grund av vad som nu anförts och då det inte har framkommit att an-
nat särskilt verkställighetshinder föreligger finner tingsrätten att NN skall 
utvisas ur riket. (6581) 

Det sista fallet är ett mycket tragiskt sådant där mannen tycks vara psykiskt 

sjuk och dödar sin hustru medan deras gemensamma barn finns i samma rum 

som mordet sker. Mannen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild ut-

skrivningsprövning. Tingsrätten nämner att mannen menar att han kan 

komma att avrättas om han återvänder till hemlandet. I yttrandet sägs att det 

inte finns hinder mot en utvisning, men några skäl för detta anges inte. Inte 

heller i domen diskuterar domstolen det påstående om risk för avrättning 

som mannen säger finns, utan hänvisar till yttrandets slutsats. 

NN har bestritt yrkandet om utvisning. Han har därvid åberopat den an-
knytning till Sverige som följer därav, att hans barn kommer att vistas här. 
Vidare har han gjort gällande att han, som flytt från [land] av politiska skäl, 
kan komma att avrättas om han återvänder dit. 

/…/ 
Det brott som NN döms för är så allvarligt, att han efter avslutad verk-

ställighet av påföljden inte bör få stanna kvar i Sverige eller återvända hit. 
Som framgår av Invandrarverkets yttrande har inte NN flyktingstatus. Mot 
bakgrund av Invandrarverkets yttrande är det inte sannolikt att det kommer 
att möta något hinder mot verkställighet av ett beslut om utvisning. NN har 
vistats kort tid i Sverige och har endast svag anknytning till landet. Visser-
ligen vistas hans barn här. Med hänsyn emellertid till att NN mördat bar-
nens mor kan det inte anses, att anknytningen till barnen är ett tillräckligt 
skäl för att låta NN stanna i Sverige. Han skall på anförda skäl utvisas ur ri-
ket med förbud att återvända hit utan tidsbegränsning. (12454) 

8.5.2 Skiljaktig mening 

I domarna finns också uppgift om någon i tingsrätten haft en skiljaktig me-

ning när det gäller domslutet. I de flesta fall, 88 procent, är det ingen i rätten 
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som haft en skiljaktig mening. I fem procent av fallen, elva stycken, är det 

någon i rätten som anser att personen inte bör utvisas. I övriga fall med skilj-

aktig mening rör detta någon annan del i påföljdsfrågan. 

Detta tycks alltså inte ha att göra med slutsatsen i Migrationsverkets ytt-

rande, eftersom det endast var två fall av dem där domstolen går emot ytt-

randets ”rekommendation”, där det också var någon som hade en skiljaktig 

mening i utvisningsfrågan. Att Migrationsverket anser att personen fortfa-

rande är flykting eller i behov av skydd, ger inte genomslag i att någon i rätten 

har en skiljaktig mening. Notera att det är sex fall där någon haft en skiljaktig 

mening, men där bilagan saknas i domen och det därmed inte varit möjligt att 

se om detta gällde utvisningsdelen eller någon annan del av domslutet.  

Tabell 20. Antal domar med eller utan skiljaktig mening. 
 

 Antal Procent 

Ingen skiljaktig mening 191 88 

Personen bör inte utvisas 11 5 

Skiljaktig mening, men bilagan saknas i domen 6 3 

Skiljaktig mening i påföljdsfrågan (ej utvisningsdelen) 5 2 

Åtalet bör ogillas i vissa delar 2 <1 

Personen bör få kortare återreseförbud 1 <1 

Framgår ej, vissa sidor i domen är sekretessbelagda 1 <1 

Totalt 217 100 

8.5.3 Sammanfattning 

När det gäller diskussionen av verkställighetshinder i domarna, kan man för 

det första konstatera att en sådan diskussion generellt sett framstår som från-

varande när det gäller de domar som studerats här. I endast 49 av 217 fall 

nämns eller diskuteras något om verkställighetshinder i själva domen. Detta 

trots att samtliga fall som studerats rör personer som vid tiden för domen 

hade status som flykting eller uppehållstillstånd grundat på andra skydds-

skäl. I en förhållandevis stor andel, 34 fall (16 procent), har domstolen heller 

inte inhämtat något yttrande från Migrationsverket/Statens invandrarverk 

eller haft någon annan form av underhandskontakt med verket för att få veta 

något om eventuella verkställighetshinder. Det är bara i fyra av dessa fall 

som domstolen nämner något om eventuella verkställighetshinder i själva 

domen. 

Domstolen går också ibland emot Migrationsverkets/Statens invandrar-

verks yttrande, och utvisar personen trots att verket sagt att personen fortfa-

rande är i behov av skydd eller att yttrandets konklusion är tveksam eller att 

verket menar att de inte kan bedöma frågan, exempelvis för att personen inte 

hörts om sina skäl att inte återvända på åtskilliga år. 

De fall där eventuella verkställighetshinder faktiskt nämns eller diskuteras 

har i denna studie tematiserats efter domens argumentation. Sex teman har 
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framträtt. Därtill finns en sjunde kategori med övriga domar som inte kunnat 

kategoriseras inom något av övriga teman. Det första temat är fall där påstå-

enden om att personen anser sig löpa risker vid en utvisning lämnas utan 

vidare kommentar eller utredning i domen – istället citeras ofta yttrandet 

som ”svar” på detta påstående, som därefter lämnas okommenterat. Ett andra 

tema utgörs av fall där domstolen menar att situationen i hemlandet föränd-

rats så att personen kan utvisas utan risk för verkställighetshinder. Det tredje 

tema som utkristalliserats vid läsningen är fall där tingsrätten inte bedömer 

att personen kan betraktas som flykting eller i behov av skydd. I ett fjärde 

tema som framträtt baserar rätten sitt resonemang kring eventuella verkstäl-

lighetshinder på att personen inte är trovärdig i sina anspråk på behov av 

skydd och i ett femte tema menar tingsrätten att personen kan utvisas efter-

som de verkställighetshinder som finns antagligen har upphört vid tiden för 

verkställighet. Det sjätte och sista tema som utkristalliserats utgörs av fall 

där tingsrätten poängterar att personen har besökt hemlandet och därför inte 

kan anses vara i behov av skydd. Bland de övriga fall som finns i materialet, 

handlar domens resonemang i två fall om att brottet är så grovt att det moti-

verar utvisning trots flyktingskap, ett fall där tingsrätten tycks missuppfatta 

verkets yttrande som menar att hinder finns, ett fall där tyngdpunkten ligger 

på att personen inte riskerar någon ny lagföring och därmed kan utvisas, ett 

fall där rätten baserar beslutet om att det inte finns verkställighetshinder på 

att det i ett annat liknande fall inte fanns hinder och ett fall där personen 

medgivit yrkandet om utvisning. 

Vissa av de studerade domarna är mycket utförliga i sina resonemang och 

hänvisar till olika lagrum när det gäller begränsningar vid utvisning av per-

soner med skyddsbehov, och motiverar utvisningen utifrån dessa. Dessa 

domar måste ändå betraktas som undantag i sammanhanget. I de flesta fall är 

domen mycket kortfattad och i många fall lämnas påståenden om rädsla för 

förföljelse, tortyr, eller att fängslas eller avrättas helt utan kommentar. Även 

bland de fall där frågan om verkställighetshinder diskuteras i lite högre grad 

framstår det i många fall som om frågan får mycket litet utrymme. 

I relativt många fall gör också domstolen en egen bedömning av flyk-

tingskapet, eller personens behov av skydd. Dels gäller det fall där inget 

yttrande inhämtats över huvudtaget, dels fall där domstolen går emot yttran-

det eller inte vet hur man ska tolka slutsatsen. 

Man skulle kunna säga att tingsrätten då gör en slags andra asylprövning 

för personerna, men i de flesta fall går då inte tingsrätten igenom något kring 

asyllagstiftningen och någon egentlig asylutredning är det inte fråga om. 

Ofta konstateras helt kort att personen inte kan vara flykting längre, eller att 

personens påståenden om behov av skydd inte framstår som trovärdiga. Ett 

exempel är fallet med en man med nervösa besvär som menar att han blivit 

torterad, men där tingsrätten tycker det är märkligt att detta inte framkommit 

tidigare och därmed avfärdar påståendena som utan grund. Ett annat fall är 

den person där tingsrätten utifrån en allmän bedömning inte anser personen 
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mäktig någon aktivism värd politisk förföljelse. Det gäller också de fall där 

tingsrätten utan att ta in något yttrande gör en egen bedömning av förhållan-

dena i Iran och menar att det pågår en stark demokratisk utveckling. Det finns 

en del fall där verket menar att det finns hinder mot verkställighet, men där 

rätten menar att frågan får prövas senare. Enligt praxis ska ett hinder som finns 

nu normalt anses finnas även framgent, om det inte finns särskilda skäl att anta 

motsatsen. Några sådana skäl redovisas emellertid inte i själva domarna. 

I de flesta fall tycks domstolen ha ett ganska litet underlag för att avgöra 

frågan om eventuella verkställighetshinder. I de fall där yttrande inhämtats, 

är dessa i de allra flesta fall mycket kortfattade och följer en standardmall 

som tycks kunna gälla de flesta personer från ett viss land eller område vid 

en viss tid. Det är svårt att utifrån yttrandena få någon djupare bild av just 

den aktuella personens situation. I ett fall påpekar rätten detta i domen – att 

domstolen är så utlämnad till yttrandena som också är så kortfattade, att det 

är svårt att veta vad bedömningen grundar sig på. I ett annat fall yrkar för-

svaret på en grundligare utredning och utförligare yttrande, men något sådant 

får han inte. Kanske är det inte något problem med de kortfattade yttrandena 

i de fall där verket kommer fram till att det inte finns hinder mot verkställig-

het. Däremot är det som jag ser det mer problematiskt i de fall där det är 

tveksamt vad verkets slutsats egentligen är, eller i de fall där det finns hin-

der. Ett exempel är de två fall där verket menar att de inte kan bedöma frå-

gan om verkställighetshinder eftersom personerna inte hörts om sina skäl på 

sju respektive fyra år. Det är ovanliga påpekanden, men torde gälla för 

många personer i materialet, mot bakgrund av hur länge personerna vistats i 

Sverige innan utvisningen. Domstolen har då mycket litet att gå på, om de 

vill utvisa trots flyktingskapet. Att domstolen inte själv kan ha ingående 

kunskaper om eventuella problem med utvisningar till olika länder gör ju ock-

så att yttrandet blir relativt betydelsefullt – även om man inte alltid följer dess 

slutsats. I ett fåtal fall används vittnen om situationen i hemlandet. I ett antal 

fall har också någon i rätten haft en avvikande mening gällande utvisningsfrå-

gan, vilket pekar på hur olika man kan se på personens behov av skydd. 



 257 

9. DISKUSSION 

9.1 Utvisning på grund av brott – en positionering 

Avhandlingen tog sin utgångspunkt i frågan om utvisning på grund av brott 

som något mer än en neutral administrativ praktik. Även om företeelsen fått 

sparsam uppmärksamhet inom forskning och samtida debatter, och ofta ses 

som en okontroversiell åtgärd mot utländska medborgare som begår brott, 

har jag genom avhandlingen försökt visa att utvisning på grund av brott är en 

i högsta grad politisk praktik och en av en rad tekniker för att reglera männi-

skors rörlighet. Jag har lyft fram fem perspektiv som på olika sätt bidrar till 

att problematisera vad utvisning på grund av brott ”är” och vilken roll före-

teelsen spelar i vårt samtida samhälle – som en strategi för att kontrollera 

människors mobilitet i en värld där olika former av rörlighet utgör centrala 

värden. Jag kommer här rekapitulera något av diskussionen kring dessa 

fem perspektiv. 

Utvisning på grund av brott är en åtgärd som bara kan drabba utländska 

medborgare. Själva företeelsen bygger på att det finns två olika lagstiftningar 

kring straff för brottslighet som baseras på vilket medborgarskap en person 

har. Även om så inte alltid varit fallet historiskt, är det idag en åtgärd som 

endast riktas mot personer som inte förvärvat medlemskap i staten Sverige, 

dvs. en åtgärd vid brottslighet riktad mot icke-medborgaren – en person som 

därmed ”hör hemma” inom en annan suverän och som när hon eller han inte 

följer lagar och regler i Sverige också kan/bör/skall återbördas till sin rätta 

suverän. Utvisningsinstrumentet fungerar därmed som en del av den svenska 

utlänningskontrollen och som en del av det system som staten använder för 

att kontrollera icke-medborgare och deras rörlighet. Som en typ av utlän-

ningskontroll kan utvisning på grund av brott placeras på en inomstatlig 

arena, som en form av inre utlänningskontroll vilken aktiveras när personen 

redan befinner sig i landet och begått brott. Det är en typ av utlänningskon-

troll som främst riktar in sig på enskilda individer som inte är önskade i lan-

det – oavsett andra möjligheter att ta emot invandrare. Sett utifrån olika faser 

av utlänningskontroll, är utvisning på grund av brott en form av återvändan-

de- eller återsändandepolitik. Utlänningskontrollen har generellt sett de se-

naste decennierna externaliserats alltmer från traditionella arenor vid grän-

sen, och bedrivs numera såväl mer inom landet som med åtgärder riktade 
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mot sändarländer för att hindra att oönskade individer över huvudtaget tar 

sig till Sverige. Om utlänningskontrollen alltmer tycks handla om policing at 

a distance (Bigo, 2005), kanske utvisning på grund av brott kan ses som ett 

instrument för policing to a distance. 

Utvisning på grund av brott är inte en form av utlänningskontroll vilken 

som helst, utan en typ av kontroll som aktiveras i en mycket specifik situa-

tion; när den utländska medborgaren begår brott av en viss svårighetsgrad. 

Utvisningsinstrumentet kan, även om det i lagens mening inte är en straffpå-

följd, ses som en form av straff för brott som handlar om att rumsligt separe-

ra den kriminelle icke-medborgaren och därmed hindra henne eller honom 

från att begå fler brott i Sverige. Dess roll som åtgärd vid brott handlar som 

jag ser det till stor del om inkapacitering, där en person hindras från att vistas 

inom ett visst territorium under ett visst antal år eller för hela livet.  

Genom att förhindra människor att vistas inom ett visst territorium är ut-

visningsinstrumentet också ett sätt att osynliggöra, immobilisera och reterri-

torialisera oönskade ”andra”. I en tid där rörlighet och frihet värderas högt, 

är fängelse och immobilisering ”lämpliga” straff. Om fängelserna blir arenor 

för separering i ett exkluderande, riskhanterande samhälle, kan utvisningen 

kanske ännu bättre fylla denna roll av exkludering av riskfyllda populationer. 

Utvisning på grund av brott kommer nära idealet om total isolering och sepa-

rering av riskpopulationer. Den separering och exkludering som utvisningen 

innebär, handlar då om utelåsning istället för inlåsning. Det blir en technolo-

gy of exile, som låser ute personerna och återbördar dem dit de ”hör hemma” 

– en form av waste management där vi inte längre behöver ta hand om ris-

kerna i landet, bekosta eller rehabilitera dem. Utvisningens inkapaciterande 

roll kan därmed eventuellt fångas genom ett nytt begrepp – ”exkapacitering” 

– i meningen utelåsning genom territoriell exkludering. 

Utvisningen är något som drabbar en person i tillägg till själva straffet för 

brottet – en annan särskild rättsverkan som kan tas till om det finns risk för 

återfall i brottslighet eller om brottet var så allvarligt att det vore stötande om 

personen fick stanna kvar. Utvisning på grund av brott kan därmed också 

diskuteras i termer av dubbelbestraffning, eftersom det är en åtgärd vid 

brottslighet som i vissa fall läggs till det egentliga straffet – om personen är 

utländsk medborgare. Visserligen ska domstolen beakta det men utvisningen 

kan innebära, och har då möjlighet att sätta ner straffet med hänsyn till detta. 

Denna fråga är kanske den som fått mest uppmärksamhet i den allmänna 

debatten kring utvisning (vid sidan om frågan om utvisningar som inte kan 

verkställas) – dvs. att det kan uppstå orättvisor gentemot andra straffade om 

en utvisad person fått sitt straff nedsatt men utvisningen sedan av något skäl 

inte kan verkställas. Denna fråga har genom åren exempelvis diskuterats i 

flera propositioner inför de lagändringar som skett. 

Utvisningen kan därför, trots att den i formell mening inte är en straffpå-

följd för brott och kanske i första hand motiveras av inkapaciteringsskäl, 

diskuteras utifrån perspektivet att den också innebär ett straff i sig. Dels ef-
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tersom den innebär att den egentliga påföljden för brottet kan sättas ner på 

grund av utvisningen, dels därför att utvisningen kan motiveras av att det 

vore stötande om personen fick stanna kvar, oavsett om det finns risk för 

återfall i brottslighet eller inte. Utvisningen ses alltså även som en pina i sig 

(jmf. Christie, 1982). 

Men utvisningsinstrumentet är dubbelbottnat även i en annan mening. 

Själva påföljden för brottet är viktig – i annat fall kunde man ju tänka sig att 

de utländska medborgare som begått brott skickades tillbaka på en gång, 

utan något (annat) straff, vilket skulle kunna ses som effektivt ur samhälls-

ekonomiskt perspektiv och utifrån inkapaciterande aspekter. Men utifrån 

diskussionen kring orättvisor gentemot andra straffade i de fall en utvisning 

inte kan verkställas framstår det som om det är viktigt att personerna som 

utvisas först just straffas för brottet. I en del sammanhang talar man fortfa-

rande om kriminalvård – trots fokus på straffvärde och skepsis kring behand-

ling och rehabilitering – och att det inbyggt i straffandet finns en ambition att 

personerna på något sätt genom straffet ska förmås att sluta begå brott. Men 

när det gäller personer som får domen förenad med utvisning tycks det som 

om detta sätt att se på straffet som en möjlighet till reformering av individen 

inte finns – eller åtminstone inte är viktigt. Många av de personer som får 

domen förenad med utvisning får det utifrån att det föreligger risk för fortsatt 

brottslighet – en risk som straffet alltså inte kan förväntas ”råda bot på”. 

Straffet kan inte förväntas göra personerna till laglydiga ”goda” denizens. De 

utländska medborgare som inte kan reformeras ska därför först straffas och 

sedan exkapaciteras. 

I och med den rumsliga separeringen, exkapaciteringen och reterritoriali-

seringen av den icke reformerbare icke-medborgaren, finns en individ som i 

och med utvisningen kommer att göra en påtvingad migrationsrörelse. Det 

finns därför anledning att lyfta fram utvisning på grund av brott även i ljuset 

av den utvisade som migrant och utvisningen som del i en migrationspro-

cess. Den utländska medborgare som utvisas på grund av brott har en gång 

kommit till Sverige från något annat land, med olika skäl för och avsikter 

med vistelsen i Sverige – skäl som kommer att avgöra vilken typ av migrant 

en person klassas som, och som också får betydelse för utgången av utvis-

ningsfrågan. Denna migrantstatus – som arbetskraft, student, flykting, turist, 

asylsökande, anhörig etc. – bestäms inte bara av personens egna skäl och 

syften för att ha förflyttat sig över nationsgränser, utan också av på vilket 

sätt dessa skäl och avsikter tillerkänns personen av staten Sverige. Olika 

migrantstatus är också kopplat till olika rättigheter där olika villkor råder för 

vistelsen – och för utvisningen. Utvisningen bildar därmed en länk i en lång 

kedja av tidigare händelser och faktorer i personens liv – händelser som är 

kopplade till personens roll som migrant.  I och med domstolsprocessen görs 

återblickar till olika delar av personens tidigare migrationsrörelser och till 

vilken typ av liv personen skapat sig i Sverige. Personens migrantskap och 

denizenskap blir därmed relevant för utgången av utvisningsfrågan. När det 
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gäller frågan om verkställighetshinder blir också den aktuella situationen i 

hemlandet av betydelse, och vilka risker den dömde kan tänkas löpa vid en 

utvisning. I domstolsprocessen måste man därför även blicka framåt mot den 

migrationsrörelse personen kommer att göra efter straffverkställigheten. 

Utvisningen blir därmed del både i en framåtblickande och en bakåtblickan-

de process kring personens tidigare migration och etablering i samhället – 

och i sig en ny migrationsrörelse.  

Det kan visserligen diskuteras om utvisningen ska betraktas som en mi-

grationsrörelse för de personer som var i landet på tillfälligt besök när de 

dömdes för brott, och hade sin permanenta vistelse någon annanstans än i 

Sverige. I en vid mening av begreppet gör även dessa personer en migra-

tionsrörelse, utifrån ett migrationsbegrepp som innefattar även temporär och 

tillfällig migration. I många fall ska personen först avtjäna ett fängelsestraff i 

Sverige innan utvisningen, vilket gör att hon eller han inte heller återsänds 

direkt i anslutning till tidpunkten för brottsligheten. Även om man för dessa 

personer inte kan tala om utvisningen som del i en mer permanent migration, 

kan utvisningen ändå ses som ett återsändande som innefattar påtvingade 

förflyttningar över nationsgränser. Utvisning på grund av brott kan därför ses 

som en migrationsrörelse som är påtvingad, eller ofrivillig, och som en form 

av reaktiv återvandring eller återsändande. Utvisning på grund av brott kan 

därmed också sägas vara en typ av migration man sällan talar om; migration 

som straff.  

När det handlar om påtvingade återsändanden till hemlandet, blir frågor 

om mänskliga rättigheter aktuella. Personen väljer inte själv att återvända 

(även om en viss del naturligtvis hade återvänt i alla fall, även om domen 

inte förenats med utvisning), vilket gör att utvisningen är en åtgärd som vid-

tas mot individen av staten med åtminstone ett visst mått av tvång. Sverige 

har förbundit sig att följa det internationella regelverket kring mänskliga 

rättigheter och ingen människa får skickas till något land i strid med princi-

pen om non-refoulement. För personer med flyktingstatus eller andra 

skyddsbehov ställs eventuell risk för verkställighetshinder mot intresset av 

att inte ha kvar personerna i landet och risken för att de fortsätter att begå 

brott här. Domstolen måste bedöma om det finns verkställighetshinder eller 

om personen kan utvisas utan risk för brott mot principen om non-

refoulement. Därmed görs vad som kan kallas en ”andra asylprövning”. Det 

blir här åter viktigt att skilja ”äkta” från ”falska” flyktingar, att särskilja vem 

som är berättigad till skydd och inte, vem som förtjänar prioritet och att inte 

sändas åter. Personer som tidigare passerat testet som riktiga flyktingar eller 

skyddsbehövande och tillerkänts denna status, ska nu omprövas på grund av 

att frågan aktualiseras av brottsligheten. De som inte längre bedöms leva upp 

till kraven för rätt till skydd kan utvisas, och skulle då kunna ses som rejected 

asylum seekers eller som återprövade flyktingar och skyddsbehövande som nu 

får avslag. I och med det kan samma problem uppstå som vid ”vanliga” asyl-
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prövningar där man ska bedöma om en person är i behov av skydd eller inte, 

och det finns risk att besluten fattas på felaktiga eller bristfälliga grunder.  

Utvisning på grund av brott kan också, utifrån de perspektiv som diskute-

rats ovan, betraktas som en av de praktiker och tekniker som på olika sätt 

skapar och manifesterar gränser, där gränskontroll alltmer kommit att handla 

om att fungera som filter för mobilitet och ickeönskade ”andra”. Gränserna 

mellan stater tycks alltmer relokaliseras och delokaliseras, där kontrollappa-

raten gradvis flyttas från den fysiska gränsen till nya arenor och tekniker. 

Kontroll av människors rörlighet skiftas både inåt och utåt, till exempel ge-

nom så kallade remote control tools och flyktingmottagande i ursprungsregi-

oner med syfte att reglera mobiliteten redan innan migranterna når gränsen. 

Ett annat exempel är migrationspolitikens ökande integrering i säkerhets-, 

handels- och utvecklingspolitik. Dagens gränser ingår i ett helt maskineri av 

teknologier för kontroll, med en myriad av teknologier, aktörer och kontroll-

stationer. Gränser markerar också skillnad, där gränsen i sig skapar olika 

grupper där vissa flöden släpps igenom och andra inte. Gränsen blir då det 

filter som separerar önskade flöden från oönskade, och kan fungera genom 

visumregimer, asylprocesser, biståndspolitik, tullbestämmelser etc. 

I en globaliserad värld där rörlighet är en åtrådd tillgång, där rörligheten 

är stratifierad och vissa migranter ses som hot (särskilt de kriminella 

”andra”), där gränsens roll förändrats och flyttats till nya arenor, kan utvis-

ning på grund av brott ses som en del i gränsens maskineri. Utvisning på 

grund av brott blir en av de arenor inom vilka gränsen upprätthålls territori-

ellt, mellan ”oss” och ”dem”, mellan de ”goda” och ”dåliga” främlingarna, 

mellan dem som förtjänar skydd och dem som inte förtjänar skydd, mellan 

önskade och oönskade migrantflöden. Utvisning på grund av brott kan därför 

också ses som en av de gränsstationer där de reformerbara icke-medborgarna 

skiljs ut från de icke reformerbara. 

Denna gränsstation har också sin personal – här arbetar gränsens väktare i 

form av gräsrotsbyråkrater som tar gestalt i domstolens aktörer och handläg-

gare inom Migrationsverket. Det är dessa byråkrater som genom sina dagliga 

beslut i frågor som rör utvisning på grund av brott sorterar medborgare från 

icke-medborgare, goda främlingar från dåliga, consenting från non-

consenting, the deservable från the undeservable. Och genom dessa otaliga 

beslut i enskilda fall tolkar, upprätthåller och skapar gräsrotsbyråkraterna ock-

så gränsens praktik, utlänningskontrollen, invandrings- och kriminalpolitiken.  

Gräsrotsbyråkraternas dagliga beslut kring frågan om utvisning sker ock-

så inom ramen för en samtidskontext som på olika sätt bestämmer deras 

handlingsutrymme. Det finns alltså en övergripande nivå som samspelar med 

byråkraternas alla handlingar och beslut. Det finns en lagstiftning att förhålla 

sig till, och det finns ett allmänt klimat och debatt kring invandring och 

brottslighet som på olika sätt kan tänkas influera gräsrotsbyråkraternas var-

dagsbeslut. 
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De lagstiftningsmässiga förutsättningarna för utvisning på grund av brott 

har emellertid inte förändrats så kraftigt under perioden 1973-2003. Den 

kanske viktigaste förändringen var just i restriktiv riktning, när man 1994 

sänkte kravet från ett års fängelse i straffskalan till fängelse över huvudtaget, 

och då man också öppnade för utvisning vid upprepade småbrott. Dessutom 

skulle fortsättningsvis gälla risk för återfall i brottslighet generellt sett, inte 

bara i liknande brottslighet.  

Inom invandrings-, asyl- och flyktingpolitiken, kan man sedan 1970-talet 

se en utveckling mot ökad restriktivitet när det gäller migration från länder 

utanför EU. Migrationen inom EU präglas tvärtom av en större öppenhet. 

Invandringsmönstren har under den studerade perioden förändrats från ar-

betskraftsinvandring till flykting- och anhöriginvandring med grupper från 

andra delar av världen än tidigare. Samtidigt finns ett fokus på vikten av att 

inkorporera och leva upp till de mänskliga rättigheterna. Vi har under de 

senaste åren också sett en omsvängning från det nollinvandringsideal som i 

mångt och mycket präglat tiden mellan 1970- och 1990-talet, eftersom Euro-

pa åter är i behov av arbetskraft. Under den period som studeras har dock 

migranter i ökande grad setts som hot, och migrationspolitiken har på många 

områden sekuritiserats och karaktäriserats av race to the bottom och externa-

lisering av åtgärder för att förhindra oönskad migration. De yttre gränserna 

kring EU har stärkts och man arbetar mot målet att skapa en EU-gemensam 

asyl- och invandringspolitik. 

Kriminalpolitiken har under samma period gått från ett 1960-tal med kri-

minalpolitiska ideal formade kring individualprevention och behandling, till 

ett 1990-tal med fokus på brottets straffvärde där brottsoffret gjort starkt 

intåg i politiken. Avvikare ses alltmer som riskfyllda populationer som ska 

hanteras, snarare än assimileras, behandlas eller integreras. Kriminalpoliti-

ken tycks gå mot exkludering av brottslingen med nya säkerhetsfängelser 

och ökande fångpopulationer, trots en sedan 1990-talets början på många 

områden vikande kriminalitetstrend. 

Även om inget enkelt eller direkt samband kan ses mellan områden som 

invandrings-, flykting- och kriminalpolitik och själva utvisningspraktiken, 

menar jag att de ändå är relevanta i relation till varandra. Detta har jag för-

sökt illustrera i figuren över balansakten. Domstolarna verkar inom ramen 

för ett samhällsklimat, och utför inte sin verksamhet i vakuum fritt från detta 

klimat. På samma gång skapas ju också själva klimatet genom gräsrotsbyrå-

kraternas beslut – där utvisningspraktiken kan sägas påverka en del av vilken 

invandrings- och kriminalpolitik som de facto skapas. En stor del av den 

dagliga makten över invandringspolitiken ligger därmed hos de enskilda 

beslutsfattarna (Lipsky, 1980; Schuck, 2000). 
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9.2 Utvisningspraktiken – några utvecklingslinjer 

Ett av avhandlingens syften var att studera själva utvisningspraktiken i tings-

rätt under perioden 1973-2003. Vad kan då sammanfattningsvis sägas om 

vad det är för en praktik som genom tingrättsdomarna skapats under de tre 

sista decennierna under 1900-talet? 

Allra först kan konstateras att det är en praktik som kraftigt skiljer sig åt 

mellan två grupper av utländska medborgare – dels de personer som genom 

sin folkbokföring och annan anknytning till landet uppnått en hög grad av 

denizenskap, dels de utländska medborgare som befann sig mera tillfälligt i 

landet då de begick brottet. I de olika analyser som gjorts har det visat sig att 

utvecklingen för de båda grupperna skiljer sig åt i många avseenden, och att 

det därför inte är meningsfullt att tala om en enda praktik vid utvisning på 

grund av brott. Utvecklingen över tid när det gäller hur många som utvisas, 

och detta antal i relation till hur många som döms för brott skiljer sig mellan 

folkbokförda och ej folkbokförda. Vilka typer av brott personerna utvisas för 

skiljer sig också åt, och därmed vilka typer av påföljder personerna fått och 

längden på straffen. 

Utvecklingen när det gäller antalet som utvisas är lättast att förstå när det 

gäller gruppen som var folkbokförda vid tiden för domen. Här följer antalet 

utvisade antalet folkbokförda utländska medborgare som lagförs för brott, 

och också antalet dömda totalt och antalet folkbokförda utländska medborga-

re i landet. Det tycks därmed som om utvisningspraktiken är en ”naturlig” 

följd av att en viss andel av de folkbokförda utländska medborgarna i landet 

begår brott av en viss svårighetsgrad och därmed blir aktuella för utvisning. 

Så är emellertid inte fallet för den grupp som inte var folkbokförda vid tiden 

för domen. I förhållande till antalet utländska medborgare som var i landet 

på tillfälligt besök och dömdes för brott, är det en allt större andel som också 

får domen förenad med utvisning. Utvisningspraktiken kan därmed för den-

na grupp inte förklaras av förändringar i hur många som döms för brott. An-

talsmässigt sjunker först antalet i denna grupp som utvisas fram till 1985 för 

att därefter öka relativt kraftigt under större delen av den återstående perio-

den, utan att detta har sin förklaring i fler dömda. Detta måste betraktas som 

ett centralt resultat i studien, och är ett faktum som inte kunnat förklaras 

utifrån de data som funnits tillgängliga här. De lagstiftningsförändringar som 

skett under perioden har här inte bedömts som så genomgripande att de kan 

ses som den huvudsakliga förklaringen till denna skillnad mellan folkbok-

fördas och ej folkbokfördas utveckling, och inte heller till varför de ej folk-

bokförda utvisas i allt högre grad i förhållande till antalet som döms. Utveck-

lingen skulle kunna ha sin förklaring i en förändrad brottslighet inom grup-

pen ej folkbokförda, där utländska medborgare på tillfälligt besök i så fall 

under perioden 1985-2003 begår allt grövre brott inom respektive brottstyp. I 

så fall skulle det kunna innebära att utvisning kan bli aktuellt för fler perso-

ner, utan att fler döms för brott. Om så är fallet har emellertid denna studie 
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inte kunnat svara på – mer än att de utländska medborgarna inte tycks öka 

sin överrepresentation i brottslighet, inte tycks öka sin andel inom de grövsta 

brottstyperna och att det inom gruppen inte heller tycks råda någon förskjut-

ning mot grövre brottstyper över tid, snarare tvärtom. Det behövs mer forsk-

ning för att vidare kunna belysa om ökningen av antalet som utvisas i grup-

pen ej folkbokförda ändå kan tillskrivas en grövre brottslighet inom gruppen, 

eller om utvisningspraktiken för denna grupp kan tillskrivas en allt hårdare 

praxis i domstolarna över tid, vilket framstår som en plausibel förklaring. 

Utvisningsinstrumentet är utifrån det faktum att allt fler ej folkbokförda 

utvisas för brott sedan 1985, en åtgärd som i ökande grad handlar om perso-

ner på tillfälligt besök i Sverige. De folkbokförda är totalt sett en mindre 

grupp bland de utvisade, och en grupp vars andel också minskat över tid från 

omkring hälften av de utvisade till ungefär en tiondel. När man talar om 

utvisning på grund av brott, talar man därmed också i stor utsträckning om 

olika populationer beroende på när i tid fokus ligger. Under 1970-talet hand-

lade utvisningspraktiken till ungefär lika stora delar om folkbokförda perso-

ner som om tillfälliga besökare, medan den i början av 2000-talet till allra 

största delen är en praktik som berör utländska medborgare utan permanent 

vistelse i landet. Att utvisningspraktiken handlar om olika populationer över 

tid, gäller även vilka länder de utvisade kommer från och därmed utvisas till. 

Här finns emellertid inga data för den grupp som var här på tillfälligt besök, 

och det är därför svårt att uttala sig om förändringar inom denna grupp. Men 

när det gäller gruppen som var folkbokförda, har sammansättningen av med-

borgarskap förändrats på liknande sätt som invandringen till Sverige skiftat 

karaktär. I periodens början var en stor del av de utvisade personer från Nor-

den och övriga europeiska länder som var med i EU 2003. I periodens slut 

dominerar istället personer från länder i övriga Syd- och Östeuropa, från 

Mellanöstern och från Afrika söder om Sahara. Även ur denna aspekt fram-

står utvisningspraktiken inom gruppen folkbokförda som ”naturlig” med 

tanke på förändrade invandringsmönster och att en viss andel av de utländs-

ka medborgare som vistats permanent i Sverige begår brott och då också 

utvisas – en andel som inte förändras över tid i relation till respektive grupp 

av utländska medborgare från olika regioner.  

I och med att utvisning på grund av brott inom gruppen folkbokförda för-

ändrats från att handla om personer från i första hand nordiska och 

”EU2003-europeiska” länder till att bli en praktik som främst handlar om 

personer från nya invandringsgrupper, innebär det också att utvisningsin-

strumentet i allt högre grad drabbar personer från länder där det finns pro-

blem med efterlevnad av mänskliga rättigheter, med krig och andra konflik-

ter. Det innebär att det finns risk för att utvisningspraktiken, åtminstone när 

det gäller de folkbokförda personerna, ur ett MR-perspektiv kan antas vara 

mer problematisk i början av 2000-talet än under 1970-talet. Frågor om 

eventuella verkställighetshinder och MR-problem vid påtvingat återsändande 

torde generellt sett vara mer aktuella när de utvisade i högre grad kommer 
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från flyktingproducerande länder och regioner än om de utvisas till länder i 

Norden och Västeuropa. När det gäller gruppen som var i Sverige på tillfäl-

ligt besök har det som sagt inte varit möjligt att här kartlägga medborgar-

skap. Frågan om utvisningspraktiken förändrats i det avseendet även för 

denna grupp får lämnas för vidare studium i andra sammanhang. 

Praktiken kring utvisning på grund av brott är vidare en praktik där grup-

pen som var här på tillfälligt besök utvisas för andelsmässigt ungefär samma 

brottstyper över tid, men i allt större antal, medan de folkbokförda över tid 

utvisats för allt grövre brottstyper och en minskad andel stöld- och till-

greppsbrott. Man skulle därmed kunna fråga sig om utvisningspraktiken 

även i detta avseende har två riktningar. Å ena sidan en allt mildare praktik 

när det gäller folkbokförda eftersom utvisningarna i denna grupp förenats 

med allt grövre brott och det därmed skulle kunna vara så att det krävs allt 

grövre brottslighet i denna grupp för att utvisning ska komma ifråga. Å andra 

sidan en allt hårdare praktik när det gäller personer på tillfälligt besök, där 

gruppen inte tycks utvisas för grövre typer av brott, utan endast i allt större 

antal både i absoluta tal och andelsmässigt i relation till antal dömda. Om så 

är fallet, hänger detta i så fall ihop med en ökad uppdelning i vår syn på 

”goda” eller reformerbara utländska medborgare som begår brott och sådana 

som ses som ”dåliga” eller oförbätterliga? De folkbokförda skulle i så fall 

möjligen ses som mer reformerbara, som denizens med möjligheter till för-

ändring och ett laglydigt liv, medan personer som är här på tillfälligt besök i 

högre grad förknippas med ”de andra”, de som utnyttjar ”oss” eller främ-

lingen som utgör en fara och därmed också med rätta utvisas. Naturligtvis 

finns det många faktorer som kan spela in i bedömningarna och påverka 

utvecklingen, och dessa frågor får lämnas vid att just vara frågor i denna stu-

die. Vad som dock kan konstateras är att utvisningspraktiken är komplex och 

tycks dra åt olika håll för olika grupper, där enkla mönster är svåra att urskilja 

och mer forskning krävs för att bättre kunna besvara frågor som dessa. 

Den praktik kring utvisning som skapats genom lagföringar i tingsrätt är 

en praktik där även mycket unga personer utvisas på grund av brott – om än 

få i relation till samtliga som utvisats. Det finns 202 fall där personer under 

18 år utvisats på grund av brottslighet. De allra flesta tillhörde gruppen som 

inte hade sin permanenta vistelse i Sverige och alltså inte var folkbokförda här. 

Bland de endast 29 ungdomar som var folkbokförda utvisades de flesta till 

Finland och andra europeiska länder. Det finns dock också några fall där ung-

domarna utvisats till exempelvis Irak, Somalia, Iran och DR Kongo, och där 

det kan ha funnits större betänkligheter angående MR-aspekter på utvisningen. 

Praktiken kring utvisning på grund av brott är, när det gäller gruppen som 

var folkbokförda vid tiden för domen, också en praktik som i många fall 

riktas mot personer som under flera eller många års tid haft sin permanenta 

vistelse i Sverige. I de fallen är det därmed en praktik som skapar nya mi-

granter – personer som med tvång förflyttas dit de anses ”höra hemma” trots 

flera års permanent vistelse i Sverige, ett land där de under åren kanske har 
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skapat familjeband, och har barn, bostad och kanske arbete. Det är en praktik 

som skapar skillnad mellan medborgare och denizens, där frågan om att 

”höra hemma” inte är slutgiltigt ”avgjord” förrän personen förvärvat ett 

svenskt medborgarskap och därmed fått tillhörighet till en ny suverän. 

Slutligen vill jag också lyfta det faktum att utvisningspraktiken också är 

en praktik som till sin största utsträckning visat sig handla om män. I likhet 

med brottsligheten i stort, där män i de flesta fall är i majoritet bland gär-

ningspersonerna, är också utvisningspraktiken något som främst drabbar 

män. Jag har i denna avhandling inte lyft olika tänkbara genusperspektiv på 

utvisningsfrågan utan har valt att begränsa mig till att diskutera utvisning 

mer generellt och utifrån frågan om mänskliga rättigheter och personernas 

eventuella skyddsbehov. Det är dock viktigt och nödvändigt att i vidare 

forskning belysa frågan om utvisning på grund av brott även ur genusteore-

tiska perspektiv. En sådan analys skulle kunna kasta ytterligare ljus över 

frågan om vad utvisning på grund av brott ”är” och vilken roll företeelsen 

har i vårt samhälle. Vår syn på vem som förtjänar att utvisas, vem som är 

reformerbar, vem som ses som ett hot eller tillhörande en riskpopulation, 

vem som kan anses ha stark anknytning och på vilka grunder, vem som be-

höver skydd, vem som kan utvisas utan konflikter med barnets bästa, och 

bilden av den kriminelle ”andre”, hänger säkerligen starkt samman med olika 

föreställningar kring genus, vilka därmed också påverkar hur praktiken kring 

utvisning på grund av brott kommit att se ut. De aspekter på utvisningsfrågan 

som varit möjliga att belysa i den här studien, skulle alltså kunna utvecklas och 

fördjupas genom att vidga analysen mot ett genusteoretiskt fält. 

9.3 Balansakten revisited 

Avhandlingen tog också sin avstamp i vad jag valt att kalla en balansakt 

mellan rättighets- och kontrollpolitik. Denna balansakt kommer till uttryck 

på olika sätt när det gäller utvisningsfrågan, exempelvis utifrån ett MR-

perspektiv på återsändande med tvång. Den blir också tydlig när det gäller en 

specifik grupp bland dem som utvisas, nämligen personer som vid tiden för 

domen hade uppehållstillstånd grundat på olika former av skyddsskäl. I av-

handlingen har jag enbart studerat den ena sidan av balansakten; de fall där 

personerna faktiskt fick en dom förenad med utvisning trots tidigare skydds-

behov. Någon egentlig studie av balansaktens ”utfall” är det alltså inte fråga 

om, men det finns ändå möjlighet att säga något om hur rättighetspolitiken 

kontra kontrollpolitiken kommer till uttryck i de domar som studerats. Det 

gäller då främst ur aspekten om eventuella verkställighetshinder diskuteras i 

domen och på vilket sätt utvisningen motiveras.  

När det gäller kontrollpolitiken finns i de studerade domarna inga längre 

utläggningar om skyddet av nationell säkerhet eller av det svenska samhället. 

När utvisningen motiveras, vilket sker i de flesta domar, görs det ofta kort-
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fattat utifrån lagstiftningens krav på vad som ska uppfyllas för att utvisning 

ska komma ifråga – främst utifrån antingen återfallsrisk eller utifrån brottets 

grovhet. Dessa motiveringar menar jag kan ses som ett sätt på vilket kon-

trollpolitiken manifesteras och uttrycks. Kontrollpolitiken är därmed ständigt 

närvarande utan att någonsin formuleras utförligt. Det förekommer också 

formuleringar om att det vore en fara för allmän ordning och säkerhet om 

personen fick stanna kvar, eller att personen genom brottsligheten satt sig 

över samhällets värderingar eller visat sig ovillig att anpassa sig till det 

svenska samhället. Sådana formuleringar visar också på den kontrollpolitiska 

aspekten i domarna. Mot denna kontrollpolitiks ständiga men relativt outta-

lade närvaro, ställs frågan om mänskliga rättigheter och personernas eventu-

ella fortsatta skyddsbehov.  

När det gäller rättighetspolitiken, måste den betraktas som frånvarande i 

de studerade domarnas resonemang. De flesta domarna saknar över huvud-

taget resonemang kring eventuella risker för den dömde angående eventuella 

verkställighetshinder, trots att samtliga fall som studerats rör personer med 

status som konventionsflykting eller annan skyddsbehövande vid tiden för 

domen. I den minoritet fall där verkställighetshinder på något sätt nämns 

eller diskuteras, är denna diskussion i många fall mycket kortfattad och in-

skränker sig ofta till att endast med någon rad i domen beröra att personen 

anser sig riskera förföljelse eller avrättning vid en utvisning – något som 

sedan inte kommenteras vidare, diskuteras eller sätts i relation till ”nödvän-

digheten” av att personen inte får stanna kvar i landet. I andra fall lämnas 

Migrationsverkets yttrande som svar på påståendena om verkställighetshin-

der, och ytterligare motiveringar till utvisningen tycks inte anses nödvändi-

ga. Det är dock inte i alla fall där domstolen inhämtat något yttrande till 

hjälp för att göra bedömningen av om det finns verkställighetshinder eller 

inte. I de fallen har domstolen gjort en egen bedömning av personens 

skyddsbehov och eventuella flyktingskap, även om denna bedömning inte 

diskuteras i domen i någon nämnvärd utsträckning (endast i 4 av 34 fall där 

inget yttrande inhämtats). Frågan är vilket underlag och kompetens tingsrät-

ten då kan ha haft för att göra denna ”andra asylprövning” och vilka möjlig-

heter man har att korrekt bedöma situationen i personens hemland och vilka 

risker just denna individ kan tänkas löpa vid ett återsändande.  

Problematiska framstår även de fall där domstolen visserligen inhämtat 

yttrande från Migrationsverket, men utvisat personen trots att det i yttrandet 

sägs att det finns verkställighetshinder, där yttrandets konklusion är svår att 

tolka eller där verket säger att de inte kan bedöma frågan om verkställighets-

hinder. Här har alltså den myndighet som kan antas besitta den största kom-

petensen när det gäller att bedöma en individs eventuella skyddsbehov sagt 

att ett sådant fortsatt finns eller inte kan bedömas, men domstolen har valt att 

inte följa yttrandet utan har utvisat personen ändå. I de fallen diskuteras vis-

serligen oftast frågan om verkställighetshinder i domen, och utvisningen 

motiveras enligt tingsrätten av faktorer som att personen inte är trovärdig i 
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sina anspråk på behov av skydd eller tidigare politisk aktivitet, att personen 

inte kan anses i behov av skydd eftersom hon eller han besökt hemlandet 

(om än på falska papper eller med resedokument som flykting) eller att brot-

tet är så grovt att utvisningen motiveras trots flyktingskapet. I samtliga av 

dessa fall skulle man kunna säga att tingsrätten gör bedömningen att de ris-

ker som personen kan tänkas löpa inte är så allvarliga att de når upp till det 

absoluta kravet på non-refoulement, även om det aldrig uttrycks på det sättet 

i någon dom. 

Tuitt påpekar att principen om non-refoulement ska följas även innan en 

person blivit erkänd som konventionsflykting, eftersom det annars inte skul-

le finnas någon säkerhetsmarginal i de fall där personer fått avslag på sin 

asylansökan på felaktiga grunder (Tuitt, 1996:107). Rimligen bör principen 

också följas även om man fråntagits sitt flyktingskap, eftersom förbudet 

enligt CAT:s artikel 3 och och Europakonventionens 3:e artikel är absolut 

och inte bara begränsas till personer som fått konventionsflyktingstatus er-

känd. I många av de fall som studerats här har personens flyktingstatus i och 

med rättegången återkallats. I många fall påpekas också särskilt att personen 

inte har flyktingstatus utan fått stanna på annan skyddsgrund, som de facto-

flykting eller krigsvägrare eller skyddsbehövande i övrigt. Visserligen har 

konventionsflyktingar ett starkare skydd mot utvisning än andra skyddsbe-

hövande i den svenska lagstiftningen, och domstolen tycks i dessa fall anse 

att frågan om hinder mot verkställighet är tillgodosedd eftersom personen 

inte (längre) är konventionsflykting. Men mot bakgrund av principen om 

non-refoulements absoluta karaktär skulle man kunna argumentera för att 

frågan om eventuella verkställighetshinder kan vara väl så aktuell även för 

personer som fått stanna på andra skyddsgrunder. När skyddsgrunderna de 

factoflykting och krigsvägrare togs bort 1997, menade man dessutom i pro-

positionen att många av dessa personer redan tidigare borde ha bedömts som 

konventionsflyktingar och åtminstone framgent skulle en stor del av dem 

falla in under konventionsflyktingstatus (se Prop. 1996/97:25, sid. 98f). 

Eftersom personerna i denna grupp kommer från länder som i stor ut-

sträckning präglats av krig och konflikter och dålig efterlevnad av mänskliga 

rättigheter – faktorer som gjorde att personen tidigare fått skydd i Sverige – 

återsänds de i och med utvisningen till samma länder. Och även om domsto-

len gjort bedömningen att de inte längre är i behov av skydd, kan man mot 

bakgrund av det sätt på vilket denna andra asylprövning tycks gå till (anting-

en genom kortfattade yttranden från Migrationsverket eller genom en egen 

bedömning av tingsrätten, som oftast inte uttalas i domen) ställa sig frågan 

med vilken säkerhet denna bedömning görs och med vilken säkerhet man 

kan säga att återsändandet både i själva beslutsgrunden, under återsändande-

processen och när personen väl återkommit till hemlandet, skett i enlighet 

med mänskliga rättigheter. 

I två fall i materialet påtalar Migrationsverket det faktum att det gått så 

lång tid sedan personen hörts om sina skäl angående skyddsbehovet att man 
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inte kan bedöma frågan om verkställighetshinder. Fallen pekar som tidigare 

nämnts på ett problem som rimligen måste finnas i fler än dessa två fall. I 

många fall hade personerna vistats i Sverige i många år innan de begick brot-

tet och fick domen förenad med utvisning, och i de flesta fall tycks Migra-

tionsverket basera sin bedömning av om det finns verkställighetshinder dels 

på de kända uppgifterna i ärendet, dels på den situation som nu råder i per-

sonens hemland och om man normalt mot bakgrund av de omständigheter 

personen tidigare åberopat numera brukar bevilja uppehållstillstånd som 

flykting eller annan skyddsbehövande.  De yttranden som sedan lämnas till 

domstolen är mycket kortfattade och likartade, i många fall identiska, till sitt 

innehåll. Det gör att det blir mycket lite information för domstolen att bygga 

sitt beslut på, vilket också reser frågan om på vilka grunder denna ”andra 

asylprövning” sker.  

9.4 Kollisioner och maktrelationer 

Utifrån studiens analys av domar vill jag återvända till Lipsky och Johans-

sons diskussion kring gräsrotsbyråkrater. Lipsky (1980) pekar på att diskre-

tionsutrymmet för gräsrotsbyråkraterna, när de ska fatta beslut i enskilda fall, 

måste vara relativt stort eftersom de situationer som de ska hantera är så pass 

komplexa att de inte på ett enkelt sätt kan reduceras till förutbestämda mallar 

om hur besluten ska se ut. Johansson (1992) talar om att människan måste 

anpassas till organisationen, då ingen organisation kan behandla en ”hel” 

människa. Byråkraten kan bara ta hänsyn till de delar och aspekter av perso-

nens liv och situation som är relevant för uppgiften, och människan måste 

därmed omvandlas till en form som passar organisationen. Men om nu detta 

är ett byråkratiskt ideal så möter ändå byråkraten i sitt arbete just en ”hel” 

människa och ställs därför inför komplicerade och dynamiska situationer, 

där handlingsutrymme måste finnas (Johansson, 1992). 

Processen kring utvisningsfrågan definieras av sina egna regler och krav 

och den lagstiftning som processen går ut på att tillämpa. De fall som stude-

ras här representerar hela livsteman och en rad mänskliga omständigheter 

som i och med domstolsprocessen måste översättas till de förutsättningar 

som ges i lagstiftningen. Personernas liv och situation måste reduceras till 

den mall som organisationen tillhandahåller, där olika aspekter av personens 

liv ska omvandlas till omständigheter som kan tolkas in under regler för vad 

som kan betraktas som synnerliga eller särskilda skäl för eller emot en utvis-

ning. Endast vissa aspekter av personens liv blir då relevanta. 

Detta är en aspekt som blir ytterst tydlig vid läsningen av domarna, där 

det livsöde som ibland framskymtar krockar med den mall i vilket detta öde 

måste passas in. Här finns beskrivningar kring personens bakgrund, tidigare 

skyddsbehov, rädsla för ny förföljelse och livssituation i Sverige. Tidigare 

upplevelser och svårigheter i livet rullas upp, som traumatisering till följd av 
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tortyr och flykt, stora personliga förluster av identitet, familj, barn, hem, 

arbete och land etc., missbruksproblematik, hemlöshet och psykisk sjukdom 

– faktorer som antagligen också kan ses som bidragande orsaker till den 

kriminalitet som personen nu döms för. I bjärt kontrast står sakligheten och 

de kortfattade torra konstaterandena i motiveringarna till utvisningen och 

yttrandenas formuleringar. Livsödets alla element måste reduceras så att 

endast de delar som kan omfattas av lagstiftningens olika begrepp, villkor 

och teman återstår, och så att dessa element därmed kan värderas i förhållan-

de till frågan om utvisning och hanteras inom gräsrotsbyråkraternas hand-

lingsutrymme. Och även om gräsrotsbyråkraterna har ett visst handlingsut-

rymme att ta hänsyn till alla dessa aspekter, är detta utrymme begränsat ef-

tersom ”hela” människan aldrig kan få plats i en sådan process. Konsekven-

sen blir att man ibland studsar över det sätt på vilket dessa människoöden 

reduceras till korta konstateranden om att personen inte kan anses trovärdig, 

inte kan undgå utvisning eller helt enkelt bör utvisas. 

Detta för oss också in på en annan aspekt av relationen mellan den utvisa-

de som klient och gräsrotsbyråkraten. Lipsky och Johansson pekar båda på 

det faktum att denna relation i sig innebär ett ojämlikt maktförhållande. By-

råkratens handlingar och beslut får i de fall som studeras här livsavgörande 

betydelse för klienten, vilket inte gäller omvänt. Det är ett maktförhållande 

som alltså strukturerar människors liv och möjligheter (Lipsky, 1980). Den-

na maktrelation mellan personen som utvisas och gräsrotsbyråkraterna i form 

av domstolen och Migrationsverkets handläggare blir tydlig vid läsningen av 

domarna. Det gäller exempelvis alla de fall där den utvisades trovärdighet 

ifrågasätts på olika sätt och tingsrätten menar att hon eller han måste över-

driva sin rädsla, borde ha berättat om tortyr tidigare om den nu ska anses ha 

ägt rum, att personerna inte borde kunna ha besökt hemlandet om de verkli-

gen behövde skydd, att personerna saknar vilja att anpassa sig till det svens-

ka samhället eller att det visserligen kan finnas risker men att dessa inte kan 

anses som så farliga att de är ett hinder mot utvisning. Tingsrätten påtalar att 

personer inte kan anses mäktiga någon politisk aktivism, och värderar den 

demokratiska utvecklingen i Iran – utan att presentera vad dessa bedömning-

ar kan tänkas grundas på. Domstolen har därmed makt att avgöra om perso-

nen är en ”riktig” flykting eller inte.  

Ibland hamnar också personerna i kläm mellan myndigheter, som i fallet 

där beslut i ett överklagande om återkallande av flyktingstatus inte fattats på 

ett och ett halvt år – ett faktum som sedan blir till personens nackdel i rätte-

gången där man inte tar hänsyn till att frågan ännu inte är avgjord. Själva 

frånvaron av riskdiskussion över huvudtaget, och de aspekter som diskutera-

des ovan under 9.3 kan också ses som uttryck för detta ojämlika maktförhål-

lande – ett maktförhållande som med fördel skulle kunna studeras vidare 

med exempelvis deltagande observation av samspelet mellan gräsrotsbyråkrat 

och klient. En sådan infallsvinkel skulle säkerligen bidra med ytterligare per-

spektiv på denna maktrelation och dess betydelse för utvisningspraktiken. 
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Här finns också anledning att koppla tillbaka till utvisningens gränsska-

pande funktion och den funktion av att skapa goda medborgare som Chan 

(2005) talar om när det gäller utvisning på grund av brott. Hotet om utvis-

ning och gräsrotsbyråkraternas möjligheter att låta en person bli utvisad eller 

inte, är enligt Chan en process av att skapa goda medborgare. Alla de perso-

ner som förekommer i denna studie, är sådana som inte ansetts reformerbara, 

eller ”goda”, eftersom de utvisats. Syns då detta i domarna, finns det tecken 

på synen på utvisningen som en följd av en misslyckad självreglering? Jag 

menar att det gör det, i uttalanden om att personen inte velat eller saknar 

förmåga att anpassa sig till det svenska samhället, att han eller hon satt sig 

över samhällets värderingar, att det vore en fara för allmän ordning och sä-

kerhet att låta personen stanna kvar. Motiveringen av utvisningen som en 

följd av risk för återfall i brott är ett sätt att se på personen som att hon eller 

han saknar förmåga att anpassa sig till ett laglydigt eller ordnat liv. Dessa 

personer är alltså alla non-consenting, icke önskvärda utländska medborgare. 

En god immigrant anpassar sig, och är personen inkapabel till självreglering 

i denna riktning kan/ska han eller hon utvisas. Det finns i detta sammanhang 

anledning att fundera över vid vilken punkt samhället bör börja ta ansvar 

även för de mindre lyckade individerna, personer som kan ha bott många år i 

Sverige och vars brottslighet i vissa avseenden hänger starkt samman med 

just vårt eget samhälles mekanismer?  

De yttranden som studerats här är i de allra flesta fall mycket kortfattade 

och likartade i form och innehåll. Ofta är formuleringarna identiska och så 

allmänna att de fungerar för olika personer som kan komma från helt olika 

länder. I ett par fall i materialet påtalas detta antingen av rätten eller av ad-

vokaten, och i det senare fallet efterlyses en grundligare utredning som mer 

tar fasta på just den aktuelle individens situation. En asylprövning ska som 

tidigare nämnts baseras på om personen känner välgrundad fruktan för för-

följelse och rimligen borde även denna ”andra asylprövning” grunda sig i en 

sådan bedömning.  

Tuitt (1996) menar dock att beslutande myndigheter i ökande grad över-

ger individuella bedömningar av om en person hyser välgrundad fruktan för 

förföljelse, och istället använder sig av mer gruppbaserade bedömningar där 

fokus ligger på situationen i det land från vilket personen söker asyl. Flyk-

tingen är därmed i minskande grad själv med och påverkar beslutet om fruk-

tan är välgrundad.  
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[D]etermining authorities are increasingly abandoning individualistic case-
by-case inquiry into the well-founded fear in favour of group determinations 
which focus primarily on the country from which asylum is sought. Within 
such inquiries the refugee has little or no visibility, first because she is unable 
effectively to challenge or contradict the evidence in most cases and second, 
where she seeks to challenge the evidence, refugee evidence is accorded low 
weight (Tuitt, 1996:85f). 

I de domar som studerats här framstår just bedömningen i yttrandena som 

baserad på en allmän ståndpunkt om situationen i personens hemland, och på 

gamla handlingar i ärendet från en asylprövning som kan ha ägt rum flera år 

tidigare. Yttrandena är också mycket likartade för olika personer, och perso-

nen tycks i de allra flesta fall inte själv medverka då Migrationsverket be-

dömer frågan om personen fortfarande har skyddsbehov. Utifrån detta fram-

står Tuitts påpekande som både relevant och oroande ut ett MR-perspektiv 

på utvisning på grund av brott. 
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ENGLISH SUMMARY 

By comparison with other research in areas such as immigration and crime 

policy, relatively little research has focused on the issue of deportation as a 

result of criminal activity. Much more attention has been directed at some of 

the other ways in which people are expelled from a given country or forcibly 

relocated – such as ethnic cleansing, large population movements and situa-

tions involving people being coerced into forcible political exile. The various 

forms of deportation and refusal of entry at a country‟s borders are viewed as 

being more natural, because they are embedded in our administrative sys-

tems and thus “strike us as less remarkable” (Walters, 2002:266). In contrast 

to this view, this study examines the deportation of individuals as a result of 

their involvement in criminal activity as something more than simply a “neu-

tral” administrative practice. It is in fact a highly political phenomenon and 

constitutes part of a much broader set of strategies that are employed to con-

trol populations and their mobility. 

To begin with I would also like to focus on what may be viewed as some-

thing of a balancing act involving two partially contradictory goals for a 

state such as Sweden, which desires to be a democracy governed by the rule 

of law, and which has ratified international conventions on amongst other 

things human rights and the protection of refugees. The first of these goals is 

that of combating crime and the state‟s interest in not allowing foreign na-

tionals who commit criminal offences to remain in the country. The other 

goal relates to the state‟s responsibility to protect people who are refugees 

and in need of asylum. These two goals sometimes come into conflict with 

one another, a conflict that becomes very clear in relation to the issue of 

deportation as a result of criminal activity. In this situation, the question of 

how the individual‟s need for protection is weighed against the state‟s “need 

for protection” becomes a central one. This balancing act may be viewed as 

involving two political spheres; control policy and human rights policy, with 

the national interest being weighed against the protection of human rights.  

An additional axis cuts through this balancing act in the form of what may 

be described as a relationship between two fields, the one of which consists 

in the overarching context surrounding immigration policy, asylum policy, 

crime policy and the legislation relating to deportation as a result of criminal 

activity; the other field exists at the micro-level and relates to the social prac-

tice associated specifically with the instrument of deportation itself. There is 

an interaction between these two fields whereby the processes occurring at the 
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level of the overarching context have affected the practices associated with 

deportation as a result of criminal activity during the period examined in the 

study, while at the same time, deportation practice has also had an impact on 

the way the content of the overarching context has developed over time.  

The objectives of the study 

The study has three central objectives. The first objective is that of discuss-

ing and locating deportation as a result of criminal activity in relation to five 

different perspectives: deportation as the control of aliens, deportation as pun-

ishment and the spatial separation of criminal “others”, deportation as migra-

tory movement and forcible repatriation, deportation in relation to human 

rights and as a “second asylum hearing” and deportation as border practice.105  

The second objective of the study is to examine how the “micro-level 

practice” of deportation as a result of criminal activity has been applied in 

Swedish county courts during the period between 1973 and 2003. This part 

of the study is based on all county court judgements passed during the period 

which included the issuance of a deportation order, covering a total of ap-

proximately 14,500 court convictions. This population was studied on the 

basis of a number of relevant variables relating to criminality, time spent in 

Sweden and citizenship, and also by examining possible changes within the 

group of deportees over time.  

The third objective of the study is that of examining how the balancing 

act described above between human rights policy and control policy mani-

fests itself in relation to the issue of the balance between on the one hand the 

criminality of those sentenced to deportation and on the other their need for 

protection. The objective here has been to study the reasoning of the court in 

relation to possible impediments to the enforcement of a deportation, and the 

reasons cited in the opinion issued by the Swedish Migration Board in sup-

port of the deportation of the individual in question. In order to study this 

issue, a special group was isolated from the remainder of the population. 

This group comprises the 217 judgements relating to individuals who had 

refugee status or residency permits based on other protection grounds at the 

time of the court judgement, such as being de facto refugees, war refusers, 

quota refugees or otherwise being in need of international protection. 

                               
105 This attempt at locating and discussing what deportation as a result of criminal activity 
“is”, makes no claim to be exhaustive nor to cover all the perspectives from which deportation 
as a result of criminal activity can be viewed. There are undoubtedly other possible view-
points. These however are the perspectives that I have found to be both central and also rele-
vant to the other two main objectives of the study. 
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Requirements for deportation as a result of criminal activity 

A foreign citizen can be deported as a result of criminal activity if he or she 

is convicted of an offence whose sanctioning scale includes a prison term, or 

if a court sets aside a suspended sentence or probation. As regards the sanc-

tioning tariff, until 1994 deportation could only be considered in relation to 

offences that could result in a prison term of at least one year. From 1994 

onwards, deportation has been possible for an offence whose sanctioning 

scale includes any form of prison term. The individual in question must 

however be sentenced to a harsher sentence than a fine. In addition, there 

must either be a risk for continued criminality, or the offence, as regards the 

injury, danger or violation involved for individual or public interests, must 

be so serious that the individual should not be allowed to remain in Sweden. 

Until 1994, the requirement focusing on the risk for continued criminality 

specified a risk for relapse into similar criminality. This was changed in 

1994 to instead specify a risk for any form of continued criminality. 

Since 1989, courts have been required in connection with their examina-

tion of the deportation question, to consider possible impediments to the 

enforcement of a deportation, such as the individual being at risk of the 

death penalty, corporal punishment, torture or persecution if he or she is 

deported. If the court may assume that such impediments exist, it is required 

to obtain an opinion on the issue from Swedish Migration Board. A deporta-

tion may never be executed to a country in which there is reason to believe 

that the alien in question would be at risk of the death penalty, corporal pun-

ishment, torture or any other inhuman or degrading treatment or punishment, 

irrespective of whether the individual could be excluded from the protection 

associated with his or her refugee status as a result of involvement in crime 

or other circumstances. This has its basis in the provisions of the UN Con-

vention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (CAT) and in the European Convention on Human Rights.  

A deportation decision due to criminal activity is to contain a prohibition 

against the individual returning to Sweden, either during a certain period of 

time or indefinitely. Since 2001, Sweden has been part of the Schengen co-

operation. When such a prohibition against returning to Sweden is issued, an 

alert relating to the individual will also therefore be registered in the Schen-

gen joint information system. This means that such a prohibition also ex-

tends to travel in every other country in the Schengen area (Wikrén & San-

desjö, 2002:249). 

Immigration and crime policy 1970-2000  

Within the field of immigration, asylum and refugee policy, a trend can be 

discerned since the 1970s towards an increased level of restrictiveness in 

relation to migration from countries outside the EU. Migration within the EU 
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has by contrast become characterised by increased openness. During the 

period examined in the study, the pattern of immigration has shifted from 

labour power immigration to refugee and family reunification immigration 

comprising groups from different parts of the world than was previously the 

case. At the same time there is a focus on the importance of incorporating 

and living up to the demands associated with satisfying human rights consid-

erations. Over recent years there has also been a shift from the zero-

immigration ideal that was largely characteristic of the period between the 

1970s and the 1990s, since Europe is once again in need of labour power. 

During the period examined in the study, however, migrants have increas-

ingly come to be viewed as constituting a threat, and migration policy has in 

many areas become securitised and characterised by what has been referred 

to as a race to the bottom and the externalisation of measures to prevent un-

desirable migration. The external borders surrounding the EU have been 

strengthened, joint identification systems such as Eurodac have been intro-

duced, and work is being conducted to create a common EU-asylum and 

immigration policy. 

During this same period, crime policy has moved from a crime policy 

ideal which during the 1960s was based around individual prevention and 

treatment, to that of the 1990s, with its focus on the penal value of the crimi-

nal act, and with the crime victim making a powerful entrance into the policy 

arena. Deviants are viewed increasingly as risky populations that must be 

dealt with, rather than assimilated, integrated or given treatment. Crime pol-

icy appears to be moving towards the exclusion of the criminal, with new 

high-security prisons and growing prison populations despite declining 

crime trends in many areas since the beginning of the 1990s. 

The legislative conditions affecting deportation as a result of criminal ac-

tivity have not however changed so much during the period 1973-2003. Per-

haps the most important change had a restrictive focus, when the require-

ment of having a prison term of at least one year in the sanctioning scale was 

reduced to instead cover any form of prison term in 1994, at which time it 

also became possible to deport individuals in connection with repeat minor 

offending. In addition, the decision to deport would thereafter be taken in 

consideration of the risk for subsequent reoffending generally, and not only 

the risk for a subsequent  relapse into the same type of criminality. 

 

Deportation as a result of criminal activity – five perspectives 

Deportation as alien control 

Deportation as a result of criminal activity is a measure that only foreign 

citizens can be subjected to. Thus the phenomenon is in itself built on the 

existence of two different bodies of legislation relating to the sanctioning of 
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criminality, based on the citizenship of the individual in question. Even if 

this has not always been the case historically, the measure is today exclu-

sively applied to non-citizens – persons who thus “belong” to another sover-

eign and who, when they fail to follow the laws and regulations of Sweden, 

can/should/shall be restored to their rightful sovereign. Thus the instrument 

of deportation functions as part of the Swedish system of alien control and as 

part of the system that the state employs to control non-citizens and their 

mobility. As a form of alien control, deportation as a result of criminal activ-

ity may be located in an intra-state arena as a form of internal alien control 

that is activated when the individual is already in the country and engages in 

crime. It is a type of alien control that is primarily focused on specific indi-

viduals whose presence in the country is undesirable – irrespective of any 

other circumstances affecting the possibilities of  receiving immigrants into 

the country. Viewed from the standpoint of different phases of alien control, 

deportation as a result of criminal activity constitutes a form of returning or 

repatriation policy. Over the past few decades, alien control has in general 

become increasingly externalised in relation to its traditional arenas on the 

border, and is increasingly conducted both within the country and by means 

of measures focused on the countries of origin in order to prevent undesir-

able individuals making their way to Sweden in the first place. If alien con-

trol appears increasingly to be about “policing at a distance” (Bigo, 2005), 

deportation as a result of criminal activity might perhaps be viewed as an 

instrument for policing to a distance. 

Deportation as punishment and the spatial separation of criminal  

“others” 

Deportation as a result of criminal activity constitutes a type of alien control 

that is activated in a very specific situation – i.e. when the foreign citizen 

commits an offence of a specified level of seriousness. The deportation in-

strument, even though it is not a penal sanction according to the legislation, 

may nonetheless be viewed as a punishment for crime which is intended to 

spatially separate the criminal non-citizen from, and thus prevent him or her 

committing further offences in, Sweden. One of the most important roles 

played by deportation as a response to crime thus relates to its incapacitation 

effects, whereby an individual is prevented from residing in a certain terri-

tory for a certain number of years, or for the rest of his or her life.  

Since it prevents people from residing within a certain territory, the de-

portation instrument is also a means of making undesirable “others” invisi-

ble, and of immobilising and reterritorialising them. In a time when mobility 

and freedom are highly valued, imprisonment and immobilisation are appro-

priate forms of punishment. If the prisons are becoming arenas of separation 

in an exclusory, risk-management society, deportation may come even closer 

to the ideal of the complete isolation and separation of risk populations. The 

separation and exclusion associated with deportation involve locking out 
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those concerned rather than locking them in, however. Deportation functions 

as a technology of exile (Simon, 2007), which locks people out and sends 

them back to “where they belong” – or as a form of waste management 

(Simon, 2007) whereby we no longer have to deal with these risks inside the 

country, or finance or rehabilitate them. The incapacitative role of deporta-

tion can thereby be captured by means of a new concept – “excapacitation” – 

in the sense that it involves rendering people harmless by locking them out 

instead of locking them up.  

Since deportation is something that people are subjected to in addition to 

the sanction awarded for the criminal act itself, Peutz (2006) argues that it 

may be viewed as a form of double-punishment. While it is true that the 

courts are to take what deportation may involve for the deportee into ac-

count, and have the opportunity to reduce the level of the sanction in consid-

eration of this, deportation may nonetheless be discussed on the basis of a 

view that it constitutes a punishment in itself. This is the case both because 

the actual sanction may be reduced as a result of the use of deportation (with 

the deportation thus being regarded as in itself involving the infliction of 

pain, cf. Christie, 1982), and because the deportation may be motivated by 

the fact that it would be offensive if the individual were allowed to remain in 

the country, irrespective of whether or not there is a risk for future criminal-

ity. Deportations are often motivated by reference to a risk for continued 

involvement in crime, a risk that the actual sanction awarded for an offence 

cannot be expected to remedy. The sanction cannot thus be expected to 

transform individuals into good, law-abiding denizens (cf. Hammar, 1990). 

The non-reformable foreign citizens are therefore to be first punished and 

thereafter „excapacitated‟.  

Deportation as migratory movement and forcible repatriation 

The spatial separation, excapacitation and reterritorialisation of the non-

reformable non-citizen means that deportation creates an individual who will 

make a forced migratory movement. There is thus reason also to discuss 

deportation as a result of criminal activity on the basis of a view of the de-

portee as a migrant, and of the deportation as part of a migration process. 

The foreign citizen who is deported as a result of criminal activity came to 

Sweden at some point from another country, with various reasons and objec-

tives for his or her stay in Sweden – reasons which determine the type of 

migrant a given individual is classified as, and which are also of significance 

for the outcome of the deportation question. This migrant status – as labour 

power, student, refugee, tourist, asylum seeker, relative etc. – is not only 

determined by the individual‟s own reasons and objectives in moving across 

national borders, but also by the way in which these reasons and objectives 

are attributed to the individual by the Swedish state. Different forms of mi-

grant status are also linked to different rights associated with different condi-

tions for the individual‟s stay in the country – and for the question of depor-
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tation. The deportation thereby forms a link in a long chain of previous 

events and factors in the individual‟s life – events which are linked to the 

individual‟s role as a migrant. In the context of the court process, attention is 

focused on various aspects of the individual‟s previous migratory move-

ments and on the type of life the individual has created for him- or herself in 

Sweden. The individual‟s migranthood and denizenship thus become rele-

vant for the outcome of the deportation question. With regard to the question 

of impediments to the enforcement of deportation, the current situation in the 

individual‟s country of origin also becomes relevant, along with the risks 

that the sentenced individual may be expected to face in connection with 

deportation. Thus the court process must also look ahead towards the migra-

tory movement that the individual will undergo subsequent to the execution 

of the sentence. The deportation thereby becomes part of a process that is 

both backward- and forward-looking, focusing on both the individual‟s prior 

migration and the way he or she has become settled in society – and on what 

is in itself a new migratory movement.  

It is of course open to discussion whether or not deportation should be 

viewed as a migratory movement for those individuals who were only on 

temporary visits to Sweden when they were convicted of criminal offences 

and whose permanent place of residence is thus some other country. In the 

broader sense of the term, which would also include temporary or short-term 

migration, the deportation of such individuals also involves a migratory 

movement. In many cases, the individual will first serve a period of impris-

onment in Sweden prior to deportation, which also means that he or she is 

not repatriated in direct connection with the time at which the offence or 

offences took place. Although it is not possible in such cases to speak of 

deportation as constituting part of some more permanent migration, I would 

argue that it can nonetheless be viewed as repatriation involving forcible 

movements across national borders. Deportation as a result of criminal activ-

ity may therefore be viewed as a migratory movement that is forced, or in-

voluntary, and that may be regarded as a form of reactive return migra-

tion/repatriation. Deportation as a result of criminal activity can thereby also 

be said to constitute a rarely discussed type of migration, namely migration 

as punishment.  

Deportation in relation to human rights, as a “second asylum hearing” 

Deportation as a result of criminal activity is thus a migratory movement 

involving forcible repatriation to an individual‟s country of origin. This in-

troduces the issue of human rights. Sweden has undertaken to follow the 

international regulations on human rights, and nobody may be sent to an-

other country where this conflicts with the principle of non-refoulement. For 

individuals with refugee status or other protection needs, potential impedi-

ments to deportation are balanced against the interest of not having the indi-

viduals remain in the country because they will continue to commit offences 
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here – a balance that is struck by the district courts on a case by case basis. 

In this sense, the court process functions as what might be referred to as a 

“second asylum hearing”. In this context it becomes important (as in relation 

to the individual‟s prior migratory movements) to distinguish between 

“genuine” and “fraudulent” refugees, between those who are entitled to pro-

tection and those who are not, between those who deserve preferential treat-

ment and who deserve to avoid repatriation and those who do not. Individu-

als who have previously passed the “test” of becoming “genuine” refugees or 

individuals in need of international protection and who have been awarded 

this status, now have this status re-examined as the question once again be-

comes relevant as a result of their criminal activity. Those who are no longer 

deemed to live up to the demands associated with the right to protection can 

be deported, and could then be viewed as rejected asylum seekers or as re-

assessed refugees or persons in need of international protection who are now 

refused this status. In connection with this second asylum hearing, the same 

problems may arise as in the case of “regular” asylum hearings where an 

assessment is made as to whether or not a given individual is in need of pro-

tection, and there is a risk that these decisions are based on erroneous or 

faulty grounds. 

Deportation as border practice  

On the basis of the perspectives discussed above, deportation as a result of 

criminal activity may also be regarded as one of the practices and techniques 

that create and manifest borders in various ways, with border controls having 

increasingly come to serve as a filter in relation to mobility and undesirable 

“others”. The borders between states appear to have become increasingly 

relocated and delocated, with the control apparatus gradually being moved 

away from the physical border and into new arenas and technologies. The 

control of the mobility of human beings is being shifted both into the interior 

of the country and outwards, for example in the form of what might be re-

ferred to as remote control tools and refugee reception centres in the refu-

gees‟ regions of origin in order to regulate their mobility before the migrants 

reach the border. Another example is found in the way migration policy is 

increasingly becoming integrated with security, trade and development pol-

icy. Today‟s borders constitute part of a huge machinery of control tech-

nologies, comprising a myriad of techniques, actors and control posts. Bor-

ders also emphasise difference, with the border itself creating different 

groups, where certain flows are allowed to pass and others are blocked. The 

border thus becomes the filter that separates the desirable flows from the 

undesirable, doing so by means of visa regimes, asylum processes, aid pol-

icy, customs regulations etc. 

In a globalised world in which mobility is a coveted asset, where this mo-

bility is stratified, where certain migrants are viewed as a threat (and particu-

larly the criminal “others”), and where the role of the border has changed 
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and been shifted to new arenas, serving as a filter between the desirable and 

the undesirable, deportation as a result of criminal activity may be viewed as 

part of this border machinery. Deportation as a result of criminal activity 

may therefore be viewed as one of the border posts where reformable non-

citizens are distinguished from the non-reformable. 

This border post also has its staff – border guards in the form of street level 

bureaucrats (cf. Lipsky, 1980) who take the form of the actors in the court-

room and case-workers at Swedish Migration Board. It is these bureaucrats 

whose day-to-day decisions on issues relating to deportation as a result of 

criminal activity sort the citizens from the non-citizens, good aliens from bad, 

reformable consenting aliens from the non-reformable non-consenting, the 

deserving from the undeserving. And through this myriad of decisions taken in 

individual cases, the street level bureaucrats also interpret, maintain and create 

the practices of the border, alien control, immigration and crime policy. 

Method and material 

The material which forms the basis of the study comprises data drawn from 

the Swedish National Council for Crime Prevention‟s Register of  Convicted 

Offenders. The data set contains all convictions in which a district court 

judgement has included a decision to deport during the period 1973-2003. 

The material from the Register of Convicted Offenders has been supple-

mented with information from the Total Population Register from Statistics 

Sweden (SCB) on the most recent year of immigration, national residency 

registration and citizenship.  

The study‟s register data are presented in relation to official statistics for 

the corresponding period acquired from the Swedish Migration Board, the 

Swedish National Council for Crime Prevention, Statistics Sweden and the 

Prison and Probation Service; these statistics relate to the number of persons 

convicted of offences, the number of foreign citizens convicted of offences, 

the number awarded residency permits, the number of foreign citizens in the 

country and trends in immigration and emigration.  

The material has also been supplemented with information from the 

Swedish Migration Board (SMB) on the grounds for awarding residency 

permits in order to identify individuals with refugee status or some other 

grounds for international protection. Unfortunately, a series of missing data 

problems arose in connection with the matching of the Register of Convicted 

Offenders with the SMB register, and it has proved impossible to completely 

clarify the cause of these problems. As already noted, the original material 

contains 14,550 convictions, which constitutes the total number of convic-

tions during the period 1973-2003 where a district court judgement has in-

cluded a deportation order. When these convictions data were matched with 

the SMB register, only 3,087 individuals were found in the latter. The major-

ity of those not found in the SMB register (9,646 individuals) were not regis-
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tered as residents at the time they were sentenced, which explains why they 

could not be matched, since they had no searchable personal identity num-

ber. Nor should this group include any individuals who at the time of their 

sentences had residency permits awarded on the basis of refugee status or the 

equivalent, since such individuals ought to have been registered as residents. 

The remaining 1,817 individuals not found in the SMB register were regis-

tered as residents at the time of their court sentence, and it has not been pos-

sible to clarify why these could not be matched across the two registers. It is 

possible that this group does include individuals with refugee status or the 

equivalent, but who have not been included in this study. 

Of the 3,087 individuals who were found when the registers were 

matched, information on the grounds for the granting of residency was avail-

able for 1,041 at the time of their sentence, which means that it is possible to 

say whether or not these individuals had refugee status or the equivalent. It 

has not been possible to clarify why information on the grounds for resi-

dency is missing for the remainder. One reason ought however to be that up 

until 1995, this information was removed from the relevant registers once 

individuals had been without a valid residency permit for a period of eight 

years. It is therefore not possible to state whether or not the group of refu-

gees or equivalent that is examined in the part of the study relating to the refu-

gee category is in fact representative of all the refugees who were deported as 

a result of criminal activity during the 31 year period covered by the study, 

and thus this part of the work can make no claims to generalisability.  

Information on the grounds for granting residency was thus found in only 

1,041 cases. Of these, 282 individuals had refugee status or the equivalent at 

the time of their court sentence. This is the group that constitutes the basis 

for the analysis in the second part of the study, which focuses on deportees 

with protection needs. An analysis was also conducted of the district court 

judgements for this group, and of the opinions issued in these cases by the 

Swedish Migration Board/National Immigration Administration. In order to 

achieve a greater level of comparability across court judgements, only 

judgements from the period between 1990 and 2003 were included. This 

gave a total of 217 cases for which the court judgement was collected from 

the relevant district court, along with the opinion from the Swedish Migra-

tion Board in those case where one existed. 

The examination of the court judgements takes the form of a text analysis, 

and is perhaps best described as a form of quantitative content analysis. The 

purpose of the analysis is to identify the presence of certain arguments and to 

attempt to thematise these on the basis of their content. The primary objec-

tive has not been to look for different types of latent content in the texts, but 

rather to thematise the manifest content. The analysis employs an explorative 

approach in the sense that an important goal has been that of attempting to 

find themes in the texts that are associated with the aspects and research 

questions that are central to the study as a whole. This kind of thematisation 
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means that the text has to be interpreted, and this interpretation is not free of 

my own preconceptions about the subject matter. The thematisations and 

categorisations that have been employed emerged in the course of the work 

with the texts, and thus were not determined in advance. The themes that are 

presented thus constitute my own interpretation of what has been central to a 

certain case, and my own outsider‟s interpretation of what the district court 

viewed as being important to the cases concerned. 

Deportation in district courts 1973-2003 

Between the years 1973 and 2003, 14,550 individuals106 received a district 

court sentence which included a deportation order. On average this means 

approximately 469 deportations per year, but this number has varied over the 

course of the period examined. The number of deportations declined from 

levels of approximately 500 deportees per annum during the period up until 

1985, when the lowest number of annual deportation decisions was recorded 

at 189. Thereafter, the number increased up until 1993, when there were 695 

court judgements which included a deportation order. During the second half 

of the 1990s, the number of deportees lay at approximately 500 per annum, 

and then increased again around the turn of the century, between 1999 and 

2004, when 1,020 such court judgements were issued. This represents a dou-

bling of the number of deportees over the course of just a few years, and five 

times as many as in the mid 1980s. Subsequent to 2004, the number appears 

to decline again, but in 2006 the number of deportees was still higher than at 

any point during the period up until the turn of the century. 

Twenty-five percent of the deportees were registered as residents at the 

time of their court sentence, 3,681 individuals. The remaining 75 percent 

was comprised of individuals with no residency permits who were visiting 

Sweden on a temporary basis, a total of 10,869 cases. These proportions are 

not distributed evenly over time, however. At the beginning of the period 

covered by the study, the proportion of registered residents was approxi-

mately half, while the size of this proportion has subsequently declined more 

or less throughout the period between 1980 and 2003. In 2003, the propor-

tion of registered residents was just under eight percent. The increase in the 

number of deportees subsequent to 1985 can thus for the most part be as-

cribed to the group of individuals who were not registered as residents. 

Up until 1985, the proportion of registered residents declines in relation to 

the number of convicted individuals, the number of convicted foreign citi-

zens and the number of foreign citizens registered as residents in Sweden. 

Subsequent to 1985, the proportion remains constant and thus appears to 

                               
106 In fact this figure refers to the number of convictions, since an individual can be convicted 
several times. Hereafter, however, the terms “individuals” and “cases” are also used in addi-
tion to the number of “convictions” if only to simplify the writing of the text. 
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follow the number convicted of offences. The proportion of individuals not 

registered as residents also declines in relation to the corresponding com-

parison groups up until 1985. Thereafter the proportion who are deported 

increases during the majority of the remainder of the period examined, and 

thus the trend for this group does not follow the number convicted of of-

fences. This increase is particularly marked in relation to the number of for-

eign citizens not registered as residents who are convicted of offences, with 

the proportion who are deported increasing from a minimum figure of ap-

proximately five percent to just under 20 percent. 

As regards legislative changes, these cannot, at least for the most part, ex-

plain the change noted in the number of deportees found within the group of 

individuals not registered as residents. If the pattern of involvement in crime 

were to change within the group of foreign citizens, such that a greater num-

ber within this group committed offences that may result in deportation, this 

could lead to an increase in the number of deportations during such periods. 

It has not been possible to completely investigate this question within the 

framework of the current study. The figures that have to date been available 

relating to convictions of foreign citizens do not however appear to show 

any dramatic shifts over time in patterns of involvement in crime, either 

within this group itself or in the proportion this group comprises of the total 

number of individuals being convicted of crime. Having said this, we cannot 

exclude the possibility that the crimes committed may have become more 

serious over time within each respective category of offences, since it has 

not been possible to study this issue in the context of the current study.  

For the group who were registered as residents at the time of their sen-

tence, the question of citizenship has been examined on the basis of the view 

that it can say something about which countries the individuals were de-

ported to. Viewed over the period of the study as a whole, the majority of the 

deportees who were registered as residents in Sweden came from the Nordic 

and European countries, with a huge majority coming from Finland. The 

citizenship distribution varies over time, however, in roughly the same way 

as the character of immigration to Sweden changes in general. At the begin-

ning of the period, deportees from the Nordic countries and from other lands 

in the then EC are predominant. At the end of the period the predominant 

group is comprised of individuals from the rest of Europe, the Middle East, 

sub-Saharan Africa and Latin America. The trend is stable when viewed in 

relation to the number of foreign citizens from the relevant countries that are 

registered as residents in Sweden – the proportion who are deported appears 

to be relatively constant in all groups.  

In total, 44 percent were deported for theft, robbery (excluding aggravated 

robbery) or other theft-related offences. Four other offence types accounted 

for a smaller proportion of deportations, around ten percent each, namely 

drug offences, crimes against life and health, fraud and smuggling. Sex of-

fences, forgery, crimes against public sector activity and crimes against lib-
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erty and peace account for an even smaller proportion, between one and four 

percent, of the court judgements that included deportation orders. These 

levels differ however between those who are and those who are not regis-

tered as residents, with the registered residents generally having more often 

been deported for more serious offences, such as crimes against the person, 

whereas almost half of those not registered as residents were convicted for 

theft, robbery and other theft-related offences. Further, the types of crime 

linked to the deportation of the registered residents also changes over time. 

The more recent the phase of the study period examined, the smaller the 

proportion of this group that has been deported in connection with theft, 

robbery and other theft-related offences, and the larger the proportion de-

ported in connection with crimes against the person and drug offences. This 

also means that the length of the prison sentences awarded to this group be-

comes longer over time. In addition, the registered residents also have more 

extensive prior criminal records than the remainder. Within the group who 

were not registered as residents, the proportions convicted of the different 

categories of offences remain relatively constant over time. The length of 

prison sentences awarded increases at the beginning of the period, but has 

remained relatively constant since the mid-1980s, with the exception of 

those convicted of drug offences, among whom the length of the prison 

terms awarded has increased. 

At least 282 individuals who at the time of their court judgement had the 

status of refugees, quota refugees, de facto refugees, war refusers or of per-

sons otherwise in need of international protection were given sentences that 

included deportation during the period examined in the study. By compari-

son with the population of deportees as a whole, those found in the material 

who were refugees or equivalent are counted among those with higher levels 

of prior involvement in crime. They have committed “more serious” of-

fences, with drug offences constituting the most common category, followed 

by crimes against life and health. Only approximately twelve percent had 

committed theft, robbery or other theft-related offences (excluding aggra-

vated robbery) (as compared with 44 percent of the total population of de-

portees, and 29 percent of those who were registered as residents). The refu-

gees found in the material were also on average awarded longer prison sen-

tences than the population of deportees as a whole, a mean of 42 months (as 

compared with 21 months among the total population of deportees and 25 

months among those who were registered as residents). In addition, 90 per-

cent of the refugees were sentenced to a prison term (as compared with 80 

percent of the total population and 90 percent of the registered residents). 

This is of course linked to the fact that the refugees, in the same way as the 

group of deportees who were registered as residents, were deported in con-

nection with more serious offences than the population as a whole. Further, a 

larger proportion of the refugees found in the material had prior convictions 

– approximately 60 percent had previously been convicted (as compared 
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with 22 percent of the population as a whole, and 48 percent of the registered 

residents). These findings should be interpreted with caution, however, given 

the missing data problems associated with the study. 

Analysis of court judgements 

Among the 217 court judgements that were studied separately, an opinion 

from the Swedish Migration Board had been obtained in 174 cases (80%). 

The opinions from the Swedish Migration Board can be divided into five 

different categories: 1. Cases where the Board finds no impediment to en-

forcement (146 cases), 2. Cases where the Board states that there may be 

practical impediments to enforcement (9 cases), 3. Cases where the Board‟s 

conclusion is difficult to interpret (4 cases), 4. Cases where the Board states 

that it is unable to make a determination in the question of impediments to 

enforcement (5 cases), and 5. Cases where the Board states that there are 

impediments in relation to the enforcement of a deportation (10 cases). In the 

vast majority of cases, these opinions are very brief, follow a standardised 

format and sections of the text are often identical in cases where the Board 

provides a motivation for the absence of impediments to enforcement.  

In total, it was assessed that the court acted contrary to the opinion of the 

Swedish Migration Board in seventeen cases, issuing a deportation order 

despite the Board having stated either that there were impediments to the 

enforcement of deportation or that it was unable to make a determination. 

Further, the court made its own assessment of possible impediments to en-

forcement in the 34 cases in which no opinion was obtained, and where the 

court thus did not have an opinion to assist in its assessment of the question. 

Discussions relating to impediments to enforcement appear to be largely 

absent from the court judgements that have been examined in the current 

study. Impediments to enforcement are mentioned or discussed in the court 

judgement itself in only 49 of 217 cases, and in these 49 cases the discussion 

is for the most part very brief, although there are exceptions where the issue 

is discussed at greater length. In this study, the 49 cases have been thema-

tised on the basis of the argumentation found in the court judgement. Six 

specific themes emerged, together with a seventh comprising the remaining 

judgements which could not be categorised into any of the other themes: 1. 

Ten cases where statements that the individual feels that he/she would be 

placed at risk by deportation are left without being commented upon or in-

vestigated further in the judgement – instead the opinion from the Swedish 

Migration Board is often cited as an “answer” to the convicted individual‟s 

statement, with no further comment then being made, 2. Eight cases where 

the court states that the situation in the convicted individual‟s country of 

origin has changed such that the individual can be deported with no risk of 

impediment to enforcement, 3. Seven cases where the district court assesses 

that the individual cannot be regarded as a refugee or in need of protection, 
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4. Six cases where the court bases its arguments about possible impediments 

to enforcement on an assessment that the individual‟s claims to be in need of 

protection are not credible, 5. Five cases where the district court argues that 

the individual may be deported since the impediments to enforcement that 

exist will probably no longer exist when the time comes to effect the depor-

tation, 6. Four cases where the court notes that the individual has visited 

his/her country of origin and cannot therefore be considered to be in need of 

protection. Among the remaining nine cases in the material, the court‟s ar-

guments state, for example, that the offence is so serious that deportation is 

motivated in spite of the individual‟s refugee status, that the individual is not 

at risk of being reconvicted  for the same offence in his country of origin and 

can therefore be deported, that there are no impediments to enforcement 

because no such impediments were found in a similar case, or that the indi-

vidual has acceded to the motion to issue a deportation order. 

In the majority of cases, the court appears to have relatively little informa-

tion on which to base its determination in relation to the question of possible 

impediments to enforcement and thus to conduct this “second asylum hear-

ing”. In those cases where an opinion has been obtained, these are in the vast 

majority of cases very brief and follow a standardised model that appears to 

be able to apply to the majority of people from a certain country or region at 

a certain time. It is difficult on the basis of these opinions to form any more 

detailed picture of the situation specific to any given individual.  

Discussion 

The practice of deportation during the period 1973-2003 is radically differ-

ent in relation to two different groups of foreign citizens – registered resi-

dents and those who are not registered as residents in Sweden. The trends in 

relation to these two groups differ in a large number of respects, and it is 

therefore not meaningful to speak of a single practice in relation to deporta-

tion as a result of criminal activity.  

For those who are registered as residents, the practice of deportation ap-

pears to be linked to how many of the members of this group are convicted 

of criminal offences, with a certain, relatively constant, proportion of these 

being subject to deportation. This does not appear to be the case in relation 

to those who were not registered as residents, among whom the proportion 

being subjected to deportation increased dramatically in relation to the num-

ber convicted subsequent to 1985. The study has concluded that the legisla-

tive changes witnessed during the period examined were not sufficiently 

extensive to allow them to constitute the principal explanation for this find-

ing. It is possible that the trend might be explained by a continuous increase 

in the seriousness of the offending found in the group of foreign citizens who 

were not registered as residents, but it has not been possible to investigate 

this possibility fully in the present context. At the same time, the level of 
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over-representation of foreign citizens among those committing offences 

does not appear to have increased over the course of the period examined, 

foreign citizens do not appear to account for an increasing proportion of the 

most serious categories of offences, nor is it possible to discern a shift to-

wards involvement in more serious categories of offending within this group 

over time. The most likely explanation for the increasing number of foreign 

citizens who were not registered as residents being deported as a result of 

criminal activity would thus appear to be a shift in the practice of Swedish 

district courts. 

During the 1970s, the practice of deportation was focused more or less 

equally on individuals who were registered as residents and those who were 

visiting Sweden on a temporary basis, whereas by the first years of the 21
st
 

century, the practice had become very highly focused on foreign citizens 

with no permanent residence in the country. Thus when we talk about depor-

tation as a result of criminal activity, we are also largely talking about differ-

ent populations depending on which point in time we choose to focus on. 

The population affected by the practice of deportation also differs over 

time with regard to the countries from which the deportees originate – and 

thus to which they are deported. In this regard no data are available for the 

group who were only on temporary visits to Sweden, however, and thus it is 

difficult to say anything about possible changes within this group. As re-

gards the group that were registered as residents in Sweden, on the other 

hand, the composition of the citizenships represented within this group has 

changed over time in the same way as the composition of the group of im-

migrants arriving in Sweden. This also means that the deportation instrument 

has increasingly come to affect people from countries which have problems 

with the observance of human rights, and with wars and other conflicts, and 

that the practice of deportation, at least as it affects individuals who are reg-

istered as residents in Sweden, may be viewed as being more problematic 

from a human rights perspective at the beginning of the 21
st
 century than it 

was during the 1970s.  

As regards the group of deportees who were registered as residents in 

Sweden at the time of their court judgement, the practice associated with 

deportation as a result of criminal activity is also a practice that in many 

cases affects people who have been living in Sweden on a permanent basis 

for many, or at least several, years. In these cases, it is thus a practice that 

creates new migrants – individuals who are forcibly removed to where they 

“belong”, despite several years of permanent residence in Sweden, a country 

where they may during this period have created family ties, and have chil-

dren, a home and perhaps work. It is a practice that creates a distinction be-

tween citizens and denizens, where the question of “belonging” is not finally 

“decided” until the individual has acquired Swedish citizenship and thereby 

become affiliated with a new sovereign. 
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With regard to the question of control policy, the judgements examined in 

the study do not contain any major discussion of the need to protect national 

security or Swedish society. Instead deportation is motivated by reference 

either to the risk for a future relapse into crime or to the seriousness of the 

offences committed. The court judgements also include statements noting 

that allowing the individuals to remain in the country would put public order 

or safety in jeopardy, or that the individuals in question, through their in-

volvement in crime, had placed themselves above the values and norms of 

society or had shown themselves to be unwilling to adjust to Swedish soci-

ety. I argue that these motivations may be viewed as constituting one way in 

which control policy is manifested and expressed.  

As regards human rights policy, this is only visible by its absence from 

the discussions presented in the court judgements examined. The majority of 

these judgements contain no discussion at all of the possible risks associated 

with potential impediments to enforcement for the convicted individual. In 

the minority of cases where impediments to the enforcement of a deportation 

are mentioned or discussed in some way, this discussion is most commonly 

very brief and is often limited to the court noting, in the course of a line or so 

of the judgement, that the individuals in question feel they will be at risk of 

persecution or execution if deported – something which is then neither 

commented upon or discussed further, nor related to the “necessity” of the 

individual not being allowed to remain in the country. A relatively large 

proportion of the cases also lack any opinion from the Swedish Migration 

Board, and despite this, possible impediments to enforcement were discussed 

in only four of these 34 cases. In these cases the court has made its own as-

sessment of the individual‟s need for protection and possible refugee status, 

without this assessment then being discussed in the court judgement. The 

question is what information and competence did the court have at its dis-

posal to determine the outcome of this “second asylum hearing” and what 

opportunities did it have to correctly assess the situation in the individual‟s 

country of origin and the risks this specific individual might face upon repa-

triation? Those cases where the court has obtained an opinion from the 

Swedish Migration Board, but has then deported the individual despite this 

opinion stating that there were impediments to enforcement, or despite the 

fact that the conclusion drawn by the opinion is difficult to interpret, or that 

the Board states that it is unable to assess the issue of impediments to en-

forcement, would also appear to be problematic.  

The individuals in this group come from countries that are to a large ex-

tent characterised by wars and conflicts and by a poor human rights record – 

factors which had previously led to the individuals being given asylum in 

Sweden – and they are repatriated to these same countries in connection with 

their deportation. And even if the court has made the determination that they 

are no longer in need of protection, given the way this second asylum hear-

ing appears to be conducted (either on the basis of a brief opinion from the 
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Swedish Migration Board or the court‟s own assessment, which is often not 

described in the court judgement), it is reasonable to ask how reliable the 

court‟s determination is in these cases, and how sure one can be that the 

repatriation, not only in terms of the grounds on which the decision was 

taken, but also with regard to the repatriation process itself and the individu-

als‟ subsequent situation in their countries of origin, has been implemented 

in accordance with human rights requirements.  

The court process is also defined by its own rules and requirements and 

by the legislation that the process has the task of applying. The lives and 

situations of the individuals involved have to be reduced to the standard 

model employed by the Swedish Migration Board, in which different aspects 

of these individuals are transformed into circumstances that can be inter-

preted in terms of the rules specifying what are to be regarded as exceptional 

or special grounds for or against deportation (cf. Lipsky, 1980 and Johans-

son, 1992). This factor becomes particularly clear when reading the court 

judgements, in which all the elements of an individual‟s situation have to be 

reduced until only those aspects that may be covered by the various con-

cepts, conditions and themes found in the legislation remain, and in such a 

way that these elements can then be evaluated in relation to the question of 

deportation and dealt with within the action space available to the street level 

bureaucrats. Experiences and problems from earlier in the individual‟s life 

are revealed, such as trauma resulting from torture and flight, major personal 

losses of identity, work, family and children, home and country, etc., sub-

stance abuse problems, homelessness and mental illness – factors which can 

probably also be viewed as contributory causes in relation to the criminality 

for which the individual is now being sentenced. In stark contrast, we have 

the matter-of-factness and the brevity and dryness of the stated motivations 

for deportation and the formulations found in the opinions from the Swedish 

Migration Board. The unequal power relation between the street level bu-

reaucrat and the client also becomes very clear. In the cases examined, the 

actions and decisions of the bureaucrat are of crucial significance to the life 

of the client, which isn‟t the case if the scenario is reversed (cf. Lipsky, 1980 

and Johansson, 1992). This is true for example in all those cases where the 

credibility of the deportee is questioned in various ways, where the individu-

als are said to be unwilling to adjust to Swedish society or where it is con-

ceded that there may well be risks for the individual concerned but that these 

cannot be regarded as sufficiently serious to constitute an impediment to 

deportation. The court states that the individuals cannot be regarded as capa-

ble of political activism, for example, and makes an assessment of develop-

ments in the political  situation of Iran – without presenting any information 

about what these assessments might be based on.  

There is also reason to reintroduce the idea of deportation as a creator of 

borders in this connection, and its function of creating good citizens, as de-

scribed by Chan (2005). The court judgements contain indications of a view 
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whereby deportation is seen as being a consequence of a failure of self-

regulation in the convicted individual – in the form of statements that the 

individual has not desired to, or lacks the capacity to, adjust to Swedish soci-

ety, that he or she has put him/herself above the norms and values of this 

society, or that it would place public order and safety in jeopardy  to allow 

the individual to remain in the country. A good immigrant adjusts and is 

consenting, and if the individual is incapable of self-regulation in this way, 

then he or she should be deported. But when should society also begin to 

accept responsibility for less successful individuals, who may have lived in 

Sweden for many years? 

Tuitt argues that decision-making agencies are to an increasing extent 

abandoning individual-based determinations as to whether a person is har-

bouring a well-grounded fear of persecution, and are instead making use of 

group-based assessments focused on the situation in the country from which 

the individual is seeking asylum. The refugee him/herself is thus becoming 

less involved and less able to affect the determination of whether or not this 

fear is well-grounded (Tuitt, 1996). In the judgements examined in the cur-

rent study, the assessments found in the opinions in particular appear to be 

based on a general view of the situation in the individuals‟ countries of ori-

gin, and on old documents relating to an examination of their original asy-

lum application, which may have taken place several years earlier. The opin-

ions obtained from the Swedish Migration Board are also very similar for 

different individuals, and in the majority of cases the affected individuals do 

not themselves appear to be involved in the Swedish Migration Board‟s as-

sessment of whether or not they are still in need of international protection. 

On the basis of these observations, Tuitt‟s arguments appear both relevant 

and worrying from the point of view of a human rights perspective on depor-

tation as a result of criminal activity.  

 

 

 

Translated by David Shannon 
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Bilaga 1. Antal domar med utvisning 

 

 

Tabell 21. Antal tingsrättsdomar med utvisning, 1973-2006. 

 
År Antal 

1973 597 

1974 452 

1975 529 

1976 518 

1977 533 

1978 510 

1979 424 

1980 489 

1981 380 

1982 347 

1983 263 

1984 230 

1985 189 

1986 218 

1987 266 

1988 306 

1989 352 

1990 378 

1991 468 

1992 631 

1993 695 

1994 576 

1995 518 

1996 518 

1997 420 

1998 514 

1999 443 

2000 583 

2001 594 

2002 755 

2003 854 

2004 1 020 

2005 934 

2006 759 

Totalt 17263 
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Bilaga 2. Lagförda utländska medborgare 
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Figur 31. Lagförda utländska medborgare, 1973-2006. 
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Bilaga 3. Medborgarskap bland folkbokförda 

 

 

 

Tabell 22. Medborgarskap bland folkbokförda utvisade, 1973-2003. 
 

 Antal Procent 

FINLAND 1292 35 
JUGOSLAVIEN 248 7 
IRAN 175 5 
GAMBIA 110 3 
TURKIET 110 3 
NORGE 100 3 
POLEN 93 3 
TUNISIEN 87 2 
GREKLAND 85 2 
MAROCKO 83 2 
LIBANON 72 2 
UNGERN 71 2 
CHILE 68 2 
IRAK 65 2 
ETIOPIEN 59 2 
SOMALIA 55 2 
DANMARK 52 1 
USA 52 1 
SPANIEN 51 1 
STORBRITANNIEN OCH 
NORDIRLAND 42 1 
BOSNIEN-HERCEGOVINA 35 1 
ALGERIET 29 <1 
STATSLÖS 29 <1 
PORTUGAL 27 <1 
BULGARIEN 25 <1 
SVERIGE 24 <1 
COLOMBIA 23 <1 
SYRIEN 23 <1 
TJECKOSLOVAKIEN 23 <1 
TYSKLAND 23 <1 
FRANKRIKE 19 <1 
NIGERIA 19 <1 
RUMÄNIEN 19 <1 
OKÄNT 18 <1 
ARABREPUBLIKEN EGYP-
TEN 17 <1 
ISLAND 16 <1 
ISRAEL 12 <1 
ITALIEN 12 <1 
JORDANIEN 12 <1 
NEDERLÄNDERNA 12 <1 
SOVJETUNIONEN 12 <1 
VIETNAM 12 <1 
THAILAND 10 <1 
UGANDA 10 <1 
ÖVRIGA 250 7 

TOTALT 3681 100 
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Bilaga 4. Gruppering av länder 

Grupperingen i olika områden har gjorts med hjälp av dels SCB:s indelning-

ar, dels FN:s indelningar av världsdelar (SCB, MIS, 2002). I vissa fall har 

grupper av länder slagits ihop, till exempel till kategorin ”Mellanöstern”, 

som inte förekommer som indelning i SCB:s eller FN:s områden. Detta ef-

tersom exempelvis Iran och Irak annars hamnat i olika områden, vilket här 

inte är relevant om man vill se trender över tid. De är stora invandringslän-

der och stora utvisningsländer och det har här setts som relevant att ha dem 

inom samma område. Ibland inkluderas Nordafrika i ”Mellanöstern”, så ej 

här. Indelningen i denna studie är som följer: 

Norden: De nordiska länderna utom Sverige. 

EU15/OECD utom Norden: EU:s medlemmar före utvidgningen år 

2004 (data i studien sträcker sig fram till 2003), samt några OECD-länder, 

nämligen Schweiz, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland (58 utvisade 

kom från dessa fyra sista länder). 

Europa utom EU15/OECD och Norden: övriga europeiska länder i vad 

FN kallar Syd- och Östeuropa samt Sovjetunionen (Sovjetunionen hade 12 

utvisade). 

Mellanöstern: De länder FN kallar Västasien samt fyra länder från vad 

FN kallar Södra Centralasien; Afghanistan, Iran, Pakistan och Kirgizistan. 

Nordafrika: Afrikanska länder norr om Sahara. 

Afrika söder om Sahara: Afrikanska länder söder om Sahara. 

Latinamerika och Karibien: Vad FN kallar Syd- och Centralamerika 

samt de karibiska öarna. 

Asien: Sydostasien, Södra Centralasien (förutom fyra länder som lagts till 

Mellanöstern) samt Östasien. 

Nedan visas de länder som grupperats inom respektive område. 

 
Norden 
DANMARK 
FINLAND 
ISLAND 
NORGE 
 
EU15/OECD utom Norden 

BELGIEN 
FRANKRIKE 
NEDERLÄNDERNA 
TYSKLAND 
ÖSTERRIKE 
GREKLAND 
ITALIEN 
PORTUGAL 
SPANIEN 
IRLAND 
STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND 
SCHWEIZ (OECD) 
KANADA (OECD) 
USA (OECD) 
AUSTRALIEN (OECD) 
NYA ZEELAND (OECD) 
 

Afrika söder om Sahara 
ANGOLA 
KONGO 
KONGO, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN 
BURUNDI 
ETIOPIEN 
KENYA 
MAURITIUS 
SOMALIA 
TANZANIA 
UGANDA 
ELFENBENSKUSTEN 
GAMBIA 
GHANA 
GUINEA-BISSAU 
GUINEA 
KAP VERDE 
LIBERIA 
NIGER 
NIGERIA 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
TOGO 
SYDAFRIKA 
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Europa utom EU15/OECD och Norden 

ALBANIEN 
BOSNIEN-HERCEGOVINA 
JUGOSLAVIEN 
KROATIEN 
MAKEDONIEN 
SERBIEN OCH MONTENEGRO 
SLOVENIEN 
BULGARIEN 
POLEN 
RUMÄNIEN 
RYSSLAND 
SLOVAKIEN 
TJECKOSLOVAKIEN 
UNGERN 
SOVJETUNIONEN 
ESTLAND 
 
Mellanöstern 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIEN 
KUWAIT 
LIBANON 
OMAN 
SAUDIARABIEN 
SYRIEN 
TURKIET 
CYPERN 
AFGHANISTAN 
IRAN 
KIRGIZISTAN 
PAKISTAN 
 
Nordafrika 

ALGERIET 
ARABREPUBLIKEN EGYPTEN 
EGYPTEN 
LIBYEN 
MAROCKO 
SUDAN 
TUNISIEN 

 
Latinamerika och karibiska öarna 

ARGENTINA 
BOLIVIA 
BRASILIEN 
CHILE 
COLOMBIA 
ECUADOR 
PERU 
URUGUAY 
VENEZUELA 
COSTA RICA 
EL SALVADOR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
BARBADOS 
DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 
GRENADA 
JAMAICA 
KUBA 
S:T VINCENT OCH GRENADINERNA 
TRINIDAD OCH TOBAGO 
 
Asien 

FILIPPINERNA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
THAILAND 
VIETNAM 
BANGLADESH 
INDIEN 
SRI LANKA 
JAPAN 
KINA 
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Bilaga 5. Intagna i fängelse med utvisning 

En datakälla där medborgarskap finns registrerat även för ej folkbokförda 

gäller personer som intagits i fängelse med utvisning i domen, uppgifter som 

Kriminalvården redovisar i sin officiella statistik. Utifrån vilka länder som 

förekommer i denna grupp skulle man kunna få en uppfattning om i vilken 

utsträckning det rör sig om länder från vilka många av dem som kommer till 

Sverige söker asyl. Det finns dock flera problem med att använda kriminal-

vårdens data över utländska medborgare som intas i fängelse med utvisning i 

domen som ett sätt att försöka kartlägga de ej folkbokförda utvisades med-

borgarskap och eventuella ”asylsökarskap”. 

För det första består dessa data av både folkbokförda och ej folkbokförda 

utvisade som intagits i fängelse, och det är inte möjligt att särskilja just 

gruppen som inte var folkbokförd vid tiden för domen. Som jag tidigare tagit 

upp i avsnitt 6.1, förändras andelen folkbokförda/ej folkbokförda inom grup-

pen som utvisas kraftigt över tid. I periodens början var omkring hälften 

folkbokförda, i periodens slut var omkring 90 procent ej folkbokförda. Hade 

andelen varit konstant hade siffrorna möjligen varit lättare att tolka när det 

gäller att se förändringar i just gruppen ej folkbokförda. Med stor sannolik-

het förändras alltså även gruppen som intagits i fängelse med utvisning i 

domen på liknande sätt, där en allt större andel av dem var personer som inte 

var folkbokförda vid tiden för domen. 

För det andra omfattar dessa data endast de personer som intagits i fäng-

else, och inte samtliga som utvisats på grund av brott. Exempelvis utesluts 

samtliga som fått utvisningen förenad med villkorlig dom, en grupp som är 

ganska stor bland de utvisade som inte var folkbokförda vid tiden för domen, 

omkring 20 procent inom denna grupp. I gruppen som var folkbokförda är 

det en större andel som döms till fängelse (se avsnitt 6.8). Vilka medborgar-

skap som förekommer i gruppen som döms till villkorlig dom kan detta allt-

så inte svara på.  

För det tredje finns ytterligare felmarginal när det gäller att försöka upp-

skatta hur stor del av de ej folkbokförda som kan tänkas ha varit asylsökan-

de. Även om det hade varit möjligt att se om en viss andel bland de fängelse-

intagna med utvisning varit ej folkbokförda, är det fortfarande svårt att uttala 

sig om hur stor andel från olika länder som kan antas vara asylsökande. Det 

är ju inte säkert att alla som intas i fängelse med utvisning i domen med ett 

visst medborgarskap var asylsökande. 

För det fjärde finns en övrigtkategori, där olika länder kan ingå olika år. 

Kriminalvården redovisar inte samtliga länder i sin officiella statistik utan 

har en kategori med övriga länder. Vilka länder som ingår i denna kategori 

varierar över tid och vid en jämförelse mellan olika år kan ett land finnas i 

övrigtkategorin ett år, medan det står separat angett ett annat år. Vilka länder 

som ingår i dessa övriga redovisas inte. 



 314 

Det finns alltså en rad reservationer när det gäller tolkningen av dessa 

data som ett mått på medborgarskapen/asylsökande i gruppen utvisade som 

inte var folkbokförda vid tiden för domen. 

I Tabell 23 redovisas trots dessa reservationer en sammanställning av 

medborgarskapen bland dem som intagits i fängelse med utvisning i domen. 

Två perioder har valts ut, den studerade periodens tre första och tre sista år. 

Medborgarskapsländerna har slagits samman till de områden som använts 

tidigare i studien. 

Tabell 23. Antal och andel nyintagna utländska medborgare i fängelse med utvis-
ning i domen, uppdelat på områden. 1973-1975 och 2001-2003. Källa: Kriminalvår-
dens offentliga statistik. 
 

 1973-1975  2001-2003 

 Antal %  Antal % 

Norden 1304 66  92 5 

EU15/OECD utom Norden 272 14  107 6 

Europa (utom EU15/OECD och Norden) 160 8  1007 60 

Mellanöstern 40 2  74 4 

Nordafrika 57 3  39 2 

Afrika söder om Sahara 13 <1  46 3 

Latinamerika och Karibien 0 <1  39 2 

Asien 9 <1  13 <1 

Statslös 20 1  16 <1 

Övrigt
107

 90 5  254 15 

Totalt 1965 100  1687 100 

Det mest framträdande i Tabell 23 är förändringen när det gäller medborgare 

från de nordiska respektive de europeiska (utom EU15/OECD och Norden) 

länderna. I periodens början var 66 procent av de utländska medborgare som 

nyintagits i fängelse med utvisning i domen nordiska medborgare, främst 

finska medborgare (1194 personer). I periodens slut var 60 procent från eu-

ropeiska länder som då låg utanför EU och Norden, det vill säga från Syd- 

och Östeuropeiska länder. Litauen (266), Polen (166), Estland (111), f.d. 

Jugoslavien (93) och Ryssland (92) var då de största grupperna. 

I periodens början var som jag tidigare påpekat omkring hälften av de 

som fick en dom förenad med utvisning i tingsrätt folkbokförda, en andel 

som till viss del torde ha sin motsvarighet även bland dem som intagits i 

fängelse med utvisning i domen. I periodens slut är de ej folkbokförda i ma-

joritet bland dem som fick en tingsrättsdom förenad med utvisning, omkring 

90 procent, varför man också kan anta att andelen som nyintagits i fängelse 

med utvisning under denna period också till större delen består av ej folk-

bokförda personer.  

                               
107 Observera att vilka länder som ingår här kan variera olika år, se ovan. 
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Att uttala sig kring frågan om hur stor del av de ej folkbokförda utvisade 

som kan ha utvisats till länder där frågan om skyddsbehov blir aktuell fram-

står mot bakgrund av de begränsningar med dessa data kring utvisade i fäng-

else som vanskligt. 
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Bilaga 6. Medborgarskap bland flyktingar eller motsv. 

 

Tabell 24. Medborgarskap bland de i studien återfunna utvisade flyktingarna eller 
motsvarande. 
 

 Antal Procent 

IRAN 101 36 

IRAK 35 12 

ETIOPIEN 23 8 

CHILE 18 6 

RUMÄNIEN 11 4 

VIETNAM 11 4 

POLEN 10 4 

TURKIET 7 3 
BOSNIEN-
HERCEGOVINA 6 2 

TJECKOSLOVAKIEN 6 2 

UNGERN 6 2 

SOMALIA 5 2 

AFGHANISTAN 3 1 

COLOMBIA 3 1 

LIBANON 3 1 

ARGENTINA 2 <1 

BOLIVIA 2 <1 
BULGARIEN 2 <1 
JUGOSLAVIEN 2 <1 
DR KONGO 2 <1 
SYDAFRIKA 2 <1 
SYRIEN 2 <1 
UGANDA 2 <1 
EL SALVADOR 1 <1 
GAMBIA 1 <1 
JORDANIEN 1 <1 
MAROCKO 1 <1 
SOVJETUNIONEN 1 <1 
SRI LANKA 1 <1 
SUDAN 1 <1 
SVERIGE 1 <1 
URUGUAY 1 <1 
VENEZUELA 1 <1 
STATSLÖS 4 1 

Uppgift saknas 4 1 

Totalt 282 100 
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