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Det är som om friheten skulle vara viktigare för svenskar än för oss andra som kommer hit. 

/Zikey, intervjuad i antologin Flyktingfängelser.1 

 

  

                                                 
1 Andersson, Ulrika, Hermansson, Elinor, Myritz, Lina, & Stenqvist, Tove (red), Flyktingfängelser. En antologi 
om Migrationsverkets förvar, Verbal Förlag, Stockholm (2016), s. 54. 
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SAMMANFATTNING 

Utgångspunkten i svensk rätt är att en utlänning som tas i förvar i väntan på utvisning ska 

befinna sig i en av Migrationsverkets förvarslokaler. Denna ordning tillkom i slutet på 90-

talet då lagstiftaren ville markera en åtskillnad mellan personer som är frihetsberövande på 

offentligrättslig grund, och personer som är frihetsberövade av straffprocessuella skäl. 

Lagstiftaren valde dock att behålla en möjlighet att även fortsättningsvis placera förvarstagna 

utlänningar i kriminalvård i vissa särskilda fall. Utgångspunkten var då att sådana placeringar 

endast skulle förekomma i undantagsfall. Uppsatsen redogör med hjälp av rättsdogmatisk 

metod för gällande rätt avseende kriminalvårdsplacering av förvarstagna utlänningar. Därefter 

analyserar uppsatsen med hjälp av rättssociologisk metod hur regelverket tillämpas i 

praktiken. Avslutningsvis görs en analys av kriminalvårdsplaceringarnas samhälleliga 

kontext, med hjälp av critical race theory. Uppsatsen konstaterar att det råder viss diskrepans 

mellan lagstiftarens intentioner med regelverket och dess tillämpning i praktiken, och föreslår 

åtgärder för att komma tillrätta med detta.  
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1. Inledning 

När jag började arbeta som kriminalvårdare på häkte för fyra år sedan var det initialt väldigt 

mycket att lära sig. Häktet är en plats som inte bara används för att förvara människor som 

utreds för misstanke om brott, och där många, både kriminalvårdare och intagna, spenderar år 

av sina liv. Det är också en plats där personer som inte begått något brott hålls inlåsta. Varje 

intagen har ett meddelandekort på dörren till sitt bostadsrum. På baksidan framgår det vilket 

brott personen utreds för, hens namn, kost, ankomsttid till häktet med mera som kan vara bra 

för häktespersonalen att veta. Den sidan är alltid vänd inåt, för att andra intagna inte ska 

kunna läsa ut exempelvis en målskamrats namn på någon lapp. Men på utsidan står alltid en 

trestavig förkortning. HÄK för häktad. ANH för anhållen. Efter några veckor lade jag märke 

till förkortningen UTL, och började fråga mina kollegor vad den innebar. Ibland fick jag 

svepande svar om att det var folk som skulle utvisas. Ibland var det någon som förklarade mer 

ingående att det var personer som ibland kom från förvaren, ibland bara skulle sitta någon natt 

i väntan på polistransport och så vidare. Det verkade alltså råda viss oklarhet kring vilka dessa 

UTL faktiskt var, och varför de befann sig på Kronobergshäktet. 

 

De brittiska kriminologerna Liz Fekete och Frances Webber har, i artikeln Utländska 

medborgare, fiendens penologi och det straffrättsliga systemet tecknat en bild av hur ett 

separat straffrättsligt system för personer som saknar europeiska medborgarskap har börjat 

växa fram i Europa. De menar att detta separata straffrättsliga system kännetecknas av hårdare 

domar, segregation på fängelserna, och dubbelbestraffning i form av utvisning efter avtjänat 

fängelsestraff. Vidare skriver de att den här rörelsen representerar en viktig förlängning av de 

xenorasistiska system som har utvecklats ur asylpolitiken sedan början av 1990-talet, samt ur 

kriget mot terrorism som formellt inleddes 2001. 2  Xenorasism är här definierat som 

institutionaliserad rasism mot utlänningar.3 Artikeln har Storbritannien som exempel, där var 

åttonde fånge anges vara utländsk medborgare. Författarna menar att det finns tecken på att 

det i Storbritannien redan finns en parallell struktur för fångar med utländska medborgarskap, 

och hänvisar till en överenskommelse mellan det brittiska Justitiedepartementet, 

kriminalvårdsförvaltningen och gränsmyndigheten där man enats om att koncentrera sådana 

fångar till särskilda fängelser, i syfte att underlätta en senare utvisning av dem.4 De menar 

                                                 
2 Fekete, Liz, & Webber, Frances, Utländska medborgare, fiendens penologi och det straffrättsliga systemet, i 
Listerborn, Carina, Molina, Irene, & Mulinari, Diana (red), Våldets topografier, 1. uppl., Bokförlaget Atlas, 
Stockholm (2011), s. 103. 
3 Fekete, Webber, s. 120. 
4 Fekete, Webber, s. 120. 
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också att fångar med utländska medborgarskap hålls inspärrade efter att deras strafftid löpt ut, 

i väntan på att utvisningen ska kunna verkställas, och att det finns både sådana personer, och 

asylsökande som hålls i förvar i väntan på verkställighet, som helt enkelt har glömts bort av 

myndigheterna.5  Sammantaget, menar de, är allt detta tecken på just ett sådant parallellt 

straffrättsligt system. 

Mina observationer på Kronobergshäktet, samt resonemangen i Fekete och Webbers artikel, 

är upprinnelsen till den här uppsatsen. Uppsatsen avser att diskutera om det i Sverige finns 

några spår av en liknande utveckling som den Fekete och Webber skissar upp vad gäller 

Storbritannien. Uppsatsen fokuserar på förekomsten av personer som befinner sig i 

kriminalvård utan att vara misstänkta för något brott, eller som avtjänat sitt straff och ska 

utvisas men som hålls fortsatt frihetsberövade i väntan på utvisning.  

1.1 Ämne och problemformulering 

Att frihetsberöva någon är bland det mest ingripande en demokrati kan företa sig mot en 

enskild individ. Om det ändå anses vara nödvändigt att frihetsberöva en person på någon 

grund ska det alltid ske med beaktande av proportionalitetsprincipen, det vill säga skälen för 

att göra en så omfattande inskränkning i en persons rörelsefrihet skall stå i rimlig proportion 

till syftet med åtgärden.6 Frihetsberövande måste också ha stöd i legalitetsprincipen, det vill 

säga inget statligt ingripande mot en enskild får företas utan stöd av lag. Även 

objektivitetsprincipen, som säger att beslutsfattare ska beakta allas likhet inför lagen och 

iaktta saklighet och opartiskhet, ska följas. I Sverige frihetsberövas personer på olika grunder, 

exempelvis häktning, tvångsvård och förvar av utlänning. Röda Korset genomförde 2012 en 

undersökning vid namn Förvar under lupp – En studie av rättssäkerheten för asylsökande i 

förvar. I rapporten framkom att det ofta fanns brister i tillämpningen av 

proportionalitetsprincipen vad gällde asylsökande som tas i förvar. Det framkom även att så i 

ännu högre grad var fallet i de ärenden där asylsökande först tagits i förvar och därefter 

placerats i kriminalvård.  

Under de fyra år jag arbetat som kriminalvårdare på Kronobergshäktet har jag noterat att det 

relativt ofta förekommer att intagna som inte är misstänkta för brott befinner sig i häktets 

lokaler. Under arbetet med den här uppsatsen har jag kunnat identifiera tre kategorier av 

personer.  

                                                 
5 Fekete, Webber, s. 120. 
6 1.8 UtlL. 
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Den första gruppen består av personer som avtjänat ett kortare eller längre fängelsestraff, och 

som utöver fängelse också har dömts till utvisning, något som är möjligt enligt 

Utlänningslagens (cit. UtlL) 8 a kap. Det är frivilligt för åklagaren att yrka på utvisning, men 

det är givetvis bara möjligt att göra det för personer som saknar svenskt medborgarskap eller 

uppehållstillstånd. Det är Polisen som har ansvaret för att se till att personer som har fått 

utvisning i sin brottmålsdom också faktiskt utvisas,7 men i många fall påbörjar inte Polisen 

arbetet med att verkställa utvisningen förrän fängelsestraffet löpt ut. 8  Oftast anses dessa 

personer på någon grund behöva vara tagna i förvar i väntan på att utvisningen kan 

verkställas. Förvaren är dock utformade på ett sådant sätt att de inte kan hantera personer som 

är alltför våldsamma eller stör ordningen på förvaret. För personer som avtjänat ett straff för 

vissa typer av brott, i huvudsak grova brott mot person, finns då en presumtion för att 

personen är för våldsam för att kunna vistas på förvaret. Personen får då stanna kvar i 

Kriminalvården, på antingen häkte eller anstalt, tills utvisningen kan verkställas. För de här 

personerna finns ingen bortre tidsgräns för hur länge de kan bli kvar hos Kriminalvården, men 

placeringen upphör givetvis när utvisningen verkställs.  

Den andra gruppen utgörs av personer som inte begått något brott. De har fått avslag på sin 

ansökan om asyl eller uppehållstillstånd och ska därför avvisas eller utvisas från Sverige, men 

har av någon anledning ansetts behöva vara tagna i förvar i väntan på att avvisningen eller 

utvisningen ska kunna verkställas. På förvaret har de sedan uppträtt på ett sådant sätt att 

personalen ansett att de utgör en sådan allvarlig fara för sig själva och andra eller stör 

ordningen och säkerheten på ett sådant sätt att de måste placeras i en lokal med högre 

säkerhet. Den typen av lokal kan i dagsläget endast tillhandahållas av Kriminalvården.  

Den tredje gruppen utgörs av förvarstagna personer eller personer som ska av- eller utvisas, 

och som placeras kortare tid i kriminalvård av transporttekniska skäl. Enligt förarbetena ska 

det röra sig om några timmar eller någon natt. Dessa personer kommer att lämnas utanför 

uppsatsen av utrymmesskäl, trots att det finns mycket intressant att diskutera även kring deras 

situation. 

I bland annat författningskommentarer, Röda Korsets rapport, ett antal initiativärenden från 

JO, statliga utredningar samt interna rapporter och remissvar från Kriminalvården har det 

gång på gång gjorts uttalanden i stil med att ”häkten och anstalter är byggda för att förvara 

                                                 
7 12 kap 14 § 2 st. UtlL. 
8 Uppgift i intervju med Johan Olsson, juriststudent och kriminalvårdare vid anstalten Storboda. Se Bilaga 2.  
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personer som är misstänkta för brott respektive avtjänar fängelsestraff och därför drivs i en 

regi som inte är lämplig för förvarstagna”. 9  Trots detta fortsätter praktiken med 

kriminalvårdsplaceringar med till synes oförminskad kraft. Denna uppsats kommer att belysa 

uppkomsten av förvaren, då de tillkom bland annat för att utlänningar som skulle utvisas inte 

skulle behöva frihetsberövas i kriminalvård. Härutöver presenteras nu gällande rätt avseende 

möjligheterna att placera utlänningar i kriminalvård, samt hur regelverket tillämpas i 

praktiken. Slutligen görs ett försök till en förklaring till att detta fortsätter att hända, trots att 

så många instanser har påtalat att denna typ av kriminalvårdsplacering av förvarstagna borde 

avslutas.  

1.2 Övergripande syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att belysa och diskutera placering av förvarstagna personer hos 

Kriminalvården. Uppsatsen behandlar således det faktum att personer utan svenskt 

medborgarskap eller uppehållstillstånd tillåts utsättas för behandling som vanligtvis är 

förbehållen personer som är misstänkta eller dömda för relativt grova brott, med fängelse i 

straffskalan. Frågeställningarna blir därför: 

 

1. Vad säger gällande rätt/reglering om kriminalvårdsplacering av förvarstagna personer?  

2. Hur realiseras regelverket i praktiken?  

3. Vilka problem omgärdar kriminalvårdsplaceringen av förvarstagna personer? 

4. Vad innebär kriminalvårdsplaceringarna av förvarstagna personer i ett bredare 

samhälleligt perspektiv?  

1.3 Metod och material  

För att kunna besvara de frågeställningar som identifierats används flera olika metodologiska 

traditioner – den rättsdogmatiska, den rättssociologiska, samt även kritisk rättsteori i form av 

så kallad critical race theory. 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod 

Den rättsdogmatiska metodens innehåll är omstritt och kan inte ges en entydig definition. 

Men en gemensam nämnare är användandet av den klassiska rättskälleläran, det vill säga att 

använda sig av de allmänt accepterade rättskällorna lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och 

den som doktrin accepterade rättsvetenskapliga litteraturen för att hitta svar på rättsliga 

                                                 
9 JO Initiativärende, Initiativärende om förvarstagnas rättigheter i häkten och anstalter, Dnr 5529-2012, (2014). 
s. 3. 
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frågeställningar.10 Det svar som fås fram ska sedan antas motsvara innehållet i gällande rätt.11 

Som Kleineman anfört, är ofta definitionen av en skicklig jurist en person som klarar av att 

hantera den verktygslåda som rättskälleläran utgör på ett övertygande sätt.12 Även Sandgren 

har anfört att den rättsdogmatiska metoden är nära besläktad med den juridiska praktiken.13 

Eva-Maria Svensson har formulerat den rättsdogmatiska metoden som att den först 

identifierar vilka rättskällor, av en avgränsad grupp möjliga, som är relevanta i en viss 

situation. Därefter ska de rättskällor som valts ut tolkas med någon auktoritativt godkänd 

tolkningsmetod, och sedan tillämpas på en faktisk situation. Sist men inte minst ska de val 

som gjorts motiveras och argumenteras för.14 Uppsatsen använder rättsdogmatisk metod i den 

del som avser att utreda gällande rätt kring kriminalvårdsplacering av förvarstagna 

utlänningar. Men rättsdogmatiken är en metod som intresserar sig för reglerna i sig, och inte 

nödvändigtvis hur dessa tillämpas.15 Den är en kvalitativ, inte en kvantitativ metod.16 Med 

Nils Jareborgs ord: ”rättsdogmatikens verklighet är själva rättssystemet som normativt, inte 

det som systemet resulterar i, i fråga om mänskligt handlade när dessa regler tillämpas av 

myndigheter och enskilda.” 17  För att uppfylla syftet att kunna säga något om 

kriminalvårdsplaceringarna i ett samhälleligt perspektiv, används därför även rättssociologisk 

metod.  

1.3.2 Rättssociologisk metod 

Den rättssociologiska metoden används för att studera relationen mellan rätt och samhälle, 

och är därmed både samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig. 18  Rättssociologin är ett 

verktyg för att få veta hur rätten tillämpas i en faktisk verklighet oberoende av vad gällande 

rätt såsom den ser ut i den rättsdogmatiska tolkningen säger. 19  I ett rättssociologiskt 

perspektiv betyder ”gällande rätt” rätten så som den faktiskt tillämpas.20 Det kräver i sin tur 

att empiriskt material från den verklighet som rätten verkar i nyttjas, det vill säga material 

som inte ryms i den klassiska rättskälleläran. Inom migrationsrätten är användningen av 

                                                 
10 Kleineman Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21.   
11 Kleineman, s. 26.   
12 Kleineman, s. 23.   
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 uppl., Norstedts Juridik (2015), s. 43. 
14 Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro 
(red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 278.   
15 Kleineman, s. 24.   
16 Sandgren, s. 43. 
17 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, Svensk Juristtidning Häfte 1, (2004), s. 9. 
18 Håkan Hydén, Rättssociologi: om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle, i Korling, Zamboni 
(red.) (2013), s. 207.   
19 Hydén, s. 208.   
20 Hydén, s. 208. 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sådant material särskilt påkallat, eftersom det är ett rättsområde som ännu inte har särskilt 

omfattande överinstanspraxis eller doktrinära texter. I uppsatsen används i detta syfte ett 

blandat material, exempelvis placeringsbeslut från Migrationsverkets förvar i Märsta, 

rapporter från Röda korset, interna kommunikéer från Kriminalvården samt intervjuer med 

förvarspersonal och kriminalvårdare. Även en del mailkorrespondens med handläggare och 

beslutsfattare förekommer. Tanken är att den rättssociologiska metoden ska avtäcka hur 

regelverket om kriminalvårdsplaceringar realiseras och har realiserats i praktiken. Detta görs i 

avsnittet om historik och kritik, samt i fallstudien. För att kunna göra den avslutande analysen 

krävs dock att ytterligare en metodologisk skola tillämpas. Det är kritisk metod, mer specifikt 

critical race theory. 

1.3.3 Kritiska rättsteorier i en svensk kontext 

I skandinavisk rättstradition har uppfattningen att det går att skilja på de lege lata, rätten som 

den är, och de lege ferenda, rätten som den borde vara, länge varit tongivande. Den 

uppfattningen ligger också som en implicit grundplåt till hela den rättsdogmatiska metoden.21 

Att synliggöra det problemformuleringsprivilegium som den rättsdogmatiska metoden 

därmed har fått, och öppna upp för fler möjliga tolkningar av vad som är rättsligt relevant, har 

varit ett mål för alla de kritiska perspektiv som kommit och gått i svensk rättstradition sedan 

1970-talet.22 

En gemensam utgångspunkt för alla kritiska perspektiv är att betrakta rätten i relation till 

människors verklighet. Eller med andra ord att inte betrakta rätten som ett abstrakt idésystem 

utan som en maktordning som påverkar människors liv konkret. Det är därför centralt att lyfta 

fram både individers och gruppers egna erfarenheter av rättens verkningar.23 Det fanns och 

finns också en samsyn kring att den rättsdogmatiska metoden inte underlättar kritisk analys 

utan snarare syftar till att bibehålla gällande förståelse för vad som menas med begreppet 

gällande rätt, kanske framförallt eftersom metoden inte tillåter användandet av annan empiri 

än vad som ryms i rättskälleläran.24 För att omforma begreppet gällande rätt har kritiska 

rättsteorier bland annat försökt att blottlägga hur olika delar av rätten samverkar i konkreta 

situationer, och också försökt klarlägga vilka utgångspunkter en viss typ av regelverk har och 

även ifrågasätta denna utgångspunkt. 25  För att kunna göra en kritisk analys av 

                                                 
21 Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk Publikation 
Jubileumsnummer 2014, s. 213. 
22 Svensson, Eva-Maria, De lege interpretata, s. 215. 
23 Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 276.   
24 Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 276.   
25 Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s. 276-277. 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kriminalvårdsplaceringarna, används perspektivet critical race theory (cit. CRT). Det är ett 

perspektiv som började med framväxten av critical legal studies i USA på 1970-talet och som 

har fortsatt utvecklas sedan dess. 26  Fältet växte fram som en ny strategi för att hantera 

situationen som uppstått i USA efter att den svarta medborgarrättsrörelsen vunnit ett antal 

viktiga segrar under 1960-talet. Både akademiker och aktivister började prata om att den 

liberala ideologi som kallade sig färgblind i själva verket dolde vita privilegier på ett än mer 

intrikat sätt än tidigare, och gömde dem bakom ord som ”meritokrati” och ”rättvisa”.27 

Critical race-teorin i sin nuvarande form kan spåras tillbaka till ett seminarium som juristen 

och professorn Kimberlé Crenshaw höll i Wisconsin 1989. 28  CRT:s första fokus låg på 

afroamerikaners erfarenheter som en naturlig följd av den amerikanska historien.29 Efterhand 

har fältet dock utvecklats och anpassats efter lokala behov av maktkritik världen över och 

täcker nu också in andra former av påtvingad underkastelse baserade på klass och kön i 

kombination med ras. Fältet är medvetet inte fixerat, detta för att kunna användas och bändas 

så brett som möjligt.30 Gemensamt är dock att de flesta CRT-teoretiker är missnöjda med den 

liberala modellen om likhet inför lagen och med rättssäkerhetsbegreppet som metod för att 

angripa diskriminering eftersom de anser att sådana formella jämlikhetsbegrepp döljer 

verkliga ojämlikheter.31 I den här uppsatsen använder jag i huvudsak distinktionen mellan 

personer som har medborgarskap/uppehållstillstånd och personer som saknar det för att visa 

på strukturell diskriminering när det gäller vilka individer som kan placeras i kriminalvård på 

det sätt som jag studerat. Detta görs i uppsatsens analysdel.  

1.3.4 Material 

För att besvara uppsatsens första frågeställning används det material som ryms inom 

rättskälleläran, det vill säga aktuell lagstiftning med dess förarbeten och åtföljande praxis, 

samt vissa uttalanden ur doktrinen. För att besvara andra och tredje frågeställningarna 

används utöver detta även sådant material som benämns kvalitativt, det vill säga i huvudsak 

internt myndighetsmaterial från Kriminalvården och Migrationsverket. Det omfattar rapporter 

från Kriminalvårdens internrevision, nationella överenskommelser mellan de båda 

myndigheterna, uppgifter från Kriminalvårdens intranät, samt uppgifter i intervjuer och 

mailväxlingar med personal från båda myndigheterna. Även material från 
                                                 
26 Carlson, Laura, Critical race-teori, i Korling, Fredrik, Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 1. uppl., 
Studentlitteratur AB, Lund, (2013) s. 314.   
27 Carlson, Laura, s. 315.   
28 Carlson, Laura, s. 316.   
29 Carlson, Laura, s. 323.   
30 Carlson, Laura, s. 320.   
31 Carlson, Laura, s. 325. 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Justitieombudsmannen (cit. JO) används. Framförallt används de beslut om avskiljande och 

placering av förvarstagna utlänningar som fattas av Migrationsverket. Utöver det interna 

myndighetsmaterialet används också oberoende rapporter från Röda Korset och Europarådets 

tortyrkommitté (cit. CPT).   

För att besvara uppsatsens fjärde frågeställning används utöver detta artiklar från aktuell 

kriminologisk forskning, en populärvetenskaplig antologi samt vissa nyhetsartiklar. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på de utlänningar som säkerhetsplaceras i kriminalvård från förvaren, 

samt de som efter avtjänat fängelsestraff fortsätter vara förvarstagna i kriminalvård i väntan 

på avvisning eller utvisning. Den utesluter därmed i huvudsak personer som 

kriminalvårdsplaceras endast av transporttekniska skäl. I fallstudien har av utrymmesskäl i 

huvudsak enbart studerats personer som säkerhetsplacerats. 

1.5 Definitioner 

För läsbarhetens skull används inte lagtextens ”placering i kriminalvårdsanstalt, häkte eller 

polisarrest”, istället används kort och gott kriminalvårdsplacering eller placering i 

kriminalvård. Detta trots att det alltså kan röra sig om arrester i Polisens regi, samt såväl 

kriminalvårdens anstalter som häkten. Vidare används anstalt som benämning för 

kriminalvårdsanstalt, i folkmun kallat fängelse. När det är preciserat vilken typ av specifik 

inrättning som avses, används benämningen anstalt, häkte eller polisarrest.  

Ordet säkerhetsplacering är skilt från kriminalvårdsplacering, på så sätt att det endast avser 

personer som kriminalvårdsplacerats enligt 10 kap 20 § 2 p. UtlL. På samma sätt avser 

användningen av ordet brottsutvisad personer som har utvisats av allmän domstol och 

kriminalvårdsplacerats med stöd av 10 kap 20 § 1 p. I förekommande fall avses med 

transportplacerad en person som kriminalvårdsplacerats enligt 10 kap 20 § 3 p UtlL.  

Orden placerad och kriminalvårdsplacerad används för språkets skull växelvis och betecknar 

förvarstagna utlänningar som på olika grunder befinner sig i Kriminalvården. Förvarstagen 

används om personer som befinner sig i Migrationsverkets förvarslokaler. 

11 kap 7 § UtlL kallas genomgående för avskiljanderegeln medan 10 kap 20 § UtlL kallas 

placeringsregeln. 
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Begreppet avvisning används om de personer där avlägsnandet ur landet beslutats av en 

administrativ myndighet i första instans, inom tre månader från att den första ansökan om 

uppehållstillstånd gjorts efter ankomsten till Sverige. 32 

Begreppet utvisning innebär avlägsnande av utlänningar som varit i Sverige längre tid än tre 

månader efter att den första ansökan om uppehållstillstånd gjorts.33 

1.6 Disposition 

Inledningsvis följer i avsnitt 2 en genomgång av de rättsliga förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att en kriminalvårdsplacering ska få ske, inklusive en kort genomgång av 

förvarsinstitutet och de överväganden som gjordes kring att behålla möjligheten till 

kriminalvårdsplacering i vissa fall. Avsnitt 3 går därefter igenom de utredningar som tittat på 

kriminalvårdsplacering av förvarstagna utlänningar sedan Migrationsverket fick uppgiften att 

driva förvarsverksamhet, samt delar av den nationella och internationella kritik som riktats 

mot kriminalvårdsplaceringarna. Därefter följer i avsnitt 4 en fallstudie med en genomgång av 

samtliga säkerhetsplaceringar från Märstaförvaret under 2015, för att ge exempel på hur 

regelverket tillämpas i praktiken. Avslutningsvis kommer i avsnitt 5 en sammanfattning av 

några problem som identifierats kring kriminalvårdsplaceringarna, samt i avsnitt 6 en kritisk 

analys och genomgång av kriminalvårdsplaceringarnas samhälleliga kontext.  

  

                                                 
32 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, uppl. 10:1, Norstedts Juridik (2014), 
s. 426-427. 
33 Sandesjö, Wikrén, s. 427. 
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2. Rättsliga förutsättningar för placering av förvarstagna 

utlänningar i kriminalvård 

2.1 Förvarsinstitutets uppkomst 

Det har sedan reglerad invandring infördes i Sverige 1914 funnits rättsliga mekanismer för att 

tvinga personer att lämna svenskt territorium. Idag är en utlänning som har ett lagakraftvunnet 

avvisnings- eller utvisningsbeslut skyldig att lämna landet så snart den tidsfrist för frivillig 

avresa som intagits i beslutet löpt ut.34 Det förväntas av en person som fått ett avvisnings- 

eller utvisningsbeslut att hen respekterar och följer beslutet.35 Om personen ändå inte lämnar 

landet, ska myndigheterna se till att beslutet verkställs. 36  För att kunna göra detta får 

utlänningen frihetsberövas. Även rätten att frihetsberöva en utlänning som skulle avvisas ur 

riket fanns med i vår allra första utlänningslag, från 1914. Enligt 5 § i lag (1914:196) 

angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas fick Polismyndigheten ta en 

utlänning i förvar om beslutet om avvisning inte kunde verkställas omedelbart. De första 

möjligheterna att frihetsberöva en utlänning var mycket små. Därefter har möjligheterna att ta 

personer i förvar successivt vidgats för varje revidering av utlänningslagstiftningen. 37 

Gemensamt för varje utvidgning fram till 1997 var dock att förvarstagandet verkställdes 

antingen i Polisens arrester, eller i kriminalvårdens häkten. 

  

I juli 1994 tillsatte regeringen en särskild utredare som bland annat skulle överväga vilken 

myndighet som borde ha huvudansvaret för verkställigheter, det vill säga att beslutade 

avvisningar och utvisningar av utlänningar faktiskt genomfördes. Utredningen föreslog bland 

annat att asylsökande inte längre skulle få tas i förvar i polisarrester, häkten eller 

kriminalvårdsanstalter i väntan på verkställighet, utan att särskilda lokaler skulle ställas i 

ordning. Det föreslogs också att dåvarande Invandrarverket skulle vara den myndighet som 

hade verksamhetsansvar för dessa lokaler.38 De främsta anledningarna till detta var dels att 

man ville ge förvarsverksamheten en mer civil karaktär, dels att lagstiftaren ville markera att 

det fanns en skillnad mellan förvarstagna och häktade personer. 

Förvarsinstitutet i sin nuvarande form tillkom den 1 oktober 1997. Då trädde lagstiftning i 

kraft som flyttade över ansvaret för både själva förvarslokalen och för de personer som 

                                                 
34 12 kap 15 § 2 st. UtlL.  
35 Prop. 1997/98:173, Verkställighet och återvändande – en del av asylprocessen, s. 18. 
36 12 kap 15 § 2 st. UtlL. 
37 Melander, Göran, Frihetsberövande enligt utlänningslagen, Juridiska Föreningen i Lund (1981), s. 11. 
38 Prop. 1996/97:147, Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser, s. 11. 
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vistades i dem från Polisen till Invandrarverket. 39  Det angavs att förvaren i så stor 

utsträckning som möjligt skulle likna de lokaler som användes som mottagningscentra av 

Migrationsverket. Den enda skillnaden skulle egentligen vara att de som vistas på ett förvar 

inte fick lämna lokalen, till skillnad från de boende på mottagningscentren. Regeringen avsåg 

med denna åtgärd avsevärt minska antalet utlänningar som placerades i kriminalvård. Dock 

ansåg regeringen det inte vara genomförbart att helt och hållet avskaffa möjligheten att 

placera förvarstagna personer i ett mindre antal undantagsfall. Sådana fall anges i förarbetena 

vara exempelvis av transporttekniska skäl eller då personer äventyrar egen eller andras 

säkerhet i förvarslokalen.40  

 

För att Migrationsverket skulle kunna ta över hela ansvaret gavs verket möjligheter att 

använda vissa tvångsmedel inne på förvaret. Meningen var dock att de skulle vara begränsade 

och endast finnas till för att tillgodose huvudsyftet med förvar, nämligen att hålla en person 

tillgänglig för utredning, samt upprätthållande av ordning och säkerhet i förvarslokalerna och 

för att förhindra att någon skadas.41 Frihetsberövande på förvar syftar således inte till att vårda 

eller behandla en person eller till att skydda samhället från farliga personer så som är fallet 

med exempelvis tvångsvård. De tvångsmedel som verket gavs tillstånd att använda rörde 

bland annat inskränkning av rörelsefrihet, avskiljande, kroppsvisitation samt rätt att 

omhänderta egendom.42 Att tillåta Migrationsverkets personal att bruka handfängsel ansågs 

inte behövas trots att man bedömde att det ökade risken för att en förvarstagen placerades i 

kriminalvård. 43  Migrationsverkets befogenhet att placera en förvarstagen person i 

kriminalvård är den mest ingripande av dessa tvångsmedel. Det framgår också att 

Migrationsverket vid behov av transport av en förvarstagen person ska anlita Kriminalvårdens 

transporttjänst då den har tillgång till en för ändamålet välfungerande organisation med 

särskilt utbildad personal.44  

2.2 Proportionalitet, legalitet och objektivitet  

Att använda sig av allmänna rättsgrundsatser som ett led i rättstillämpningen har ingen lång 

tradition i Sverige. Trots detta återfinns ett antal sådana grundsatser, mer eller mindre 

kodifierade, på olika ställen i vår lagstiftning. De tre som främst aktualiseras vad gäller förvar 

                                                 
39 Lag (1997:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529). 
40 Prop. 1996/97:147 s. 21. 
41 Prop. 1996/97:147 s. 28. 
42 Prop. 1996/97:147 s. 30-36. 
43 Prop. 1996/97:147 s. 32. 
44 Prop. 1996/97:147 s. 32-33. 
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och kriminalvårdsplacering av utlänningar är proportionalitetsprincipen, legalitetsprincipen 

och objektivitetsprincipen. 

Proportionalitetsprincipen är en rättsgrundsats som säger att en tvångsåtgärd endast får vidtas 

om syftet med åtgärden står i rimlig proportion till den inskränkning av personlig frihet som 

åtgärden innebär för den enskilde. Åtgärden måste också vara ägnad att tillgodose det 

åsyftade ändamålet. Syftet med proportionalitetsprincipen är att öka rättssäkerheten och 

förutsägbarheten för den enskilde i hens möte med staten. Principen återfinns bland annat i 

rättegångsbalken (cit. RB), där det framgår att häktning endast får ske om skäl för åtgärden 

uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte.45 Vad gäller 

förvar innebär den alltså att den som fattar beslut om förvar måste väga statens intresse av att 

hålla en person tillgänglig, mot det ingrepp i individens frihet som ett förvarstagande innebär. 

Principen kommer också till uttryck i utlänningslagens 1 kap 8 § (cit. UtlL). Denna regel 

föreskriver att UtlL ska tillämpas så, att en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som är 

nödvändigt i varje enskilt fall, och är avsedd att vara en allmän tolkningsregel.46 JO anger att 

proportionalitetsprincipen ska tillämpas oavsett om det är fråga om beslut om förvar, 

rörelsebegränsning, avskildhet eller kriminalvårdsplacering.47  

Legalitetsprincipen är även den en rättsgrundsats, som uttrycker att alla statliga ingripanden 

mot en enskild måste grundas i lag. Även i detta fall är syftet med principen att öka 

rättssäkerheten och förutsägbarheten för den enskilde. Det innebär alltså bland annat att inget 

frihetsberövande får ske utan stöd i lag samt att ju mer ingripande en åtgärd är desto striktare 

bör lagtolkningen vara. Principen återfinns på flera ställen i den svenska lagstiftningen, bland 

annat i regeringsformens (cit. RF) portalparagraf som stadgar att all offentlig makt utgår från 

folket och att den offentliga makten ska utövas under lagarna.48 Tydligast syns den kanske 

dock i straffprocessrätten där den anger att ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd 

för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks.49 RF:s andra kapitel går 

igenom de grundläggande fri- och rättigheter som ska tillkomma var och en gentemot det 

allmänna.  Där framgår att varje var och en gentemot det allmänna är skyddad från 

frihetsberövande.50 Detta skydd kan begränsas endast genom lag.51 De rättigheter som kan 

                                                 
45 24 kap 1 § 3 st RB. 
46 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
1 kap 8§, 160223. 
47 JO Initiativärende: Inspektion av Migrationsverkets förvar, Dnr. 6090-2009, (2011), s. 11 
48 1 kap 1 § RF. 
49 2 kap 10 § RF. 
50 2 kap 8 § RF 
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begränsas genom lag benämns relativa rättigheter, medan de som ovillkorligen aldrig får 

begränsas kallas absoluta.52 Till den första kategorin hör rätten att inte frihetsberövas, som får 

inskränkas genom lag. Till den senare kategorin hör exempelvis förbudet mot tortyr, som 

aldrig får inskränkas.  

Regleringen i 2 kap RF omfattar framförallt svenska medborgare, även om huvudregeln är att 

rättighetsskyddet ska vara detsamma för svenska medborgare och andra som vistas här i 

riket.53 De rättigheter som får inskränkas särskilt för andra än svenska medborgare framgår 2 

kap 25 § RF, vars reglering är uttömmande och där två inskränkningar särskilt gäller i rätten 

att inte frihetsberövas samt rätten till domstolsprövning av frihetsberövande.54 Det är därmed 

tillåtet att inskränka både rätten att slippa frihetsberövas, samt rätten till domstolsprövning av 

frihetsberövande när det är någon annan myndighet än en domstol som beslutat om 

frihetsberövandet.55 Rätten till domstolsprövning av frihetsberövande är därmed absolut för 

en svensk medborgare, men relativ för en icke-medborgare.56 Lagrummet förhåller sig till 

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (cit. CERD). I 

konventionens artikel 5 framgår att konventionsstaterna förbinder sig att förbjuda och 

avskaffa rasdiskriminering i alla dess former. Vidare listas ett antal rättigheter som ska 

tillförsäkras var och en utan åtskillnad på grund av ras, nationalitet eller etniskt ursprung. I 

konventionens artikel 1.2 framgår dock att konventionen inte är tillämplig på åtskillnader, 

undantag, inskränkningar eller företräden som en konventionsstat gör mellan medborgare och 

icke-medborgare. I sina generella rekommendationer kring hur konventionen ska tolkas, 

framhåller dock kommittén att det förvisso är tillåtet att inskränka tillgången till vissa 

rättigheter för icke-medborgare, och ger rätten att rösta i allmänna val som exempel. 

Kommittén understryker dock att de mänskliga rättigheterna i princip ska gälla alla människor 

som befinner sig under en stats jurisdiktion, oavsett om de har medborgarskap eller ej.57 Det 

innebär i praktiken att en flykting eller migrant som befinner sig på svenskt territorium ska 

åtnjuta samma mänskliga rättigheter som en medborgare, vilket borde skära sig något i 

                                                                                                                                                         
51 2 kap 22 § RF 
52 Kindström Dahlin, Moa, Den psykiskt sjuke patientens svaga rättsliga ställning, Juridisk Publikation 1/2015, 
s. 50. 
53 Eliason, Marianne, Holmberg, Erik, Isberg, Magnus, Regner, Göran, & Stjernquist, Nils, Grundlagarna, under 
2 kap 25 § RF, Zeteo (160519). 
54 Barker, s. 8. 
55 2 kap 9 § RF. 
56 Warnlind-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig, & Sandström, Lena, Statsrättens 
grunder, 5 uppl., Wolters Kluwer, (2015), s. 201. 
57 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No. 30: Discrimination 
Against Non Citizens, 1 oktober 2004, p 3. 
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förhållande till nuvarande 2 kap 25 § RF som etablerar en svensk ordning där icke-

medborgares rättigheter är mer inskränkta än medborgares på ett sätt som inte är så lätt att 

uttolka i alla situationer.58 Det är nämligen inte reglerat vilken konkret betydelse det har att en 

viss fri- och rättighet, som i det här fallet rätten till domstolsprövning av frihetsberövande, 

inte gäller.59 

Vad gäller det frihetsberövande som ett förvarstagande innebär återfinns legalitetsprincipen 

också i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (cit. EKMR), som sedan 1995 är svensk lag.60  I dess artikel 5 

framgår att det krävs lagstöd för frihetsberövande och att grunderna för frihetsberövandet ska 

anges. Med andra ord, det ska vara förutsägbart på vilka grunder man frihetsberövas. 

Frihetsberövande får dock ske bland annat som ett led i ett förfarande som rör utvisning.61 

Objektivitetsprincipen, slutligen, är även den en rättsgrundsats som återfinns i RF.62  Där 

framgår att domstolar, och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen, samt iaktta saklighet och opartiskhet. Denna 

princip är inte tillämplig på lagstiftningsnivå, eftersom särbehandling ibland kan vara 

motiverat av exempelvis politiska fördelningsskäl. Likväl är den viktig för att kunna analysera 

lagstiftningens konsekvenser, eftersom lagstiftningen i sig innehåller de förutsättningar som 

ska göra att den tillämpas objektivt.63 

2.3 Förvarsgrunder 

Innan Migrationsverket fattar beslut om förvar, ska myndigheten pröva om det kan vara 

tillräckligt som kontrollåtgärd att utlänningen ställs under så kallad uppsikt.64 Uppsikt innebär 

att utlänningen, på tider som överenskommits, är skyldig att anmäla sig hos Polismyndigheten 

eller Migrationsverket på den ort som anges i beslutet. Till ett beslut om uppsikt får fogas en 

skyldighet att lämna ifrån sig pass eller andra legitimationshandlingar.65 Beslut om uppsikt 

                                                 
58 Diesen, Christian, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Lindholm Billing, Karolina, Seidlitz, Madelaine, Wilton 
Wahren, Alexandra, Prövning av migrationsärenden, Norstedts Juridik, 2 uppl., Stockholm (2012) 
59 Warnlind-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Bernitz, Hedvig, & Sandström, Lena, Statsrättens 
grunder, 5 uppl., Wolters Kluwer, (2015), s. 216. 
60 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR). 
61 EKMR Art. 5.1. 
62 1 kap 9 § RF. 
63 Kindström Dahlin, s. 53. 
64 10 kap. 6 § UtlL. 
65 10 kap 8 § UtlL. 
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ska omprövas senast var sjätte månad. 66 Eftersom uppsikt är en betydligt mindre ingripande 

åtgärd än förvar ska enligt proportionalitetsprincipen möjligheten till uppsikt prövas innan 

personen förvarstas. Om personen ändå tas i förvar ska det i förvarsbeslutet anges varför 

uppsikt inte varit tillräckligt, samt varför förvar är nödvändigt. 

Det finns i dagsläget tre olika grunder på vilka en utlänning som befinner sig i Sverige kan tas 

i förvar. Dessa är identitetsförvar,67 utredningsförvar,68 samt förvar vid utvisning, avvisning 

och verkställighet, så kallat sannolikhetsförvar och verkställighetsförvar.69 Anledningen till 

att beslut om förvar tas är således alltid att myndigheter vill försäkra sig om att personen 

ifråga är tillgänglig för någon typ av åtgärd. 

2.3.1 Identitetsförvar 

Identitetsförvar kan tillämpas när en person anländer till Sverige eller efter ankomsten söker 

uppehållstillstånd och personens identitet är oklar.70 Syftet är alltså att personen ska kunna 

hållas tillgänglig för myndigheterna under tiden hens identitet utreds. Bestämmelsen ska inte 

tolkas som att den innebär att alla personer som anländer till Sverige och saknar giltig 

identitetshandling får tas i förvar. Exempelvis kan en närståendes uppgifter, eller utlänningens 

egen berättelse om varför hen saknar sådana handlingar bedömas som trovärdig och därmed 

användas för att göra identiteten sannolik.71 För att få tas i förvar på denna grund gäller inte, 

till skillnad mot tidigare reglering, att det är sannolikt att personen kommer att avlägsnas ur 

Sverige.72  

2.3.2 Utredningsförvar 

Utredningsförvar används kunna genomföra en utredning om en utlännings rätt att stanna i 

Sverige. I förarbetena anges att det måste föreligga mycket starka skäl för att frihetsberöva en 

person på denna grund.73 Ett sådant skäl kan vara att det inte har varit möjligt att hålla något 

utredningsförhör under den tid som en utlänning får hållas kvar för förhör enligt 9 kap 11 § 

                                                 
66 10 kap 9 § 2 st. UtlL. 
67 10 kap 1 § 1 st. UtlL. 
68 10 kap 1 § 2 st 1 p. UtlL. 
69 10 kap 1 § 2 st 2 och 3 p. UtlL. 
70 10 kap 1 § 1 st. 1 p UtlL. 
71 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Första stycket, Identitetsförvar, 160223.  
72 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Första stycket, Identitetsförvar, 160223 
73 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Andra och tredje styckena, Utredningsförvar, 160223. 
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UtlL. 74  Utredningsförvar får inte pågå länge än 48 timmar. 75  Bestämmelsen saknade 

motsvarighet före 1989 års ändringar i UtlL.76 

2.3.3 Sannolikhetsförvar och verkställighetsförvar  

Sannolikhetsförvar och verkställighetsförvar är de förvarsgrunder som i huvudsak motsvarade 

regleringen före 1989.77 Enligt denna regel får en utlänning tas i förvar om det är sannolikt att 

utlänningen kommer att utvisas eller avvisas på någon grund som inte har samband med 

brottmål, sannolikhetsförvar, eller om det är fråga om att förbereda eller genomföra 

verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning, verkställighetsförvar. Det kan även 

röra sig om utvisning på grund av brott enligt 8 a kap UtlL, där personen dömts till utvisning 

av allmän domstol i samband med en brottmålsrättegång.78  Förvarstagande för att kunna 

verkställa utvisning på grund av brott benämns också verkställighetsförvar.  

Det krävs dock för förvarstagande på denna grund att det finns en risk för att utlänningen 

annars kommer att ägna sig åt brottslig verksamhet i Sverige, eller risk för att hen avviker, 

gömmer sig eller på annat sätt hindrar verkställighet. 79  Verkställighetsförvar får som 

huvudregel inte pågå under längre tid än två månader, om det inte finns synnerliga skäl för en 

längre tid. Om synnerliga skäl föreligger kan dock en utlänning hållas i förvar i tre månader. 

Om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande 

samarbete från utlänningen, eller om det tar tid att införskaffa de handlingar som är 

nödvändiga, får förvar pågå i upp till tolv månader.80 Vad som kan utgöra synnerliga skäl är 

inte helt klarlagt, men som exempel anges att utredning pågår huruvida något land är villigt 

att ta emot personen.81 Vad som räknas som risk för avvikande är däremot uttömmande 

reglerat med objektivt fastställda kriterier.82 Det kan bland annat röra sig om att utlänningen i 

samtal med Migrationsverket uppgivit att hen inte har för avsikt att lämna landet efter beslut 

om avvisning eller utvisning, eller att personen inte medverkat till att klarlägga sin identitet. 

                                                 
74 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Andra och tredje styckena, Utredningsförvar, 160223 
75 10 kap 4 § 1 st. UtlL. 
76 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Andra och tredje styckena, Utredningsförvar, 160223 
77 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Andra och tredje styckena, Verkställighetsförvar, 160223 
78 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Andra och tredje styckena, Verkställighetsförvar, 160223 
79 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 1§ under Andra och tredje styckena, Verkställighetsförvar, 160223. 
80 10 kap 4 § 2 st UtlL. 
81 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 4§ under Tredje stycket, 160513. 
82 1 kap 15 § UtlL. 
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Tidsgränserna om tre och tolv månader gäller dock inte om utlänningen utvisats av allmän 

domstol på grund av brott.83 Det innebär att en person som är förvarstagen i väntan på en 

sådan utvisning kan kvarbli i kriminalvård under i teorin obegränsat lång tid. 

2.4 Vem får fatta beslut om förvar och uppsikt? 

Beslut om att ta en person i förvar, eller ställa hen under uppsikt, ska som huvudregel fattas 

av den myndighet eller domstol som handlägger ärendet.84 Ett antal regler som förtydligar vad 

som räknas som handläggande myndighet återfinns i 10 kap 13 -16 §§ UtlL. Från det att en 

utlänning begärt att få resa in i Sverige och tills ett ärende uppkommit hos Migrationsverket 

är det Polismyndigheten som är handläggande myndighet och som får fatta beslut om 

förvar.85 Det kan till exempel röra sig om personer vars identitet är oklar och som ännu inte 

hunnit ansöka om uppehållstillstånd. Polismyndigheten är också handläggande myndighet 

från den tidpunkt då myndigheten tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning som ska 

verkställas fram till dess verkställighet har skett.86 Det innebär att Polismyndigheten får fatta 

beslut om att ta en person i förvar dels när myndigheten själv fattat beslutet om avvisning, 

dels när en allmän domstol i dom eller beslut har meddelat en utvisning på grund av brott 

enligt utlänningslagen. Polismyndigheten får också fatta beslut om förvar i ärenden som 

överlämnats från Migrationsverket på grund av att den som avvisas eller utvisas håller sig 

undan eller om det kan antas att tvång kommer att behövas för att verkställa beslutet. I sådana 

ärenden får också Säkerhetspolisen vara handläggande myndighet.87 Polismyndigheten får 

också även om den inte är handläggande myndighet fatta beslut om att ta en utlänning i förvar 

eller ställa hen under uppsikt, om det inte finns tid att vänta in den handläggande 

myndighetens beslut. Ett beslut om förvar eller uppsikt på den här grunden ska skyndsamt 

anmälas till den myndighet som är handläggande och den myndigheten ska då omedelbart 

pröva om beslutet om förvar eller uppsikt ska fortsätta gälla.88  

 

Migrationsverket är handläggande myndighet i övriga fall. Det innebär att myndigheten får 

fatta beslut om förvar eller uppsikt från den tidpunkt då verket tar emot ett ärende som det ska 

                                                 
83 10 kap 4 § UtlL. 
84 10 kap. 12 § UtlL. 
85 10 kap 13 § 1 st. 1 p. UtlL.  
86 10 kap 13 § 1 st.. 2 p. UtlL. 
87 10 kap 13 § 2 st. UtlL. 
88 10 kap 17 § 1 st. UtlL.  
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pröva, och fram till dess att verket fattar beslut, utlänningen lämnat landet eller 

Polismyndigheten eller migrationsdomstolen tar över ärendet.89 

 

När en person överklagar frågan om uppehållstillstånd är det migrationsdomstolen som är 

handläggande myndighet även i frågan om uppsikt och förvar.90 Det har inte ansetts behövas 

en särskild bestämmelse för att klarlägga detta utan det anses framgå av 10 kap 12 § UtlL.91 

Det innebär dock att det finns situationer när fler än en myndighet kan vara handläggande. Av 

MIG 2007:22 framgår att det då är den myndighet som har ansvar för verkställigheten som 

också ska vara behörig att fatta beslut om förvar. Grunden för en sådan ordning anges vara 

rättssäkerhetsskäl. 92 

2.5 Behandlingen av personer som tas i förvar 

En utlänning som hålls i förvar ska behandlas humant och hans eller hennes värdighet ska 

respekteras. Den förvarstagna personen ska informeras om sina rättigheter och skyldigheter 

samt om de regler som gäller på förvaret. Förvaret ska vara utformat på ett sådant sätt att det 

innebär minsta möjliga intrång i de förvarstagnas integritet och rättigheter.93 I förarbetena 

anges att med ordet humant avses bland annat att utlänningen alltid ska sättas i centrum, att 

hans eller hennes ärende ska behandlas rättssäkert och skyndsamt samt att utlänningen ska 

känna sig trygg och säker i den utsatta situationen.94  

 

Enligt tidigare har Migrationsverket givits möjlighet att använda vissa tvångsmedel på 

förvaren. De som är aktuella för den här undersökningen är begränsning av rörelsefriheten95 

samt avskiljande.96 

2.5.1 Begränsning av rörelsefriheten 

En utlänning som hålls i förvar får hindras att lämna den lokal där hen vistas och även i övrigt 

underkastas den begränsning av rörelsefriheten som krävs för att ändamålet med 

förvarstagandet ska tillgodoses, eller om det är nödvändigt för upprätthållandet av ordningen 

och säkerheten i lokalen. En sådan begränsning av rörelsefriheten får också ske om 

                                                 
89 10 kap 14 § 1 st. 1 p. UtlL. 
90 10 kap 12 § UtlL. 
91 Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden, s. 294 
92 MIG 2007:22. 
93 11 kap 1 § UtlL. 
94 Prop. 1996/97:147 s. 22 ff. 
95 11 kap 6 § UtlL. 
96 11 kap 7 § UtlL. 
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utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv eller andra. 97 Det framhålls i förarbetena att 

utgångspunkten är att personalen på förvaren så långt det är möjligt ska undvika användande 

av tvångsmedel men att det måste finnas lagstöd för tvångsåtgärder i situationer där någon 

riskerar att skadas.98 

2.5.2 Avskiljande 

En förvarstagen person som är över 18 år får hållas avskild från andra förvarstagna, om det är 

nödvändigt för ordningen och säkerheten i lokalen eller om hen utgör en allvarlig fara för sig 

själv eller andra.99 Syftet är alltså att försöka skilja ut våldsamma förvarstagna, något som 

enligt förarbetena kan underlätta för övriga förvarstagna att delta i aktiviteter under större 

frihet.100 De förutsättningar som anges för avskiljande är uttömmande. I specialmotiveringen 

till bestämmelsen anges beteenden som kan utgöra grund för ett avskiljande. När det gäller 

ordningen ska det röra sig om allvarliga provokationer mot andra förvarstagna och när det 

gäller säkerheten beteenden av så kallat uppviglande karaktär.101 Uttrycket allvarlig fara är 

avsett att träffa hot mot personal eller andra förvarstagna, alternativt risk för självdestruktivt 

beteende. 102  Ett formellt beslut om avskiljande ska fattas av Migrationsverket. Det ska 

motiveras och tas in i en särskild handling.103  Den som avskilts för att hen utgör en fara för 

sig själv ska undersökas av läkare så snart det är möjligt.104 

Ett avskiljande innebär att personen i fråga placeras antingen i sitt eget sovrum, eller i ett 

särskilt avskiljningsrum på förvaret där lämplig övervakning kan tillgodoses. Det finns inga 

speciella högsäkerhetsavdelningar på förvaren.105 

Ett beslut om avskiljande i förvarslokalen ska omprövas så ofta det finns anledning till det, 

dock minst var tredje dag.106 Bestämmelsen om avskiljande är reaktiv, det vill säga den får 

inte användas förebyggande utan kräver att det inträffat någon form av incident på förvaret. 

Migrationsverket ska efter en eventuell incident på förvaret göra en utredning om det finns en 

sådan säkerhetsrisk som utgör grund för avskiljande.107 

                                                 
97 11 kap 6 § UtlL. 
98 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, uppl. 10:1, Norstedts Juridik (2014), 
s. 577. 
99 11 kap 7 § 1 st. UtlL. 
100 Prop. 1996/97:147, s. 32. 
101 Sandesjö, Wikrén, s. 578. 
102 Sandesjö, Wikrén, s. 577. 
103 6 kap 15 § UtlF. 
104 Sandesjö, Wikrén, s. 577. 
105 Detta då regeringen inte ansåg att högsäkerhetsförvar var en möjlig väg att gå och att förvarens öppna 
karaktär skulle värnas. Prop. 1996/97:147, s. 32. 
106 11 kap 7 § UtlL. 
107 Förvar under lupp. En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar. Svenska Röda Korset, (2012), s. 21. 
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2.6 Placering i kriminalvård 

Huvudregeln är alltså att en person som är tagen i förvar ska befinna sig på en förvarsenhet i 

Migrationsverkets regi.108 Förvarstagandet ska uppfylla syftet att hålla utlänningen tillgänglig 

för myndigheterna. Lagstiftaren har dock valt att behålla en möjlighet att i vissa fall placera 

en person som är förvarstagen utanför förvarslokalen, det vill säga antingen i kriminalvård 

enligt placeringsregeln, eller inom slutenpsykiatrin enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård (cit. LPT). I förarbetena till 1997 års lagändringar i UtlL anges att det måste finnas 

utrymme att placera en person som äventyrar egen eller andras säkerhet i kriminalvård. Innan 

ett sådant beslut fattas ska dock möjligheterna att lösa problemet inom förvarslokalen 

övervägas, speciellt avseende personer som inte är utvisade på grund av brott.109  Syftet med 

kriminalvårdsplacering är alltså att vidmakthålla ordning och säkerhet på förvaret eller att 

skydda personen själv eller andra från våld, vilket skiljer sig från ändamålet med ett 

förvarstagande.  

 

Paragrafen som möjliggör kriminalvårdsplaceringar ser i dagsläget ut som följer:110  

 

Migrationsverket får besluta att en utlänning som hålls i förvar ska placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller 

polisarrest, om  

1. utlänningen av allmän domstol har utvisats p̊ grund av brott,  

2. utlänningen h̊lls avskild enligt 11 kap. 7 § UtlL och av säkerhetsskäl inte kan vistas i en sådan lokal 

som avses i 11 kap 2 § första stycket, eller  

3. det annars finns synnerliga skäl.  

En utlänning som placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest med stöd av första stycket 2 eller 3 ska 

hållas avskild från övriga intagna.  

Barn som hålls i förvar får inte placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest. SFS 2012:129. 

Det finns alltså tre typer av kriminalvårdsplaceringar: 

2.6.1 Placering på grund av brott (brottsutvisningsplacering) 

Första punkten gäller utlänningar som av allmän domstol utvisats på grund av brott, och som 

hålls i förvar för att avvakta verkställighet av utvisningsbeslutet. Det framgår av förarbetena 

att avsikten med bestämmelsen är att ge Migrationsverket möjlighet att besluta om att 

                                                 
108 11 kap 2 § 1 st. UtlL samt 10 kap 18 § UtlL. 
109 Prop. 1996/97:147, s. 31. 
110 10 kap 20 § UtlL. 
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exempelvis utlänningar som begått grova våldsbrott inte ska placeras i förvarslokal i väntan 

på verkställighet av utvisningsbeslutet. Enligt reglerna om handläggande myndighet i 10 kap 

UtlL är det Polismyndigheten, som har att verkställa allmän domstols beslut om utvisning på 

grund av brott, som fattar beslut om förvar. Migrationsverket beslutar sedan om 

kriminalvårdsplacering, och Kriminalvården fattar därefter beslut om huruvida personen ska 

placeras på häkte, anstalt eller i polisarrest. Inga ytterligare rekvisit än utvisning i domen 

krävs för kriminalvårdsplacering. Det vill säga det krävs inte att det förekommit någon 

incident i förvarslokalen som skulle tyda på att personen utgör en säkerhetsrisk.111 Istället 

fattas beslut om placering baserat på en presumtion om att personen kommer att utgöra en 

ordnings- eller säkerhetsrisk på förvaret, utifrån den brottslighet som personen avtjänat 

fängelsestraff för. Mindre förseelser som trafikbrott eller förmögenhetsbrott av begränsad 

omfattning räknas inte till de brott som tillåter kriminalvårdsplacering. 112 

Migrationsöverdomstolen (cit. MiÖD) har dock klargjort att en utlänning som utvisats på 

grund av brott och som hålls i förvar inte får placeras i kriminalvård utan att det görs en 

individuell prövning av huruvida placeringen förorsakar utlänningen onödiga 

frihetsinskränkningar, det vill säga, proportionalitetsprincipen ska beaktas.113 En placering på 

denna grund har ingen bortre gräns i tid,114 vilket innebär att personen kan kvarbli länge i 

kriminalvård trots att det utdömda straffet är avtjänat.  

2.6.2 Placering på grund av säkerhetsskäl (säkerhetsplacering) 

Om någon stör ordningen och säkerheten i förvarslokalen, eller utgör en allvarlig fara för sig 

själv eller andra, står tre möjligheter till buds för Migrationsverket. JO har kallat dessa 

tvångsmedel för en trappa.115 Det första steget består som redogjorts för ovan av att begränsa 

personens rörelsefrihet. 116  Nästa steg innebär avskiljande 117  och det tredje och mest 

ingripande är säkerhetsplacering i kriminalvård. 118  För säkerhetsplacering krävs att 

Migrationsverket gör bedömningen att avskiljandet inte kan ordnas i förvarslokalen. 

En kriminalvårdsplacering på denna grund måste alltså föregås av ett avskiljandebeslut, och i 

teorin även föregås av en begränsning av personens rörelsefrihet.119 

                                                 
111 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren 
till 10 kap 20 § under Första stycket, Punkt 1, 160223. 
112 MIG 2011:3. 
113 MIG 2011:3. 
114 10 kap 4 § UtlL. 
115 JO, Dnr. 6090-2009, s. 56. 
116 Enligt 11 kap 6 § UtlL. 
117 Enligt 11 kap 7 § UtlL 
118 10 kap 20 § 2 p. UtlL. 
119 MIG 2013:11. 
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En förvarstagen person som är avskild på någon av ovanstående grunder befinner sig 

fortfarande på förvaret. Bedömer Migrationsverket då att ett avskiljande inte är tillräckligt för 

att upprätthålla ordning och säkerhet i förvarslokalen får säkerhetsplacering i kriminalvård 

tillgripas.120 Om en sådan kriminalvårdsplacering sedan sker på häkte eller anstalt beslutas av 

Kriminalvården.121 Kravet på att beslutet om avskiljande ska omprövas var tredje dag faller 

bort i samband med placering i kriminalvård.122 Det motiveras med att ett avskiljandebeslut 

förvisso är en nödvändig förutsättning för placering i kriminalvård, men att beslutet i övrigt 

saknar betydelse för själva kriminalvårdsvistelsen. Det innebär i praktiken att en person kan 

vara säkerhetsplacerad i kriminalvård under obegränsat lång tid, tills utvisningen eller 

avvisningen kan verkställas. 

2.6.3 Placering på grund av synnerliga skäl (transportplacering) 

Placering enligt tredje punkten kallas ibland även för transportplacering. Formuleringen 

synnerliga skäl är avsedd att klargöra att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Den ska ge 

ett mycket begränsat utrymme för placering på exempelvis ett häkte i andra fall än som avses 

i punkten ett och två. Bestämmelsen ska täcka fall där enbart transporttekniska skäl kan kräva 

att utlänningen placeras i kriminalvård allt från några timmar till någon natt, samt fall där 

verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut är mycket nära förestående.123  

MiÖD har dock utvidgat bestämmelsen något och meddelat att synnerliga skäl också kan vara 

att det utvisningsbeslut som ska verkställas har fattats med stöd av lagen (1991:572) om 

särskild utlänningskontroll (cit. LSU). 124  Det är den lagstiftning som möjliggör för 

Säkerhetspolisen att ansöka om utvisning bland annat av personer som med hänsyn till 

tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras begå eller medverka till 

terroristbrott. Domstolen anger att utrymmet för analoga tillämpningar när det gäller 

tvångsmedel förvisso är begränsat, men att det enligt 8 a § LSU framgår att en person som 

förvarstas enligt den lagen alltid ska placeras i häkte.  

2.7 Behandlingen av förvarstagna utlänningar som placeras i kriminalvård 

En första inriktning kring vad som gäller för kriminalvårdsplacerade utlänningar ges i 10 kap 

                                                 
120 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren 
till 10 kap 20 § under Första stycket, Punkt 2, 160223. 
121 Uppgift från Mauricio Sepulveda, jurist och beslutsfattare på förvaret i Märsta, i intervju 160315. Se Bilaga 1.  
122 (RÅ 2004 ref. 38, se även Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 10:1 uppl., s. 578). 
123 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren 
till 10 kap 20 § under Första stycket, Punkt 3, 160223. 
124 MIG 2006:3. 
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UtlL.125 Där framgår att personer som säkerhetsplacerats eller transportplacerats, ska hållas 

avskilda från andra intagna misstänkta för brott i kriminalvården.126  

För behandlingen av kriminalvårdsplacerade i övrigt gäller häkteslagen (2010:611) (cit. HäL) 

i tillämpliga delar.127 Det innebär att det är Kriminalvården och inte Migrationsverket som 

efter en kriminalvårdsplacering är huvudman för den placerade och således ansvarig för 

behandlingen av hen. Enligt samma paragraf anges att den placerade utlänningen, utöver vad 

som följer av häkteslagen, ska beviljas de lättnader och förmåner som kan medges med 

hänsyn till ordningen och säkerheten i kriminalvårdslokalen. 128  Regeln innebär att en 

kriminalvårdsplacerad utlänning ska fortsätta ha samma möjlighet som hen hade på förvaret 

att ta kontakt med personer som vistas utanför inrättningen.129 Denna bestämmelse innebär 

även att det är häkteslagen, och inte fängelselagen som gäller för alla kriminalvårdsplacerade, 

oavsett om de befinner sig på anstalt eller häkte.  

2.7.1 Rätt till offentligt biträde och överklagande 

En person som tas i förvar har som huvudregel rätt att få ett offentligt biträde i förvarsärendet 

om det inte måste antas att behov av ett sådant saknas. Det offentliga biträdet förordnas dock 

först när personen varit förvarstagen i tre dagar.130 Den person som utses till offentligt biträde 

vid ett förvarstagande är därmed inte nödvändigtvis samma person som varit offentligt biträde 

i personens asylärende, eller i förekommande fall den som företrätt personen i en straffrättslig 

process. Det offentliga biträdet kan bland annat hjälpa till med att överklaga förvarsbeslutet. 

Överklagande sker till migrationsdomstol.131 Ett sådant överklagande är då skilt från ärendet 

om avlägsnande. Förvarsbeslutet får överklagas utan begränsning i tid.132  

Placeringen i kriminalvård kan överklagas på samma sätt som förvarsbeslutet. Här gäller dock 

att placeringsbeslutet måste överklagas inom tre veckor. 133  Överklagande lämnas av det 

offentliga biträdet på den placerades begäran. Beslut om placering kan upphävas om 

                                                 
125 10 kap 20 § 2 st. UtlL. 
126 Bestämmelsen har införts den 1 maj 2012 för att genomföra artikel 16.1 i återvändandedirektivet. Se 
Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren till 
10 kap 20 § under Andra stycket, 160402. 
127 11 kap 2 § tredje stycket UtlL. 
128 Även denna bestämmelse har kompletterats den 1 maj 2012 för att genomföra artikel 16.2 i 
återvändandedirektivet. Se Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, 
Zeteo) kommentaren till 11 kap 2 § 160513. 
129 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren 
till 11 kap 2 § under Tredje stycket, 160402. 
130 18 kap 1 § UtlL. 
131 14 kap 9 § 1 st. UtlL. 
132 14 kap 9 § 2 st. UtlL. 
133 14 kap 10 § UtlL. 
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Migrationsverket efter ett överklagande finner att nya omständigheter eller någon annan 

anledning gör beslutet oriktigt. 134  Beslutet kan även efter överklagan upphävas av 

migrationsdomstol.135 Om beslutet upphävs ska personen så snart som möjligt återföras från 

Kriminalvården till Migrationsverket. 

2.8. Sammanfattning i denna del 

Avsnitt 2 har gått igenom gällande rätt kring förvarstagande och efterföljande 

kriminalvårdsplacering av utlänningar och delvis också belyst motiven bakom regelverkens 

utformning idag. Även regelverkets koppling till allmänna rättsprinciper har belysts. Avsnittet 

har besvarat uppsatsens första frågeställning.  

 

  

                                                 
134 13 kap 13 § UtlL. 
135 14 kap 10 § UtlL. 
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3. Tidigare utredningar, granskning och kritik gällande placering 

av förvarstagna utlänningar i kriminalvård 

Tidigare utredningar rörande kriminalvårdsplacering 

Ända sedan ansvaret för förvarsverksamheten överfördes till Migrationsverket 1997 men 

möjligheten att i vissa undantagsfall ändå placera förvarstagna utlänningar i Kriminalvården 

behölls, har frågan med jämna mellanrum varit föremål för utredningar.  

2001 träffades en överenskommelse mellan Migrationsverket och Kriminalvården. I 

överenskommelsen angavs att det enligt de båda myndigheternas erfarenhet är relativt 

ovanligt att förvarstagna personer placeras hos Kriminalvården. När det väl anses påkallat att 

kriminalvårdsplacera, ska placeringen ske i häkte. 136 I princip är det så situationen ser ut än 

idag, det vill säga inblandade myndigheter är av uppfattningen att det är sällsynt att 

kriminalvårdsplacering sker samt placeringen äger i de flesta fall rum på häkte. 

 

2005 gjordes en utredning på initiativ av Justitiedepartementet, eftersom det kommit 

indikationer på att antalet kriminalvårdsplaceringar ökade. Det fanns därmed anledning att 

misstänka att lagstiftningen från 1997 inte fungerade såsom avsett, det vill säga att 

kriminalvårdsplaceringar endast ska förekomma i undantagsfall.137 Den ansvariga utredaren 

tvingades dock konstatera att uppdraget inte kunnat fullgöras, eftersom varken 

Kriminalvården eller Migrationsverket förde någon statistik över 

kriminalvårdsplaceringarna.138 Den statliga Häktesutredningen konstaterade året efter att det 

var problematiskt att så pass många förvarstagna var placerade i kriminalvård, trots 

lagstiftarens intentioner. 139   

 

2009 gjorde Kriminalvårdens internrevision en översyn av reglernas tillämpning i praktiken. 

Kriminalvårdens utredare konstaterade att ”bestämmelserna främjar därmed inte den 

återhållsamhet med kriminalvårdsplaceringar som lagstiftaren avsett och utgör ett dåligt stöd 

för att minsta antalet förvarstagna som placeras i häkte, anstalt eller polisarrest.”140 Rapporten 

                                                 
136 Kriminalvårdsverket, Förvar av utlänningar inom kriminalvården – samverkansformer mellan 
Migrationsverket och Kriminalvårdsverket, Dnr 50-2001-3624, s. 2 
137 Häll Eriksson, Lena, Översyn av vissa frågor som rör förvarstagna utlänningar, Justitiedepartementet, 
(2005), s. 1. 
138 Häll Eriksson, Lena, s. 5. 
139 SOU 2006:17 Ny häkteslag, s. 75. 
140 Kriminalvårdens internrevision, Rapport 2009:4, Förvarstagna i kriminalvården, Dnr. 54 2009-18980 (2009), 
s. 12. 
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pekade även på att sammanhållen statistik fortfarande inte fördes hos någon av 

myndigheterna, att häktesmiljön är principiellt olämplig för förvarstagna personer samt att det 

förekom att personer med självskadebeteende placerades på häkte.141  

 

2011 presenterades den statliga Förvarsutredningen.142 I denna utrednings uppdrag ingick att 

se om regleringen kring avskiljande och placering är tillräckligt tydlig och om den tillämpas i 

undantagsfall såsom avsett. 143  Utredaren konstaterade i betänkandet att den rådande 

ordningen är bekymmersam, och placeringarna av utlänningar inom kriminalvården ”sänder 

enligt utredningens uppfattning en tydlig signal om hur det svenska samhället ser på dessa 

utlänningar.” 144  Det angavs som problematiskt att personer med självskadebeteende 

placerades på häkte där deras tillstånd ofta försämrades, samt att placerade utlänningar som 

inte hade någon psykiatrisk problematik när de ankom till häktet ofta utvecklar detta efter 

relativt kort tid.145 För att komma tillrätta med dessa problem föreslog utredaren att särskilda 

förvarsenheter med högre säkerhet skulle inrättas och drivas i Migrationsverkets regi. Om 

utlänningen är så våldsam att hen inte kan förvaras ens i en sådan lokal, skulle fortfarande 

kriminalvårdsplacering vara tillåtet, men då inte i häkte eller polisarrest, utan enbart på anstalt 

som då ska vara särskilt anpassad att härbärgera just förvarstagna utlänningar.146 Utredaren 

föreslog även att inblandade myndigheter skulle ges i uppdrag att föra statistik över både 

förvarstagande och kriminalvårdsplaceringar, eftersom den statistik som fördes när 

utredningen gjordes angavs som mycket bristfällig.147 

2014 kom så det samarbetsavtal mellan Migrationsverket och Kriminalvården som reglerar 

hur situationen ser ut i dag. Den största materiella förändringen från avtalet som ingicks 2001 

är att det anges att huvudregeln inte längre ska vara att förvarstagna placeras i häkte. Istället 

ska de placeras på specialenheter på kriminalvårdsanstalt.148  

                                                 
141 Kriminalvårdens internrevision, s. 11-12. 
142 SOU 2011:17 Förvarsutredningen. 
143 Förvarsutredningen, s. 15 
144 Förvarsutredningen, s. 24 
145 Förvarsutredningen, s. 22-23 
146 Förvarsutredningen, s. 25 
147 Förvarsutredningen, s. 22. 
148 Kriminalvården, Nationell överenskommelse om samarbete mellan Kriminalvården och Migrationsverket, 
Dnr. 1.10-2014-1370. 
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3.2 Granskning och kritik av kriminalvårdsplacering 

3.2.1 Justitieombudsmannens granskningar 

Den första samlade inhemska kritiken mot kriminalvårdsplaceringarna levererades av JO år 

2011.149 Som motiv för granskningen angav JO att förvarstagna personer befinner sig i en 

utsatt situation, men att antalet JO-anmälningar från denna grupp ändå är mycket få. 

Granskningen genomfördes som inspektioner av samtliga förvarsenheter i landet och är 

sammanställd i en drygt 60-sidig rapport.150 JO riktar i rapporten kritik mot Migrationsverket 

på ett antal punkter vad gäller förvarsverksamheten, men framförallt rör JO:s synpunkter just 

kriminalvårdsplaceringarna. 

 

JO ansåg att Migrationsverket förtjänade mycket allvarlig kritik för det utbredda förfarandet 

att placera personer som inte utgör en fara för andra än sig själva i häkte. 151 JO uppskattade 

att det rörde sig om cirka 35 personer per år som placerades på denna grund, och ifrågasatte 

om dylika placeringar kan sägas ha laglig grund med hänsyn till att förarbetsuttalandena är 

motstridiga.152  

 

Vidare ansåg JO att Migrationsverket förtjände allvarlig kritik på grund av att reglerna om 

kriminalvårdsplacering av personer som anses utgöra en säkerhetsrisk tillämpas felaktigt. 

Denna kritik har sin grund i att Migrationsverket uppgav sig aldrig tillämpa den 

”tvångsmedels-trappa” som lagstiftaren konstruerat. Det vill säga, den lindrigare 

bestämmelsen om att begränsa en persons rörelsefrihet153 användes aldrig. Bestämmelsen om 

avskiljande på förvaret 154  användes inte självständigt såsom avsett, utan enbart för att 

omedelbart kunna fatta beslut om kriminalvårdsplacering.155 JO skrev att denna praxis strider 

både mot lagstiftarens intentioner och mot den allmänna tolkningsregeln i UtlL. 156  JO 

konstaterade sammanfattningsvis att det var ostridigt att Migrationsverket inte tillämpade 

reglerna såsom avsetts,157 och att tillämpningen ledde till att enskilda personer utsattes för 

                                                 
149 JO, Dnr. 6090-2009 (2011). 
150 JO, Dnr. 6090-2009, s. 8. 
151 JO, Dnr. 6090-2009, s. 4. 
152 JO, Dnr. 6090-2009, s. 58 
153 11 kap 6 § UtlL. 
154 11 kap 7 § UtlL. 
155 JO, Dnr. 6090-2009, s. 55 
156 1 kap 8 § UtlL. 
157 JO, Dnr. 6090-2009, s. 55-56. 
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större frihetsinskränkningar än vad som skulle varit fallet om reglerna tillämpats såsom 

tänkt.158 

 

JO konstaterade vidare att Migrationsverket statistik inte var tillförlitlig och att det därför var 

svårt att göra en utvärdering av verksamheten. 159 Året efter, 2012, följde JO själv upp 

granskningen med ett återbesök vid förvaret i Åstorp. Inga väsentliga förändringar, varken 

försämringar eller förbättringar, kunde då konstateras. 160 

 

Strax efter att JO inspekterat Migrationsverkets samtliga förvar, gjordes även en inspektion av 

ett häkte, för att studera hur de nya reglerna som införts i UtlL med anledning av 

återvändandedirektivets ikraftträdande hade implementerats. Vid besöket framkom det att 

ändringarna i UtlL, som inneburit att en förvarstagen utlänning som placerats i kriminalvård 

ska ges samma möjlighet att ha kontakt med personer utanför kriminalvårdsinrättningen som 

om personen befunnit sig på förvaret, inte hade beaktats fullt ut.161 En förvarstagen person ska 

ha rätt till obegränsad och okontrollerad användning av mobiltelefon, samt tillgång till dator 

med internetanslutning. Det framgick av JO:s granskning att de förvarstagna som placerades i 

kriminalvård hade begränsade möjligheter till både telefonsamtal och besök, samt saknade 

möjlighet till omvärldskontakt via internet. Detta lades inte Kriminalvården till last. Enligt JO 

visade det istället på det olämpliga i att förvarstagna vistas i lokaler som är anpassade för 

personer som är dömda eller misstänkta för brott.162  

3.2.2 Internationell kritik 

Två internationella instanser har med ojämna intervaller granskat Sveriges hantering av 

frihetsberövande personer. Det är dels Europarådets tortyrkommitté CPT som besöker platser 

där frihetsberövade hålls, och dels FN:s tortyrkommitté (cit. CAT) som undersöker 

medlemsstaternas efterlevnad av FN:s konvention mot tortyr. 163 CPT besökte Sverige första 

gången 1991, och nämnde då kort att det förekom att utlänningar frihetsberövades både på 

särskilda förvar och i kriminalvård.164 Vid sitt besök i Sverige i augusti 1994 noterade CPT att 

förvarstagna personer på regelbunden basis placerades i häkte, och betonade olämpligheten i 

detta samt ålade Sverige att snabbt vidta åtgärder för att förhindra att förvarstagna utlänningar 
                                                 
158 JO, Dnr. 6090-2009, s. 56-57. 
159 JO, Dnr. 6090-2009, s. 16. 
160 JO, Protokoll fört vid besök den 18 september 2012 hos Migrationsverket, förvarsenheten i Åstorp, sid. 4-7 
161 JO, Dnr 5529-2012, s. 1. 
162 JO , Dnr 5529-2012, s. 1. 
163 CPT/Inf (95) 5. 
164 CPT/Inf (92) 4. 
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placerades på fängelser eftersom det är olämpligt per definition att placera en person som inte 

är misstänkt för brott i en sådan lokal.165 Efter denna kritik tillsatte Sverige den utredning som 

ledde till att ansvaret flyttades över till Migrationsverket och förvarsverksamheten inrättades, 

och CPT kommenterade inte kriminalvårdsplaceringarna vid besöken 1998 och 2003. Vid sitt 

besök i juni 2009 noterade CPT dock återigen att förvarstagna utlänningar fortfarande är 

placerade i häkte trots upprepade uppmaningar att avsluta förfarandet, och att placeringar kan 

fortgå under lång tid. Kommittén hade denna gång samma rekommendationer som förra 

gången, det vill säga bland annat att Sverige omedelbart vidtar åtgärder för att se till att 

personer som frihetsberövas enligt UtlL inte placeras i kriminalvård.166 Kommittén tog också 

till protokollet att de noterat att personer som bedömts ha hög risk för självmord överfördes 

till häkte. 167  Även Sveriges omfattande användning av restriktioner, begränsningar i 

kontakten med omvärlden för häktade, kritiserades skarpt. 168  2015 besökte CPT återigen 

Sverige. Denna gång ville man särskilt undersöka situationen för förvarstagna i kriminalvård. 

CPT besöker anstalten Norrtälje där många kriminalvårdsplacerade befinner sig. Kommittén 

rekommenderar även denna gång att Sverige upphör med att placera förvarstagna utlänningar 

i kriminalvård, och istället upprättar specifika center för dessa personer.169 CPT riktar även 

återigen kritik mot användningen av restriktioner för häktade. Kommittén påpekar att Sverige 

fått kritik för behandlingen av häktade sedan kommitténs första besök 1991, 170  samt 

rekommenderar Sverige att omedelbart vidta åtgärder, även om det innebär att man måste 

lagstifta.171 Även CAT uttryckte, vid sitt senaste besök i maj 2008, oro för att asylsökande 

som utgör risk för andra eller sig själva säkerhetsplaceras på häkte.172  

3.3 Sammanfattning i denna del 

Avsikten med framställningen ovan har inte varit att ge en heltäckande bild av alla rättsliga 

frågeställningar som aktualiseras, eller alla uttalanden som gjorts i frågan. Snarare har 

avsikten varit att belysa att resonemangen pendlar över tid, och satt slumpvisa detaljer i de 

kriminalvårdsplacerades situation tas upp på olika håll, men att ingen hittills tycks ha tagit ett 

samlat ansvar för att helt och hållet belysa deras situation, eller vidta några åtgärder för att 

den ska förändras. Framförallt är det tydligt att lagstiftarens tystnad tvingar de inblandade 

                                                 
165 Förvarsutredningen, s. 300. 
166 [CPT/Inf (2009) 23], para. 64, s. 65. 
167 Förvarsutredningen, s. 301-302. 
168 [CPT/Inf (2009) 23], para. 28, s. 63. 
169 [CPT/Inf (2016) 1], s. 37-38. 
170 [CPT/Inf (2016) 1], s. 29. 
171 [CPT/Inf (2016) 1], s. 31. 
172 Förvarsutredningen, s. 303. 
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förvaltningsmyndigheterna att själva träffa överenskommelser och därmed reglera området 

underifrån. 

 

  



 36 

4. Förvaret i Märsta 2015 – en fallstudie av 

säkerhetsplaceringarna 

4.1 Regelverket i praktiken  

Förvarsenheten i Märsta är en av Migrationsverkets fem förvarsenheter.173 I Märsta finns 60 

platser för förvarstagna, samt 20 platser på så kallat transitförvar.174 Det är en stor del av det 

totala antalet förvarsplatser i Sverige, som för närvarande är 257. Utöver det finns ytterligare 

76 så kallade beredskapsplatser som ska kunna användas vid tillfälliga behov.175 När det 

fattats ett beslut om kriminalvårdsplacering på förvaret är det anstalten Norrtälje, det vill säga 

en enhet inom Kriminalvården, som bestämmer var i Kriminalvården som utlänningen ska 

placeras. Sedan februari 2015 kriminalvårdsplaceras samtliga förvarstagna i 

Stockholmsregionen på anstalten Storboda som har 24 platser,176 eller något av regionens 

häkten.177 Specialavdelningen för förvarstagna utlänningar på Storbodaanstalten är ett projekt 

som initierats av Kriminalvården.178 

Vad gäller en utlänning som kriminalvårdsplacerats på grund av brottsutvisning179 så ska 

Migrationsverket genomföra ett inledande besök för att informera om Migrationsverkets roll. 

Efter detta inledande besök anses telefonkontakt som regel vara tillräcklig och fortsatta besök 

äger rum endast om det finns någon särskild anledning. Vad gäller en utlänning som 

säkerhetsplacerats180 ska Migrationsverket besöka personen så snart som möjligt och sedan 

ungefär en gång per vecka. Syftet med besöken ska vara att avgöra om den placerade kan 

återtas till förvaret.181  

Regeringen har med hänvisning till det stora antalet asylsökande som anlände till Sverige 

under 2015 och fortsatt under 2016 aviserat att ett nytt förvar ska inrättas.182 Detta nya förvar 

                                                 
173 Uppgift från Tove Johnson, anställd vid Migrationsverkets kundtjänst, i mail den 160405.  
174 Uppgift från informationsmaterialet Välkommen till Migationsverkets förvarsenhet i Märsta, 
Migrationsverket, (2015), ett välkomstmaterial för nyligen förvarstagna. 
175 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html Hämtad 160703. 
176 Kriminalvården, Protokoll Dnr 2014-0211606, sid. 1. 
177 Kriminalvårdens intranät Krimnet, Nya avdelningar för förvarstagna, publicerat 150206.  
178 Kriminalvården, Protokoll Dnr 2014-0211606, sid. 1. 
179 10 kap 20 § 1 st. 1 p UtlL. 
180 10 kap 20 § 1 st. 2 p UtlL. 
181 Kriminalvården, Nationell överenskommelse om samarbete mellan Kriminalvården och Migrationsverket, 
Dnr. 1.10-2014-1370, s. 6. 
182 Regeringens presskonferens 160502. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-
morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-
atervandande/ (160507) 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
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ska ka en kapacitet på 100 platser.183 I första hand kommer det gamla fängelset Kirseberg i 

Malmö att användas.184  

45 personer kriminalvårdsplacerades under år 2015 från Märstaförvaret på den grunden att de 

skulle utvisas på grund av brott. 185  Dessa personers placeringsbeslut utelämnas från 

fallstudien. Under 2015 säkerhetsplacerades 28 personer från Märstaförvaret i kriminalvård. 

Ett beslut om kriminalvårdsplacering på denna grund ska enligt utlänningsförordningen 

(2006:97) (cit. UtlF), vara motiverat och tas in i en särskild handling.186 Nedan följer en 

analys av samtliga sådana handlingar från Märsta under 2015. Analysen omfattar både 

beslutet om avskiljande och beslutet om placering.  

4.2 Utformning av avskiljande- och placeringsbeslut 

Besluten om avskiljande och placering har i stort sett likartad utformning. Det framgår vilken 

enhet inom Migrationsverket som fattat beslutet, datum för beslut, aktnummer, och namn på 

handläggare och beslutsfattare. Första sidan redovisar utgången av verkets beslut, med 

hänvisning till de lagrum som legat till grund för beslutet. Personliga uppgifter om den 

berörda personen redovisas också. De uppgifter som framkommer är namn, ålder, vilket land 

personen är medborgare i samt kön. Dessa uppgifter, förutom kön, är anonymiserade i de 

beslut jag fått ta del av. Av de uppgifter som framgår av besluten går det att konstatera att 

samtliga personer som placerades vidare från förvaret i Märsta 2015 var män.  

 

Härefter följer skälen för beslutet. I samtliga fall utom ett inleds de med en 

lagrumshänvisning, i avskiljandebesluten till avskiljanderegeln och i placeringsbesluten till 

placeringsregeln. Det avvikande fallet har istället en inledande rubrik ”Bakgrund”, men är i 

övrigt likadant utformat som de andra. Avslutningsvis följer datum för delgivning av beslutet 

till den förvarstagne, samt plats för undertecknande av både den förvarstagne och 

beslutsfattaren. I vissa beslut förekommer hänvisning till vilket språk beslutet delgivits på. 

Som bilaga finns en överklagandehänvisning. För att kunna hänvisa till besluten i fallstudien 

används det datum då besluten fattades som beteckning. Där det förekommer att flera beslut 

fattats samma dag är de numrerade med stigande siffror. 

                                                 
183 Uppgift från Tove Johnson, anställd vid Migrationsverkets kundtjänst, i mail den 160405. 
184 Regeringens presskonferens 160502. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-
morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-
atervandande/ (160507) 
185 Uppgift i mail från Mauricio Sepulveda, jurist och beslutsfattare vid förvarsenheten i Märsta. 
186 6 kap 15 § UtlF. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/pressinbjudan-morgan-johansson-och-anders-ygeman-kallar-till-presstraff-med-anledning-av-regeringens-arbete-med-atervandande/
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4.3 Antal avskiljandebeslut som följs direkt av ett placeringsbeslut 

Alla placeringsbeslut föregås av ett avskiljandebeslut enligt lagstiftningens krav. I JO:s 

initiativärende från 2011, Inspektion av Migrationsverkets förvar som har redogjorts för ovan, 

uppgav samtliga förvar att ett avskiljandebeslut alltid följs av ett placeringsbeslut.187 Detta 

fick JO att dra slutsatsen att Migrationsverket aldrig tillämpar avskiljande självständigt utan 

enbart som en förutsättning för att kunna fatta ett beslut om placering i kriminalvård. Detta 

ansågs inte ligga i linje med lagstiftarens intentioner. Sedan JO:s kritik 2011 verkar detta ha 

förändrats, om än marginellt. Av de 28 beslut som studerats inom ramen för fallstudien i 

denna uppsats är beslut om avskiljande och placering fattade samma dag i 23 av fallen. I 

endast 5 fall har alltså beslut om kriminalvårdsplacering fattats efter att minst ett dygn har 

passerat.188 Även om det således går att se en förändring i Migrationsverkets beslutsfattande, 

är det fortfarande så att majoriteten av placeringsbesluten fattas i omedelbar anslutning till 

beslutet om avskiljande i förvarslokalen, utan att ytterligare omständigheter tillkommit. I 

samtliga fall där placeringsbeslutet är fattat senare än ett dygn efter avskiljandebeslutet är det 

olika personer som agerat beslutsfattare vid de olika besluten. Det beror antagligen inte på 

något annat än personalens schemalagda arbetstid. I endast två av de 23 fall där beslut om 

avskiljande och placering är fattade samma dag har dock två olika beslutsfattare medverkat.189 

I båda dessa fall har ytterligare omständigheter tillkommit efter att beslut om avskiljande 

fattats och verkställts. Dessa ytterligare omständigheter har tagits in i placeringsbesluten, som 

alltså fattats av en annan beslutsfattare senare samma dag. En studie av samtliga 

placeringsbeslut visar att det i fyra av fallen där avskiljande- och placeringsbeslut är fattade 

samma dag, har tillkommit omständigheter efter avskiljandet som används som motivering 

för placeringsbeslutet. Sammanfattningsvis rör det sig alltså om nio av 28 fall där avskiljande 

använts självständigt i någon mån, och inte bara som en formell förutsättning för att få 

kriminalvårdsplacera någon.190 Det är en förbättring jämfört med JO:s granskning 2011, men 

fortfarande omfattar fallstudien 18 fall där lagstiftarens intention om tvångsmedelstrappan 

inte tillämpas.  

                                                 
187 JO, Dnr. 6090-2009, s. 36.  
188 Beslut 150415, 150430, 150605, 151030, 151114. I fyra av besluten var placeringsbeslutet fattat dagen efter, i 
.beslut 151114 är placeringsbeslutet fattat fem dagar efter avskiljandebeslutet. 
189 Beslut 150611-2, 150615. 
190 Beslut 150415, 150430, 150605, 150611-2, 150615, 151030, 151114, 151125, 151201. 
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4.4 Motivering av avskiljande och placeringsbeslut 

4.4.1 Avskiljandebeslut 

För att en person ska få avskiljas på förvarsenheten krävs enligt avskiljanderegeln att det är 

nödvändigt för antingen ordningen och säkerheten i lokalen eller att hen utgör en allvarlig fara 

för sig själv eller andra.191 Sådana beslut om avskiljande ska omprövas var tredje dag.  

Enligt JO:s granskning 2011 var de vanligaste anledningarna till att en person avskiljs på 

förvaret följande: att bråk uppstått mellan förvarstagna, rymning eller rymningsförsök, att 

personen gjort sig skyldig till skadegörelse, att hot framförts mot personal eller andra 

förvarstagna, samt försök till självskadebeteende.192 Det stämmer i relativt stor utsträckning 

med de beslut som studerats inom ramen för denna uppsats. Många av avskiljandebesluten 

består av en samlad bedömning av personens beteenden. Bråk mellan förvarstagna 

förekommer i två193 fall som delorsak, varav ett194 inte är bevittnat av personal. Rymning eller 

rymningsförsök är en vanlig delorsak, den förekommer i sju av de studerade fallen. 195 

Skadegörelse på förvaret som orsak till avskiljande förekommer explicit i två av fallen,196 och 

implicit i fyra av fallen197 där det antingen är belagt eller finns stark misstanke om att den som 

avskiljs deltagit i att anlägga bränder inne på förvaret. I två av dessa fall anges det dock inte 

varför man misstänkt att personen deltagit i anläggandet av branden.198 Vad gäller hot mot 

förvarspersonal och andra förvarstagna förekommer det i som uttalad motivering i sex av 

fallen.199 Fysiskt våld mot förvarspersonal förekommer i tre av fallen.200 I fyra av fallen anges 

våld mot andra myndigheters personal, exempelvis poliser eller kriminalvårdare som ska 

utföra transporter, som delorsak. Självskadebeteende, eller hot om självskadebeteende, 

förekommer i tre av fallen.201 Så långt stämmer alltså besluten överens med de vanligaste skäl 

till avskiljande som JO anger i sin granskning.  

Vad som dock är genomgående är att skrivningar som ”störande beteende”, ”provocerande 

beteende”, ”oacceptabelt språk”, ”uppviglande beteende”, förekommer i flertalet av besluten 

och läggs till grund, helt eller delvis, för beslutet om avskiljande, som en helhetsbedömning 

                                                 
191 11 kap 7 § UtlL. 
192 JO, Dnr. 6090-2009, s. 30.  
193 Beslut 150505, 151114. 
194 Beslut 150505. 
195 Beslut 150415, 150521-1, 150521-2, 150716, 150726, 150901, 151125. 
196 Beslut 150227, 150726. 
197 Beslut 150521-1, 150521-2, 150611-1, 150611-2. 
198 Beslut 150611-1, 150611-2. 
199 Beslut 150227, 150430, 150605, 150615, 150716, 151201. 
200 Beslut 150615, 151114, 151224. 
201 Beslut 150430, 151125, 151201. 
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av personens uppträdande.  Det förekommer i 11 av de studerade fallen, vilket är en majoritet 

av de beslut där personen faktiskt befunnit sig i förvarslokalen. 202  Besluten innehåller 

punktlistor där upprepade mindre förseelser listas och sedan läggs till grund för 

avskiljandebeslutet. Dessa listade förseelser kan vara av mycket ringa karaktär. Exempelvis: 

 

”Den 3 februari samtalade förvarets personal med dig angående ditt beteende. Du vägrade då följa 

förvarets regler att inte sova på soffan i korridoren trots att du har blivit tillsagd vid flera tillfällen. Du 

avbryter samtalet genom att bara lämna rummet.”203 

 

”Du har tidigare varit problematisk för personalen på förvarsenheten då du inte lyssnat på personalen. 

Detta dokumenterades i en journal den 28 april då du upprepade gånger spelade fotboll med en 

pingisboll med en annan förvarstagen. Trots tillsägelser så upprepades beteendet. Med tanke på att du 

använt kraftigt våld mot en annan förvarstagen och du har en historik av att inte lyssna på personalen 

så beslutar Migrationsverket att avskilja dig.”204  

 

”Det noteras i en journalanteckning den 31 maj 2015 att du kastat pingisbollar och blötta 

pappershanddukar på andra förvarstagna. Samma dag konfronteras du av förvarspersonalen när du 

påträffas kasta tallrikar och assietter i soporna.”205 

 

”Att du framfört tyckte för en mordisk terroristorganisation i samband med att du är oberäknelig, 

bedömer Migrationsverket att du numera utgör en högrisk vid fortsatt vistelse på förvarsenheten.”206 

 

Ofta saknas en tydlig motivering till varför personen uppfyller något av rekvisiten att störa 

ordningen och säkerheten, eller utgöra en allvarlig en fara för sig själv och andra. Av 

förarbetena till avskiljanderegeln framgår att beteenden som kan leda till avskiljande när det 

gäller ordningen i förvarslokalen är allvarliga provokationer mot andra förvarstagna, och när 

det gäller säkerheten framförallt beteenden av så kallad uppviglande karaktär. Bestämmelsen 

är uttömmande.207 Vad gäller skrivningen allvarlig fara är den avsedd att täcka in hot mot 

andra förvarstagna eller personal, alternativt risk för självdestruktivt beteende.208 I flera av 

fallen som exemplifieras ovan, används dock förseelser som inte rimligen kan anses vara 

allvarliga provokationer eller uppvigling. Det verkar som om Migrationsverket anser att det 

                                                 
202 Beslut 150227, 150430, 150505, 150611-2, 150615, 150723-1, 150917, 151030, 151114, 151125, 151201. 
203 Beslut 150227. 
204 Beslut 150505.  
205 Beslut 150723-1. 
206 Beslut 151114. 
207 Prop. 1996/97:147, s. 41 
208 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren 
till 11 kap 7 § under Första stycket, 160224. 
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går att ”samla” mindre förseelser, och när antalet sådana uppnått ett visst antal är det skäl nog 

för avskiljande. Att detta är ett tillåtet förfarande bekräftas också i viss mån av rättsfallet MIG 

2012:17, där det framgår att MiÖD anser att förutsättningarna för ett beslut om avskiljande 

och placering har varit uppfyllda när en förvarstagen, trots uppmaningar från personalen om 

att upphöra med sitt beteende, fortsatt att hota och kränka övriga förvarstagna. I detta 

avgörande listas beteenden som att personen hotat att skada sig själv eller andra, uttryckt sig 

kränkande och rasistiskt, samt vid ett tillfälle spottat mot andra förvarstagna. Det anges också 

att förvarspersonalen ”haft samtal” med den berörde och uppmanat honom att upphöra med 

sitt agerande. Att spotta och uttala hot mot andra förvarstagna får dock anses vara allvarligare 

händelser som bättre motiverar ett avskiljande än de ovan redovisade. 

 

I flera fall 209  är det inte personalen som bevittnat den ordnings- eller säkerhetshotande 

handling som ligger till grund för beslutet om avskiljande. Istället rör det sig om insamlade 

vittnesmål från andra förvarstagna, eller på oklart motiverade misstankar om delaktighet i 

ordnings- eller säkerhetsstörande handlingar. Exempelvis:  

 

”Genom att du på detta sätt försökte fly med två andra förvarstagna visar du att du antingen var 

delaktig i planeringen av rymningen eller tog tillfället i akt att rymma istället för att varna personal om 

att det brann på avdelningen. Genom ditt agerande har du äventyrat både andra förvarstagna och 

personalens hälsa.”210 

 

”Vi tog samtal med alla förvarstagna som var inblandade i incidenten och alla bekräftar att ditt 

beteende var helt oacceptabelt och många har tappat tålamodet att hantera dig.”211 

4.4.2 Placeringsbeslut 

Omplacering från förvar till kriminalvård är att betrakta som en betydligt mer ingripande 

åtgärd än själva förvarstagandet. Men hänsyn till proportionalitetsprincipen borde detta 

innebära dels att ytterligare omständigheter ska ha tillkommit efter avskiljandet som kan 

motivera den mer ingripande åtgärden, dels att besluten om placering ska vara väl motiverade. 

Detta särskilt som skyldigheten att ompröva avskiljandet var tredje dag förfaller i och med 

placeringen i kriminalvård.  

I fallstudien förelåg situationen att ytterligare omständigheter tillkommit efter avskiljandet 

och lagts till grund för den påföljande kriminalvårdsplaceringen i endast nio av 28 fall.212 

                                                 
209 Beslut 150901, 150611-2. 
210 Beslut 150901. 
211 Beslut 150611-2. 
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Dessa rörde bland annat att personen i ett fall slagit sönder delar av avskiljningsrummet,213 

och i fyra fall att personen i avskiljningsrummet uttryckt sig på ett sätt som personalen 

uppfattade som hotfullt. 214  I de 19 fall som saknade motivering rörde det sig om 

standardmotiveringar av typen:  

 

”Det har beslutats om att du ska hållas avskild enligt 11 kap 7 § utlänningslagen och du kan av 

säkerhetsskäl inte vistas i Migrationsverkets förvarslokaler. Det finns därför skäl att placera dig på 

kriminalvårdsanstalt, i häkte eller arrest.”215 

 

”Med hänvisning till avskiljningsbeslutet placeras du därför av säkerhetsskäl i häkte.”216 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av motiveringarna till avskiljande- och placeringsbesluten 

att ringa förseelser, i den struktur som nu upprättats, i en samlad bedömning kan leda till 

placering i kriminalvård. Att detta inte anses vara ett problem för MiÖD framgår av det ovan 

nämnda avgörandet MIG 2012:17. I avgörandet för MiÖD ett resonemang kring huruvida det 

varit tillräckligt att avskilja den berörde i förvarets lokaler eller om det med hänsyn till 

säkerheten i förvarslokalen varit påkallat med kriminalvårdsplacering. Man anger att det 

framgår av förarbetena att lagstiftaren är medveten om svårigheterna att verkställa ett beslut 

om avskiljande i förvarslokalen, men att man trots detta valt att inte införa enheter med extra 

hög säkerhet i förvarslokalerna utan istället behållit möjligheten till kriminalvårdsplacering. I 

och med att den berördes beteende inte har upphört trots tillsägelser från förvarspersonalen, 

citat: ”Personalen försökte tala med honom men han lyssnade inte på dem utan fortsatte med 

sitt provokativa och förolämpande beteende.”217, samt att han inte ingett något underlag som 

kan stödja att han lider av psykisk ohälsa, finner MiÖD att det inte varit tillräckligt att avskilja 

honom i förvarslokalen, utan att det varit nödvändigt att placera honom i häkte. 

Detta ska jämföras med att det för att en svensk medborgare ska få häktas, vilket är det första 

steget i en kriminalvårdsvistelse, krävs att personen är misstänkt, på sannolika skäl, för ett 

brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver Dessutom krävs att det finns risk 

för att personen undandrar sig lagföring eller straff, försvårar sakens utredning eller fortsätter 

sin brottsliga verksamhet.218 Det innebär att det finns utrymme för att ifrågasätta i vilken 

                                                                                                                                                         
212 Beslut 150415, 150430, 150605, 150611-2, 150615, 151030, 151114, 151125, 151201. 
213 Beslut 150611-1. 
214 Beslut 150430, 150615, 151201, 151224. 
215 Beslut 150611-3. 
216 Beslut 150521-1. 
217 MIG 2012:17. 
218 24 kap 1 § RB. 
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utsträckning objektivitetsprincipen, om allas likhet inför lagen, egentligen beaktas i 

motiveringarna till både avskiljande- och placeringsbeslut. 

4.5 Psykiatri och självskadebeteende 

JO riktade i sin granskning från 2011 mycket allvarlig kritik mot Migrationsverket för att 

personer placerades i kriminalvård enbart för att de utgjorde en fara för sig själva. Enligt 

förvaret i Märsta har verket tagit till sig av kritiken, och ingen placeras längre i häkte enbart 

för att hen utgör en fara för sig själv.219 Istället måste det vara visat att personen utgör en fara 

även för andra, antingen andra förvarstagna eller personalen. 

I de studerade besluten stämmer denna utsaga. Ingen person anges som placerad enbart på den 

grunden att hen utgjorde en fara för sig själv. I tre av de studerade fallen förekommer dock 

självskadebeteende eller hot om självskadebeteende redan i avskiljandebeslutet. 220  Detta 

återkommer sedan i placeringsbesluten, där två av de tre personerna har lyckats skada sig 

själva i avskiljningsrummet.221 I ett annat av avskiljandebesluten anges också psykossjukdom 

som grund till avskiljande.222 Denna person, samt en av dem som lyckats genomföra en 

självskadande handling, 223  skickas först från avskiljningen till St. Görans psykiatriska 

akutmottagning. Det är när personerna befinner sig på psykakuten som besluten om placering 

fattas. Även om ingen längre direktplaceras i kriminalvård på grund av självskadebeteende så 

avskiljs och placeras personer med allvarliga självskadebeteenden alltså fortfarande i 

kriminalvård. 

 

Migrationsverket har möjlighet att besluta att en person som är tagen i förvar hos dem ska 

överföras till psykiatrin, och beredas tvångsvård under LPT. Detta är i sig ingenting konstigt, 

då frihetsberövande enligt LPT på många sätt liknar ett frihetsberövande enligt UtlL ifråga 

om t.ex. användning av tvångsmedel och begränsningar i rörelsefrihet. Att personerna 

däremot placeras i kriminalvård direkt från den psykiatriska akutmottagningen är dock 

anmärkningsvärt.  

 

Även om motiveringarna för att placera personer i kriminalvård förvisso har förändrats i 

enlighet med JO:s kritik på det sätt som förvarspersonalen anger, framstår skrivningarna för 

                                                 
219 Uppgift från Mauricio Sepulveda, jurist och beslutsfattare vid förvarsenheten i Märsta, i intervju den 15 mars 
2016. Se Bilaga 1. 
220 Beslut 150430, 151125, 151201. 
221 Beslut 150430, 151201. 
222 Beslut 150605. 
223 Beslut 151114. 
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att få fram att personen också varit våldsam mot personal som relativt ogrundade. Exempelvis 

en person som upprepade gånger uttalat önskan om att begå självmord: 

 

”Inne på avskiljningen försökte du täcka för fönstret med madrassen för att blockera personalens insyn 

till avskiljningsrummet. Du slängde dig själv med all kraft mot väggar samt golv oavbrutet i försök att 

skada dig själv så att du blöder. Beslut togs därför i alla hastighet att begära handräckning av polisen 

för transport till St. Görans sjukhus. På väg ut ur förvarets byggnader uttalade du hot mot 

tjänstgörande teamledare med orden ”vänta tills jag får pengar i handen, då kommer jag att fixa 

Migrationsverkets personal då alla ljuger och har ljugit för mig”.224 

 

4.6 Migrationsverket utvidgar möjligheterna till kriminalvårdsplacering 

I sitt examensarbete från 2014 identifierar Mauricio Sepulveda att det finns luckor i den 

rättsliga regleringen som omgärdar kriminalvårdsplacering av förvarstagna. Det rör sig om 

möjligheten att göra en förhandsbedömning av personens farlighet redan innan personen 

kommer till förvarslokalen, och möjligheterna att kriminalvårdsplacera en sådan person innan 

den kommer till förvaret.  

Det rör sig framförallt om två kategorier av personer. Dels personer som begått ett brott som 

normalt skulle rendera placering i kriminalvård om personen dömts till utvisning av allmän 

domstol, men där personen av någon anledning inte dömts till utvisning utan istället ska 

utvisas på migrationsrättslig grund och tas i förvar i väntan på verkställighet. Dels personer 

som ska tas i förvar och på förhand bedöms uppfylla rekvisiten för avskiljande och 

säkerhetsplacering men där incidenterna inträffat på någon annan inrättning där personen 

hålls inlåst, exempelvis ett häkte eller ett ungdomshem. Sepulveda konstaterar i sitt 

examensarbete att ”regelsystemet inte tycks erbjuda någon ventil för Migrationsverket att på 

basis av en säkerhetsrelaterad förhandsbedömning häktesplacera en icke utvisningsdömd 

person. Ett visst utrymme för tvivel föreligger dock och det går inte att helt utesluta att 

framtida domstolsavgöranden kan medföra en förskjutning av det presumerade rättsläget.”225  

Sepulveda identifierar i sitt examensarbete att det sannolikt inte går att kriminalvårdsplacera 

en person på en förhandsbedömning med stöd av regeln om säkerhetsplacering,226 eftersom 

denna regel förutsätter att personen faktiskt vistas i förvarslokalen. 227  Regeln om 

                                                 
224 Beslut 150430. 
225 Sepulveda, Mauricio, Dåligt reglerat tvång? Vissa oklarheter och eventuella brister i regleringen av 
häktesplaceringar av förvarstagna utlänningar, Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet (2014), s. 56.  
226 10 kap 20 § 1 st. 2 p UtlL. 
227 Sepulveda, s. 53-55. 
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kriminalvårdsplacering på grund av brottsutvisning kräver å andra sidan inte att personen 

vistas i förvarslokalen, men den kräver att det föreligger en brottsutvisningsdom.228 

Det utrymme som finns kvar, är möjligheten att kriminalvårdsplacera en person på grund av 

synnerliga skäl. Sepulveda skriver: ”… att det i alla fall inte bör uteslutas att extraordinära fall 

kan hanteras med stöd av regeln om placering på grund av synnerliga skäl. Av intresse i detta 

sammanhang är förstås att MiÖD faktiskt visat sig om inte benägen så åtminstone beredd att 

vid väldigt speciella omständigheter utvidga tillämpningsomr̊det för den regeln…” 229 

Märstaförvaret har således tagit på sig rollen att pröva om det går att utvidga möjligheterna 

till kriminalvårdsplacering, genom att kombinera förhandsbedömning av personens farlighet 

med en placering på grund av synnerliga skäl. 

 

Totalt rör det sig om åtta av de studerade fallen där denna kombination använts som 

motivering för en kriminalvårdsplacering.230 I samtliga av de åtta studerade besluten finns en 

utförlig rättsutredning där det bland annat framgår att migrationsdomstolarna ibland har ansett 

att det inte är möjligt med beslut om avskiljande, och därmed efterföljande 

kriminalvårdsplacering, på förhandsbedömning av brottslighet eller tidigare incidenter. Verket 

anger dock att ”de rättsliga förutsättningarna inte kan anses definitivt klarlagda. Verket är 

dock av uppfattningen att det vore orimligt om regelverket helt omöjliggjorde placering i 

häkte, arrest eller anstalt av personer som utgör en påtaglig eller till och med uppenbar fara 

för andra endast därför att de omständigheter som säkerhetsbedömningen bygger på inträffat 

före själva förvarstagandet.”231 Motiveringarna i besluten exempelvis ut som följer: 

 

”I ett PM från polismyndigheten från 14 juli i år framkommer att du på kriminalvårdens häkte vid en 

delgivning av överföringsbeslut enligt Dublinkonventionen reagerat på ett mycket utåtagerande och 

högljutt vis. Du har slagit sönder en vägg med din vänsterhand och bitit sönder en elkabel. Trots att 

kriminalvårdens personal har försökt övermanna dig för att lugna ner dig har du fortsatt att göra 

motstånd.”232 

 

                                                 
228 Sepulveda, s. 53. 
229 Sepulveda, s. 55. 
230 Beslut 150404, 150723-2, 150726, 150912, 150917, 150923, 151207, 151218.  
231 Beslut 150723-2. 
232 Beslut 150723-2. 
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Därefter har personen avskilts och placerats både med stöd av regeln om säkerhetsplacering 

och regeln om placering av synnerliga skäl, för det fall någon av dem skulle visa sig inte 

kunna tillämpas.233 

Prövningstillstånd har meddelats hos MiÖD för ett av dessa ärenden.234 I underinstansens 

avgörande framkommer att migrationsdomstolen anser att det inte är möjligt att fatta beslut 

om avskiljande utan att personen befinner sig i förvarslokalen, och att kriminalvårdsplacering 

med grund i en förhandsbedömning därför inte är möjlig. 235  Migrationsdomstolen ansåg 

vidare att omständigheterna i det aktuella målet inte kunde anses vara sådana att det föreligger 

synnerliga skäl för placering i kriminalvård, i strid med lagstiftarens uttryckliga syfte om 

restriktivitet med bestämmelsen. Domstolen har vid bedömningen beaktat 

proportionalitetsprincipen i UtlL.236 Innan MiÖD:s avgörande kommit är det svårt att säga att 

Migrationsverkets sätt att på eget bevåg utvidga möjligheterna till kriminalvårdsplacering inte 

är i enlighet med lagstiftarens intentioner om att kriminalvårdsplacering ska tillämpas 

restriktivt. Men det är ändå påfallande att en förvaltningsmyndighet som Migrationsverket tar 

på sig att utvidga möjligheterna till frihetsberövande i kriminalvård så att säga underifrån på 

det sätt som det är fråga om här. Det rör sig ändå om statens mest ingripande åtgärd visavi en 

enskild. Att det dessutom sker på flera olika sätt, med en sammanfogning av flera olika 

juridiska luckor, gör det ytterligare anmärkningsvärt och innebär att det kan ifrågasättas om 

legalitetsprincipen beaktas i tillräcklig utsträckning.  

4.7 Sammanfattning i denna del 

Avsnitt 4 har via en fallstudie av samtliga säkerhetsplaceringar från Märstaförvaret visat 

exempel på hur regelverket kring kriminalvårdsplaceringar av förvarstagna utlänningar kan 

tillämpas i praktiken. Avsnittet har besvarat uppsatsens andra frågeställning.  

  

                                                 
233 T.ex. Beslut 150723-2. 
234 UM 8067-15, samt uppgift i intervju från Mauricio Sepulveda, jurist och beslutsfattare på förvarsenheten i 
Märsta. Se Bilaga 1. 
235 UM 6656-16. 
236 UM 6656-16. 
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5. Några problem kopplade till placering av förvarstagna 

utlänningar i kriminalvård 

Syftet med den här uppsatsen var att belysa och diskutera placering av förvarstagna personer 

hos Kriminalvården. Uppsatsen har således behandlat det faktum att personer utan svenskt 

medborgarskap eller uppehållstillstånd tillåts utsättas för behandling som vanligtvis är 

förbehållna personer som är misstänkta eller dömda för relativt grova brott, med fängelse i 

straffskalan. Nedan sammanfattas några av de problem som aktualiseras kring placering av 

förvarstagna utlänningar i kriminalvård och som diskuterats i uppsatsen. 

5.1 Praxisbildning underifrån kopplat till legalitetsprincipen 

Som diskuterats i fallstudien finns indikationer på att Migrationsverket tagit på sig rollen att 

utvidga möjligheterna till kriminalvårdsplacering av förvarstagna utlänningar. 

Legalitetsprincipen gör gällande att alla statliga ingrepp mot enskild ska vara grundade i lag, 

samt att lagtolkningen bör vara striktare ju mer ingripande åtgärden är. Det finns visserligen 

lagstöd för både förvarstagande och kriminalvårdsplacering av utlänningar. Dock framgår det 

av lagkommentaren att kriminalvårdsplacering på grunden synnerliga skäl ska tillämpas 

restriktivt.237 Denna typ av utvidgande kan anses strida mot legalitetsprincipen, eftersom det 

rör sig om statens mest ingripande åtgärd mot en enskild, frihetsberövandet.  

5.2 Proportionalitetsprincipen beaktas inte i tillräcklig utsträckning 

Bristen på tillämpning av proportionalitetsprincipen genomsyrar förfarandets alla led. 

Tidigare utredningar har visat att det brister i beaktande av proportionalitetsprincipen vid 

beslut om förvarstagande. 238  Detsamma kan, med stöd i uppsatsens fallstudie, sägas om 

besluten om avskiljande och säkerhetsplacering. Den proportionalitetsavvägning som görs vid 

själva förvarstagandet, d.v.s. mellan statens intresse av att hålla en person tillgänglig för 

utredning eller verkställighet kontra individens intresse av att inte frihetsberövas, gör sig än 

mer gällande i beslut om kriminalvårdsplacering. Grunden för ett beslut om 

säkerhetsplacering ska vara att personen stör ordningen och säkerheten i lokalen, alternativt 

utgör en allvarlig fara för sig själv och andra. Många av besluten är en kombination av dessa 

saker, där förekomsten av vad som måste kategoriseras som mindre ordningsförseelser och 

subjektiva bedömningar av personens agerande ofta ingår. Att säkerhetsplacera en person i 

kriminalvård för att säkra förvarets intresse av att upprätthålla ordning och säkerhet, kan inte 
                                                 
237 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren 
till 10 kap 20 § under Första stycket, Punkt 3, 160223. 
238 Förvar under lupp, s. 6. 
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sägas utgöra en rimlig motsvarighet till den enskildes intresse att slippa placeras på en 

kriminalvårdsinrättning, eftersom detta är betydligt mer ingripande än att vara tagen i förvar. 

Även den ökade användning av fysiskt våld som typiskt sett följer med ett avskiljande eller en 

placering bidrar till att proportionalitetsprincipen sätts ur spel. Det faktum att det i 18 av de 

fall jag studerat inte fogats någon ytterligare motivering till placeringsbesluten, jämfört med 

avskiljandebesluten, förstärker intrycket. De bristande motiveringarna leder även till att 

besluten blir svåra att överklaga, eftersom det är svårt att bemöta argument som inte har 

formulerats.239 

5.3 Objektivitetsprincipen beaktas inte i tillräcklig utsträckning 

Objektivitetsprincipen ställer krav på att den offentliga rätten, inom vilken migrationsrätten 

återfinns, ska vara saklig, opartisk och likabehandlande i sin tillämpning.240 I de avskiljande- 

och placeringsbeslut som studerats förekommer svepande beskrivningar av de förvarstagnas 

beteende, incidenter som inte bevittnats av personal utan enbart av andra förvarstagna, samt 

långsökta redogörelser för vad som kan räknas som hotfullt. Det är svårt att tänka sig ett annat 

rättsområde där exempelvis fotbollsspel med en pingisboll kan användas som beslutsunderlag 

för att motivera placering på en kriminalvårdsinrättning. Det innebär att 

beslutsmotiveringarna kan strida mot objektivitetsprincipen. Det ger också förvarspersonalen 

stor makt i förhållande till de förvarstagna.  

5.4 Statistiken kring kriminalvårdsplacering är bristfällig 

Både Förvarsutredningen och JO har kritiserat såväl Migrationsverket som Kriminalvården 

för att inte föra statistik över antalet förvarstagna personer som placeras i kriminalvård.241 

Fortfarande för ingen av myndigheterna statistik över detta vilket leder till svårigheter att 

granska omfattningen av placeringarna.242 Ingen av myndigheterna har dock heller hittills 

getts i uppdrag att föra sådan statistik, trots att detta föreslagits bland annat av 

Förvarsutredningen.243 Det kan indikera en bristande ovilja från lagstiftarens sida att se till att 

sådan statistik ska börja föras. Speciellt som just statistik är en viktig förutsättning för att 

                                                 
239 Andersson, Ulrika, Hermansson, Elinor, Myritz, Lina, & Stenqvist, Tove, Flyktingfängelser. En antologi om 
Migrationsverkets förvar, s. 63. 
240 1 kap 9 § RF. 
241 Förvarsutredningen, s. 311. 
242 Uppgift i mail från Elin Karlgren, anställd vid Migrationsverket, i mail 150207, samt från Marie Gabrielsson, 
statistiker vid Kriminalvårdens huvudkontor, i mail 150211. 
243 Förvarsutredningen, s. 306. 
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kunna bedriva kritiska studier och visa på att det finns strukturer som gynnar exempelvis, som 

i det här fallet, personer med medborgarskap. 244 

5.5 Det saknas bortre gräns för kriminalvårdsplacering för den som är 

förvarstagen på grund av utvisning i dom från allmän domstol 

För närvarande finns ingen bortre gräns för hur länge den kan vara förvarstagen i 

kriminalvård som har utvisning i dom från allmän domstol.245 I Sverige finns ett fall där en 

person kvarhållits i kriminalvård i över sju års tid. Denna person togs i förvar och placerades i 

kriminalvård första gången efter avtjänat fängelsestraff den 19 september 2008.246 Personen är 

hemmahörande i Västsahara som står under marockanskt styre. Marocko vill dock inte återta 

personen. Under förvarstagandet har personen två gånger dömts för våld mot tjänsteman. 

MiÖD prövade frågan om det förelåg synnerliga skäl för förvarstagande den 4 juli 2014. 

Domstolen ansåg då att synnerliga skäl för att hålla personen i fortsatt förvar inte förelåg, men 

att frågan om förvar förfallit i och med att personen avtjänade nytt fängelsestraff inom 

Kriminalvården. Domstolen avskrev målet från vidare handläggning.247 Vid ett överklagande 

av det nya förvarsbeslutet meddelades inte prövningstillstånd, vilket innebär att personens 

möjligheter att få frihetsberövandet prövat om domstol är uttömda trots att grunden för det nu 

aktuella förvarsbeslutet inte prövats.248 Personens fall befinner sig nu i Europadomstolen.249 

För en längre analys av tidsgränser för kriminalvårdsplacering, se Rebecka Ahlgrens 

examensarbete från 2016.250 

5.6 Personer med självskadebeteende placeras fortfarande i kriminalvård 

Efter kritiken mot att personer placerades i kriminalvårdsanstalt enbart på den grunden att de 

utgjorde en fara för sig själva, uppger Migrationsverket att förfarandet upphört helt och 

hållet.251 Fallstudien har dock visat att det fortfarande förekommer att personer som hotar med 

eller utfört självskadebeteende säkerhetsplaceras i kriminalvård, även om det i samtliga beslut 

som jag studerat är i kombination med exempelvis hot mot personal.  

                                                 
244 Apak, Dilan, Etnisk diskriminering i arbetslivet - att vara, eller inte vara, färgblind? Juridiska Institutionen, 
Stockholms Universitet (2014) s. 36-37. 
245 10 kap 4 § 2 st UtlL.  
246 UM 4361-15. 
247 UM 4361-15. 
248 UM 1040-15. 
249 Kaders fall till Europadomstolen, publicerat 160218. Återfinns på: 
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kaders-fall-till-europadomstolen  (160519) 
250 Ahlgren, Rebecka, Migrationsverkets placering av förvarstagna i kriminalvård av säkerhetsskäl – en otillåten 
inskränkning i rörelsefriheten?, Examensarbete 30 hp, Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet (2016). 
251 Uppgift i intervju från Mauricio Sepulveda, jurist och beslutsfattare vid förvarsenheten i Märsta. Se Bilaga 1. 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kaders-fall-till-europadomstolen
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5.7 Häkteslagens tillämplighet, kriminalvårdens specialavdelningar och rätten att 

kommunicera med omvärlden 

I det nu gällande samarbetsavtalet mellan Kriminalvården och Migrationsverket anges att 

förvarstagna personer som kriminalvårdsplaceras inte längre ska placeras på häkte, utan på 

specialavdelningen på anstalten Storboda. 252  I praktiken leder dock regeln om HäL:s 

tillämplighet253 till att specialavdelningen lyder under de regler som gäller för häkte, och inte 

för anstalt. Det i sin tur innebär att det är möjligt för anstalten Storboda att exempelvis låsa in 

de kriminalvårdsplacerade en timme tidigare på kvällen än de som avtjänar fängelsestraff på 

anstalten. 254  Utöver detta har också JO:s granskningar visat att reglerna om de 

kriminalvårdsplacerades kontakt med omvärlden som infördes med anledning av 

återvändandedirektivet inte tillämpas så som avsett. De förvarstagna som placeras i 

kriminalvård ska ha samma rättigheter som på förvaret att kommunicera med yttervärlden, 

men i den praktiska verksamheten på häkte eller anstalt är detta inte möjligt och de 

förvarstagnas rättigheter inskränks därmed. 255  Inrättandet av specialavdelningar i 

Kriminalvården ligger heller inte i linje med Förvarsutredningens rekommendationer, 

eftersom ett av huvudsyftena med att Migrationsverket fick huvudansvaret för förvaren 1997 

var att förvarstagna skulle slippa vistas i häkten och anstalter.256 

5.8 Det görs ingen automatisk domstolsprövning av kriminalvårdsplaceringarna 

Frihetsberövanden i Sverige underställs som huvudregel domstolsprövning relativt snabbt 

efter att de genomförts. Frihetsberövande genom tvångsvård enligt LPT måste exempelvis 

prövas av förvaltningsrätt senast fyra veckor efter att tvångsvården inleddes. 257 

Frihetsberövande genom häktning prövas av allmän domstol med två veckors mellanrum.258 

När det gäller både förvar och kriminalvårdsplacering av förvarstagna kommer beslutet inte 

till domstols prövning annat än genom att personen själv överklagar. Istället är det 

handläggande myndighet som prövar om förvaret och/eller kriminalvårdsplaceringen ska 

bestå. 259  Att skilja ut frihetsberövande av utlänningar genom förvarstagande och 

kriminalvårdsplacering från andra typer av frihetsberövanden genom att inte underställa 

                                                 
252 Kriminalvården, Nationell överenskommelse om samarbete mellan Kriminalvården och Migrationsverket, 
Dnr. 1.10-2014-1370. 
253 11 kap 2 § 3 st. UtlL. 
254 Uppgift i intervju med Johan Olsson, juriststudent och kriminalvårdare vid anstalten Storboda. Se Bilaga 2. 
255 JO, Dnr 5529-2012, s. 1. Se även intervju med Johan Olsson, Bilaga 2. 
256 Förvarsutredningen, s. 323. 
257 7 § LPT. 
258 24 kap 18 § RB. 
259 10 kap 9 § UtlL samt 10 kap 11 § UtlL. 
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förvarstagandena och placeringarna automatisk domstolsprövning ger anledning att ifrågasätta 

rättssäkerheten för förvarstagna. Som visats i avsnitt 2.2 ovan finns dock grundlagsskydd för 

den här ordningen, i och med att RF 2 kap 25 § i kombination med RF 2 kap 9 § etablerar en 

ordning där rätt till domstolsprövning av frihetsberövande är en absolut rättighet som inte får 

inskränkas för svenska medborgare, men en relativ rättighet som får inskränkas för icke-

medborgare. Det innebär att det kan antas vara medvetet från lagstiftarens sida att inte besluta 

om automatisk överprövning av förvarstagande och kriminalvårdsplacering av utlänningar. 

5.9 Sammanfattning i denna del 

Avsnitt 5 belyser några av de problem som aktualiseras kopplat till placeringen av 

förvarstagna utlänningar som placeras i kriminalvård, och som framkommit i uppsatsen. Det 

gör inte anspråk på att vara heltäckande. Avsnittet har besvarat uppsatsens tredje 

frågeställning.  
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6. Analys 

6.1 Inledning 

I detta avslutande kapitel analyseras kriminalvårdsplaceringen av förvarstagna utlänningar 

utifrån dess samhälleliga kontext. I avsnitt 1 framgår att en utgångspunkt för metodologiskt 

kritiska perspektiv på rätten har gemensamt att de betraktar rätten i relation till människors 

verklighet. Det finns också en gemensam syn kring att den rättsdogmatiska metoden inte 

underlättar en kritisk analys eftersom den inte tillåter användandet av annat material än det 

som ryms i den klassiska rättskälleläran, samt att den rättsdogmatiska metoden har likheter 

med den juridiska praktiken. 260  I avsnitt 2 visades att lagstiftaren har ansett att 

kriminalvårdsplacering av förvarstagna utlänningar ska användas endast i undantagsfall.261 

Avsnitt 3 visade via en genomgång av tidigare utredningar att det finns viss medvetenhet hos 

lagstiftaren och de inblandande myndigheterna om att kriminalvårdsplaceringarna inte 

används så restriktivt som avsetts. Avsnittet visade emellertid också att det inte vidtagits 

några kraftfulla åtgärder för att tillse att förfarandet upphör eller förändras, samt att både JO 

och internationella organ kritiserat Sverige för hur kriminalvårdsplacering av förvarstagna 

utlänningar tillämpas. Avsnitt 5 har visat hur praktiken kring framförallt säkerhetsplacering 

ser ut vid ett av Migrationsverkets förvar idag. Avsnitt 6 utgör en sammanfattning av några av 

de problem som omgärdar kriminalvårdsplaceringarna. I det följande görs ett försök att 

lokalisera kriminalvårdsplaceringarna av förvarstagna utlänningar i det rättsliga och 

samhälleliga sammanhang som omger dem.   

 

En mailväxling med Björn Berselius som är domare i MiÖD renderar följande citat:  

 

”Jag arbetar f.n. som domare på Kammarrätten i Stockholm, som i migrationsmålen är Migrationsöverdomstol. 

Få mål av aktuell typ letar sig hela vägen upp till oss och min domstol har väl beviljat prövningstillstånd i bara 

några stycken de senaste tio åren. (…) Att placera asylsökande i kriminalvårdsanstalt måste trots allt höra till 

ovanligheterna. I de förarbeten som jag kan erinra mig på rak arm så är det endast i yttersta undantagsfall som 

detta kan komma ifråga, t.ex. p.g.a. ”transporttekniska” skäl då förvarslokal inte finns tillgänglig nära platsen 

där verkställigheten ska ske och övernattning under betryggande former måste ordnas.”262 

 

MiÖD är prejudikatbildande instans i migrationsrättsliga mål. Eftersom lagstiftaren har angett 

att kriminalvårdsplacering av förvarstagna utlänningar ska användas endast i undantagsfall, 
                                                 
260 Se framförallt avsnitt 1.3.1. 
261 Prop. 1996/97:147, s. 21. 
262 Uppgift i mail från Björn Berselius, domare i MiÖD, 160209.  
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och den traditionella rättskällelära som en domstol arbetar efter inte heller visar något annat, 

är det inte konstigt att prejudikatinstansen med hänvisning till förarbetena också uppfattar att 

det är så verkligheten ser ut. Eftersom tillförlitlig statistik saknas, är det också svårt att snabbt 

bilda sig en uppfattning om hur omfattande fenomenet med kriminalvårdsplacering av 

förvarstagna är. Enligt beräkningar som gjorts av Förvarsutredningen är dock 20-25% av de 

förvarstagna kontinuerligt placerade i kriminalvård, på någon av de tre 

placeringsgrunderna.263 En annan uppgift gör gällande att det mellan åren 2010 och 2015 var 

totalt 970 personer som säkerhetsplacerades från något av Migrationsverkets förvar.264 Det 

innebär att det finns ett glapp mellan den situation som lagstiftaren velat skapa och som 

prejudikatinstansen uppfattar som rådande (kriminalvårdsplacering tillämpas endast i yttersta 

undantagsfall), och verkligheten (där osäkra uppgifter gör gällande att omkring en fjärdedel 

av de förvarstagna utlänningarna är kontinuerligt kriminalvårdsplacerade). Vilka strukturer 

inom det svenska samhället och det svenska rättssystemet är det som gör det här glappet 

möjligt och därmed hindrar både en öppen diskussion om kriminalvårdsplaceringar och/eller 

ett möjligt avskaffande av dem? En förklaring skulle kunna vara idén om den nordiska 

exceptionalismen.  

6.2 Nordisk exceptionalism 

Begreppet nordisk exceptionalism används i många samhällsvetenskapliga discipliner, och 

syftar oftast på en tolkning av de nordiska välfärdsstaterna som någon form av 

idealsamhällen. I en kriminologisk kontext hävdar tesen att de skandinaviska länderna 

upprätthåller en mer human och mild straffrättslig regim, på grund av att de är utpräglade 

välfärdsstater byggda på social sammanhållning, konformitet och jämlikhet.265  

Forskare som Ylva Habel, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, har talat om en 

specifikt svensk exceptionalism som tar sig uttryck i att Sverige uppfattar sig själv som ett i 

rashänseende färgblint och tolerant land som är mindre påverkat av postkoloniala relationer 

än andra länder, just på grund av vår välfärdsstat och våra demokratiska, jämlika 

traditioner.266 Ett uttryck som denna exceptionalism tar sig är att Sverige som ett av få länder i 

världen valt att i antirasismens namn helt radera rasbegreppet ur lagstiftningen. Detta trots 

skarp kritik från bland annat Afrosvenskarnas Riskförbund kring att frånvaron av 
                                                 
263 Förvarsutredningen, s. 310. 
264 Andersson, Hermansson, Myritz, Stenqvist, s. 122. 
265 Barker, Vanessa, Nordic Exceptionalism revisited: Explaining the paradox of a Janus-faced penal regime, 
Theoretical Criminology Vol. 17, 1, (2013), s. 3 
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rasbegreppet förstärker just den föreställda svenska färgblindhet som omöjliggör diskussioner 

om rasojämlikhet,267 och skapar en situation där man helt saknar möjlighet både att genom 

lagstiftning skydda de som utsätts för rasdiskriminering, och att genom statistik identifiera 

och mäta skillnader i livsvillkor mellan olika samhällsgrupper.268  

Kulturgeografen Allan Pred, som studerat svensk nutidshistoria via migrationslagstiftningen, 

skriver i sin bok Even in Sweden: Racisms, racialized spaces, and the popular geographical 

imagination: 

 

”In hidden och less apparent forms, as well as blatantly open forms, racisms are currently flourishing even in 

Sweden, a country long stereotyped by Western intellectuals as an international champion of social justice, as the 

very model of solidarity and equality, as the world’s capital of good intentions and civilized behavior toward 

others.”269 

 

Men det finns kritik mot denna ensidiga nordiska och svenska självbild. Kriminologen 

Vanessa Barker har anfört att de nordiska straffrättsregimerna har ett janusansikte. Å ena 

sidan är de relativt milda och godartade, och å andra sidan inkräktande, disciplinerande och 

förtryckande, beroende på om du räknas som en fullvärdig medlem av samhället eller ej.270 

Men självbilden omfattar alltså enligt Habel och Pred bara det ansikte som är jämlikt och 

solidariskt. Barker har anfört att den enda möjligheten för denna självbild och för den 

nordiska exceptionalismen som teori att förklara att det trots allt finns dåliga exempel i 

Sverige är att hävda att det skett ett sammanbrott i välfärdsstaten.271 Hon argumenterar för att 

det är ett misstag att hävda att nya politiska och sociala trender ersätter en tidigare human 

straffrättspolitik. Men, säger hon, för att förstå hur grova människorättskränkningar kan ske i 

dagens Sverige och har skett i den svenska välfärdsstaten historiskt, måste vi fördjupa vår 

analys. 272 Välfärdsstaten, historiskt sett konstruerad som Folkhemmet, är känd för generositet 

och hög levnadsstandard som är universell snarare än behovsprövad. 273  Men bilden av 

Sverige som ett kollektiv och en gemenskap är falsk, skriver Barker. Den svenska nationen är 

inte ett kollektiv som arbetar för allas gemensamma bästa baserat på föreställningar om likhet. 

                                                 
267 http://www.dagensarena.se/opinion/afrosvenskarnas-riksforbund-ny-agenda-mot-rasdiskriminering/, 
(160509) 
268 Carlson, Laura, s. 315.   
269 Citerad i Habel, Ylva, Challenging Swedish Exceptionalism? Teaching While Black, i Freeman, Kassie, & 
Johnson, Ethan, Education in the Black Diaspora. Perspectives, Challenges and Prospects, 1 uppl. Routhledge, 
New York (2012), s. 103. 
270 Barker, s. 1. 
271 Barker, s. 3. 
272 Barker, s. 3. 
273 Barker, s. 4. 

http://www.dagensarena.se/opinion/afrosvenskarnas-riksforbund-ny-agenda-mot-rasdiskriminering/


 55 

Den är istället ett individualistiskt samhälle vars ingående individer uppfattar en stark stat 

som en förutsättning för individens frigörelse från traditionella kollektiv, såsom familjen eller 

välgörenhetsinrättningar. 274  Men denna så kallade statsindividualism som befriade den 

enskilda individen från traditionella beroenden skapade samtidigt en situation där individens 

frigörelse nödvändigtvis måste gå genom staten.275 Detta i motsats till brittisk-amerikansk 

liberal rättighetstradition, där frihet från staten är det långsiktiga målet. Det innebär, skriver 

Barker, att staten får behålla rätten att bestämma vad som är det gemensamma bästa, och 

under vilka förutsättningar detta gemensamma bästa får sättas över individens rättigheter.276 

Att hon studerat just Sverige bland de nordiska länderna motiverar hon med att Sverige är det 

land som ofta får utgöra själva exemplet på den nordiska modellen, och att det därför ger 

större generaliserbarhet. 277 

Föreställningen om att Sverige är ett homogent land, parat med den starka individualism som 

enligt Barker präglar landet, leder också till en mild straffrättslig regim. Detta eftersom det 

varken uppfattas som bra för det gemensamma bästa eller som respektfullt mot individen att 

straffa en person som lika gärna kunde vara jag själv.278 Däremot leder det till att staten får 

stora möjligheter att straffa personer som uppfattas som om de står utanför gemenskapen. 

Tidigare i historien är det enligt Barker den här paradoxen, starkt skydd för de som ingår i 

välfärdsstaten och svagt skydd för de som står utanför den, som gjorde det möjligt för Sverige 

att exempelvis utveckla rasbiologin, sterilisera tusentals svenska kvinnor av bland annat 

romsk härkomst, och stifta ingripande lagar mot personer med HIV/AIDS-diagnoser. 279 

Välfärdsstaten är helt enkelt mycket generös och en stor framgång för den som tillhör den. 

För den som inte gör det, kan Sverige vara en tröstlös plats präglad av marginalisering i livets 

själva kärnområden, såsom bostad, anställning, utbildning, och rättssäkerhet.280 Idag, skriver 

Barker, lever synsättet lagstiftningsmässigt kvar bland annat i de gamla författningar som 

möjliggör tvångsvård av missbrukare och personer med psykisk ohälsa, och i det sätt som 

staten behandlar personer med utländska medborgarskap och etniska minoriteter .281 Barkers 

tes bekräftas av Moa Kindström Dahlin, doktor i offentlig rätt, som i sin avhandling anfört att 

lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård vilar på ”vissa, delvis grumliga antaganden om 

psykiskt sjuka människors beslutsförmåga och risken för att dessa människor begår allvarliga 
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brott”282. Med andra ord, skriver hon, ”anser sig samhället under vissa förutsättningar ha 

legitima skäl för att, mot en psykiskt sjuk persons vilja, placera hen bakom låsta dörrar.”283 

Motiveringen känns igen från förutsättningarna för förvarstagande, där det anges att en av 

förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att ta någon i förvar i väntan på utvisning är 

att det annars finns en risk att personen bedriver brottslig verksamhet i Sverige.284  

Barkers tes stärks också genom att titta på den internationella kritik som Sverige under 

decennier erhållit för sitt sätt att behandla häktade personer, där användningen av restriktioner 

och avsaknaden av bortre tidsgräns för häktningens längd framhållits som problem relativt 

unika för Sverige.285  

Tendensen att Sverige har ett glapp mellan självbild och verklighet förstärks dessutom av det 

svaga skyddet för mänskliga rättigheter i vårt land generellt. Historiskt sett har alla nordiska 

länder förhållit sig skeptiska till att införa konstitutionellt skyddade individuella rättigheter. 

Sverige, skriver Barker, har ingen lagprövningsmekanism där enskilda kan begära en 

prövning av om det skett en kränkning av hens mänskliga rättigheter i förhållande till 

konstitutionen.286 Även konstitutionen i sig är vag. Hon citerar 2 kap 21 § RF, där det framgår 

under vilka förutsättningar de mänskliga rättigheterna kan inskränkas, nämligen endast för att 

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vad som sedan är 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle kan variera över tid.287 I Sverige var det till exempel 

godtagbart att tvångssterilisera personer som ville ändra juridiskt kön fram till 2013. 288 

Dessutom har Sverige redan tidigare, vid en jämförelse med internationella förhållanden, ett 

svagt diskriminerings- och minoritetsskydd som kom på plats först med diskrimineringslagen 

(2008:567) (cit. DiskL) som då ersatte ett antal lagar på det civilrättsliga området som var för 

sig reglerat rättigheter att inte diskrimineras. Det sena inrättandet av en specifik 

diskrimineringslag illustrerar ytterligare det faktum att Sverige har en relativt svag rättslig 

struktur för att både skydda och främja individuellt rättighetsskydd.289 Det svaga skyddet för 

mänskliga rättigheter i Sverige har bland annat att göra med den starka rättspositivistiska 

tradition som fortfarande präglar vårt rättsväsende och som tar sig uttryck i tendensen att inte 

                                                 
282 Kindström Dahlin, s. 45-46. 
283 Kindström Dahlin, s. 44. 
284 Sandesjö, Håkan, Wikrén, Gerhard, Utlänningslagen med kommentarer, (1 maj 2015, Zeteo) kommentaren 
till 10 kap 1§ under Andra och tredje styckena, Verkställighetsförvar, 160223. 
285 Se avsnitt 4.2. 
286 Barker, s. 7. 
287 Barker, s. 8. 
288 Kammarrätten i Stockholm 121219, Dom i mål nr. 1968-12.  
289 Barker, s. 8. 



 57 

ta hänsyn till rättsprinciper som exempelvis proportionalitetsprincipen, som inte är direkt 

kodifierade i lagstiftning.290 

 

Sammanfattningsvis skriver Barker att: 

”The lack of individual rights and an ethno-cultural conception of citizenship make certain categories of people, 

such as criminal offenders, criminal aliens, drug offenders and perceived ’others’, particularly foreign naitonals, 

vulnerable to deprivation and exclusion.”291 

6.3 Slutsatser 

Uppsatsens inledande fråga var om det är möjligt att, som Fekete/Webber gör i sin artikel om 

Storbritannien, Utländska medborgare, fiendens penologi och det straffrättsliga systemet, 

hävda att det håller på att upprättas ett parallellt straffrättsligt system i Sverige som bara 

omfattar utländska medborgare. Jag skulle vilja hävda att vi redan har kommit en bra bit på 

väg, eftersom vårt rättssystem uppfyller flera av de kriterier som Fekete/Webber anger. I 

UtlL:s 8 a kap har vi redan regler om att det är tillåtet att yrka på utvisning i samband med 

brottmålsdom, något som inte är möjligt för personer med medborgarskap. Uppsatsen har 

visat att det förekommer att personer hålls kvar i kriminalvård långt efter att deras strafftid 

löpt ut i väntan på att utvisningen ska kunna verkställas, något som inte förekommer för 

fångar med svenska medborgarskap. Att personer som ska vara frihetsberövade på förvar 

glöms kvar i kriminalvårdsinrättningar har förekommit i minst ett fall.292 Det saknas rätt för 

utländska medborgare att få sitt frihetsberövande prövat av domstol om frihetsberövandet 

beslutats av förvaltningsmyndighet, 293  något som sannolikt vore en otänkbar ordning för 

svenska medborgare. Uppsatsen har visat att personer med utländska medborgarskap löper 

risk att hamna på en kriminalvårdsinrättning i en utsträckning och på ett sätt som saknar 

motstycke för personer med medborgarskap. 

De personer som riskerar att tas i förvar i Sverige är grovt sett personer som saknar giltiga 

uppehållstillstånd, och därför fått ett beslut om utvisning på någon grund. Långa förvarstider 

och därmed kriminalvårdsplaceringar drabbar dock i huvudsak personer som kommer från 

länder eller områden som det är svårt att utvisa till. Det kan röra sig om länder som Sverige 

saknas återvändandeavtal med, länder som är så kallade ”fragile states” som exempelvis 
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Somalia och Sydsudan, eller länder som inte är internationellt erkända statsbildningar som 

Västshara, Kosovo och Palestina. Trots att det alltså finns en formell möjlighet att exempelvis 

yrka på att en amerikansk medborgare ska utvisas efter avtjänat straff, finns det avtal mellan 

Sverige och USA som innebär att hens resa är lätt att ordna, och därför kommer personen inte 

att behöva vara förvarstagen någon längre tid fram till dess utvisningen kan verkställas. 

Eftersom det dessutom är frivilligt för åklagaren att yrka på utvisning, hade statistik förd över 

vilka medborgarskap personer har där detta görs varit värdefull. Men sådan statistik saknas 

också. Om det hade förts statistik hos Migrationsverket och/eller Kriminalvården, hade den 

kunnat visa på att det i huvudsak är personer från vissa regioner i världen som träffas av 

lagstiftningen om både förvar, kriminalvårdsplacering och utvisning efter avtjänat 

fängelsestraff. Kanske hade vi då kunnat, på samma sätt som Kindström Dahlin gör avseende 

tvångsvårdslagstiftningen, säga att lagstiftningen om förvarstagande och 

kriminalvårdsplacering vilar på att samhället anser sig under vissa förutsättningar, ha legitima 

skäl att, mot deras vilja, placera personer från vissa regioner i världen bakom låsta dörrar.294 

Om Sverige dessutom erkänt sig vara ett land som behövt statistik om medborgarskap och ras, 

istället för att avskaffa till och med möjligheten att föra den,295 hade vi kunnat ha ett politiskt 

samtal om vilka grundläggande antaganden som gjorts och görs i rättsstaten som ens gör det 

möjligt att införa lagar om att utlänningar som inte begått något brott kan placeras i 

anläggningar som är byggda för personer som är misstänkta eller dömda för grova brott. Med 

nuvarande ordning utraderas både de personer som träffas av åtgärder om brottsutvisning, 

förvarstagande och kriminalvårdsplacering ur samhället, och de strukturer som möjliggör 

utvisning, förvarstagande och placering osynliggörs. Eftersom både Förvarsutredningen och 

interna utredningar inom Kriminalvården efterlyst statistik sedan förvaren infördes och 

möjligheten till kriminalvårdsplacering behölls, finns det utrymme för att ställa sig frågan om 

lagstiftaren medvetet vill behålla möjligheten att kriminalvårdsplacera utlänningar i den 

relativt stora omfattning som görs, utan att behöva stå för det. En möjlig väg framåt för 

lagstiftaren i detta läge vore att antingen via lagstiftning öppet erkänna att man vill ha 

möjligheten att placera förvarstagna utlänningar i kriminalvård i den omfattning och på det 

sätt som görs, eller att omedelbart tillse att statistik börjar föras så att en överblick över antalet 

utlänningar i förvar och kriminalvård enkelt kan skapas för den som är intresserad av att 

granska dem. Sådan statistik vore ytterligare angelägen med anledning av den just nu förda 

migrationspolitiken och det utökande antalet utvisningar och förvarstaganden som aviserats 
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ska bli följden av den. Men dit är vägen sannolikt lång. Fram tills lagstiftaren tar sitt ansvar 

för den politiska situation som uppstår i frånvaron av rättslig reglering, uppfattar jag det inte 

som långsökt att kalla dessa personer vår tids politiska fångar. Ett citat från en person som 

befinner sig mitt i det janusansikte som den svenska förvars- och straffrättspolitiken utgör får 

avsluta uppsatsen.  

 

”Jag växte upp under israelisk ockupation, men det här är värre på något vis. Det råa våld 

som kännetecknade min uppväxt var åtminstone ärligt. Israelerna ser oss som sina fiender 

och det finns en respekt i det. Här låtsas våra fångvaktare vara våra vänner, det är helt 

absurt!” 

Ahmad, intervjuad i antologin Flyktingfängelser.296 
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Bilaga 1 

Intervju med förvarsenheten i Märsta 

 

Intervju med Mauricio Sepulveda, jurist och beslutsfattare på Migrationsverkets 

förvarsenhet i Märsta. Intervjun genomfördes den 15 mars 2016 på förvarsenheten och 

har sedan kompletterats skriftligt. Transkriberingen är godkänd. 

 

Hur ser era rutiner ut för placering av utvisningsdömda som väntar på verkställighet? 

Migrationsverkets förvarsenheter får in ärendena från Polismyndigheten, som ansvarar för 

verkställigheten av utvisningsbeslut på grund av brott och därmed också är den myndighet 

som har att besluta om eventuellt förvar. Sen är det upp till Migrationsverket att bedöma var 

personen ska vistas under tiden i förvar. En förvarstagen person kan antingen vistas i 

Migrationsverkets egna förvarslokaler eller vara externt placerad, vilket betyder i arrest, häkte 

eller kriminalvårdsanstalt. Det regleras i 11:2 och 10:20 UtlL. Och det man tittar på när man 

ska göra den bedömningen i fall där personen är utvisad på grund av brott är i första hand 

vilka brott det handlar om. Den centrala frågan är om det mot bakgrund av brottsligheten 

finns anledning att presumera att personen blir ett ordnings- eller säkerhetsproblem. Detta har 

tydliggjorts av MiÖD i MIG 2011:3. 

 

Migrationsverkets riktlinjer säger att grov brottslighet, sexualbrott och våldsbrott samt andra 

särskilda säkerhetsrisker normalt ger en presumtion för placering i kriminalvård medan ringa 

brottslighet (exempelvis tillgreppsbrott) normalt ger en presumtion för placering i 

Migrationsverkets förvarslokaler. Det finns vissa gränsfall där vi fortfarande letar vägledning 

från domstolarna. Ett exempel kan vara grova narkotikabrott eller smugglingsbrott, där det 

kan finnas indikationer på att det varit fråga om mer organiserad brottslighet.  

 

En ytterligare faktor man kan titta på är ju hur man agerat under tiden som man avtjänat sitt 

straff. Där kan ju vi ofta inhämta underlag från anstalten, eller ibland häktet om det gäller 

kortare straff, och det kan ju absolut vara en faktor. Det blir ett naturligt inslag i bedömningen 

att titta på hur personen hittills har agerat i en låst lokal. Det kan vara så att en person som 

haft ett påtagligt säkerhetsstörande beteende på anstalten, där man kan konstatera att personen 

är farlig för andra, redan av det skälet kan konstateras vara olämplig att vistas på ett förvar 
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trots att brottet som renderade brottsutvisningen i sig inte hade motiverat en placering i 

kriminalvård.  

 

Migrationsverkets personal åker sen ut och träffar personerna som placerats i kriminalvård 

och därefter görs en ny eller ytterligare bedömning av om det finns förutsättningar för att 

personen ska komma till förvaret istället. Vad gäller brottsutvisade är det ändå oftast 

brottsligheten som förblir utslagsgivande eller åtminstone väldigt tungt vägande, så där får 

man ju se om det finns några särskilda omständigheter som talar för att personen kan vistas på 

ett förvar utan att det medför risker för ordning och säkerheten. 

 

 Så vad händer rent konkret för en person som avtjänat sitt straff och som har utvisning 

i domen då? 

Då har Polismyndigheten väldigt ofta meddelat ett vilande eller villkorat förvarsbeslut, som 

får börja verkställas när personen inte längre avtjänar straff. Och då ska ju vi ha avgjort, eller 

på studs avgöra, placeringsfrågan. Personen ska antingen till förvaret eller bli kvar i 

kriminalvården. Och sen får Polisen jobba på att verkställa utvisningsbeslutet.  

 

Så beroende på vart man befinner sig då, så blir man kvar i häkte eller på anstalt?  

När Migrationsverket meddelat ett beslut om placering bestämmer Kriminalvården (oftast en 

platssamordningsfunktion) exakt var personen ska vistas. Det enda Migrationsverket tar 

ställning till är om personen ska vara på ett förvar eller i kriminalvård.  

 

Hur är rutinerna för säkerhetsplacerade då? 

Det handlar i normalfallet om personer som initialt har vistats i Migrationsverkets 

förvarslokaler. Men sen kan det inträffa incidenter i förvarslokalen och då finns en 

åtgärdstrappa som egentligen börjar med begränsning av rörelsefriheten (11:6 UtlL) och 

fortsätter med avskildhet (11:7 UtlL). När det handlar om ordningsproblem eller stök, mindre 

allvarliga utfall och så vidare, är det oftast avskildhet som blir aktuellt. Och nästa steg är 

placering i kriminalvård vilket blir aktuellt om avskildheten inte fungerar i praktiken eller om 

man bedömer redan på grundomständigheten att personen är direkt farlig för andra, 

framförallt personal, och det inte finns säkerhetsmässiga förutsättningar att upprätthålla 

avskildheten på förvaret. Säkerhetsplacerade besöks som regel oftare än personer som 

placerats på grund av brottsutvisning.   
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Sen finns det vissa särfall där varken regelverk eller praxis säger vad som gäller, och det är ju 

när personer dömts för allvarliga brott, till exempel våldtäkt eller grov misshandel, men inte 

utvisats av domstolen. Då anser Migrationsverket som regel att det är orimligt att en sådan 

person ska få komma till förvaret, när motsvarande fall, med den skillnaden att han eller hon 

faktiskt blivit utvisad för brottet, med säkerhet hade placerats i kriminalvård.  

 

Är det det här som kallas för förhandsbedömningar? 

Precis. Och nu ligger det faktiskt ett ärende hos Migrationsöverdomstolen där 

prövningstillstånd har meddelats. Det var en kille som var dömd för bland annat våldtäkt och 

rån, vilket normalt hade resulterat i en placering. Så nu väntar vi på att 

Migrationsöverdomstolen ska uttala sig. Det som har hänt är att vi har fått använda 

”synnerliga skäl” för de omständigheterna, vilket vi tycker är en brist i regelverket.  

 

Alltså transportplaceringsgrunden? 

Synnerliga skäl kan ju vara annat också, menar vi. Det som nämns i förarbetena är nära 

förestående verkställighet eller att transport till förvaret inte kan ordnas direkt i initialskedet 

av förvarstagandet. Men väldigt speciella omständigheter borde också kunna utgöra 

synnerliga skäl. Regelverket har uppenbarligen luckor som förmodligen inte var avsedda och 

som gör att det materiella resultatet inte blir korrekt i och med att personer som är uppenbart 

olämpliga att vistas på ett förvar inte kan placeras med stöd av de ”ordinarie” punkterna 1 och 

2 i 10:20 UtlL. Då får man med utgångspunkt i den grova brottsligheten, eller andra 

omständigheter som talar för att personen är farlig, anse att det finns synnerliga skäl för 

placering i kriminalvård. Att punkten 2 (säkerhetsplacering) inte är tillämplig beror ju på att 

11:7 UtlL inte verkar gå att tillämpa innan personen är i förvarslokalen eller åtminstone 

omfattas av verkställt förvarsbeslut.  

 

 

När det gäller omprövningar då, hur funkar det? För det är väl olika på de olika 

placeringsgrunderna, hur ofta man ska ompröva och så? 

Det finns viss intern styrning på Migrationsverket. Personer som är brottsutvisade ska besökas 

åtminstone en gång, för att göra en bedömning av om det finns förutsättningar för att ändra 

beslutet så att personen istället ska vara på ett förvar. I praktiken blir ändå brottsligheten tungt 

vägande i de här fallen. Efter det så besöks brottsutvisade personer inte med något fastställt 

intervall utan på egen begäran eller när det bedöms vara relevant och aktuellt. Det kan finnas 
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fall där vi bedömer att vi skulle behöva mer underlag från Kriminalvården, som avser längre 

tid i deras lokaler. Det kan vara bra för oss att veta hur personen beter sig i häktet eller på 

anstalten. Ibland kan vi vilja träffa personen en gång till för att säkerställa att han eller hon 

verkar vara säker att ha på ett förvar.  

 

För de här personerna är det Polisen som ansvar för att verkställa sen? 

Ja, det är Polisen som ansvarar för att verkställa så kallade brottsutvisningar. När det gäller 

säkerhetsplacerade kan det vara antingen Migrationsverket eller Polismyndigheten. 

Migrationsverket äger alltid frågan om personen ska vara på ett förvar eller i Kriminalvård, 

men det är den myndighet som ansvarar för att verkställa av- eller utvisningsbeslutet som 

ansvarar för förvarsfrågan, med några få undantag i speciella situationer.  

 

Och de säkerhetsplacerade ska man ompröva varannan vecka? 

Ambitionen är att besöka dem en gång i veckan. Sen så brukar det trappas ner om placeringen 

består, beroende på hur aktuellt ett tillbakatagande till ett förvar är eller kan bli. Och det kan 

bero på vilken incident det har varit fråga om, vad som är känt om personens historik, vad 

Kriminalvården säger om beteendet i kriminalvårdsinrättningen, vilken insikt personen visar 

kring den placeringsgrundande händelsen, o.s.v. Man kanske inte kan vara säker på att 

förutsättningarna för tillbakatagande finns redan efter första besöket, men kan göra sig en mer 

välgrundad uppfattning i den frågan efter ett andra besök, eller ett tredje. Det beror på 

allvarsgraden i det som hänt, personliga omständigheter m.m. Efter varje besök görs en 

bedömning om personen kan tas tillbaka till ett förvar.  

 

Hur länge kan man sitta säkerhetsplacerad som längst då? 

I teorin kan det vara hela förvarstiden tills man kan förpassas ur landet eller släpps ur förvar, 

om inte Migrationsverket självt eller en migrationsdomstol upphäver placeringsbeslutet före 

dess. Det finns regler om hur länge en person som längst kan hållas i förvar och de utgör i 

praktiken också en gräns för hur länge man kan vara placerad i kriminalvård, eftersom 

placeringen förfaller om frihetsberövandet upphör. För brottsutvisade beror den gränsen på 

hur långt återreseförbud man har fått. Men sen ska ju hållandet i förvar alltid vara kopplat till 

utsikten att verkställa avlägsnandebeslutet. Är det helt utsiktslöst finns det inget skäl att ha 

personen i förvar, och då ska förhoppningsvis myndigheten själv nå den slutsatsen, och annars 

domstolen vid en överprövning. Varje nytt förvarsbeslut går att överklaga och den ansvariga 
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myndigheten måste göra en ny prövning och meddela ett nytt beslut åtminstone varannan 

månad.  

 

Hur vanligt är det att besluten överklagas? 

Allt som oftast överklagas förvarsbesluten av det offentliga biträdet. Placeringsbeslut 

överklagas för det mesta men det finns fall där detta inte sker och det verkar bero på olika 

faktorer. Det kan vara personer som av olika skäl inte är helt kapabla eller benägna att ta 

tillvara på sin egen rätt.  Det kan också bero på bristfällig kommunikation mellan den 

enskilde och det offentliga biträdet.  Det finns biträden som är väldigt aktiva och tar kontakt 

med sin huvudman så fort de får ett placeringsbeslut kommunicerat för att efterhöra om denne 

vill överklaga beslutet.  Sen finns det vissa biträden som verkar vänta på att den enskilde ska 

kontakta dem och ge dem i uppdrag att överklaga. Det går säkert att försvara båda sätten att 

arbeta, även om jag själv kan tycka att man som biträde nästan kan presumera att ens klient 

inte vill sitta i häkte utan hellre vara på ett förvar. Så det är ett område där jag tycker att en 

automatisk överprövning i domstol vore önskvärd ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 

 

Förut fanns det ju mycket kritik mot att man kriminalvårdsplacerade folk som hade 

suicidrisk, har det upphört? 

Det har upphört helt och hållet. Man tog till sig av kritiken. Om det finns en risk för 

självskadebeteende har man normalt personen under bevakning, ofta även i avskildhet. Så 

länge personen bara utgör en fara för sig själv så finns det inget skäl för placering i 

kriminalvård. Om personen däremot är farlig även för personalen så kan man tyvärr ändå 

hamna i en placering i kriminalvård, av det skälet. Men det är väldigt ovanligt. Och då är det 

för att vi inte kan upprätthålla en avskildhet med vår säkerhet intakt. Den faktorn måste finnas 

där för att det ska komma ifråga att placera någon i häkte eller anstalt.  

 

 

Ser du några alternativ till kriminalvårdsplaceringarna? 

För mig som jobbar med det är det ju bara att konstatera att det förekommer och att det finns 

individer som inte är lämpliga att vistas i Migrationsverkets förvarslokaler. Frågan är var de 

här personerna istället ska vistas och om det inte går att hitta en bättre lösning än att de måste 

vara i häktesceller. Det är säkert svårt att nå en optimal ordning men det kan finnas lösningar 

som är bättre än den nuvarande.  Det som diskuterats genom åren är å ena sidan en anpassad 
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kriminalvårdsanstalt och å andra sidan ett högsäkerhetsförvar i Migrationsverkets regi. Det är 

de två modeller som man laborerat med, och den enda som är testad i praktiken är en 

anpassad kriminalvårdsinrättning, där man så långt som möjligt ordnat verksamheten så att de 

förvarstagna inte utsätts för onödigt tvång eller restriktioner. Men det är väldigt svåra frågor 

och det finns många praktiska faktorer som måste tas i beaktande. Jag föreställer mig att om 

man ska nå någonting som faktiskt fungerar så behöver man titta på dels principiella och 

rättsliga element, dels en massa praktiska faktorer som kompetens, styrning, den aktuella 

myndighetens huvuduppgift och övriga verksamhet, etc. Det är en komplex helhet.  

 

 

Är det så att alla har ett offentligt biträde?  

En person som hålls i förvar ska i normalfallet få ett offentligt biträde när han eller hon har 

hållits i förvar i tre dagar. Det framgår av 18:1 UtlL. Undantag kan förekomma, dels om 

personen själv inte vill ha något biträde, dels om myndigheten bedömer att det saknas behov 

av biträde i ärendet. Det är dock relativt ovanligt.  

 

 

Om personerna är redo att verkställas, är inte ärendet avslutat då? 

Av- eller utvisningsärendet är avslutat. Det som återstår är att genomföra avlägsnandebeslutet, 

själva verkställigheten. Det brukar benämnas verkställighetsärende eller ärende om 

verkställighet. Det är inom ramen för det ärendet som myndigheten förordnar offentligt 

biträde för en person som hålls i förvar för verkställighet av ett avlägsnandebeslut.    

  



 71 

Bilaga 2 

Intervju med Anstalten Storboda 
 

Intervju med Johan Olsson, juriststudent och kriminalvårdare på Anstalten Storbodas 

enhet ”MIG”, där enligt just nu gällande regler huvuddelen av de förvarstagna som 

kriminalvårdsplaceras ska sitta. Denna anstalt är för närvarande den enda 

kriminalvårdsanstalt som har en särskild avdelning för förvarstagna. Intervjun 

genomfördes den 12 april och har sedan kompletterats skriftligt. Transkriberingen är 

godkänd. 

 

Hur ser det ut när Polisen eller Kriminalvården kommer med folk till er? 

Ja, de kommer ju till oss och så skrivs de in och placeras på våran häktesavdelning för 

förvarstagna. Det är en gemensamhetsavdelning där de får vistas på avdelningen under dagen 

och på inlåsta på rummen under natten. Och det är väl alltid efter att Norrtälje har tagit beslut 

om att de ska vara hos oss och inte på t.ex. ett häkte. För de som är säkerhetsplacerade 

kommer Migrationsverket ut med jämna mellanrum för att ompröva om säkerhetsplaceringen 

ska kvarstå. Oftast brukar ju personerna fungera rätt bra så det händer att de återvänder till 

förvaret. Det känns som att de säkerhetsplacerade hos oss ibland hamnar här på ganska lösa 

grunder, att det varit någon incident eller liknande. Annars är det mest folk som har utvisning 

i dom och som har suttit för grövre brott, t.ex. våldsbrott. Dessa människor har 

Migrationsverket ingen personlig kontakt med utan där nöjer man sig med telefonkontakt, för 

det är ju inte aktuellt att de ska komma till förvaret egentligen.  

 

Vad gäller de brottsutvisade upplever jag att det finns grund för att de sitter hos oss. Men 

överlag är det ofta stora skillnader mellan de intagna som sitter på den avdelningen vi har, allt 

ifrån folk som har ett långt belastningsregister och som uppenbart är farlig för allmänheten till 

de som uppträtt upprört/aggressivt på ett förvar vid något enstaka tillfälle och som inte har 

kriminell bakgrund. Om man bara ser till det praktiska med att ha så många människor inlåsta 

i väntan på utvisning kan jag tycka att Migrationsverket måste få bättre kapacitet att hantera 

människor som är stressade, mår dåligt och ibland blir upprörda. Kriminalvården borde endast 

hantera de människor som är kriminellt belastade och där det finns en överhängande risk att 

de begår nya brott, vi har flera som jag absolut inte skulle vilja släpptes tills utvisningen kan 

verkställas, och visst, de borde vara hos oss. Men övriga, som man anser bör vara 
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frihetsberövade, borde vara i lokaler och omgiven av en verksamhet som är anpassade för 

ändamålet. I det stora hela upplever jag dock att det finns goda skäl till att de vi har här på 

avdelningen också sitter här, det finns dock en del undantag som sagt. Utan att ha någon 

bättre överblick om hur det ser ut på häktena runt om i landet så kan jag ändå tänka mig att 

det ändå finns en del som placerats i kriminalvård på dåliga grunder. Men sen sitter ju folk 

ganska länge och det har ju att göra med gränspolisens arbete med att verkställa utvisningen, 

att det ofta tar väldigt lång tid. Människor sitter inlåsta länge i Kriminalvården, i flera 

månader och ibland handlar det om år. Men det kan ju inte vi som kriminalvård påverka. Det 

är bara att försöka göra den tiden de är hos oss så human som möjligt, men där finns 

fortfarande en del att förbättra, den här avdelningen är ny och mycket kan förbättras. 

Verksamheten för de förvarstagna är inte lika begränsade som för de som är anstaltsplacerade, 

d.v.s. de som sitter av brott. De som är förvarstagna får ringa fritt via vårt telefonisystem, de 

har möjlighet att få besök i större utsträckning, man ställer inte samma krav på att besökaren 

ska behöva legitimera sig, och det sker heller ingen prövning av besökaren. Funkar det för 

verksamheten kan besökaren komma, helt enkelt, även om det finns praktiska begränsningar. 

De har lite mer utevistelse också än de andra, förutsatt att det funkar för verksamheten, 

eftersom det är rätt resurskrävande. Däremot är de mer begränsade vad gäller 

gemensamhetstid. De är inlåsta på rummen längre tid än de anstaltsplacerade, man låser upp 

en timme senare och låser in tidigare. Kriminalvården har ju möjlighet att göra så i och med 

att det inte är fängelselagen som gäller för dem, utan utlänningslagen och häkteslagen i 

tillämpliga delar. I och med att det är häkteslagen så kan man ha dem inlåsta en längre tid. 

Om jag ska spekulera så är det nog främst för att man då har extra personal ledig både på 

morgonen och på kvällen för anstaltsverksamheten, d.v.s. det underlättar för övriga 

verksamheten vilket jag personligen tycker är ett dåligt skäl. Men annars är det ju ganska likt 

att sitta på anstalt, förutom att de är helt avskilda från andra intagna som avtjänar ett straff. De 

har egen rastgård och en egen del av byggnaden, så de kommer ju aldrig i kontakt med dem 

som sitter för brott. Men personalen är till stor del densamma, den roterar. Den stora 

skillnaden mot vanliga häkten är ju att de sitter i gemensamhet, kan titta på tv tillsammans 

eller spela tv-spel. Sen finns det avsatt personal som är till för att skapa sysselsättning, att få 

dagen att bli lite mer meningsfull, bakar eller vad det nu kan vara. Sen om man jämför med ett 

vanligt förvar så har de ingen dator och får inte ha mobiltelefoner. I början diskuterade man 

möjligheten att få hit en dator, men jag vet faktiskt inte varför det inte blev så. Kanske för att 

inte kom på något bra sätt att lösa det praktiskt. Eller för att man inte vill lägga ner resurser på 

komma med sådana lösningar eller anpassa lokalerna så att det passar den här verksamheten 
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bättre när man inte vet hur länge det här avdelningen blir kvar.  

 

Har det varit någon specialutbildning av MIG-personalen? 

Jo, innan de startade avdelningen hölls det föreläsning av Migrationsverket, och besök på 

förvar för de som skulle arbeta på avdelningen. Men när det startade så var det ju extremt 

oklara rutiner, så det blev mycket att man fick testa sig fram och lyfta frågor uppåt. Men nu 

ett drygt år senare tror jag att man är ganska på det klara med vad som gäller, även om det 

kommer upp frågor hela tiden. Men den dagliga verksamheten har tagit form. Den mesta 

frustrationen bland de förvarstagna rör väl ovissheten kring hur länge och varför de är här. 

Viss är ju riktad mot oss och sådär, att de tycker att lokaler och rutiner är för begränsade, men 

den mesta missnöjet är nog riktat mot mycket annat, bl.a. hela asylprocessen och 

gränspolisens arbete. Att det tar sådan tid. Det finns ju folk som vill återvända, som 

samarbetar, men det kan ändå ta lång tid för att handläggningen tar tid. Jag upplever att det är 

många gånger är svårt för den förvarstagne att snabba på. Vi ringer upp om de vill ha kontakt 

med sin gränspolis och sådär, och de kommer ofta på besök. Men det kan ju vara någon 

ambassad som strular, att de kräver intyg och handlingar som nästan är omöjliga att få fram 

innan de vill fortsätta processen. Sen kan det finnas andra omständigheter som försvårar, t.ex. 

att landet saknar ambassad i Sverige utan närmsta finns i Italien. Eller så måste man be sina 

släktingar i hemlandet att skicka olika identitetshandlingar och så vidare, det kan ta tid. Sen 

finns det ju en stor del som inte vill samarbeta, för att de inte vill återvända, så det är ju både 

och.  

 

Jag har kikat lite på lagstiftningen för den här verksamheten, och jag upplever att det är 

ganska oklart, det vi ska förhålla oss till är i stort sett ”häkteslagen i tillämpliga delar”. Det 

blir ju verkligen upp till Kriminalvården att bestämma vad man ska tillämpa, och det riskerar 

att bli lite godtyckligt. Och har man då fler enheter så kommer tillämpningen att bli väldigt 

olika. När man startade upp så var det ju två anstalter som skulle ha förvarsenheter, och jag 

upplevde inte att det var någon större samordning mellan dem så man kom nog fram till 

väldigt olika saker. Nu är ju den ena inte kvar så vi vet ju inte hur det hade fortsatt. Jag vet 

egentligen inte varför man inte valde att öppna upp den igen efter upploppet som var, för 

behovet finns ju. Vi är i princip alltid fullbelagda, försvinner någon så står någon annan på 

tur. Alternativet är ju att sitta på ett häkte, isolerad, i 23 timmar, så jämförelsevis är det ju 

mycket mer humant hos oss. Framförallt om man nu vill återvända så har man ju bättre 

möjligheter att hjälpa till i processen hos oss. Nu har jag dålig koll på hur det funkar på ett 



 74 

häkte, men man sitter ju avskild och hos oss har man ju möjlighet att till exempel prata med 

andra i samma sits och det kan nog snabba på processen om man nu vill det. Innan det 

öppnade så satt man ju och läste på hur det var på förvar, och även för de som sitter på häkten, 

att det var ganska mycket självskadebeteende och sådär. Hittills hos oss har det varit ganska 

lite av det faktiskt, så det måste ju någonstans vara ett kvitto på att det funkar okej. Jag vet 

inte om det är så att man har mer vana av att identifiera självskadebeteende hos oss än på en 

förvarsenhet, eller om det handlar om att de flesta som sitter ändå har avtjänat ett, ofta längre, 

fängelsestraff och klarar av den här slutna miljön, till skillnad från någon som aldrig har suttit 

inlåst.  

 

Att det tar sådan tid handlar ju också om att ansvaret är fördelat på så många aktörer, allt ifrån 

att det finns ansvar hos folk på golvet, att saker kommer fram och dokumenteras och så 

vidare, och sen ända upp på det politiska och diplomatiska planet, att man kan lämna ut folk 

till vissa länder men att det är svårare till andra.  

 

Nej, i dagsläget har ju varken Kriminalvården, Polisen, Migrationsverket något 

huvudansvar för de här personerna? 

Nej, Kriminalvården har ju egentligen bara hand om den rent praktiska dagliga verksamheten, 

och fattar också bara beslut i det. Beslut om innehav, dokumentation av misskötsamheter, och 

att sen framföra det vidare. Vi kan ju bestämma om de ska sitta på gemensamhetsavdelning 

eller avskild, det är väl det. Och det är ju mängdbeslut som på sikt blir praxisbildande. Sen det 

här med hur länge folk får sitta. Det finns ju ingen övre gräns för de här som sitter för att de 

ska utvisas p.g.a. brott. Det finns exempel på människor som suttit flera år eftersom man inte 

kunnat verkställa utvisningen. Ordningen är väl ungefär så här, det är Polisen som bestämmer 

om folk ska ställas under uppsikt eller vara inlåsta, och sen bestämmer Migrationsverket om 

de ska vara på förvaret eller hos Kriminalvården, och sen bestämmer Kriminalvården vart hos 

oss de ska placeras. 

 

Det skulle vara intressant att se hur många som, när de väl har placerats på förvaret, får 

komma ut igen och ha en annan lösning, d.v.s. som får mindre ingripande åtgärder. Om 

beslutsfattarna är så pass modiga att de också vågar ta gynnande beslut. Ett problem för dessa 

människor är att de kanske inte superbenägna att överklaga de beslut som träffar dem. Som 

inte vet hur man gör eller har ork/motivation till det. Jag upplever att det finns ett ointresse att 

engagera sig i dessa människors situation många gånger. 
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När det är folk som sitter på anstalt, då kan man lättare motivera varför man tar till vissa 

åtgärder och varför de är här, de har fått sin dom och nu sitter de här. Men när det gäller de 

förvarstagna är det många gånger svårare att greppa. De har ju sonat sitt brott, och nu sitter de 

här för att de inte har medborgarskap. Det känns många gånger oproportionerligt. Jag vet inte 

vad förvaren har för kapacitet, men jag kan ju ändå tycka att man, nu när man har bestämt att 

man ska ha folk inlåsta, borde ha kapacitet och beredskap för att hantera att folk är upprörda 

och ledsna. Det finns också möjligheter att ha kontroll utan att låsa in folk, t.ex. uppsikt.   

 

Märker ni av detta med att det saknas en bortre gräns för hur länge du kan vara 

frihetsberövad om du är förvarstagen efter att ha avtjänat straff för brott? 

Ja man kan ju verkligen diskutera det här med tidsgränser, eller avsaknaden av tidsgränser. 

Om jag förstått rätt får en förvarstagen vara inlåst i högst tolv månader och, rent krasst, hur 

länge som helst om det är utvisning i dom. Tolv månader är ganska lång tid för att verkställa 

en utvisning av någon som t.ex. inte har något kriminellt förflutet men som inte hjälper till i 

utvisningsprocessen av olika skäl. Sen borde ju det mesta vara klart för att verkställa en 

utvisning om någon suttit av ett längre fängelsestraff, det borde inte vara nödvändigt att hålla 

folk inlåsta i månader eller år ytterligare då. 
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