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1 Inledning 
I ett uppmärksammat avsnitt av SVT:s program Uppdrag granskning rapporterades i 

januari 2017 om en man vid namn Kader Bencheref. Han hade varit frihetsberövad 

under åtta års tid i väntan på att hans beslut om utvisning skulle verkställas.1  Av 

Polismyndigheten, som var den beslutande myndigheten, kallades han för ”Sveriges 

farligaste fånge”. Av de meddelade besluten om förvar framgår att Bencheref hade 

frihetsberövats på grund av att det bedömdes finnas en risk för att han annars skulle 

begå brott i Sverige.2 Det var alltså fråga om ett frihetsberövande som en preventiv 

åtgärd mot befarad brottslighet. Europadomstolen beviljade prövningstillstånd i målet 

men avvisade det sedan.3 

 Fallet Bencheref väcker frågor om hur någon kan vara frihetsberövad i åtta år i 

Sverige utan att frihetsberövandet är en följd av en misstanke om brott eller utdömd 

påföljd. Den bestämmelse som tillämpades för besluten om förvar finns i 

10 kap. 2 st. 3 p. och 3 st. utlänningslagen (2005:716) (UtlL). Där anges risk för 

brottslig verksamhet som en grund för förvar. Av statistik framtagen av 

Rikspolisstyrelsen över perioden från den 1 maj 2012 till den 31 oktober 2013 framgår 

att denna bestämmelse tillämpades i 242 fall. Sex av de beslut som överprövades av 

domstol upphävdes medan resterande beslut fastställdes av domstolen med samma 

grund.4  

 Det har uppskattats att mellan 10 000 och 50 000 personer vistas i Sverige utan 

nödvändiga tillstånd.5 Regeln om förvar av utlänningar som en preventiv åtgärd mot 

brottslighet väcker flera normativa frågor om dessas rättsställning i landet. Vilken 

befogenhet bör staten ha i dessa fall? Och vilka rättigheter bör den enskilde ha i ett land 

som denne inte har rätt att vistas i? Utöver de normativa frågorna väcker institutet även 

rättsdogmatiska frågor. Vad säger dagens svenska rättsordning om förutsättningarna för 

en lagregel av detta slag och hur ska en sådan lagregel utformas för att vara i enlighet 

med svensk rätt? 

  

                                                
1 Andersson SVT Nyheter 11/1 2017. 
2 MIG 2014:15. 
3 Se Bencheref mot Sverige, 5 december 2017. Beslutet om avvisning meddelades enligt 
artikel 35.1 a EKMR på grund av att Bencheref inledningsvis hade underlåtit att upplysa 
Europadomstolen om sitt rätta medborgarskap trots att detta utgjorde en avgörande omständighet i målet. 
4 Skrivelse från Rikskriminalpolisen till Regeringskansliet och Justitiedepartementet 5/12 2013. 
5 Rapport från Riksdagens utredningstjänst 16/6 2016. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att utreda de materiella förutsättningarna för att i 

utlänningslagen ange risk för brottslig verksamhet som en grund för förvar. Utredningen 

utförs genom en analys av relevant reglering i regeringsformen (1974:152) (RF), 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR), EU-rättsliga regler och rättsstatliga, förvaltnings-

rättsliga och straffrättsliga principer. Frågeställningarna som uppsatsen avser besvara är 

således;  

 

Kan lagstiftaren, utifrån de materiella begränsningar som regeringsformen, EU-

rättsliga regler och Europakonventionen uppställer, ange risk för brottslig verksamhet 

som en grund för förvar i utlänningslagen? 

 

Bör lagstiftaren, utifrån rättsstatliga, förvaltningsrättsliga och straffrättsliga principer, 

ange risk för brottslig verksamhet som en grund för förvar i utlänningslagen? 

 

1.2 Avgränsning 
Idag finns bestämmelser om förvar av utlänningar på grund av risk för brott i 

utlänningslagen och i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU). 6 

Utlänningslagens regel har ett vidare tillämpningsområde än regeln i LSU. Detta gör att 

förutsättningarna för utlänningslagens regel är mer angelägna och intressanta att utreda. 

Denna uppsats avgränsas därför till att endast behandla utlänningslagens bestämmelse. 

De resonemang som förs i uppsatsen om de materiella förutsättningarna för 

bestämmelsen i utlänningslagen är emellertid i stor utsträckning även tillämpbara på 

bestämmelsen i LSU.7  

 När ett beslut om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet har meddelats 

enligt regeln i utlänningslagen följer sedan regelbundna omprövningar av beslutet enligt 

10 kap. 4 § UtlL. En förutsättning för en analys av lagregeln om omprövning är 

emellertid att det först konstateras föreligga förutsättningar för en lagregel om det 

initiala beslutet om förvar. Denna uppsats avser således endast utreda förutsättningarna 

                                                
6 10 kap. 1 § 2 st. 2-3 p. och 3 st. UtlL samt 8 § LSU. 
7 LSU är nära sammanknuten med utlänningslagen och lagarna har tidigare tillsammans utgjort en lag. 
Vid 1989 års utlänningslags tillkomst stadgades emellertid en särskild terroristlag vars regler numera 
återfinns i LSU. Utbrytningen av dagens LSU motiverades bl.a. av att det befarades att dessa regler gav 
ett negativt intryck av utlänningslagen, se prop. 1988/89:86 och SOU 1989:104 s. 18 f. 
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för en lagregel om det första beslutet. De slutsatser som nås i uppsatsen kan dock i hög 

utsträckning appliceras på frågan om förlängning av förvar.  

 Utlänningslagens regel om förvar då det föreligger en risk för brottslig 

verksamhet är endast tillämplig på personer över 18 år. Denna uppsats kommer därför 

endast att behandla förutsättningarna för att frihetsberöva vuxna personer.   

 Materiella regler om förvar finns i många folkrättsliga regelverk, bl.a. i 1951 års 

konvention om flyktingars rättsliga ställning och FN:s konvention om medborgerliga 

och politiska rättigheter. 8  Den svenska lagstiftaren har visserligen på folkrättsliga 

grunder en skyldighet att tillgodose att svensk lag är förenlig med dessa folkrättsliga 

regelverk som Sverige har ratificerat.9 Med anledning av att den svenska lagstiftaren 

inte har gett upp delar av sin suveräna normgivningskompetens i förhållande till dessa 

folkrättsliga instrument kommer dessa regelverk emellertid att bortses ifrån i uppsatsens 

ämnesbehandling. 

 Mot bakgrund av att uppsatsen utreder de materiella förutsättningarna för en 

lagregel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet kommer såväl det 

processuella regelverket att bortses ifrån, såsom var de som tas i förvar placeras och 

förhållandena under dessa frihetsberövanden.  

1.3 Metod och material 
Ämnesbehandlingen i denna uppsats utgår från en rättsdogmatisk metod. Med detta 

menas enligt Jareborg att studien utförs genom att rättskällor tillämpas på det rättsliga 

problem som har formulerats för att undersöka gällande rätt och därmed finna en rättslig 

lösning på uppsatsens frågeställning. Användandet av denna metod medför en intern 

bundenhet till rättssystemet men utesluter inte att man genom argumentation söker nya 

svar och bättre lösningar.10 I den mån europarätt beaktas används även för den relevant 

metod. 

 Uppsatsens frågeställning utgår från lagstiftarens roll. Utifrån den rättsdogmatiska 

metoden tolkas de rättskällor som i rättskällehierarkin begränsar lagstiftarens 

normgivningskompetens vid stiftandet av en lagregel om förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet. De rättskällor som då behandlas är regeringsformen och de 

europarättsliga regelverken. 

                                                
8 Se artiklarna 26 och 31.2 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, artiklarna 7, 9.1, 9.4 
och 10 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, samt UNHCR:s exekutivkommitté i 
Guidelines on detention of refugees and asylumseekers No. 44. 
9 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s. 230. 
10 Jareborg SvJT 2004 s. 4. 
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 Av den svenska rättskällehierarkin följer att de svenska grundlagarna begränsar 

lagstiftarens normgivningsmakt vid stiftandet av lag. De grundlagsregler som 

framförallt aktualiseras vid denna uppsats ämnesbehandling är rättighetskatalogen i 

2 kap. RF.  

 EU-rättsliga regler och Europakonventionen anger under vilka förutsättningar en 

stat kan ha en lagregel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. Hur de olika 

regelverken förhåller sig till varandra och till den svenska lagstiftarens 

normgivningsmakt blir av avgörande betydelse för tolkningen av de materiella 

förutsättningarna för den svenska lagstiftaren att stifta lag på området.  

 Uppsatsens utredning utförs även i förhållande till grundläggande rättsprinciper. 

De rättsliga principer som behandlas är vedertagna rättsprinciper inom förvaltnings- och 

straffrätten. En principiell analys av de materiella förutsättningarna förutsätter en 

djupare förståelse för institutet. Analysen kommer därför att ta sin utgångspunkt i en 

definition av institutet.  

 Jareborg har framhållit att rättsliga principer karaktäriseras av att de behandlar 

överordnade eller grundläggande värden som utgör goda skäl för ett visst handlande. 

Dessas legitimitet kan härledas ur den vikt detta värde eller skäl har inom ett visst 

rättsområde.11 I de fall en rättsprincip har kodifierats i en författning anser Jareborg och 

Ulväng att det varken inverkar på rättsprincipens innehåll eller legitimitet. De menar 

istället att själva kodifieringen inte behöver anses motsvara rättsprincipens innebörd då 

en kodifiering ofta medför förenklingar. 12  Lernestedt anser att då en rättsprincips 

adressat är lagstiftaren, såsom är fallet i denna uppsats, är principens formella status 

oklar. De rättsprinciper som inte har kodifierats i grundlag, och således inte utifrån 

rättskälleläran begränsar lagstiftarens normgivningsmakt, anser han endast kan ges en 

normativ verkan utifrån argumentets tyngd.13 

 De rättsliga principer som behandlas i uppsatsen kommer att analyseras utifrån 

utgångspunkten att de är av en annan karaktär än den svenska grundlagen och de 

berörda europarättsliga regelverken som den svenska lagstiftaren under vissa 

förutsättningar ska följa. Principerna kommer istället att ges legitimitet vid besvarandet 

av uppsatsens frågeställning beroende på dessas bakomliggande skäl och relevans i 

förhållande till rättsfrågan. De principer som har kodifierats i grundlag kommer 

                                                
11 Jareborg, Inkast i straffområdet, s. 164 ff. 
12 A.a. s. 165 f och Ulväng, Katedralen: tre texter om straffrätt, s. 172. 
13 Lernestedt, Kriminalisering: problem och principer, s. 109. 



  

 

11 

emellertid att, i enlighet med Jareborgs och Ulvängs synsätt, behandlas som från 

rättsprinciperna fristående rättsregler, även om de utgår från och är förenliga med 

principerna. 

1.4 Begrepp 

1.4.1 Utlänning 
En utlänning är en person som inte är en svensk medborgare enligt lagen (2001:82) om 

svenskt medborgarskap. Begreppet omfattar således även de som är statslösa. De som 

har både ett svenskt och ett utländskt medborgarskap omfattas inte av begreppet.  

1.4.2 Verkställighet av avvisning och utvisning 
Avvisning och utvisning är beslut om att en utlänning nekas inresa eller ska lämna 

landet.14 Avlägsnandebesluten är som huvudregel verkställbara när de har vunnit laga 

kraft. Enligt huvudregeln ska en tidsfrist om frivillig återresa meddelas, när denna har 

löpt ut kan det bli fråga om att verkställa beslutet med tvång.15  Migrationsverket, 

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen är verkställande myndigheter. För det fall det 

kan antas finnas ett behov av tvång får Migrationsverket överlämna verkställighets-

ärendet till Polismyndigheten. Polismyndigheten är även verkställande myndighet vid 

utvisning på grund av brott.16  

1.4.3 Förvar  
Förvar är benämningen på ett frihetsberövande enligt utlänningslagen. Att det är fråga 

om ett frihetsberövande i såväl regeringsformens, Europakonventionens som EU-rättens 

mening får anses uppenbart genom att det rör sig om ett inspärrande.17 Det finns enligt 

utlänningslagen fyra typer av förvar av vuxna: identitetsförvar, utredningsförvar, 

sannolikhetsförvar och verkställighetsförvar.18 

                                                
14 Ett beslut om avvisning är ett beslut som meddelas av första instans inom tre månader från det att den 
första ansökan om uppehållstillstånd gjorts efter ankomsten till Sverige, se 8 kap. 5 § UtlL. Utvisning 
kallas det avlägsnandebeslut som meddelas efter det att denna period om tre månader har passerat, se 
8 kap. 6 § UtlL. För EES-medborgare och dessas familjemedlemmar övergår avvisningsbeslutet till att 
vara ett beslut om utvisning tre månader efter inresan till Sverige, se 8 kap. 8, 9 och 11 §§ 1 st. respektive 
8 kap. 10 och 11 §§ 2 st. UtlL. 
15 Se 8 kap. 21 § UtlL om när en tidsfrist för frivillig avresa ska meddelas, 8 kap. 22 § UtlL om när denna 
tidsfrist börjar löpa, samt 12 kap. 15 § UtlL om när ett avlägsnandebeslut ska verkställas och 
undantagsreglerna i 12 kap. 6-7 §§ UtlL. 
16 Se 12 kap. 14 § UtlL. 
17 Se NJA 1989 s. 131 och NJA 1990 s. 636 där HD hänvisar till Europadomstolens praxis. Av Guzzardi 
mot Italien, 6 november 1980, p. 92 och Medvedyev m.fl. mot Frankrike, 29 mars 2010, p. 73 framgår att 
Europadomstolen genom en helhetsbedömning av sådana faktorer såsom åtgärdens typ, effekter och 
genomförande har gett begreppet en relativt vid innebörd. 
18 Se 10 kap. 1 § UtlL. 
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1.5 Disposition 
Framställningen inleds i avsnitt 2 med en analys av dagens lagregel i utlänningslagen 

om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. Denna inledning utgör en bakgrund 

till uppsatsens fortsatta ämnesbehandling. Avsnittet avslutas med en analys av hur 

dagens lagregels tillämpningsområde ska förstås enligt den svenska lagstiftaren och 

rättstillämparen.  

 Därefter övergår ämnesbehandlingen i uppsatsen till att utreda de materiella 

förutsättningarna för en lagregel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. 

Avsnitt 3 behandlar vilka materiella begränsningar som regeringsformen, EU-rättsliga 

regler och Europakonventionen uppställer på lagstiftarens normgivningskompetens. De 

olika regelverken behandlas var för sig för att öka tydligheten och transparensen i de 

slutsatser som nås. Avsnittet avslutas med att besvara frågan om, och i så fall i vilken 

utsträckning, som den svenska lagstiftaren kan stifta en lag om förvar.  

 Avsnitt 4 består av en analys av de grundläggande rättsprinciper som gör sig 

gällande då de materiella förutsättningarna för lagstiftningen behandlas. 

Framställningen tar sin utgångspunkt i en definition av institutet förvar på grund av risk 

för brottslig verksamhet. Därefter behandlas de för uppsatsens frågeställning relevanta 

rättsstatliga och förvaltningsrättsliga principerna. Avsnittet fortsätter med en diskussion 

om i vilken utsträckning dessa principer på ett tillfredsställande sätt besvarar uppsatsens 

frågeställning, samt vilken giltighet straffrättsliga principiella överväganden istället kan 

äga vid dess besvarande. Slutligen behandlas hur svensk straffrätt förhåller sig till 

preventivt förvar mot brottslighet. 

 Uppsatsen avslutas i avsnitt 5 med en sammanfattning av de slutsatser som har 

nåtts i uppsatsen. Utifrån dessa slutsatser lämnas konkreta förslag på hur en svensk 

lagregel kan och bör utformas i enlighet med svensk rätt.  
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2 Dagens lagregel om förvar  
Detta avsnitt inleds med en övergripande redogörelse för utlänningars rättsställning i 

Sverige och utlänningslagens ändamål om utlänningskontroll. Därefter behandlas 

dagens lagregel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. 

2.1 Utlänningars rättsställning i Sverige 
Staters suveräna rätt att kontrollera sitt eget territorium och därmed avgöra vem som får 

vistas i landet är en grundläggande princip inom folkrätten. Det är endast en stats 

medborgare som har en ovillkorlig rätt resa in och vistas i landet.19 Av 2 kap. 7 § RF 

framgår denna grundläggande rättighet för svenska medborgare. 

 I förarbetena till 1954 års utlänningslag förklaras att det, som en konsekvens av 

frågan om vem som har rätt att vistas i landet, föreligger en grundläggande skillnad i 

svenska medborgares och utlänningars rättsställning i Sverige. 20  Utlänningars 

rättsställning varierar dock stort mellan olika grupper. EES-medborgare21 och dessas 

familjemedlemmar samt de som har rätt till internationellt skydd som flyktingar, 

alternativt- eller övrigt skyddsbehövande har en långtgående rätt att vistas i Sverige. 

Dessa gruppers rättsställning inskränks dock i vissa avseenden, framförallt med hänsyn 

till ett allmänt intresse om att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.22 

2.2 Utlänningslagens ändamål utlänningskontroll 
Utlänningslagens syfte är enligt förarbetena att reglera utlänningars rätt att vistas i 

Sverige och på så sätt skapa en tryggare rättsställning för dessa.23 Lagen kan sägas 

bygga på en generell och en individuell utlänningskontroll.24 

 Den generella utlänningskontrollen, även kallad principen om en reglerad 

invandring, bygger på generella regler som syftar till att reglera inflödet av människor 

till Sverige. Vid stiftandet av 1968 års utlänningslag motiverades behovet av att reglera 

antalet personer som invandrar till Sverige med att man samtidigt ville tillgodose att de 

som invandrade skulle leva på en jämförlig standard med de som är bosatta i Sverige.25 

I senare förarbeten har vikten av att Sverige upprätthåller internationella förpliktelser 

såsom asylrätten och respekten för mänskliga rättigheter samt uppfyller sina 

                                                
19 Se bl.a. artikel 13 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  
20 Prop. 1954:41 s. 59. 
21 En medborgare i en av EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein eller Norge.   
22 Se avsnitt 2.3.3 för en redogörelse för i vilka fall dessa kan avvisas och utvisas. 
23 Prop. 1954:41 s. 59. 
24 Se prop. 1968:142 s. 90 f och Sandesjö & Wikrén, Utlänningslagen med kommentar, s. 28 f. 
25 A.prop. s. 102 f. 
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migrationspolitiska mål betonats, samtidigt som ett förverkligande av dessa förpliktelser 

och intressen förutsätter ett stöd för en sådan politik i folkopinionen. Detta ska enligt 

lagstiftaren åstadkommas genom en reglerad invandring med en rättssäker prövning där 

de som inte uppfyller de stadgade förutsättningarna för ett tillstånd respekterar ett 

sådant beslut och lämnar Sverige.26 

 Den individuella utlänningskontrollen syftar till att tillgodose att enskilda 

individer som anses oönskade i landet inte reser in och vistas här. Detta ändamål har 

enligt lagstiftaren motiverats med att vissa brott i högre utsträckning begås av 

utlänningar än av svenska medborgare. I syfte att bekämpa denna brottslighet, vilken 

inte specificerades i förarbetet, samt i syfte att upprätthålla förtroendet för invandrings- 

och asylpolitiken har det menats att det föreligger ett behov av att förhindra att de som 

inte följer samhällets regler etablerar ett liv i landet. Främlingsfientligheten i samhället 

har även framhållits kunna stävjas genom ett sådant förhållningssätt.27  

 Reglerna om förvar i utlänningslagen har av lagstiftaren ansetts vara nödvändiga 

för att upprätthålla den generella och individuella utlänningskontrollen. I 1976 års 

lagstiftningsarbete framhölls att ett frihetsberövande är en djupt ingripande åtgärd mot 

den enskilde och att det därför endast bör få ske enligt utlänningslagen när det är absolut 

nödvändigt. Mot bakgrund av att det finns utlänningar i Sverige som saknar en rätt att 

vistas här och att dessa håller sig undan på grund av risken att annars avlägsnas 

menades det emellertid att det var både naturligt och nödvändigt att myndigheterna har 

tvångsåtgärder till sitt förfogande vid arbetet med att avlägsna dessa utlänningar.28  

2.3 Förvar på grund av risk för brottslig verksamhet 
Utlänningslagens regel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är uppdelad 

i två delar. Dels ska det röra sig om ett sannolikhets- eller verkställighetsförvar enligt 

reglerna om dessa, dels ska förutsättningarna för att det ska anses föreligga en risk för 

brottslig verksamhet vara uppfyllda. Nedan kommer först regeln om sannolikhetsförvar 

att behandlas, därefter regeln om verkställighetsförvar. Dessa två förvarsregler är nära 

sammanknutna med reglerna om avvisning och utvisning, dessa regler kommer därför i 

det därefter efterföljande avsnittet att behandlas övergripande. Slutligen behandlas 

rekvisitet risk för brottslig verksamhet.  

                                                
26 Se bl.a. prop. 1996/97:25 s. 48 och 54 och prop. 1997/98:173 s. 16 f.  
27 Se prop. 1993/94:159 s. 7 f och prop. 1994/95:179 s. 40 f. 
28 Prop. 1975/76:18 s. 129 f.  
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2.3.1 Sannolikhetsförvar 
Regeln om sannolikhetsförvar i 10 kap. 1 § 2 st. 2 p. UtlL stadgar att en utlänning som 

har fyllt 18 år får tas i förvar om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas 

eller utvisas enligt 8 kap. 2, 3, 6, 8, 9 eller 10 § eller 11 § 1 st. Av 10 kap. 1 § 3 st. UtlL 

framgår att beslut om sannolikhetsförvar får meddelas endast om det annars finns en 

risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan 

eller på annat sätt hindrar verkställigheten.  

 En förutsättning för ett beslut om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet 

är således enligt denna regel att det är sannolikt att något av de särskilt stadgade 

avvisnings- eller utvisningsbesluten kommer att meddelas. Detta innebär att ett förvar är 

tillämpligt innan frågan om utlänningen får stanna i Sverige har avgjorts. Vid 

tillämpningen av beviskravet sannolikt har lagstiftaren avsett att man ska finna 

vägledning i rättegångsbalkens regler om häktning. Vidare har uttalats att beviskravet 

ska uppfattas som förhållandevis högt, samt att det ska finnas en viss övervägande 

sannolikhet för att något av de stadgade avlägsnandebesluten kommer att meddelas.29 

 Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har yttrat att då ett beslut om förvar meddelas i 

samband ett beslut om avlägsnande är det som huvudregel fråga om ett 

sannolikhetsförvar, regeln om verkställighetsförvar blir tillämplig då avlägsnande-

beslutet vinner laga kraft.30 Då ett avlägsnandebeslutet kan verkställas trots att det inte 

har vunnit laga kraft har det i doktrinen ansetts att det istället är regeln om 

verkställighetsförvar som är tillämpbar.31  

2.3.2 Verkställighetsförvar  
Regeln om verkställighetsförvar stadgas i 10 kap. 1 § 2 st. 3 p. Av regeln framgår att en 

utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om det är fråga om att förbereda eller 

genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning. Precis som vid 

sannolikhetsförvar begränsas regelns tillämpningsområde genom 10 kap. 1 § 3 st. UtlL. 

 Vilken typ av åtgärder som avses i regeln för att berörd myndighet ska anses 

förbereda respektive genomföra verkställigheten saknas vägledning i förarbetena och 

praxis om. Det enda som har uttalats är att lagstiftaren avser att det inte ska råda någon 

oklarhet kring att både förberedelse- och genomförandefasen av avlägsnandet 

omfattas.32  

                                                
29 SOU 2011:17 s. 85. 
30 MIG 2007:23. 
31 Sandesjö & Wikrén, Utlänningslagen med kommentar, s. 481. 
32 Prop. 2011/12:60 s. 70. 
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 Enligt både lagstiftaren och MiÖD finns det förutsättning för att ta en utlänning i 

verkställighetsförvar när verkställigheten av en avvisning eller utvisning har 

inhiberats.33 MiÖD har även ansett att ett utdömt fängelsestraff om tre månader inte 

hindrar att utvisningsbeslutet fortsatt ska anses vara verkställbart i den mening som 

avses enligt regeln om verkställighetsförvar.34  

 MiÖD har ansett att ett åberopande om uppehållsrätt av en utlänning som tidigare 

har meddelats ett beslut om utvisning inte utgör ett hinder mot att ett beslut om 

verkställighetsförvar meddelas.35 Då en materiell prövning av en utlännings skydds-

behov ska företas efter det att ett avlägsnandebeslut har vunnit laga kraft har MiÖD 

även ansett att det finns förutsättningar för ett verkställighetsförvar. Detta uttalades i 

MIG 2014:13 när en utlänning som var utvisad på grund av brott ansökte om asyl och i 

MIG 2015:10 då en ny prövning av utlänningens skyddsbehov var beviljad enligt 

12 kap. 19 § UtlL. Att verkställa ett beslut innan frågan om asyl har prövats skulle 

emellertid strida mot principen om non refoulement och en faktisk verkställighet av ett 

avlägsnandebeslut skulle därför i de flesta av dessa fall inte få ske.36 Kravet om att 

beslutet ska vara verkställbart har således getts en vid innebörd av lagstiftaren och 

rättstillämparen. 

 Utifrån överdomstolens praxis finns det två begränsningar av regeln om 

verkställighetsförvars tillämpningsområde. Den första av dessa föreligger när en 

utlänning är intagen i en kriminalvårdsanstalt. 37  Detta måste emellertid anses vara 

uppenbart genom att utlänningen i ett sådant fall redan är tillgänglig för de svenska 

myndigheterna genom ett frihetsberövande.  

 Den andra begränsningen av regelns tillämpningsområde föreligger då det finns 

ett hinder som medför att verkställigheten av avlägsnandebeslutet drar ut på tiden eller 

då det kan ifrågasattas om det alls är möjligt att verkställa beslutet.38 Detta uttalande kan 

antas framförallt få betydelse då verkställighetsarbetet har pågått under en längre tid och 

således vid bedömningen av om det är möjligt att förlänga ett tidigare meddelat beslut 

om förvar enligt 10 kap. 4 § UtlL. 

                                                
33 SOU 2011:17 s. 86 och MIG 2011:12.  
34 MIG 2006:5. 
35 MIG 2011:14. 
36 Principen om non refoulement, d.v.s. förbudet mot summariska avvisningar vid gränsen samt 
summariska avlägsnanden, innebär att frågan om skyddsbehov alltid ska prövas materiellt när det har 
åberopats. Principen har kodifierats i bl.a. 12 kap. 1 § UtlL, artikel 3 EKMR och artikel 33 i 1951 års 
konvention om flyktingars rättsliga ställning. 
37 MIG 2014:2. 
38 Se RÅ 2010 not 7.  
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 Mot bakgrund av den vägledning som finns från den svenska lagstiftaren och 

rättstillämparen kan det enligt min mening ifrågasättas hur väl sambandet mellan 

instituten sannolikhets- och verkställighetsförvar och själva verkställigheten av 

avlägsnandebeslutet upprätthålls. Enligt den svenska lagstiftaren och rättstillämparen är 

förutsättningarna för de svenska myndigheterna att meddela ett beslut om förvar i 

princip oinskränkt i detta avseende från den tidpunkt då det föreligger en övervägande 

sannolikhet för att vissa särskilt stadgade avlägsnandebeslut kommer att meddelas.  

2.3.3 Avvisning och utvisning 
I detta avsnitt ämnar jag att utreda i vilken utsträckning reglerna om avvisning och 

utvisning begränsar möjligheten att ta en utlänning i sannolikhets- och verkställighets-

förvar. Eftersom jag ovan har funnit att sambandet mellan instituten sannolikhets- 

respektive verkställighetsförvar och instituten avvisning respektive utvisning är svagt 

kommer redogörelsen att vara exemplifierande.  

2.3.3.1 De formella grunderna  
Reglerna om avvisning och utvisning kan delas upp i de formella respektive de 

materiella avlägsnandegrunderna. De formella avvisnings- och utvisningsreglerna hör 

framförallt samman med reglerna om den generella utlänningskontrollen i 2 kap. UtlL. 

Huvudregeln stadgar att utlänningar ska uppvisa en passhandling och inneha en visering 

eller ett annat uppehålls- eller arbetstillstånd för att kunna resa in, vistas och arbeta i 

Sverige.39 De utlänningar som inte är EES-medborgare eller dessas familjemedlemmar 

kan därför avvisas enligt 8 kap. 2 § UtlL eller utvisas enligt 8 kap. 6 § UtlL om de 

saknar sådana handlingar och tillstånd när detta krävs. EES-medborgare och dessas 

familjemedlemmar kan enligt 8 kap. 8 § UtlL avvisas om de inte kan styrka sin identitet 

samt om de saknar en visering när en sådan krävs. De kan även utvisas enligt 

8 kap. 10 § UtlL om de saknar uppehållsrätt samt de tillstånd som krävs för att 

uppehålla sig i Sverige. 

 Dessa formella avvisnings- och utvisningsgrunder kan sägas begränsa möjligheten 

att besluta om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet genom att det ska 

föreligga en formell grund för avvisning eller utvisning. Samtliga dessa 

avlägsnandegrunder omfattas emellertid av regeln om sannolikhetsförvar och det är 

                                                
39 Se 2 kap. 1, 1 a och 2 §§ UtlL om passkravet. Se 2 kap. 3-7 §§ UtlL om kraven på tillstånd, d.v.s. 
visering, uppehållstillstånd, ställning som varaktigt bosatt och arbetstillstånd. Se även undantagen från 
dessa krav i 2 kap. 8-8 c §§ UtlL. 
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därför tillräckligt att det är sannolikt att något av dessa avlägsnandebeslut kommer att 

meddelas för att förutsättningen för sannolikhetsförvar ska vara uppfylld. 

2.3.3.2 De materiella grunderna 
De materiella avvisnings- och utvisningsgrunderna har tillkommit i syfte att upprätthålla 

en individuell utlänningskontroll. Det finns ett omfattande regelverk av materiella 

avlägsnandegrunder i utlänningslagen som skapar förutsättningar för att meddela ett 

beslut om sannolikhets- eller verkställighetsförvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet.  

 Avvisning får enligt 8 kap. 3 och 9 §§ UtlL ske på grunder hänförliga till att 

utlänningen saknar tillräckliga ekonomiska medel för sin vistelse eller hemresa. De 

övriga materiella avvisningsreglerna tar sikte på att utlänningen har begått brott eller att 

det vid en framåtsyftande bedömning anses föreligga en risk för detta. En utlänning som 

inte är EES-medborgare eller en familjemedlem till dessa får bl.a. avvisas enligt 

8 kap. 3 § UtlL om det kan antas att utlänningen annars begår brott genom bedrivande 

av sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet samt om det på grund av 

tidigare frihetsstraff eller någon annan särskild anledning kan antas att en utlänning 

kommer att begå brott.40 

 Förutsättningar för att meddela ett beslut om förvar kan uppkomma i samband 

med prövningen av frågan om uppehållstillstånd. När en utlänning vägras ett 

uppehållstillstånd saknar denne det nödvändiga tillstånd för att uppehålla sig i Sverige 

och ett utvisningsbeslut ska då som huvudregel meddelas enligt 

8 kap. 6 och 16 §§ UtlL. Ett uppehållstillstånd kan nekas på grund av att utlänningen 

har begått ett brott eller genom att det vid en framåtsyftande bedömning bedöms 

föreligga en risk för brottlighet. Vid samtliga prövningar av frågan om 

uppehållstillstånd finns det antingen särskilt stadgade regler om vägran av 

uppehållstillstånd41 eller så är regeln om vandelsprövning i 5 kap. 17 § 1 st. 1 men. UtlL 

tillämplig.42 Enligt denna regel ska det särskilt beaktas om den sökande har gjort sig 

skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet.  

                                                
40 Se även 8 kap. 11 § UtlL om förutsättningarna för att utvisa EES-medborgare och dessas 
familjemedlemmar med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. 
41 Uppehållstillstånd som skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-2 c och 3 §§ och 5 kap. 1 § 2 st. UtlL. På 
grund av anknytning inom kärnfamiljen enligt 5 kap. 17 a-17 b §§ UtlL. För ställning som varaktigt 
bosatt enligt 5 kap. 17 § 3 st. och 5 a kap. 3 § UtlL. Då ett internationellt organ funnit att ett 
avlägsnandebeslut strider mot ett svenskt konventionsåtagande enligt 5 kap. 4 § UtlL.  
42 Se uppehållstillstånd på grund av arbete, som gäststuderande och för besök enligt 5 kap. 5 § och 10 §§ 
UtlL, samt uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande skäl enligt 5 kap. 6 UtlL. 
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 Reglerna om förvar kan även bli tillämpliga när ett uppehållstillstånd återkallas 

genom att ett utvisningsbeslut då som huvudregel ska meddelas enligt 

8 kap. 6 och 16 §§ UtlL. I doktrinen har det framhållits att ett beslut om 

sannolikhetsförvar vid ett återkallande av ett tillfälligt uppehållstillstånd inte kan 

meddelas förrän beslutet om återkallelse har meddelats. Då ett permanent 

uppehållstillstånd återkallas måste beslutet istället vinna laga kraft för att utlänningen 

ska kunna tas i förvar.43 

 Det finns ett flertal grunder enligt 7 kap. 7-7 d §§ UtlL för att återkalla ett 

uppehållstillstånd då en utlänning befinner sig i Sverige men förutsättningarna för att 

bevilja tillståndet inte längre är uppfyllda. Därutöver rör grunderna för återkallelse 

framförallt omständigheterna att utlänningen har begått brott eller att det bedöms 

föreligga en risk för att brott kommer att begås. Ett uppehållstillstånd får bl.a. återkallas 

om en utlänning arbetar utan arbetstillstånd när ett sådant krävs vilket utgör ett brott 

enligt 20 kap. 3 § UtlL, eller om det enligt 7 kap. 3 och 4 §§ UtlL på grund av tidigare 

verksamhet eller i övrigt kan antas att utlänningen kommer att bedriva sabotage, 

spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet. Möjligheten att återkalla ett 

uppehållstillstånd prekluderas som huvudregel enligt 7 kap. 3 § 3 st. UtlL när en 

utlänning har vistats i Sverige i mer än tre år med uppehållstillstånd. 

 Den sista formen av avlägsnandebeslut i utlänningslagen som kan ge upphov till 

ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är utvisning på grund av brott enligt 

8 a kap. UltL. Detta klassificeras som en annan rättsverkan av brott.44 Reglerna om 

utvisning på grund av brott är undantagna från regeln om sannolikhetsförvars 

tillämpningsområde.45 Frågan om utvisning på grund av brott handläggs av den domstol 

som handlägger brottmålet och det är då rättegångsbalkens regler om tvångsmedel som 

är tillämpliga.46 Innan ett beslut om utvisning på grund av brott har vunnit laga kraft 

sker ett frihetsberövande enligt rättegångsbalkens regler om häktning. 47  Om en 

fängelsepåföljd utdöms får enligt 12 kap. 9 § UtlL utvisningen inte verkställas förrän 

fängelsestraffet har avtjänats, vilket sker vid tidpunkten för villkorlig frigivning enligt 

26 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Det är således först vid denna tidpunkt som 

en utlänning kan tas i förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. 

                                                
43 Sandesjö & Wikrén, Utlänningslagen med kommentar, s. 543. 
44 Se 1 kap. 8 § BrB, 8 a kap. UtlL och Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 16 
45 Se 10 kap. 1 § 2 st. 2 p. och 8 a kap. UtlL. 
46 8 a kap. 6 § UtlL och Sandesjö & Wikrén, Utlänningslagen med kommentar, s. 501. 
47 Se 24 kap. 1-3 och 21 §§ 2 st. RB. 
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 Utvisning på grund av brott skiljer sig från många av de andra materiella 

avlägsnandegrunderna genom att en utlänning i dessa fall alltid har blivit dömd för ett 

brott. Utvisningen kan emellertid grundas i en prognosbedömning av framtida 

brottslighet och lagstiftaren har särskilt uttalat och utformat regelverket i syfte att 

återfall i ringare brottslighet såsom snatteri och olovlig körning ska kunna ge upphov till 

utvisning på grund av brott. 48  Flyktingar och övriga som riskerar skyddsgrundade 

behandling, utlänningar som har vistats en längre tid i Sverige, EES-medborgare och 

dessas familjemedlemmar, samt nordiska medborgare är mer skyddade mot utvisning på 

grund av brott än vad övriga utlänningar är.49   

 Som kommer framgå nedan sammanfaller förutsättningarna för att meddela de 

materiella avlägsnandebesluten i hög grad med förutsättningarna för att meddela beslut 

om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. Värt att beakta i detta sammanhang 

är att ett beslut om förvar kan utgöra en följd av ett beslut om avlägsnande, likväl som 

ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet kan utgöra det primära ändamålet.  

2.3.4 Risk för brottslig verksamhet 
I 10 kap. 1 § 3 st. UtlL stadgas att ett beslut om sannolikhets- eller verkställighetsförvar 

endast får meddelas om det annars finns en risk att utlänningen bedriver brottslig 

verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar 

verkställigheten. Nedan kommer jag först att behandla den vägledning som den svenska 

lagstiftaren har gett om tillämpningsområdet för rekvisitet risk för brottslig verksamhet, 

därefter hur rekvisitet har tillämpats av den svenska rättstillämparen. 

2.3.4.1 Lagstiftarens intentioner  
Genom en lagändring år 2012 ändrades regeln i 10 kap. 1 § 3 st. UtlL. 50 Regelns nya 

ordalydelse väcker frågan om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet ska 

förstås som en självständig grund för förvar. Att så var fallet innan lagändringen var 

vedertaget i såväl förarbeten som praxis.51 Den tidigare lydelsen angav att det på grund 

av utlänningens personliga förhållanden eller övriga omständigheter skulle finnas 

                                                
48 Se 8 a kap. 1 och 2 §§ UtlL, samt prop. 1993/94:159 s. 9 ff.  
49 Flyktingar och övriga som riskerar skyddsgrundande behandling enligt 8 a kap. 2 § 1 st. och 
8 a kap. 4 § UtlL samt prop. 1988/89:86 s. 166. Utlänningar som har vistats en längre tid i Sverige enligt 
8 a kap. 3 § UtlL. EES-medborgare och dessas familjemedlemmar samt nordiska medborgare enligt 
8 kap. 12-14 §§ och 8 a kap. 5 § UtlL. 
50 SFS 2012:129. 
51 Se bl.a. prop. 1975/76:18 s. 140 ff, prop. 1981/82:146 s. 36 ff, SOU 2003:25 s. 189 f, 
SOU 2009:60 s. 158 f och MIG 2010:15. Se även Skrivelse från Rikskriminalpolisen till 
Regeringskansliet och Justitiedepartementet 5/12 2013, där det framgår att Polismyndigheten tillämpar 
risk för brottslig verksamhet som en självständig grund för förvar.  
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anledning att anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller bedriva 

brottslighet i Sverige.   

 Utifrån den ordalydelse som lagregeln numera har kan det hävdas att rekvisiten 

”bedriver brottslig verksamhet”, ”avviker” och ”håller sig undan” ska förstås som ett 

exemplifierande av omständigheter som särskilt ska beaktas vid den sammantagna 

bedömningen av om det föreligger ”risk för hindrande av verkställigheten”. Av 

förarbetena till 2012 års lagändring framgår emellertid inte att den nya ordalydelsen 

avses innebära någon materiell förändring, att ordningen rekvisiten stadgas i förändras 

behandlas inte. 52  Det saknas således stöd för att lagstiftaren har avsett att risk för 

brottslig verksamhet inte ska behandlas som en självständig grund för förvar. Ett 

frångående från en sådan ordning skulle innebära en betydande förändring av rättsläget 

och hade därför enligt min mening behövt uttryckligen uttalas i propositionen. Risk för 

brottslig verksamhet får därför även fortsatt anses utgöra en självständig grund för 

förvar och kommer således även att behandlas på detta vis i denna uppsats.  

 Genom de ändringar av förvarsreglerna som genomfördes år 2012 uttalades att 

avsikten var att det skulle bli tydligare på vilka grunder ett beslut om sannolikhets- och 

verkställighetsförvar kan meddelas. Detta menades åstadkommas genom en ny 

bestämmelse i 1 kap. 15 § UtlL vilken lagstadgar vilka omständigheter som får beaktas 

vid bedömningen av risk för avvikande.53  

 Viktigt att uppmärksamma i detta sammanhang är att 1 kap. 15 § UtlL enligt dess 

ordalydelse endast berör vilka omständigheter som får läggas till grund vid 

bedömningen av om det finns en ”risk för att utlänningen avviker”. Hur de övriga 

rekvisiten, däribland ”risk för brottslig verksamhet”, ska tillämpas berörs inte av 

bestämmelsen. För att möjliggöra en tolkning om att 1 kap. 15 § UtlL ska tillämpas 

även vid en bedömning av de andra grunderna i 10 kap. 1 § 3 st. UtlL hade det varit 

nödvändigt att 1 kap. 15 § UtlL istället stadgade under vilka förutsättningar det kan 

anses föreligga en ”risk för att en utlänning hindrar verkställigheten”. Detta eftersom de 

övriga rekvisiten enligt ordalydelsen, vilket jag resonerade kring ovan, skulle kunna 

förstås som ett exemplifierande av denna grund. Så är bestämmelsen i 1 kap. 15 § UtlL 

emellertid inte utformad och en tolkning som resulterar i att de övriga rekvisiten utgör 

en exemplifiering av rekvisitet ”risk för avvikande” är inte möjlig utifrån ordalydelsen i 

10 kap. 1 § 3 st. UtlL. Jag anser därför att 2012 års lagändring varken innebär något 

                                                
52 Se prop. 2011/12:60.  
53 A.prop. s. 71. 
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förtydligande eller någon förändring av tillämpningsområdet för rekvisitet risk för 

brottslig verksamhet. 

 Lagstiftaren har i flera äldre förarbeten uttalat sig om hur grunden risk för 

brottslig verksamhet är avsedd att tillämpas. Vid regelns tillkomst år 1976 hade det i det 

föregående betänkandet hävdats att grunden ”fara för att annars bedriva brottslig 

verksamhet i Sverige” borde täckas av de lagregler som utgör brott i strafflagstiftningen 

och att ett frihetsberövande när sådana omständigheter förelåg därför kunde ske genom 

att tillämpa rättegångsbalkens regler. I betänkandet nåddes därför slutsatsen att det 

saknades ett behov av en bestämmelse om förvar på denna grund. Remissinstanserna 

dåvarande Rikspolisstyrelsen och dåvarande Statens Invandrarverk54  var kritiska till 

resonemanget och menade att rättegångsbalkens regler om tvångsmedel inte var 

tillämpliga i det tidiga skede som ett frihetsberövande måste kunna företas enligt 

utlänningslagen. Departementschefen uttryckte förståelse för remissinstansernas 

hållning och nådde därför slutsatsen att omständigheten att det kan befaras att 

utlänningen bedriver brottslig verksamhet borde utgöra en grund för förvar.55   

 Hur allvarlig brottsligheten ska vara för att den ska utgöra grund för förvar enligt 

utlänningslagen har behandlats i två lagstiftningsärenden. I 1976 års lagstiftningsärende 

uttrycktes att rekvisitet brottslig verksamhet på motsvarande sätt som i rättegångsbalken 

förutsätter att det rör sig om ett brott, samt att denna brottsliga verksamhet ska vara av 

någon betydelse för att skäl för förvar ska kunna föreligga.56 Vad detta närmare innebär 

klargörs emellertid inte.  

 I 1982 års lagstiftningsärende behandlades återigen innebörden av rekvisitet 

brottslig verksamhet. I betänkandet som föregick propositionen lades ett förslag fram 

om att den befarade brottsligheten skulle vara sådan att fängelse i ett år eller mer kan 

följa. De flesta remissinstanser var kritiska till förslaget, bl.a. yttrade Föreningen 

Sveriges polischefer att risk för en rad förmögenhetsbrott såsom snatteri i så fall inte 

skulle kunna medföra en grund för förvar. Mot bakgrund av den kritik som 

remissinstanserna framförde ställde sig lagstiftaren bakom deras bedömning och en 

förändring av bestämmelsen föreslogs därför inte.57 Sedan 1982 års lagstiftningsärende 

har ingen ändring av rekvisiten genomförts och ingen ytterligare vägledning har heller 

tillkommit varför det fortsatt får anses oklart vilken typ av brottslighet som avses. 
                                                
54 Idag myndigheterna Polismyndigheten och Migrationsverket.  
55 Prop. 1975/76:18 s. 131 f.  
56 A.prop. s. 132.  
57 Prop. 1981/82:146 s. 37 f och 118 f.  
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 Av avgörande betydelse för hur vitt tillämpningsområde regeln om förvar på 

grund av risk för brottslig verksamhet har är hur regelns beviskrav ska tillämpas. 

Lagstiftaren har i bestämmelsens förarbeten uttryckt att bedömningen ska vara 

förutsättningslös och individuell. Vidare har det understrukits att bedömningen ska vara 

restriktiv. En sådan omständighet som att en utlänning saknar bostad i Sverige har 

uttalats inte ensamt kunna utgöra skäl för ett beslut om förvar.58  

 Vid 2012 års lagstiftningsärende ersattes beviskravet ”anledning att anta” med 

beviskravet ”risk”. I förarbetena till 2012 års lagändring uttalades att förändringen 

avsågs innebära ett tydliggörande av lagregelns tillämpningsområde genom att 

rättstillämparen kan vända sig till annan lagstiftning såsom rättegångsbalkens regler om 

tvångsåtgärder för vägledning.59  

 Den tvångsåtgärd enligt rättegångsbalken som främst liknar regeln om förvar på 

grund av risk för brottslig verksamhet är institutet häktning. Enligt huvudregeln om 

häktning i 24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) finns en särskild häktnings-

grund angiven då det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga 

verksamhet, kallad recidivfara. Att tillämpa lagregeln analogiskt tillåts inte. Detta 

eftersom institutet häktning då alltid skulle träda in i förvarsregelns ställe. 60  Av 

förarbetena till förvarsreglerna framgår dessutom att institutet förvar på grund av risk 

för brottslig verksamhet är avsedd att inträda i ett tidigare stadium än häktningsreglerna, 

samt att häktningsreglerna inte är tillämpliga vid detta tidiga stadium.61  

 Det finns däremot vägledning att finna i hur beviskravet risk tillämpas vid 

rättegångsbalkens regler om häktning. I doktrinen förklaras att beviskravet risk vid 

tillämpningen av häktningsreglerna kan likställas med beviskravet skäligen kan befaras. 

Vid tillämpningen av dessa beviskrav framhålls att man bör ta hänsyn till att 

bedömningarna består av prognoser som ger upphov till tvångsmedelsanvändning. Av 

rättssäkerhetsskäl menas att man därför bör ställa ett relativt högt krav på bevisstyrkan. 

Riskbedömningen som företas får inte vara abstrakt, utan det ska konkretiseras vad 

risken utgörs av, samt hur stor risken för att detta sker är. Som tumregel menas att man 

                                                
58 Prop. 1981/82:146 s. 37.  
59 Prop. 2011/12:60 s. 71. 
60 Se 8 a kap. 6 § UtlL och Sandesjö & Wikrén, Utlänningslagen med kommentar, s. 501. Se även avsnitt 
2.3.3.2 ovan. 
61 Prop. 1975/76:18 s. 132.  
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bör avstå från att tillämpa tvångsmedlet om man vid denna konkretiserade bedömning 

når slutsatsen att den befarade risken skulle infalla i mindre än ett av tre fall.62 

 Det resonemang som förs i doktrinen om hur beviskraven risk och skäligen kan 

befaras ska tolkas är fruktbart att applicera på riskbedömningen vid förvar. 

Resonemanget om hur rättssäkerheten kan upprätthållas vid bedömningen är enligt min 

mening särskilt beaktansvärt. Faran är att bedömningarna vid tillämpningen av regeln 

om förvar består av ett fritt spekulerande i utlänningens framtida brottsbenägenhet. 

Förutom att risken ska konkretiseras samt att risken ska vara av en viss styrka, anser jag 

även att omständigheten att bedömningsunderlaget är allsidigt och av en viss kvalitet 

bör tillmätas en avgörande vikt. Detta betonades även av MiÖD i MIG 2016:14. 

 Vid en diskussion om ett tvångsmedels tillämpningsområde är vidare de 

tolkningsregler genom vilka rättstillämparen ska göra de för tvångsmedlet nödvändiga 

intresseavvägningarna av stor betydelse. Behovs- och proportionalitetsprincipen är två 

vedertagna, grundläggande och kompletterande principer vid tillämpning av 

tvångsåtgärder.63 Idag finns i 1 kap. 8 § UtlL en allmän tolkningsregel som ska beaktas 

vid tillämpningen av reglerna om förvar. Regeln stadgar att en utlännings frihet inte ska 

begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall. I förarbetena har uttalats att 

en utlänning inte bör tas i förvar om syftet med frihetsberövandet kan uppnås genom att 

utlänningen istället ställs under uppsikt.64  

 I SOU 2011:17 förslogs att tolkningsregeln 1 kap. 8 § UtlL skulle kompletteras 

med ett andra stycke som stadgade att en tvångsåtgärd endast får användas om den står i 

rimlig proportion till syftet med åtgärden. 65  Regeringen ansåg emellertid att 

tolkningsregeln i 1 kap. 8 § UtlL tillsammans med regeln i 10 kap. 6 § UtlL, om att en 

utlänning under de förutsättningar som stadgas för förvar istället får ställas under 

uppsikt, uppfyller den grundförutsättning som proportionalitetsprincipen stadgar. 66 

Oavsett om man anser att proportionalitetsprincipen är lagstadgad i utlänningslagen 

eller inte gäller emellertid principen som en allmän rättsgrundsats inom 

förvaltningsrätten och ska således även tillämpas vid beslut om förvar.67 

                                                
62 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 184 f.  
63 Behovsprincipen är lagstadgad i bl.a. 28 kap. 14 § RB och 8 § PolisL. Proportionalitetsprincipen är 
lagstadgad i bl.a. 2 kap. 21 § RF, 24 kap. 1 § RB och 8 § PolisL.  
64 Prop. 1981/82:146 s. 37.  
65 SOU 2011:17 s. 401.  
66 Prop. 2011/12:60 s. 69 f. 
67 Se HFD 2012 ref. 12.  
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 Något ytterligare principiellt resonemang, utöver vad som har presenterats ovan, 

förs inte i förarbetena om stadgandet av en lagregel som möjliggör ett frihetsberövande 

av utlänningar som en preventiv åtgärd mot brottslighet. Vad det är för fall som 

lagstiftaren åsyftar när det yttras att det finns ett behov av att frihetsberöva utlänningar i 

ett tidigare skede än då det är möjligt enligt rättegångsbalkens regler förklaras inte. Det 

förklaras inte heller vad det är för typ av brottslighet som det ska föreligga en risk om. 

Därutöver måste det även påpekas att det resonemang om beviskravet som jag ovan har 

fört framförallt har sin grund i doktrinen, i förarbetena har endast en generell hänvisning 

gjorts om att rättstillämparen ska finna vägledning i rättegångsbalkens regler om 

tvångsmedel. Mot denna bakgrund är det således av stort intresse hur den svenska 

rättstillämparen har tillämpat lagregeln. 

2.3.4.2 Tillämpningen i praktiken 
De avgöranden som finns från Regeringsrätten (RegR) och MiÖD om förvar på grund 

av risk för brottslig verksamhet behandlar huruvida det är möjligt att förlänga ett 

tidigare meddelat beslut om förvar enligt 10 kap. 4 § UtlL. Av dessa domskäl går det 

emellertid att utläsa hur RegR och MiÖD har ställt sig till bedömningen vid det första 

beslutet om förvar. Eftersom frågan ett förvar enligt 10 kap. 1 § UtlL inte har varit det 

egentliga föremålet för domstolarnas bedömning kan det dock ifrågasättas om domarna 

kan anses vara prejudicerande i detta avseende.  

 RegR har i RÅ 1991 ref. 78 och RÅ 1994 ref. 98 kumulerat grunderna anledning 

att anta att utlänningen håller sig undan och anledning att anta att utlänningen bedriver 

brottslig verksamhet. Till grund för beslutet om förvar lades i det första målet 

omständigheterna att utlänningen hade dömts till två års fängelse för våldtäkt samt 

utvisning på grund av brott. Domstolen uttalade att utlänningen hade gjort sig skyldig 

till flera allvarliga brott inom och utom Sverige, vilka de övriga brotten är framgår inte, 

samt att utlänningen hade försvårat utredningen om sin egen identitet genom att inte 

lämna ut kontaktuppgifter till anhöriga som kunde bekräfta identiteten. I RÅ 1994 ref. 

98 hade utlänningen dömts till ett stort antal brott, bl.a. grov misshandel, våld mot 

tjänsteman och narkotikabrott. En av de utdömda påföljderna var utvisning på grund av 

brott. Med anledning av arten av den brottslighet som utlänningen hade dömts för, 

dennes personliga förhållanden, samt dennes egen inställning till att bli utvisad fann 

domstolen att det förelåg skäl för förvar. Vad de personliga förhållandena som 

domstolen åsyftade utgjordes av framgår inte av domskälen.  
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 MiÖD har också kumulerat grunderna anledning att anta att utlänningen håller sig 

undan och anledning att anta att utlänningen bedriver brottslig verksamhet. MiÖD 

uttalade i MIG 2008:44 att de delade underinstansernas bedömning i frågan om förvar. 

Migrationsdomstolen hade vid sin bedömning endast konstaterat att den grova 

brottslighet som utlänningen hade gjort sig skyldig till tillsammans med dennes 

inställning till en utvisning och dennes personliga förhållanden utgjorde skäl för förvar. 

Brottsligheten bestod av flera fall av narkotikabrott, varav ett var grovt, samt olaga hot. 

Även i MIG 2010:15 konstaterade MiÖD att det saknades skäl att ifrågasätta det första 

beslutet om förvar som underinstansen hade meddelat. Vid det första beslut om förvar 

hade utlänningen gripits misstänkt för snatteri och när denne inte hade kunnat uppvisa 

en identitetshandling hade ett beslut om förvar meddelats.  

 Den bedömning som MiÖD gör i MIG 2014:15 är av särskilt intresse för 

förståelsen av rättstillämparens uppfattning om förutsättningarna för att kunna meddela 

ett beslut om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. 68 MiÖD inleder sitt 

resonemang med att konstatera att utlänningen inte har medverkat till att fastställa sin 

identitet samt har motsatt sig en verkställighet av avlägsnandebeslutet. Den 

huvudsakliga grunden för förvar finner domstolen vara risk för brottslig verksamhet på 

grund av de brott som utlänningen tidigare har dömts för. Dessa brott utgörs bl.a. av 

misshandel, olaga hot och försök till våldtäkt i fyra fall. Därefter uttalar domstolen att 

en förutsättning för att förvar ska ske i enlighet med Europakonventionen är att det 

syftar till att verkställa beslutet om utvisning.  

 Två saker är av särskilt intresse i MIG 2014:15. Dels delar domstolen vid sin 

bedömning upp grunderna i 10 kap. 1 § 3 st. UtlL på ett sätt som sällan förekommer i 

svensk praxis. Dels yttrar domstolen att risk för brottslig verksamhet, med hänsyn till 

Europakonventionen, inte ensamt kan utgöra skäl för förvar. Om detta är MiÖD:s 

hållning saknas det emellertid vägledning om i vilken utsträckning skäl hänförliga till 

risk för brottslig verksamhet kan vägas in i en sammantagen bedömning av risk för 

undanhållande. Här finns ett behov av ytterligare klargöranden från överdomstolen.  

 Att domstolarna i de flesta av sina domskäl kumulerar grunderna risk för 

undanhållande och risk för brottslighet är problematiskt. Särskilt mot bakgrund av att 

domstolarna genomgående på ett mycket knapphändigt vis motiverar sina beslut om 

förvar. Resonemangen framstår i de flesta fall som ett slentrianmässigt konstaterande av 

                                                
68 Detta fall rör Kader Bencheref som omtalades i uppsatsens inledande avsnitt. 
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att skäl för förvar föreligger. Det kan även noteras att överdomstolarna aldrig har funnit 

att omständigheterna i det enskilda fallet inte har utgjort risk för brottslig verksamhet. 

Det saknas således vägledning om de fall som ska undantas från regelns 

tillämpningsområde på grund av att den befarade brottsligheten inte är av tillräckligt 

allvarlig art, eller att risken inte är tillräcklig för att uppgå till det stadgade beviskravet. 

 Domskälen saknar även resonemang om att bedömningen består av en prognos 

samt om hur en sådan bör utföras för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas. Dessa 

knapphändigt utformade domskäl och därmed avsaknaden av prejudikat om hur t.ex. 

bevisvärderingen bör företas är oroväckande i förhållande till rättssäkerheten i 

bedömningarna, särskilt mot bakgrund av att institutet endast har behandlats mycket 

kortfattat i förarbetena.  

 Slutligen kan påpekas att domstolarna varken resonerar om nödvändighet eller 

proportionalitet. Såsom påtalades inledningsvis rör samtliga dessa domar emellertid 

frågan om det fortsatt föreligger skäl för förvar enligt 10 kap. 4 § UtlL. Några bestämda 

slutsatser om hur MiÖD anser att regeln om förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet enligt 10 kap. 1 § UtlL ska tillämpas bör man därför vara försiktig med att 

dra. Ett sätt att se på det är att MiÖD helt har avstått från att lämna vägledning i frågan.  

2.4 Vilket är rättsläget enligt svensk lagstiftare och rättstillämpare? 
Sammanfattningsvis kan konstateras att institutet förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet har givits ett vitt tillämpningsområde av lagstiftaren. Lagstiftaren har gjort 

generella uttalanden i förarbetena om att institutet förvar endast bör få tillämpas när det 

är absolut nödvändigt, samt att en bedömning ska vara individuell, restriktiv och 

förutsättningslös. Vad detta närmare innebär har emellertid inte preciserats. Lagstiftaren 

har även yttrat att det ska föreligga en risk om en brottslighet av någon betydelse, vad 

det innebär är emellertid oklart. Hur beviskravet ska tillämpas får även det anses oklart 

då lagstiftaren endast har gjort en generell hänvisning till rättegångsbalkens regler.  

 Reglerna om sannolikhets- och verkställighetsförvar kan inte anses i någon 

betydande utsträckning begränsa förutsättningarna för att ta en utlänning i förvar på 

grund av risk för brottslig verksamhet. Regeln om verkställighetsförvar tycks i princip 

omfatta alla de utlänningar som har ett verkställbart avlägsnandebeslut men som inte 

har lämnat Sverige. Oavsett på vilken grund avlägsnandebeslutet har meddelats kan 

dessa tas i förvar om det bedöms föreligga en risk för brottslig verksamhet. Vad gäller 

de utlänningar som inte har meddelats ett avlägsnandebeslut som har vunnit laga kraft 
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består bedömningen om förvar dels av en prognosbedömning i förhållande till ett 

framtida beslut om avlägsnande, dels av en prognosbedömning i förhållande till en 

framtida brottslighet. De rättstillämpande myndigheterna har således givits en vid 

möjlighet att tillämpa lagregeln i fall där sambandet med ändamålet om 

utlänningskontroll är svagt. 

 Som har framgått ovan anser jag att det råder oklarheter kring vad de förändringar 

som genomfördes av förvarsregeln år 2012 innebär för regelns tillämpningsområde. Att 

lagstiftarens intentioner med ett regelverk är svårtolkade är i sig problematiskt. Risken 

är dels att utfallet blir olika beroende på vem som tolkar reglerna och att lika fall därför 

inte behandlas lika. Dels vilar ett stort ansvar på rättstillämparens goda omdöme när 

rättsregeln blir tillämplig i ett stort spektrum av fall. För den frihetsberövade 

utlänningen blir det dessutom svårt att föra en talan om att regeln har tillämpats 

felaktigt. Detta måste anses särskilt problematiskt när bedömningen utgörs av en 

prognos som i sig medför en risk för godtycklighet.  

 Omständigheten att den prejudicerande instansens domskäl är knapphändigt 

utformade och inte förtydligar rättsläget i någon större utsträckning blir i detta 

sammanhang problematiskt. Såsom kommer att framgå nedan under avsnitt 3 finns det 

ett omfattande europarättsligt regelverk på området som såväl den svenska lagstiftaren 

som rättstillämparen ska tillämpa. Förutom i MIG 2014:15 har detta emellertid gjorts i 

en begränsad utsträckning av den svenska överdomstolen.  
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3 Begränsningar av lagstiftarens kompetens 
I detta avsnitt avser jag att utreda om den svenska lagstiftaren kan ange risk för brottslig 

verksamhet som en grund för förvar utifrån de materiella begränsningar som 

regeringsformen, EU-rättsliga regler och Europakonventionen uppställer. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattande diskussion om, och i så fall i vilken utsträckning, detta 

är möjligt. 

3.1 Lagstiftarens normgivningskompetens enligt regeringsformen 
Ämnesbehandlingen inleds med en utredning av förutsättningarna för en begränsning av 

regeringsformens skydd mot frihetsberövande. De frågor som aktualiseras är om de 

materiella krav som 2 kap. 21 § RF stadgar är tillämpliga, samt vilken innebörd 

legalitetsprincipen och förbudet mot diskriminering har enligt regeringsformen. 

3.1.1 Skydd mot frihetsberövande 
Sedan grundlagsreformen år 2010 är den principiella utgångspunkten i regeringsformen 

att utlänningar som befinner sig i landet omfattas av fri- och rättighetsskyddet i 

2 kap. RF i samma utsträckning som svenska medborgare.69 Denna utgångspunkt gäller 

även i 2 kap. 8 § RF om skydd mot frihetsberövande. I doktrinen har det framhållits att 

det i princip saknas vägledning från grundlagsstiftaren om tillämpningsområdet för 

skyddet mot frihetsberövanden.70  HD har emellertid vänt sig till Europadomstolens 

praxis om artikel 5, om rätten till frihet, för vägledning om dess tillämpningsområde.71  

3.1.2 Förutsättningar för begränsning 

3.1.2.1 De materiella kraven enligt 2 kap. 21 § RF 
I 2 kap. 20 § RF stadgas att skyddet mot frihetsberövanden enligt 2 kap. 8 § RF får 

begränsas i lag. Av bestämmelsen framgår även en huvudregel om att de materiella 

kraven i 2 kap. 21 § RF då ska tillämpas. Dessa krav uttrycker att en begränsning får 

göras endast för att tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt 

samhälle, aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har 

föranlett den, inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen, 

samt inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning.  

 Bestämmelsen i 2 kap. 21 § RF förklaras i förarbetena syfta till att tillgodose att 

lagstiftaren noga redovisar de bakomliggande skälen vid stiftandet av en 

                                                
69 Prop. 2009/10:80 s. 248. 
70 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s. 80 och Derlén m.fl., Konstitutionell rätt, s. 381. 
71 Se NJA 1989 s. 131 och NJA 1990 s. 636. 
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rättighetsbegränsande lag.72 Enligt Bylund följer av grundlagsregeln att ändamålet med 

ett tvångsmedel i möjligaste mån uttryckligen ska preciseras i lagtexten.73 Det tycks 

även råda en enighet i doktrinen om att 2 kap. 21 § RF ger uttryck för att behovs- och 

proportionalitetsprincipen ska beaktas.74  

 I 2 kap. 25 § RF stadgas emellertid en undantagsregel till 2 kap. 20 § RF, om 

begränsningen endast berör utlänningars fri- och rättigheter får den istället göras enligt 

2 kap. 25 § RF. I denna bestämmelse finns ingen uttrycklig hänvisning till de materiella 

begränsningsreglerna i 2 kap. 21 § RF utan det enda materiella krav som uppställs är att 

begränsningen sker genom lag.  

 I doktrinen har det uppstått meningsskiljaktigheter om lagstiftaren oavsiktligt vid 

grundlagsreformen år 2010 har stadgat att de materiella kraven på en begränsning enligt 

2 kap. 21 § RF ska tillämpas när utlänningars fri- och rättigheter begränsas enligt 

2 kap. 25 § RF.75 En tolkning av grundlagsreglernas systematik respektive ordalydelse 

ger enligt min mening upphov till motsägelsefulla slutsatser. Sett till regelverkets 

systematik är reglerna i 2 kap. 20 § och 2 kap. 25 § RF alternativa, vilket innebär att de 

materiella begränsningskraven i 2 kap 21 § RF inte är tillämpliga då en begränsning 

sker av utlänningars fri- och rättigheter med stöd av 2 kap. 25 § RF.  

 Genom ett stadgande i 2 kap. 25 § 1 st. 10 p. RF om att 2 kap. 21 § 3 men. RF inte 

behöver tillämpas då utlänningars rättigheter begränsas framstår det dock som att de 

materiella begränsningsreglerna i 2 kap. 21 § RF är tillämpliga, eftersom ett uttryckligt 

undantag från ett av dessa krav har stadgats i ett visst avseende i 2 kap. 25 § RF. Vid 

2010 års grundlagsreform framhävde lagstiftaren emellertid att avsikten med stadgandet 

i 2 kap. 25 § RF är att de materiella begränsningskraven i 2 kap. 21 § RF inte ska vara 

tillämpliga. Detta var även den tidigare gällande ordningen innan 2010 års 

grundlagsreform.76  

 Mot bakgrund av att grundlagsreglernas ordalydelse och systematik ger upphov 

till motsägelsefulla tolkningsslut menar jag att gällande rätt även fortsättningsvis får 

                                                
72 Se prop. 1975/76:209 s. 151 ff. 
73 Bylund, Tvångsmedel: 1, s. 56 ff. Se även Bring & Diesen, Förundersökning, s. 275. 
74 Se Bring & Diesen, Förundersökning, s. 275, Helmius, Offentligrättsliga principer, s. 134, Derlén m.fl., 
Konstitutionell rätt, s. 280 f och 287, samt Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s. 90 f och 
100 f. Bull & Sterzel skriver inte uttryckligen att de anser att behovsprincipen omfattas av 
grundlagsregeln. Om man däremot ser till deras definition av proportionalitetsprincipen kan den anses 
även innefatta vad som vanligtvis anses utgöra behovsprincipen. 
75 Se Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s. 109 f jämfört med Jermsten, Vänbok till Sten 
Heckscher, s. 165 och Holmberg m.fl., Grundlagarna, s. 196. 
76 Prop. 2009/10:80 s. 248. 
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anses vara att undantag får göras från de materiella begräsningsmöjligheterna i 

2 kap. 21 § RF när utlänningars fri- och rättigheter begränsas. Detta innebär att 

regeringsformen inte tycks uppställa ett krav på att lagstiftaren noga redovisar de 

bakomliggande skälen för en begränsning av utlänningars skydd mot frihetsberövanden 

enligt 2 kap. 8 § RF. Det framstår även som att en sådan lag inte behöver utformas i 

förenlighet med ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprincipen. 

3.1.2.2 Legalitetsprincipen enligt 2 kap. 25 § RF 
Enligt Sterzel ska 2 kap. 20 § RF, tillsammans med 1 kap. 1 § 3 st. RF, ses som en 

kodifiering av legalitetsprincipens föreskriftskrav, även kallat lex scripta-kravet. 

Bestämmelsen i 2 kap. 20 § RF uttrycker ett lagkrav vid begränsningar av enskildas fri- 

och rättigheter.77  Sterzel behandlar inte särskilt innebörden av 2 kap. 25 § RF om 

förutsättningarna för att begränsa utlänningars fri- och rättigheter. Det kan emellertid 

konstateras att stadgandet om lagkrav i 2 kap. 25 § RF har utformats på motsvarande vis 

som lagkravet i 2 kap. 20 § RF varför bestämmelsen enligt min mening får anses ge 

uttryck för ett krav på ett kvalificerat författningsstöd i form av lag.  

 I doktrinen har det diskuterats hur strikt legalitetsprincipen i regeringsformen ska 

tolkas. Sterzel har framhävt att lex scripta-kravet ska förstås som ett formellt krav. Det 

har således utformningen av en kompetensreglering som stadgar att en rättighets-

begränsande bestämmelse ska stadgas av riksdagen. Detta menar Sterzel innebär att 

rättstillämparens tolkning av lagen bör vara restriktiv samt att det inte är tillåtet med 

ändamålsöverväganden. Om detta inte upprätthålls utvattnas den gräns mellan 

normgivning och rättstillämpning som lex scripta-kravet ger uttryck för.78  

 Derlén m.fl. menar emellertid att legalitetsprincipen enligt regeringsformen även 

uppställer ett kvalitativt krav på lagen, ett så kallat lex certa-krav, vilket innebär att 

lagregeln ska ges en precis innebörd. Vad deras påstående om ett lex certa-krav i 

regeringsformen har sin grund i förklaras inte närmare av författarna. Det tycks dock 

baseras på tidigare uttalanden i framförallt den straffrättsliga doktrinen om den 

straffrättsliga legalitetsprincipen.79 I doktrinen verkar det emellertid råda en samsyn om 

att den straffrättsliga legalitetsprincipen åtminstone i en utgångspunkt är betydligt 

striktare än den förvaltningsrättsliga motsvarigheten. 80  Det kan även framhållas att 

lagstiftaren i en högre utsträckning har valt att kodifiera den straffrättsliga 
                                                
77 Sterzel, Offentligrättsliga principer, s. 80. 
78 A.a. s. 74 och 79 ff. 
79 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt, s. 282. 
80 Se Sterzel, Offentligrättsliga principer, s. 73, samt Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 73 ff. 
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legalitetsprincipen jämfört med den förvaltningsrättsliga principen, varför lagstiftaren 

därmed får anses ha gett den straffrättsliga legalitetsprincipen ett större genomslag.81 

Att hävda att regeringsformen uppställer ett lex certa-krav vid begränsningen av de 

relativa fri- och rättigheterna enligt 2 kap. RF menar jag således inte låter sig göras.  

 Trots att jag har funnit att det saknas grund för att hävda att det ur 

regeringsformen kan härledas ett lex certa-krav när en lag om förvar på grund av risk 

för brottslig verksamhet stadgas, vill jag dock påpeka att en alltför oprecis lagregel 

utvattnar lex scripta-kravet. Genom att lex-scripta kravet behandlar skiljelinjen mellan 

normgivning och rättstillämpning då enskildas fri- och rättigheter begränsas måste detta 

även upprätthållas genom de lagar som stiftas. En alltför vag lagtext innebär att 

rättstillämparen genom skönsmässiga bedömningar avgör gränserna för rättighetens 

skyddsområde, vilket kan sägas innebära en förskjutning av normgivningsmakten från 

lagstiftaren till rättstillämparen. Vad gäller utlänningslagens regel om förvar på grund 

av risk för brottslig verksamhet anser jag att lagregeln är så vagt formulerad att det kan 

ifrågasättas om det har skett en maktförskjutning från lagstiftaren till rättstillämparen i 

strid med regeringsformens lex scripta-krav.  

3.1.2.3 Regeringsformens diskrimineringsförbud 
I 2 kap. 12 och 13 §§ RF uppställs ett diskrimineringsförbud. Att ett en regel om förvar 

på grund av risk för brottslig verksamhet inte är diskriminerande enligt 

regeringsformens mening har klarlagts i förarbetena. Där uttalas särskilt att 

särbehandling på grund av medborgarskap inte omfattas av regeringsformens regler om 

förbud mot diskriminering, samt att det därför inte finns något hinder mot en lagregel 

om internering av utlänningar.82  

 Av Bull & Sterzel har bestämmelsen i 2 kap. 25 § RF beskrivits som en 

konstitutionell grund för diskriminering av utlänningar. Att utlänningar kan interneras 

utan att regeringsformen utgör ett hinder för detta menar de är motiverat utifrån att det 

vid krig eller krigsfara kan föreligga ett behov av att frihetsberöva utlänningar utan att 

det föreligger en misstanke om brott eller att ett krav på domstolsprövning uppställs.83 

Regeringsformen är således utformad med avsikten att utlänningar ska kunna 

frihetsberövas med lägre rättssäkerhetsgarantier än de som annars är uppställda då 

svenska medborgare frihetsberövas.  

                                                
81 Se 2 kap. 10 § 1 st. RF och 1 kap. 1 § BrB. 
82 Prop. 1975/76:209 s. 159 f. 
83 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s. 109. 
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 Sammanfattningsvis kan således konstateras att det enligt regeringsformen endast 

finns ett krav på att en bestämmelse om förvar av utlänningar på grund av risk för 

brottslig verksamhet stadgas i lag. Denna lag tycks inte behöva vara i förenlighet med 

ändamåls-, proportionalitets-, eller behovsprincipen och lagstiftaren kan avstå från att 

noga redovisa skälen för den rättighetsbegränsande lagen. Det enda krav som kan sägas 

vara uppställt är legalitetsprincipens lex scripta-krav som snarare är en formell 

kompetensregel. 

3.2 Förvar enligt EU-rättsliga regler 
I detta avsnitt avser jag att utreda vad relevant EU-rätt uttrycker om de materiella 

förutsättningarna för en svensk lagregel om förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet. Inledningsvis behandlas de allmänna förutsättningarna för att reglera och 

besluta om förvar enligt EU-rätten. Därefter behandlas de regelverk som särskilt 

reglerar förvar av unionsmedborgare, asylsökande tredjelandsmedborgare och 

tredjelandsmedborgare som ska avlägsnas. 

3.2.1 Artikel 6 i Stadgan 
Av artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Stadgan) 

framgår att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet, vilket innebär ett skydd 

mot frihetsberövanden för den enskilde. Genom EU-domstolens praxis har det klargjorts 

att denna rättighet inte endast omfattar unionsmedborgare utan även 

tredjelandsmedborgare.84 Att rätten till frihet och personlig säkerhet framgår av Stadgan 

innebär artikel 51.1 i Stadgan att rättigheten utgör en del av primärrätten och ska 

respekteras av EU:s institutioner samt medlemsstater när de tillämpar EU-rätt. 

 Rätten till skydd mot frihetsberövanden framgår även av artikel 5 EKMR. I den 

mån en rättighet i Stadgan motsvarar en rättighet som garanteras av 

Europakonventionen ska den enligt artikel 52.3 i Stadgan ges samma innebörd och 

räckvidd som den ges enligt Europakonventionen. 

 Rätten till frihet och säkerhet i artikel 6 i Stadgan är relativ och får inskränkas 

enligt de förutsättningar som stadgas i artikel 52 i Stadgan. Av artikel 52.1 framgår att 

en inskränkning av artikel 6 bl.a. ska vara föreskriven i lag, vara proportionerlig, samt 

endast ske om den är nödvändig och faktiskt svarar mot ett mål av allmänt 

samhällsintresse som erkänns av unionen.  

                                                
84 Se bl.a. målen C-601/15, J.N., p. 45-50 och C-146/14, Mahdi, p. 53-59. 
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3.2.2 Förvar av unionsmedborgare 
I artiklarna 21 FEUF och 45 i Stadgan tillerkänns unionsmedborgare en rätt att röra sig 

på medlemsstaternas territorier. EU-domstolen har i mål C-215/03, Oulane, behandlat 

under vilka förutsättningar medlemsstaterna kan ta en unionsmedborgare i förvar utifrån 

rätten till fri rörlighet. Domstolen uttalade att medlemsstaterna får ha regler om 

tvångsåtgärder i syfte att upprätthålla utlänningskontrollen om medlemsstaterna har 

motsvarande regler för sina egna medborgare. Därutöver fann domstolen att 

förutsättningarna för en bestämmelse om förvar av unionsmedborgare begränsas till de i 

fördragen stadgade möjligheterna att inskränka rätten till fri rörlighet, d.v.s. med hänsyn 

till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.85 

 Det finns ingen motsvarande bestämmelse i svensk lag om förvar av svenska 

medborgare på grund av risk för brottslig verksamhet. Avgörande för hur 

utlänningslagens regel förhåller sig till det EU-rättsliga regelverket är således hur 

rekvisitet brottslig verksamhet förhåller sig till rekvisitet allmän ordning och säkerhet.  

 Begreppet allmän säkerhet innefattar enligt EU-domstolen både en stats inre och 

yttre säkerhet.86 Domstolen har i praxis uttryckt att ett hot mot den allmänna säkerheten 

kan utgöras av en påverkan på betydelsefulla offentliga institutioner och funktioner, 

statens yttre förbindelser eller militära intressen. Det kan även anses föreligga ett hot 

mot den allmänna säkerheten om det finns ett hot mot befolkningens överlevnad eller ett 

hot mot en fredlig samexistens mellan olika grupper.87  

 Som framgick ovan har tillämpningsområdet för utlänningslagens rekvisit 

brottslig verksamhet endast avgränsats till att det ska vara fråga om en brottslig 

verksamhet av någon betydelse. Vad detta innebär har varken utvecklats av lagstiftaren 

eller rättstillämparen. Rekvisitet allmän säkerhet har av den svenska lagstiftaren 

framhållits innefatta de allmänfarliga brotten i 13 kap. BrB samt brotten enligt lagen 

(2003:148) om straff för terroristbrott, m.m.88 Med anledning den tolkning som EU-

domstolen, men även den svenska lagstiftaren, har gjort av begreppet allmän säkerhet 

får det således konstateras att det innefattar endast vissa mycket kvalificerade brott. 

Jämfört med rekvisitet brottslig verksamhet i utlänningslagen kan därmed konstateras 

att tillämpningsområdet för begreppet allmän säkerhet har getts en betydligt snävare 

avgränsning.  

                                                
85 Mål C-215/03, Oulane, p. 38-44. Se även artiklarna 45, 52 och 62 FEUF. 
86 Mål C-70/94, Werner, p. 25.  
87 Se bl.a. mål C-145/09, Tsakouridis, p. 44.  
88 Prop. 2005/06:77 s. 196.  
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 Om begreppet allmän ordning har EU-domstolen uttalat att det ska vara fråga om 

ett verkligt och allvarligt hot som påverkar ett för samhället grundläggande intresse, 

samt att detta ska gå utöver den störning som varje överträdelse av lag innebär.89 Då den 

fria rörligheten för unionsmedborgare begränsas har EU-domstolen vidare uttryckt att 

en unionsmedborgares närvaro eller uppförande måste utgöra ett verkligt, faktiskt och 

tillräckligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse för att en begränsning ska få ske. 

Bedömningen får endast grundas på omständigheter som är hänförliga till den enskildes 

handlande och allmänpreventiva skäl får inte beaktas. Tidigare domar får vidare endast 

beaktas då dessa visar på ett beteende som utgör ett faktiskt hot.90  

 HD har i NJA 2014 s. 415 tolkat begreppet allmän ordning och uttalat att 

omständigheterna att unionsmedborgaren i det aktuella fallet hade gjort sig skyldig till 

en stöld med ett straffvärde om fängelse på en månad samt tidigare gjort sig skyldig till 

två stöldbrott inte kunde medföra att det utgjorde en fråga om allmän ordning så som 

det har definierats inom EU-rätten.  

 Vilka brott som ska anses innefattas av begreppet allmän ordning är en 

tolkningsfråga. Det kan emellertid konstateras att EU-domstolen har uppställt ett krav 

på att risken för brottet ska utgöra ett verkligt och allvarligt hot som påverkar ett för 

samhället grundläggande intresse, och att detta av HD har tolkats som att i vart fall flera 

fall av stöld i det konkreta fallet kan falla utanför begreppets tillämpningsområde. Detta 

talar även för att begreppet allmän ordning har ett snävare tillämpningsområde än 

begreppet brottslig verksamhet, om inte annat för att det finns vägledning om när 

begreppet inte är tillämpligt.  

 Rekvisiten allmän ordning och säkerhet har således getts ett snävare 

tillämpningsområde än rekvisitet risk för brottslig verksamhet enligt utlänningslagen 

och förutsättningarna för att ta en unionsmedborgare i förvar är därmed även mer 

begränsade enligt de EU-rättsliga reglerna jämfört med utlänningslagen.   

3.2.3 Förvar av asylsökande tredjelandsmedborgare  
I det så kallade mottagandedirektivet som antogs år 2013 finns i artikel 8 regler om 

förvar.91 Den svenska lagstiftaren har ännu inte tagit ställning till huruvida direktivet 

medför ett behov av ändringar i utlänningslagens regler om förvar.92  

                                                
89 Mål C-441/02, Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, p. 35.  
90 Se bl.a. mål 67/74, Bonsignore mot Stadt Köln, mål 36/75, Rutli mot Ministre de l’intérieur och mål 
30/77, Regina mot Bouchereau. 
91 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av 
personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning). 
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 Mottagandedirektivet är tillämpligt på personkretsen tredjelandsmedborgare och 

statslösa personer som ansöker om internationellt skydd, samt dessas 

familjemedlemmar som omfattas av en sådan ansökan, under den tid som de har rätt att 

uppehålla sig på medlemsstatens territorium i egenskap av sökande. 93  Denna rätt 

föreligger som huvudregel till dess att ett beslut om skyddsbehov har vunnit laga kraft.94 

Jämfört med utlänningslagens regel om sannolikhetsförvar kan det således konstateras 

att mottagandedirektivet är tillämpligt vid ett tidigare stadium. Vid ett förvar enligt 

utlänningslagen ska det vara sannolikt att en utlänning kommer att avvisas eller utvisas, 

mottagandedirektivet saknar däremot ett sådant krav och blir istället tillämpligt redan 

vid ansöker om asyl.  

 Av artikel 8 i mottagandedirektivet framgår att ett förvar bl.a. ska vara 

proportionerligt, nödvändigt och tillämpas som en sista utväg när mindre ingripande 

åtgärder inte kan tillämpas verkningsfullt. 95  I artikel 8.3 direktivet stadgas en 

uttömmande uppräkning av de fall då förvar får tillämpas.96  En av dessa stadgade 

grunder är när det är nödvändigt för att skydda nationell säkerhet eller allmän ordning.  

 Hur artikel 8.3 e i mottagandedirektivet om förvar med hänsyn till nationell 

säkerhet eller allmän ordning ska tolkas har behandlats av EU-domstolen i mål C-

601/15, J.N. Den fråga som EU-domstolen hade att ta ställning till var om denna grund 

alls var tillämplig med hänsyn artikel 6 i EU-stadgan samt Europadomstolens praxis om 

hur artikel 5.1 f EKMR ska tolkas. EU-domstolen inledde med finna att giltigheten av 

artikel 8.3 e i direktivet endast ska bedömas i förhållande till artikel 6 i Stadgan, och 

inte i förhållande till Europadomstolens praxis om artikel 5.1 f EKMR. Detta bl.a. på 

grund av att EU inte har anslutit sig till Europakonventionen och att konventionen 

därför inte har formellt införlivats som ett EU-rättsligt instrument.97 

                                                                                                                                          
92 Se Ds. 2015:37 s. 108 som hänvisar till ett pågående arbete på Regeringskansliet, samt 
kommittédirektiv Dir. 2015:107, om mottagande av asylsökande, som inte har lagt fram ett betänkande. 
93 Med termen ansökan om internationellt skydd avses att det finns skäl att anta att den enskilde ansöker 
om flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande, se artikel 2 h i det omarbetade 
skyddsgrundsdirektivet. Termen subsidiärt skyddsbehövande motsvarar alternativt skyddsbehövande 
enligt utlänningslagen. 
94 Se artikel 3, 9 och 46 i mottagandedirektivet. Det finns dock sex stycken undantag till denna 
huvudregel i artiklarna 46.6 och 46.8 i det omarbetade asylprocedurdirektivet. De undantag som har 
implementerats i svensk rätt kan återfinnas i 5 kap. 1 b §, 8 kap. 19 §, samt 12 kap. 19 § UtlL och 
prop. 2016/17:17 s. 75. Om de två undantag som inte har implementerats i svensk lag har den svenska 
lagstiftaren uttalat sig i prop. 2016/17:17 s. 78 ff. 
95 Skälen 15 och 20 samt artiklarna 8.2 och 8.4 i mottagandedirektivet. Se även mål C-601/15, J.N., p. 73. 
96 Se ordvalet ”endast” i artikel 8.3 i mottagandedirektivet. Denna uppfattning framkommer även i 
doktrinen, se Peers m.fl., EU immigration and asylum law: (text and commentary) vol. 3, s. 521. 
97 Mål C-601/15, J.N., p. 44-48. 
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 Vid bedömningen av om artikel 8.3 e i mottagandedirektivet utgör en tillåten 

begränsning av skyddet mot frihetsberövanden i artikel 6 i Stadgan uttalade domstolen 

att hänsyn till nationell säkerhet och allmän ordning utgör ett allmänt samhällsintresse 

som erkänns inom EU-rätten, samt att ett förvar med ett sådant ändamål medför ett 

upprätthållande av ett skydd för andra enskildas rättigheter och friheter. Vikten av rätten 

till frihet som artikel 6 i Stadgan avser att skydda framhölls även, samt att ett förvar 

utgör ett allvarligt ingrepp i denna rättighet. Begränsningar av denna typ fann domstolen 

därför endast får ske när det är strängt nödvändigt.98 

  Domstolen ansåg vidare att artikel 8.3 e i direktivet har getts ett strikt reglerat 

tillämpningsområde genom att grunderna för förvar är uttömmande samt självständiga i 

förhållande till varandra. Begreppen allmän ordning och allmän säkerhet fann 

domstolen ska definieras på samma sätt som det har definierats vid begränsningar av 

rätten till fri rörlighet för unionsmedborgare och yttrade att detta i sig begränsar 

möjligheten för att ta en asylsökande i förvar. Slutligen fann domstolen att artikel 8.3 e i 

mottagandedirektivet utgör en tillåten inskränkning av artikel 6 i Stadgan.99 

 Trots att EU-domstolen först uttalade i mål C-601/15, J.N., att en bedömning i 

förhållande till Europakonventionen inte skulle ske återkom domstolen ändå 

avslutningsvis till om stadgandet i artikel 8.3 e är i förenlighet med Europadomstolens 

praxis om artikel 5.1 f EKMR. Domstolen konstaterade då inledningsvis att så är fallet 

utan någon motivering till detta. Därefter framhöll domstolen att visserligen har 

Europadomstolen uttalat att ett förvar enligt artikel 5.1 f EKMR endast är tillåtet då ett 

utvisningsförfarande är pågående samt under förutsättningen att detta genomförs med 

vederbörlig omsorg. Däremot menade EU-domstolen att Europadomstolen inte hade 

uteslutit att en asylsökande kan tas i förvar om denne innan en asylansökan inkom har 

meddelats ett avlägsnandebeslut.100 

 EU-domstolens generella påstående om att regeln om förvar i 

mottagandedirektivet är i förenlighet med artikel 5.1 f EKMR hade behövt utvecklas. 

Att säga att ett förvar är i förenlighet med artikel 5.1 f EKMR då ett avlägsnandebeslut 

sedan tidigare har meddelats är, som kommer framgå nedan under avsnitt 3.3.1, inte lika 

kontroversiellt i förhållande till Europadomstolens praxis som då ett beslut om förvar 

                                                
98 Mål C-601/15, J.N., p. 53 och 55-56. 
99 Mål C-601/15, J.N., p. 57-70. 
100 Mål C-601/15, J.N., p. 78-79. 



  

 

38 

meddelas innan ett avlägsnandebeslut har meddelats. Detta resonerade EU-domstolen 

emellertid inte om.  

 Den tolkning som EU-domstolen tycks göra av Europadomstolens praxis kan 

medföra att artikel 8.3 e i mottagandedirektivet om förvar med hänsyn till nationell 

säkerhet eller allmän ordning endast är tillämplig när ett avlägsnandearbete är pågående, 

samt under förutsättningen att detta genomförs med vederbörlig omsorg. Detta innebär 

som huvudregel att avlägsnandebeslutet har vunnit laga kraft och skulle således 

begränsa tillämpningsområdet för regeln i mottagandedirektivet, men även för regeln 

om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet enligt utlänningslagen. Om detta är 

EU-domstolen hållning får emellertid anses vara oklart. Eftersom domstolen även 

uttalar att den anser att regeln i mottagandedirektivet är i förenlighet med 

artikel 5 EKMR kan det antas att domstolen anser att det inte är behövligt att avgränsa 

tillämpningsområdet för att uppfylla Europakonventionens krav.  

 Det är emellertid Sverige som är ansluten till Europakonventionen, och inte EU, 

och det är därför Sveriges ansvar att tillgodose att svensk lag är i förenlighet med 

konventionen. Ett uttalande från EU-domstolen om en tolkning av Europakonventionen 

är vidare av begränsad innebörd då Europadomstolen har en ensam rätt att tolka 

konventionen.101  EU-domstolens påstående om att artikel 5.1 f EKMR, utan någon 

motivering till detta, är i förenlighet med förvarsregeln kan därför den svenska 

lagstiftaren inte tillmäta någon större betydelse.  

 Det är även beaktansvärt att EU-domstolen vid sin bedömning i mål C-601/15, 

J.N., tycks öppna upp för en intresseavvägning mellan den rättighet som begränsas när 

någon frihetsberövas och andras rättigheter som den frihetsberövade hade kunnat 

kränka om denne inte hade frihetsberövats. 102  Denna typ av avvägningar har 

Europadomstolen emellertid uttalat inte är möjliga att företa enligt artikel 5 EKMR.103 

 Oavsett hur EU-domstolens uttalanden om Europadomstolens praxis tolkas kan 

det konstateras att mottagandedirektivets regel om förvar, utifrån direktivet och EU-

domstolens tolkning av detta, har ett mer begränsat tillämpningsområde än 

utlänningslagens regel om sannolikhetsförvar på grund av risk för brottslig verksamhet. 

EU-domstolen har gett begreppen allmän ordning och säkerhet samma innebörd som 

vid en begränsning av unionsmedborgares rätt till fri rörlighet. Som framgick ovan 

                                                
101 Se artikel 19 EKMR. 
102 Mål C-601/15, J.N., p. 53. 
103 Se avsnitt 3.3.2 nedan. 
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under avsnitt 3.2.2 innebär det att begreppen har en snävare innebörd än rekvisitet 

brottslig verksamhet i utlänningslagen. Vidare kan det även konstateras att EU-

domstolen har uttryckt att grunden nödvändigt för nationell säkerhet eller allmän 

ordning är självständig i förhållande till övriga förvarsgrunder och de kan således inte 

kumuleras.  

3.2.4 Förvar av tredjelandsmedborgare vid avlägsnande 
Det så kallade återvändandedirektivet är ytterligare ett EU-direktiv där frågan om förvar 

regleras.104 Återvändandedirektivet är enligt artikel 2.1 i direktivet tillämpligt då en 

tredjelandsmedborgare vistas i en medlemsstat utan en laglig rätt att göra detta. En 

olaglig vistelse innebär att en tredjelandsmedborgare vistas i en medlemsstat som denne 

inte, eller inte längre, har rätt att resa in, vistas eller vara bosatt i.105 I utlänningslagen är 

det regeln om verkställighetsförvar som berörs av återvändandedirektivet. Att detta även 

är den svenska lagstiftarens tolkning framgår av svenska förarbeten.106  

 Institutet utvisning på grund av brott är enligt artikel 2.2 b i 

återvändandedirektivet möjligt att undanta från direktivets tillämpningsområde. Så har 

den svenska lagstiftaren även valt att göra genom att utlänningslagen enligt 

10 kap. 4 § 2 st. UtlL saknar regler om yttre tidsgränser för hur länge en utlänning kan 

vara tagen i förvar när denne har utvisats på grund av brott. 

 I artikel 15 i direktivet stadgas de materiella förutsättningarna för att ta en 

tredjelandsmedborgare i förvar när direktivet är tillämpligt. Denna artikel stadgar att om 

inte andra tillräckliga, men mindre ingripande, åtgärder kan tillämpas verkningsfullt i 

det konkreta fallet, får medlemsstaterna endast hålla i förvar en tredjelandsmedborgare 

som är föremål för förfaranden för återvändande för att förbereda återvändandet 

och/eller för att genomföra avlägsnandet, särskilt när det finns risk för avvikande, eller 

den berörda tredjelandsmedborgaren håller sig undan eller förhindrar förberedelserna 

inför återvändandet eller avlägsnandet. 

 Vid implementeringen av återvändandedirektivet i svensk rätt år 2012 uppstod det 

meningsskiljaktigheter om hur ändamålet med det förvar som tillåts enligt artikeln ska 

förstås samt hur detta begränsar tillämpningsområdet.  I SOU 2009:60 ansågs det att en 

konsekvens av artikel 15 i direktivet är att den begränsar i vilket syfte ett 

                                                
104 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma 
normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
medlemsstaterna.  
105 Artikel 3.2 i återvändandedirektivet. 
106 Prop. 2011/12:60 s. 26 och prop. 2004/05:170 s. 281. 
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verkställighetsförvar enligt utlänningslagen får företas, genom att det endast får ske i 

syfte att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut. Att 

meddela ett beslut om verkställighetsförvar på grund av risk för brottslig verksamhet är 

därför enligt betänkandet inte tillåtet enligt återvändandedirektivet. I betänkandet 

föreslogs därför att grunden risk för brottslig verksamhet i utlänningslagen skulle tas 

bort. Däremot föreslogs att omständigheterna att utlänningen har utvisats på grund av 

brott alternativt tidigare har dömts för brott som inte är bagatellartade skulle kunna 

beaktas vid en sammantagen bedömning av risken för avvikande.107  

 I propositionen som föregick de lagändringar som sedan genomfördes år 2012 

fördes ett annat resonemang om hur artikel 15 i återvändandedirektivet borde tolkas. 

Regeringen stödde sin hållning på ett resonemang som Säkerhetspolisen som 

remissinstans hade fört kring tolkningen. Säkerhetspolisen menade att uppräkningen av 

i vilka fall artikel 15 särskilt är tillämplig tydde på att den är tillämplig i fler fall än de 

som är särskilt stadgade, vilket i sin tur medför att risk för brottslig verksamhet även 

kan utgöra en grund för förvar enligt direktivet. Regeringen anslöt sig till 

Säkerhetspolisens tolkning med tillägget att det inte ska vara möjligt att ta en utlänning i 

förvar enbart på grund av risk för brottslig verksamhet genom att det även ska vara 

fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut. Denna 

hållning motiverades vidare med att det befarades att verkställigheten av 

avlägsnandebeslut skulle förhindras om grunden risk för brottslig verksamhet togs 

bort.108  

 Det resonemang som regeringen för i propositionen, om att ett beslut om förvar 

inte endast får meddelas på grund av risk för brottslig verksamhet utan att det även ska 

vara fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut, 

menar jag är ett kringgående av kärnfrågan. Av ordalydelsen i artikel 15 i 

återvändandedirektivet framgår att medlemsstaterna endast får hålla en 

tredjelandsmedborgare i förvar som är föremål för förfaranden för återvändande ”för 

att” förbereda återvändandet och/eller ”för att” genomföra avlägsnandet. Rekvisitet ”för 

att” uttrycks i den engelskspråkiga versionen med ”in order to”, dvs. ”i syfte att”. Att 

det är en avgränsning av i vilket syfte frihetsberövandet får ske framgår av rekvisitet 

”endast” som följs av rekvisitet ”för att”, utan att dessa satser delas upp med en 

kommatering. Vid en vidare läsning av artikeln följer sedan en kommatering följt av 

                                                
107 SOU 2009:60 s. 158 ff. Se även SOU 2011:17 s. 87. 
108 Prop. 2011/12:60 s. 70 f.  
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ordvalet ”särskilt när”. Detta får därför förstås som en uppräkning av typsituationer när 

det ovanstående stadgade ändamålet är uppfyllt. Att tolka artikel 15 på det sätt som 

regeringen och Säkerhetspolisen har gjort förutsätter att man bortser från rekvisitet 

”endast” innan det särskilda ändamålet stadgas. Om man gör det kan det framstå som ett 

exemplifierande av olika omständigheter då en utlänning får tas i förvar.   

 EU-domstolen har i flera mål behandlat vilken betydelse ändamålet med en åtgärd 

har för dess förenlighet med återvändandedirektivet. I mål C-329/11, Achughbabian, 

yttrar domstolen att ett fängelsestraff på grund av en illegal vistelse inte bidrar till 

direktivets syfte att verkställa ett avlägsnandebeslut och är därför inte tillåten enligt 

direktivet.109 Frågan om förvar med hänsyn till allmän ordning och säkerhet har även 

särskilt behandlats i mål C-357/09, Kadzoev. Den bulgariska domstolen framhöll att det 

kunde föreligga skäl för att ha tredjelandsmedborgaren i förvar på grund av ett 

aggressivt beteende, samt att denne saknade identitetshandlingar och egna medel för 

uppehälle och egen bostad. EU-domstolen avfärdade emellertid att någon av dessa 

omständigheter i sig kan utgöra en grund för förvar enligt direktivet. Därutöver uttalade 

domstolen särskilt att det inte är möjligt att hålla en tredjelandsmedborgare i förvar på 

grund av hänsyn till allmän ordning och säkerhet när återvändandedirektivet är 

tillämpligt.110 

 Med anledning av EU-domstolens tydliga uttalande i mål C-357/09, Kadzoev, 

tycks frågan huruvida det är tillåtet att ta en utlänning i förvar med hänsyn till allmän 

ordning och säkerhet när återvändandedirektivet är tillämpligt vara klarlagd. Något som 

kan noteras är emellertid att den yttersta tidsgränsen för förvar enligt direktivet hade 

löpt ut i målet.111 Domstolens uttalande tog emellertid inte fasta på detta utan var ett 

generellt uttalande om att förvar med hänsyn till allmän ordning och säkerhet inte är 

tillåtet när direktivet är tillämpligt. Frågan hur EU-domstolen skulle ställa sig till ett 

förvar på grund av risk för brottslig verksamhet som sker under tiden som arbetet för ett 

effektivt avlägsnande pågår, men som inte är nödvändigt för genomförandet av 

avlägsnandet, är således inte tydligt besvarad än.  

 Europadomstolen resonerar, som kommer framgå nedan, att det saknas betydelse i 

vilket bakomliggande syfte som frihetsberövandet vidtas, så länge verkställandearbetet 

                                                
109 Mål C-329/11, Achughbabian, p. 36-37.  
110 Mål C-357/09, Kadzoev, p. 68-70.  
111 Mål C-357/09, Kadzoev, p. 68. 
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är pågående och bedrivs med rimliga ansträngningar.112 Skillnaden mellan artikel 15 i 

återvändandedirektivet och artikel 5.1 f EKMR är dock att återvändandedirektivet 

uppställer ett krav på nödvändighet, vilket Europadomstolen inte gör. 113  Kravet på 

nödvändighet i återvändandedirektivet har i doktrinen förklarats innebära att ett förvar 

inte endast ska underlätta avlägsnandearbetet utan att det ska vara objektivt nödvändigt 

för att tillförsäkra ett avlägsnande.114 Detta talar således för att EU-domstolen inte heller 

skulle anse att ett förvar var förenligt med direktivet i ett fall då det föreligger risk för 

brottslig verksamhet och ett avlägsnandearbete pågår och genomförs med rimliga 

ansträngningar, men där förvaret inte är nödvändigt för att genomföra avlägsnandet.  

 EU-domstolen har även uttalat vad som ska anses gälla då ett avlägsnande i 

enlighet med återvändandedirektivet inte har varit möjligt att verkställa. Att 

medlemsstaterna i detta fall har straffrättsliga bestämmelser som blir tillämpliga anser 

domstolen att återvändandedirektivet inte hindrar. Domstolen har dock påpekat vikten 

av att medlemsstaterna i dessa fall respekterar grundläggande rättigheter och då bl.a. de 

rättigheter som är stadgade i Europakonventionen.115 När denna tidpunkt inträder då 

återvändandedirektivet inte längre är tillämpbart får anses oklart. I mål C-357/09, 

Kadzoev, hade den yttersta tidsgränsen för förvar enligt återvändandedirektivet löpt ut. 

EU-domstolen uttalade trots detta att ett förvar med hänsyn till allmän ordning och 

säkerhet inte var tillåtet när återvändandedirektivet är tillämpligt. Domstolen tycks 

således i detta fall ha funnit att direktivet var tillämpligt trots att den yttersta tidsgränsen 

för förvar hade löpt ut.  

3.3 Förvar enligt Europakonventionen 
Under detta avsnitt kommer jag att utreda de materiella förutsättningarna enligt 

Europakonventionen för att i lag stadga om förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet. Sverige är som ansluten stat till Europakonventionen enligt 

artikel 1 EKMR skyldig att säkerställa var och en som befinner sig inom Sveriges 

jurisdiktion de fri- och rättigheter som stadgas i konventionen. Det är väletablerat att 

                                                
112 Nabil m.fl. mot Ungern, 22 september 2015, p. 28-29 och Chahal mot Förenade kungariket, 15 
november 1996, p. 112-113. 
113 Se artiklarna 8, 15.1 och 15.5 i återvändandedirektivet samt ovan refererade uttalanden från EU-
domstolen, jämfört med Saadi mot Förenade kungariket, 29 januari 2008, p. 72 och Chahal mot Förenade 
kungariket, 15 november 1996, p. 112. 
114 Peers m.fl., EU immigration and asylum law: (text and commentary) vol. 3, s. 527.  
115 Mål C-329/11, Achughbabian, p. 46-49.  
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rekvisitet ”var och en” innebär att det inte görs någon åtskillnad mellan de som är 

medborgare i konventionsstaten och de som inte är det.116   

3.3.1 Artikel 5.1 f EKMR 
Artikel 5 EKMR tar sin utgångspunkt i att var och en har en rätt till frihet och personlig 

säkerhet. Rätten till personlig säkerhet har dock i doktrinen framhållits sakna en 

självständig innebörd.117 Rätten till frihet får endast inskränkas i de fall som stadgas i 

artikel 5 EKMR samt under förutsättning att frihetsberövandet sker i den ordning som 

lagen föreskriver. I laglighetskravet ingår ett lex certa-krav om tillräcklig precision samt 

att frihetsberövandet ska ske i förenlighet med det grundläggande syftet med 

artikel 5 EKMR, vilket är att förhindra godtyckliga frihetsberövanden av enskilda.118 

 Nedan kommer först tillämpningsområdet för artikel 5.1 f EKMR om 

frihetsberövanden som är hänförliga till utlänningskontrollen att behandlas. 

Framställningen delas upp genom att bestämmelsens två led behandlas var för sig. 

Därefter behandlas frågan om hur Europadomstolen har ansett att preventiva 

frihetsberövanden mot brottslighet förhåller sig till Europakonventionen då 

artikel 5.1 f EKMR inte är tillämplig. Slutligen analyseras under vilka förutsättningar 

undantag får göras från konventionen på grund av krig och allmänt nödläge. 

3.3.1.1 Andra ledet 
Av artikel 5.1 f andra ledet EKMR framgår att frihetsberövande får förekomma som ett 

led i ett förfarande som rör någons utvisning eller utlämning.  

 Europadomstolen har i detta fall gett kraven om proportionalitet och nödvändighet 

i förhållande till det stadgade ändamålet en snäv innebörd. I andra fall som inte berör 

utlänningskontrollen i artikel 5.1 f EKMR har Europadomstolen uttalat att det ska 

föreligga en balans mellan betydelsen av att en omedelbar uppfyllelse av förpliktelsen 

säkras i ett demokratiskt samhälle och betydelsen av rätten till frihet. 119  Enligt 

artikel 5.1 f andra ledet EKMR innebär proportionalitetsprincipen emellertid endast att 

ett frihetsberövande inte får pågå under orimligt lång tid, samt att ett frihetsberövande 

endast får ske så länge som avlägsnandearbetet är pågående och genomföras med 

rimliga ansträngningar.120  

                                                
116 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 50. 
117 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 109.  
118 Se bl.a. H.L. mot Förenade kungariket, 5 oktober 2004, p. 114-115.  
119 Saadi mot Förenade kungariket, 29 januari 2008, p. 70.  
120 Chahal mot Förenade kungariket, 15 november 1996, p. 113. 
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 Vid flera av de kategorier av frihetsberövanden som artikel 5 EKMR tillåter 

uppställer Europadomstolen ett krav på att frihetsberövandet ska vara nödvändigt för att 

uppnå det stadgade ändamålet. 121  Kravet om nödvändighet har domstolen ansett är 

befogat på grund av frihetsberövandets allvarliga och ingripande karaktär. Vad gäller 

frihetsberövanden enligt artikel 5.1 f EKMR har domstolen emellertid ansett att ett 

frihetsberövande inte behöver vara nödvändigt i förhållande till att förhindra att den 

enskilde avviker eller begår brott.122  

 I A m.fl. mot Förenade kungariket ställdes domstolen inför frågan om flera 

frihetsberövanden hade varit i förenlighet med artikel 5.1 f andra ledet EKMR. De 

meddelade avlägsnandebesluten kunde inte verkställas på grund av det saknades ett land 

för utlänningarna att återvända till där de inte riskerade illabehandling i strid med 

artikel 3 EKMR. De brittiska myndigheterna misstänkte att dessa utlänningar hade 

deltagit i förberedelse och anstiftan av internationell terrorism samt att de var 

medlemmar i internationella terroristgrupper och ansåg därför att det var nödvändigt att 

frihetsberöva dem på grund av att deras vistelse i landet utgjorde ett hot mot nationell 

säkerhet.123 

 Europadomstolen fann att det saknades bevisning om att det hade funnits en 

realistisk utsikt att verkställa avlägsnandebesluten under den tid som de brittiska 

myndigheterna hade haft dem frihetsberövande. Att myndigheterna hade vidtagit 

åtgärder genom att aktivt övervaka möjligheten att verkställa utvisningarna hade inte 

varit tillräckligt preciserad eller bestämd.124 På grund av att myndigheterna således hade 

underlåtit att under hela denna period aktivt och ihärdigt utreda och eftersträva ett 

verkställande av avlägsnandebesluten i förenlighet med artikel 3 EKMR menade 

domstolen att frihetsberövandena inte hade varit i förenlighet med artikel 5.1 f.125 

 Europadomstolen har i Nabil m.fl. mot Ungern behandlat hur ett frihetsberövande 

ska anses förhålla sig till artikel 5.1 f andra ledet EKMR då en utlänning först har 

meddelats ett avlägsnandebeslut och sedan därefter har ansökt om asyl. Enligt EU-

rättens terminologi var det då fråga om ett förvar enligt artikel 8 i mottagandedirektivet, 

enligt utlänningslagen utgörs detta fall istället av ett verkställighetsförvar. 

                                                
121 Se artiklarna 5.1 b, 5.1 d och 5.1 e EKMR. 
122 Saadi mot Förenade kungariket, 29 januari 2008, p. 72, samt hänvisning till Chahal mot Förenade 
kungariket, 15 november 1996, p. 112. 
123 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 166 
124 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 167. 
125 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 169-170. 
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 Europadomstolen inledde domskälen med att påpeka att ett förvar inte behöver 

vara nödvändigt i förhållande till att hindra att den enskilde avviker eller begår brott, 

samt att så länge åtgärder vidtas i syfte att verkställa ett avlägsnandebeslut är det 

oväsentligt om det bakomliggande syftet med frihetsberövandet kan rättfärdigas enligt 

konventionen eller inhemsk lag. Däremot är ett frihetsberövande endast rättfärdigat så 

länge ett avlägsnandearbete är pågående och det finns en verklig möjlighet att verkställa 

beslutet. Om detta arbete inte bedrivs med rimliga ansträngningar framhöll domstolen 

att frihetsberövandet upphör att vara förenligt med artikel 5.1 f andra ledet. EKMR126 

 För att ett frihetsberövande enligt artikel 5.1 f andra ledet EKMR inte ska 

uppfattas som godtyckligt framhöll domstolen emellertid vidare att det bl.a. ska 

tillämpas i god tro samt att ett nära samband ska föreligga mellan den grund för 

frihetsberövande som myndigheterna tillämpar och frihetsberövandet. Vid 

tillämpningen av institutet ska det vidare beaktas att ett frihetsberövande enligt artikel 

5.1 f EKMR är tillämplig på de utlänningar som har flytt från sitt hemland, ofta med en 

rädsla för sina liv, och inte på de som har begått ett brott.127 

 Europadomstolen framhöll vidare att en asylansökan i sig inte behöver innebära 

att ett frihetsberövande inte längre sker som ett led i ett förfarande som rör ett 

avlägsnande. Detta eftersom ett eventuellt avslag på asylansökan kan innebära att 

avlägsnandet är möjligt att verkställa. En förutsättning för detta är emellertid att 

frihetsberövandet sker i enlighet med nationell lag samt att det inte är godtyckligt.128  

 Det får anses beaktansvärt att domstolen i Nabil m.fl. mot Ungern först för ett 

resonemang om att det saknar betydelse i vilket bakomliggande syfte som 

frihetsberövandet företas, för att senare i domskälen uttala att frihetsberövandet ska ske 

i god tro, att det ska föreligga ett nära samband mellan frihetsberövandet och grunden 

för frihetsberövande som myndigheterna tillämpar, samt att det ska beaktas att institutet 

inte är tillämpligt på de som har begått brott. Domstolen tycks således tudelad i frågan 

huruvida det bakomliggande ändamålet med åtgärden är av betydelse eller inte. 

Eftersom Nabil m.fl. mot Ungern är en senare meddelad dom än A m.fl. mot Förenade 

kungariket skulle det kunna förstås som att domstolen på senare tid har börjat tillmäta 

                                                
126 Nabil m.fl. mot Ungern, 22 september 2015, p. 28-29, med hänvisning till Chahal mot Förenade 
kungariket, 15 november 1996, p. 112-113. 
127 Nabil m.fl. mot Ungern, 22 september 2015, p. 34, med hänvisning till Saadi mot Förenade 
kungariket, 29 januari 2008, p. 74. 
128 Nabil m.fl. mot Ungern, 22 september 2015, p. 36-38. 
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ändamålet med frihetsberövandet en större betydelse, om så är fallet får emellertid 

framtida domar utvisa.  

 Utifrån de ovan refererade domskälen kan det emellertid konstateras att 

Europadomstolen vid bedömningen av om frihetsberövandet är förenligt med 

artikel 5.1 f andra ledet EKMR lägger en avgörande vikt vid omständigheterna att 

avlägsnandearbetet är pågående, att det bedrivs med rimliga ansträngningar, samt att det 

finns en verklig möjlighet att verkställa avlägsnandebeslutet. Med anledning av att den 

frihetsberövade i Nabil m.fl. mot Ungern hade ansökt om asyl och att en materiell 

prövning av dennes ansökan således skulle företas kan det dock konstateras att dessa 

kriterier i vissa fall ges en vidare innebörd. Ifråga om hur ett verkställighetsförvar på 

grund av risk för brottslig verksamhet förhåller sig till artikel 5 EKMR kan konstateras 

att det tycks vara tillåtet enligt artikel 5.1 f EKMR under förutsättning att 

avlägsnandearbetet samtidigt är pågående, att det bedrivs med rimliga ansträngningar, 

samt att det finns en verklig möjlighet att verkställa beslutet.  

3.3.1.2 Första ledet 
Artikel 5.1 f första ledet EKMR behandlar frihetsberövanden för att förhindra att någon 

obehörigen reser in i landet.  

 I Saadi mot Förenade kungariket har Europadomstolen utifrån denna bestämmelse 

behandlat förutsättningarna för att ta en asylsökande i förvar. Förutsatt att det var 

sannolikt att utlänningen skulle avlägsnas rörde det sig enligt utlänningslagens 

terminologi om ett sannolikhetsförvar, enligt EU-rätten var det fråga om ett förvar enligt 

artikel 8 i mottagandedirektivet.  

 För att ett frihetsberövande av en asylsökande enligt artikel 5.1 f första ledet 

EKMR inte ska uppfattas som godtyckligt framhöll Europadomstolen i Saadi mot 

Förenade kungariket att det måste ske i god tro. Detta genom att det ska finnas ett nära 

samband mellan frihetsberövandet och syftet att förhindra utlänningens obehöriga 

inresa. Vidare framhölls att konventionsstaterna vid dessa frihetsberövanden ska ha i 

åtanke att det inte är fråga om åtgärder som vidtas mot en enskild som har begått brott 

utan mot enskilda som har flytt från sina hemländer, ofta med en fruktan för sina liv.129 

 I det aktuella målet fann Europadomstolen att de brittiska myndigheterna hade 

agerat i god tro då de, i en situation då många ansökte om asyl, hade vidtagit åtgärden 

för att åstadkomma en snabb handläggning. Frihetsberövandet ansåg domstolen därför 

                                                
129 Saadi mot Förenade kungariket, 29 januari 2008, p. 74. 
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hade vidtagits i de asylsökandes intresse. Med anledning av att åtgärden företogs i detta 

syfte menade domstolen vidare att den även hade haft ett nära samband med syftet att 

förhindra en obehörig inresa. Avslutningsvis gjorde domstolen en bedömning av tiden 

som den enskilde hade varit frihetsberövad och fann att sju dagar i detta fall inte ansågs 

överstiga vad som var nödvändigt med hänsyn till det eftersträvade ändamålet.130 

 Med anledning av det resonemang som Europadomstolen för kan det ifrågasättas 

om ett sannolikhetsförvar på grund av risk för brottslig verksamhet alls är i förenlighet 

med artikel 5.1 f EKMR första ledet EKMR. I målet Saadi mot Förenade kungariket 

skedde frihetsberövandet de sju närmaste dagarna efter det att utlänningen hade rest in i 

landet och det fanns således ett nära tidsmässigt samband med själva inresan. 

Domstolen gjorde även i detta mål flera särskilda uttalanden om att frihetsberövandet 

ska ske i god tro, om betydelsen av i vilket ändamål frihetsberövandet sker, samt att det 

i det berörda fallet hade varit nödvändigt i förhållande till ändamålet. Det framstår 

således som att domstolen har lagt vikt vid att ändamålet har varit att förhindra den 

enskildes obehöriga inresa i staten, det är därför mindre troligt att ett sådant ändamål 

skulle bedömas föreligga om en asylsökande togs i förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet.  

 Att domstolen tillmäter ändamålet med frihetsberövandet en större betydelse 

enligt det första ledet i artikel 5.1 f EKMR jämfört med det andra ledet kan anses följa 

naturligt av bestämmelsernas ordalydelse. I det första ledet stadgas det uttryckligen att 

åtgärden får vidtas ”för att” förhindra att någon obehörigen reser in i landet, medan det 

andra ledet endast stadgar att frihetsberövandet får ske som ”ett led i ett förfarande” 

som rör någons utvisning. Det framstår därför som att Europadomstolen, om den 

ställdes inför frågan, skulle kunna finna att ett sannolikhetsförvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet, respektive ett förvar med hänsyn till allmän ordning och säkerhet 

enligt mottagandedirektivet, inte kan hänföras till artikel 5.1 f EKMR första ledet. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att vad Europadomstolen ger uttryck för 

vid såväl en tillämpning av det första ledet som det andra ledet i artikel 5.1 f EKMR är 

sambandet mellan upprätthållandet av utlänningskontrollen enligt artikel 5.1 f EKMR 

och de tvångsåtgärder som vidtas. Ett frihetsberövande ska antingen ske i ett nära 

samband med en obehörig inresa eller så ska avlägsnandearbetet under tiden för 

frihetsberövandet vara pågående, bedrivas med rimliga ansträngningar och det ska finns 

                                                
130 Saadi mot Förenade kungariket, 29 januari 2008, p. 76-80. 
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en verklig möjlighet att verkställa avlägsnandet. När artikel 5.1 f EKMR inte är 

tillämplig blir frågan istället om ett preventivt förvar mot brottslighet kan anses falla 

under något av de andra tillåtna frihetsberövandena enligt artikel 5.1 EKMR. Denna 

fråga avser jag nu att behandla nedan. 

3.3.2 Förvar som preventiv åtgärd mot brottslighet 
Europadomstolen har i flera avgöranden tagit ställning till om ett frihetsberövande som 

en preventiv åtgärd mot brottslighet är tillåtet enligt Europakonventionen. 

 I Lawless mot Irland hade irländska myndigheter frihetsberövat en enskild på 

grund av att denne var misstänkt med den starkaste misstankegraden för att vara 

inblandad i IRA:s aktiviteter. Staten Irland hävdade att detta frihetsberövande hade skett 

i förenlighet med artikel 5.1 c EKMR, vilken behandlar när en enskild får frihetsberövas 

som misstänkt för brott.131 Europadomstolen fann genom en samläsning av artikel 5.1 c 

och artikel 5.3 EKMR att det är uppenbart att oavsett vilken grund som tillämpas i 

artikel 5.1 c EKMR ska syftet med frihetsberövandet vara att ställa den enskilde inför 

behörig rättslig myndighet såsom misstänkt för brott, samt att den frihetsberövade utan 

dröjsmål ska ställas inför domstol och ha rätt till rättegång inom skälig tid. Om 

artikel 5.1 c EKMR tolkades såsom staten Irland hade gjort skulle en enskild som 

bedömdes ha en benägenhet att begå brott kunna frihetsberövas på en obegränsad tid. 

En sådan godtycklig statlig maktutövning menade domstolen skulle gå emot de 

fundamentala principer som konventionen vilade på.132 

 Staten Italien framhöll i Guzzardi mot Italien att allmän ordning var allvarligt 

hotad av politisk terrorism och maffian. Den enskilde hade blivit frihetsberövad på 

grund av samröre med maffian.133 Europadomstolen fann att den enskilde hade blivit 

frihetsberövad, inte som ett straff för ett begånget brott, utan som en preventiv åtgärd 

mot en viss benägenhet att begå brott. 134  Domstolen uttalade vidare att 

artikel 5.1 a EKMR läst tillsammans med regeln om oskuldspresumtion i 

artikel 6.2 EKMR och den straffrättsliga legalitetsprincipen i artikel 7.1 EKMR stadgar 

att det inte får förekomma ett straff utan att det genom ett lagenligt förfarande har 

styrkts att ett brott har begåtts. Domstolen framhävde vidare att ett användande av ett 

straff som en preventiv säkerhetsåtgärd, såsom i detta fall, varken är förenligt med 

principen om den restriktiva tolkning som ska upprätthållas då det är fråga om en 
                                                
131 Lawless mot Irland, 1 juli 1961, p. 10.  
132 Lawless mot Irland, 1 juli 1961, p. 14-15. 
133 Guzzardi mot Italien, 6 november 1980, p. 87. 
134 Guzzardi mot Italien, 6 november 1980, p. 100.  
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frihetsberövande åtgärd eller med institutet straff som sådant, eftersom detta i sig 

innebär ett etablerande av en skuld. Europadomstolen fann därför slutligen att det 

preventiva frihetsberövandet hade varit konventionsstridigt.135 

 I målen Al-Jedda mot Förenade kungariket och A m.fl. mot Förenade kungariket 

anförde staten Förenade kungariket att frihetsberövandena hade skett på grund av 

tvingande säkerhetsrisker. I det senare målet anförde staten Förenade kungariket att 

artikel 5.1 f EKMR tillåter att man finner en balans mellan den enskildes rätt till frihet 

och statens intresse av att skydda invånarna från terrorhot. Domstolen underströk dock 

att ett sådant resonemang är oförenligt med domstolens rättslära om artikel 5.1 EKMR. 

Detta både i förhållande till att 5.1 a - 5.1 f EKMR utgör en uttömmande uppräkning av 

de tillåtna undantagen, samt att endast en snäv tolkning av dessa undantag är förenligt 

med ändamålet med artikel 5 EKMR. Domstolen framhävde vidare i båda målen att den 

upprepade gånger har uttryckt att ett preventivt frihetsberövande utan ett syfte att väcka 

åtal är oförenligt med den grundläggande rätten till frihet i artikel 5 EKMR, om inte ett 

giltigt undantag föreligger enligt artikel 15 EKMR om krig och allmänt nödläge. Även i 

dessa två fall fann domstolen således att frihetsberövandena hade inneburit ett brott mot 

artikel 5 EKMR.136 

 Ifråga om preventiva frihetsberövanden mot brottslig verksamhet får 

Europadomstolens praxis anses tydlig, det är inte tillåtet. En avvägning mellan den 

enskildes rätt till frihet och statens skyldighet att skydda invånarna från allvarliga brott 

tycks vara främmande för domstolen. Detta kan jämföras med uttalandet EU-domstolen 

gjorde i mål C-601/15, J.N, om att ett förvar med hänsyn till allmän ordning och 

säkerhet medför ett upprätthållande av ett skydd för andra enskildas rättigheter och 

friheter. I flera av de ovan refererade fallen har det både förelegat starka misstankar om 

brott och rört sig om brottslighet av mycket allvarlig art, domstolen har dock 

konsekvent avfärdat att frihetsberövanden i dessa typer av fall kan falla under 

artikel 5.1 EKMR. Om ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet inte kan 

hänföras till utlänningskontrollen enligt artikel 5.1 f EKMR är det således inte tillåtet 

enligt artikel 5 EKMR.   

                                                
135 Guzzardi mot Italien, 6 november 1980, p. 100 och 104. 
136 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 171-172, domstolen hänvisar även till Lawless 
mot Irland, 1 juli 1961, och Al-Jedda mot Förenade kungariket, 7 juli 2011, p. 98, 100 och 110. 
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3.3.3 Undantag vid krig och allmänt nödläge 
Det finns enligt artikel 15 EKMR en möjlighet för konventionsstaterna att göra 

undantag från förpliktelserna enligt konventionen. Av bestämmelsen framgår att under 

krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens får en stat vidta åtgärder 

som innebär avvikelser från skyldigheterna i konventionen i den utsträckning som det är 

oundgängligen nödvändigt. 

 I Lawless mot Irland, som refererades ovan under avsnitt 3.3.2, åberopade staten 

Irland att det rådde ett nödläge vid tiden då de irländska myndigheterna hade 

frihetsberövat en enskild som misstänkt för att vara involverad i IRA. Europadomstolen 

fann att det i det irländska territoriet vid denna tidpunkt fanns en hemlig armé som 

genomförde icke-konstitutionella handlingar och använde sig av våld för att uppnå sina 

ändamål. Denna armé opererade även utanför Irlands territorium och hotade på ett 

allvarligt sätt Irlands relationer med grannländerna. De irländska straffrättsliga och 

militära domstolarna hade inte förmått stävja det växande hotet.137   

 Mot bakgrund av de kontrollfunktioner och garantier som omgärdade 

tillämpningen av de preventiva frihetsberövandena ansåg domstolen att den avvikelse 

staten Irland hade gjort från skyldigheterna i konventionen hade skett i den utsträckning 

som var oundgängligen nödvändigt med hänsyn till situationens krav. Domstolen ansåg 

även att det saknades indikationer om att den enskilde hade fått sina rättigheter 

inskränkta i något annat syfte än det tillåtna och fann därför att undantaget om avvikelse 

vid nödläge i artikel 15 var tillämpligt och det preventiva frihetsberövandet tillåtet.138  

 Europadomstolen bedömde även i, det i avsnitt 3.3.1.1 ovan refererade, A m.fl. 

mot Förenade kungariket huruvida det förelåg ett nödläge som rättfärdigade att brittiska 

myndigheter hade frihetsberövat flera utlänningar på grund av att de misstänktes vara 

internationella terrorister. Inför nationell domstol hade utrikesministern presenterat 

bevis om att allvarliga terroristattacker planerades mot Förenade kungariket. 

Europadomstolen ansåg att kravet på att faran ska vara överhängande inte kan tolkas så 

snävt att konventionsstaterna förväntas invänta en katastrof innan den vidtar åtgärder för 

att hantera hotet, samt att ett allmänt nödläge kan föreligga under flera års tid. 

Omständigheterna att varken de statliga institutionerna eller existensen av det civila 

samhället var hotade i uteslöt inte heller att det skulle kunna anses föreligga en 

                                                
137 Lawless mot Irland, 1 juli 1961, p. 28-30 och 36. 
138 Lawless mot Irland, 1 juli 1961, p. 37-38 och 48. Se även artikel 18 EKMR. 
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nödsituation. Domstolen fann därför att det vid tiden för frihetsberövandena rådde ett 

nödläge i Förenade kungariket som hotade nationens existens.139  

 Staten Förenade kungariket anförde att de vidtagna åtgärderna skulle ses som en 

del av utlänningskontrollen och att en distinktion mellan medborgare och utlänning 

därför var berättigad.140 Europadomstolen ansåg istället att det var fråga om en åtgärd 

vidtagen med hänsyn till allmän säkerhet. Syftet med åtgärden borde således vara att 

avvärja ett verkligt och omedelbart hot om en terroristattack vilket både medborgare 

och utlänningar kan utföra. Domstolen fann därför dels att de brittiska myndigheterna 

genom att de hanterade säkerhetssituationen som en del av utlänningskontrollen 

misslyckades med att på ett tillräckligt sätt agera mot hotet, dels att de vidtagna 

åtgärderna placerade en oproportionerlig och diskriminerande börda om ett vagt och 

oprecist frihetsberövande på en grupp av utlänningar. Domstolen konstaterade vidare att 

det inte finns någon betydelsefull skillnad mellan de negativa konsekvenser som ett 

preventivt frihetsberövande har för en medborgare jämfört med en utlänning som inte 

kan lämna konventionsstaten på grund av rädsla för tortyr utomlands. De vidtagna 

åtgärderna hade därför varit oproportionerliga på grund av att de på ett oberättigat sätt 

diskriminerade mellan medborgare och utlänningar.141 

 Vid en läsning av domskälen i A m.fl. mot Förenade kungariket behöver det 

beaktas att Europadomstolen uttalar att omständigheten att den högsta domstolen i 

Förenade kungariket tidigare hade funnit att det förelåg ett allmänt nödläge i staten men 

att de vidtagna åtgärderna i målet hade varit oproportionerliga och diskriminerande 

innebar att domstolen hade ett begränsat utrymme att frångå dessa bedömningar.142 Hur 

domstolen hade bedömt dessa frågor om detta inte var fallet är därför oklart.  

 Med anledning av den ingående och förhållandevis restriktiva bedömning som 

Europadomstolen gör i frågan om allmänt nödläge i Lawless mot Irland måste det dock 

anses högst osannolikt att Europadomstolen skulle anse att utlänningslagens regel om 

förvar på grund av risk för brottslig verksamhet skulle kunna rättfärdigas på grund av ett 

allmänt nödläge i Sverige. Detta framförallt mot bakgrund av att den svenska lagregeln 

tillkom 1976, och inte som en konsekvens av en rådande akut situation. 

 Om Europadomstolen däremot skulle anse att ett förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet är diskriminerande enligt artikel 14 EKMR, såsom domstolen fann 
                                                
139 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 177-181. 
140 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 186 och 188-189. 
141 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 186 och p. 190. 
142 A m.fl. mot Förenade kungariket, 19 februari 2009, p. 174. 
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i A m.fl. mot Förenade kungariket, är oklart. I doktrinen har det påpekats att 

Europadomstolen har ansett att frågan om diskriminering är av särskild relevans vid en 

tillämpning av artikel 15 EKMR.143  

3.4 Kan lagstiftaren stifta en lag om preventivt förvar? 
Utifrån den utredning som ovan har gjorts avser jag nu att besvara om, och i så fall i 

vilken utsträckning, den svenska lagstiftaren kan i lag ange risk för brottslig verksamhet 

som grund för förvar.  

 Enligt regeringsformen kan en regel om förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet stadgas under förutsättning att det sker i lag. Jag har emellertid ovan funnit 

att dagens lagregel är så vagt formulerad att det kan ifrågasättas om den är i förenlighet 

med regeringsformens lex scripta-krav. Detta är särskilt påtagligt i förhållande till de 

oklarheter som råder om hur nära sambandet ska vara mellan ett förvar och 

upprätthållandet av utlänningskontroll, samt hur beviskravet risk ska tillämpas och 

vilken brottslighet som avses. 

 Som en del i besvarandet av hur de EU-rättsliga reglerna påverkar lagstiftarens 

materiella förutsättningar på området måste konstitutionella aspekter beaktas. 

Regeringsformen bygger på principen om tilldelade befogenheter och EU:s befogenhet 

utgår från svensk grundlag enligt 10 kap. 6 § RF. Enligt de EU-rättsliga principerna om 

EU-rättens företräde och direkt effekt utgör EU-rätten emellertid en integrerad del av 

medlemsstaternas rättsordningar och EU-rätten är överordnad all nationell rätt.144 Denna 

hållning har även HD intagit i sin rättstillämpning.145 De EU-rättsliga bestämmelser 

som har direkt effekt är således integrerade i den svenska rättsordningen och begränsar 

de materiella förutsättningarna för den svenska lagstiftaren att stifta lag.  

 Som en konsekvens av att rätten till fri rörlighet för unionsmedborgare har 

tillerkänts direkt effekt av EU-domstolen kan unionsmedborgare endast kan tas i förvar 

med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.146  De rättssäkerhetsgarantier som EU-

domstolen har uppställt vid denna bedömning ska även upprätthållas. Detta innebär att 

förutsättningarna för förvar på grund av risk för brottslig verksamhet i detta avseende är 

snävare än den innebörd som den svenska lagstiftaren och rättstillämparen har gett 

                                                
143 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, s. 162. 
144 Se mål 26/62, van Gend en Loos, mål 6/64, Costa mot ENEL och mål 11/70, Internationale 
Handelsgesellschaft, p. 3. Se även mål 106/77, Simmenthal II, p. 17, om principen om EU-rättens 
spärrverkan. 
145 Se NJA 2002 s. 75, NJA 2007 s. 941 och NJA 2013 s. 502. 
146 Mål C-413/99, Baumbast, p. 84-86. 
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utlänningslagens lagregel. Detsamma gäller för förutsättningarna att ta en asylsökande 

tredjelandsmedborgare i sannolikhetsförvar.147 Grunden hänsyn till allmän ordning och 

säkerhet är vidare självständig i förhållande till andra förvarsgrunder och de får således 

inte kumuleras, såsom ofta görs av den svenska rättstillämparen. Regeln om förvar 

enligt återvändandedirektivets har även tillerkänts direkt effekt av EU-domstolen. 

Utifrån domstolens praxis tycks det inte alls vara möjligt att ta en utlänning i 

verkställighetsförvar på grund av risk för brottslig verksamhet när direktivet är 

tillämpligt.148 

 I de övriga fall som utlänningslagens regel om förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet omfattar är den avgörande frågan för om artikel 6 i Stadgan ska beaktas om 

det är EU-rätt som tillämpas.149 Huruvida det ska anses vara EU-rätt som tillämpas har i 

andra fall getts en vid tolkning av EU-domstolen.150 Institutet verkställighetsförvar vid 

utvisning på grund av brott får emellertid enligt artikel 2.2 b i återvändandedirektivet 

undantas från direktivets tillämpningsområde, vilket enligt min mening får förstås som 

att den svenska lagstiftaren fritt får välja vilka regler som ska gälla. Eftersom EU-

lagstiftaren har valt att reglera frågan om sannolikhetsförvar av asylsökande 

tredjelandsmedborgare, men har avstått från att reglera frågan om sannolikhetsförvar i 

andra fall, anser jag vidare att det får antas att den svenska lagstiftaren även i dessa fall 

fritt får välja hur en regel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet ska 

utformas. Avgörande i dessa två fall är således istället hur de materiella 

förutsättningarna för förvar ser ut enligt artikel 5 EKMR. 

 Europakonventionen är inkorporerad som svensk lag. 151  Den har även en 

konstitutionell status genom att det i 2 kap. 19 § RF stadgas att lag eller annan föreskrift 

inte får meddelas i strid med konventionen. Ett verkställighetsförvar på grund av risk 

för brottslig verksamhet tycks vara tillåtet enligt artikel 5.1 f andra ledet EKMR under 

förutsättning att avlägsnandearbetet samtidigt är pågående, bedrivs med rimliga 

                                                
147 Att artikel 8 i mottagandedirektivet har direkt effekt har inte uttalats av EU-domstolen. Att så bör vara 
fallet får emellertid anses framgå dels av att förvarsregeln i återvändandedirektivet som har motsvarande 
utformning har tillerkänts direkt effekt, dels av att den uppfyller kraven om att vara ovillkorlig, att tiden 
för implementering gick ut den 20 juli 2015, samt att bestämmelsen är klar och precis. Se Bernitz & 
Kjellgren, Europarättens grunder, s. 112 ff. Det har även diskuteras i doktrinen om mottagandedirektivet 
ska anses vara ett fullharmoniseringsdirektiv, se Peers m.fl., EU immigration and asylum law: (text and 
commentary) vol. 3, s. 505. 
148 Mål C-61/11, El Dridi, p. 33 och 47. 
149 Artikel 51.1 i Stadgan. 
150 Se bl.a. mål C-617/10, Åkerberg Fransson, p. 25-27. 
151 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
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ansträngningar och det finns en verklig möjlighet att verkställa beslutet. Om 

verkställighetsarbetet inte uppfyller dessa krav är förvaret emellertid konventionsstridig 

eftersom preventiva frihetsberövanden mot brottslighet, som inte faller under 

artikel 5.1 f som en del av utlänningskontrollen, inte är tillåtet enligt konventionen. Ett 

sannolikhetsförvar på grund av risk för brottslig verksamhet tycks däremot inte falla in 

under artikel 5.1 f första ledet som ett tillåtet frihetsberövande och är därför 

konventionsstridigt. 

  Utifrån den utredning som ovan har gjort av de materiella förutsättningarna för en 

lagregel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är utlänningslagens regel 

till stora delar oförenlig med överordnade regelverk. Vid en konkret lagprövning enligt 

regeringsformen kan således den svenska rättstillämparen avstå från att tillämpa 

lagregeln.152 De EU-rättsliga reglerna har den svenska rättstillämparen vidare, enligt 

EU-domstolen, en skyldighet att ge full effekt, vilket medför en skyldighet att underlåta 

att tillämpa utlänningslagens regel i de delar den är oförenlig med EU-rätt. 153  I 

förhållande till Europakonventionen har den svenska lagstiftaren uttalat att den svenska 

rättstillämparen ska undvika normkonflikter genom att företa en fördragskonform 

tolkning.154 Det är enligt min mening olämpligt att en lagregel som vid en tillämpning i 

enlighet med lagstiftarens intentioner leder till ett materiellt felaktigt utfall kvarstår. I 

vilka avseenden utlänningslagens lagregel är otillämpbar är därför enligt min mening en 

frågeställning som är nödvändig för den svenska lagstiftaren att ta ställning till. 

 De europarättsliga regelverken och dess praxis är emellertid i vissa delar 

oförenliga med varandra. Trots att artikel 5 EKMR är tillämplig i båda regelverken 

tycks ett sannolikhetsförvar på grund av risk för brottslig verksamhet vara oförenligt 

med Europakonventionen men förenligt med EU-rättsliga regler. Det omvända gäller 

för de flesta fall av verkställighetsförvar på grund av risk för brottslig verksamhet. Det 

kan därför framstå som svårbedömt hur de europeiska domstolarna skulle bedöma den 

svenska lagregeln om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet i olika avseenden. 

 Det kan även i detta sammanhang ifrågasättas om uttalanden i domar från EU- 

och Europadomstolen ska tolkas som generella rättsregler eller som tillfälliga beslut. 

Visserligen har, som har framhållits i doktrinen, båda domstolarna en uttalad ambition 

om att bygga upp en enhetlig praxis, men varken EU-domstolen eller Europadomstolen 

                                                
152 Se 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF. 
153 Se mål 106/77, Simmenthal II. 
154 Prop. 1993/94:117 s. 37. 
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är formellt bundna av sina egna avgöranden.155 Det måste därför anses svårt för den 

svenska lagstiftaren att bilda sig en uppfattning av gällande rätt på området. I nästa 

avsnitt kommer jag därför vidare behandla uppsatsens frågeställning genom att utreda 

vilka rättsliga principer som aktualiseras och de skäl som motiverar ett beaktande av 

dessa principer. 

  

                                                
155 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 183 f och Cameron, An introduction to the European 
Convention on Human Rights, s. 65. 
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4 Principiella överväganden om preventivt förvar 
Detta avsnitt avser behandla vilka rättsliga principer som bör beaktas vid en analys av 

de materiella förutsättningarna för att i lag stadga om förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet. Avsnittet inleds med att jag definierar institutet. Sedan följer en 

analys av de rättsstatliga och förvaltningsrättsliga principer som gör sig gällande, och 

hur dessa bör förstås utifrån definitionen av institutet. Denna analys utmynnar i en 

diskussion om straffrättsliga principer bör beaktas för att på ett fullgott sätt besvara 

uppsatsens frågeställning, samt slutligen hur lagstiftaren bör agera utifrån straffrättsliga 

överväganden. 

4.1 En definition av institutet 
Utifrån ordalydelsen ”annars finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet 

i Sverige” i 10 kap. 1 § 3 st. UtlL kan slutsatser om institutets ändamål dras. Att det är 

fråga om en riskbedömning innebär att det är en framåtsyftande prognosbedömning som 

utförs. Det är risk för brottslig verksamhet som bedöms. Att på denna grund 

frihetsberöva en enskild måste därför anses innebära att ändamålet med åtgärden är att 

förhindra brottslighet.156 

 Att bedömningen utgörs av en riskbedömning av framtida brottslighet, och inte en 

bedömning baserad på ett begånget brott, innebär att frihetsberövandet varken kan ses 

som ett straff eller en annan påföljd eller som rättsverkan av brott, och det är således 

inte fråga om en straffrättslig sanktion. 157  Mot bakgrund av att det är 

förvaltningsmyndigheterna Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Migrationsverket 

som kan besluta om förvar kan det istället konstateras att institutet innebär ett 

administrativt frihetsberövande. 

 Begreppet tvångsmedel har i doktrinen ansetts sakna en enhetlig definition.158 I 

SOU 1995:47 uttalades att ett tvångsmedel utgörs av ett direkt ingripande mot en 

enskild eller dennes egendom som medför ett intrång i den enskildes rättsfär, om det 

sker som ett led i myndighetsutövning och i syfte att åstadkomma ett konkret resultat.159 

Utifrån denna definition kan ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet anses 

utgöra ett tvångsmedel eftersom det beslutas i syfte att förhindra brott, innebär en 

                                                
156 Att det är fråga om ett frihetsberövande har behandlats ovan under avsnitt 1.4.3. 
157 Se 1 kap. 1-3 och 8 §§ BrB samt Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 16.  
158 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 285. 
159 SOU 1995:47 s. 137 f. 
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påtaglig inskränkning av utlänningens personliga frihet och sker som en del av statens 

maktbefogenheter.  

 Institutet kan inte anses vara ett straffprocessuellt tvångsmedel eller på annat sätt 

anses avse säkra en utredning av ett begånget brott eller genomförandet av en rättegång. 

Häktning på grund av recidivfara har emellertid vissa likheter med ett förvar på grund 

av risk för brottslig verksamhet då båda företas för att förhindra framtida brottslighet. 

Som framgick ovan under avsnitten 2.3.3.2 och 2.3.4.1 är emellertid förvar på grund av 

risk för brottslig verksamhet inte tillämpligt i den brottsbeivrande verksamheten. Förvar 

på grund av risk för brottslig verksamhet befinner sig således i tiden före eller efter det 

straffprocessuella förfarandet eftersom det straffprocessuella regelverket har företräde 

om grund för båda föreligger. 

 Det är således fråga om ett förvaltningsrättsligt institut. En stor andel av de 

förvaltningsrättsliga frihetsberövandena finns stadgade i sociala skyddslagstiftningar. 

Dessa lagar har emellertid tillkommit i syftet att ge den frihetsberövade stöd och 

vård. 160  Eftersom förvar på grund av risk för brottslig verksamhet har ett 

brottsförebyggande syfte särskiljer sig således institutet från de socialrättsliga 

frihetsberövandena i detta avseende.   

 Enligt min mening kan ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet 

närmast liknas vid ett omhändertagande enligt 13 § polislagen (1984:387) (PolisL) på 

grund av att en enskild stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen 

eller för att avvärja brott. Enligt lagstiftaren ska emellertid ett sådant omhändertagande, 

på grund av att det som längst får pågå i sex timmar, inte ses som ett frihetsberövande 

utan som en inskränkning av rörelsefriheten. 161  Oavsett om man anser att ett 

omhändertagande enligt polislagen är ett frihetsberövande eller en inskränkning av 

rörelsefriheten kan det konstateras att ett förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet inte är av samma tillfälliga karaktär och därmed utgör en mer ingripande 

åtgärd. 

 Jag har ovan konstaterat att förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är 

hemmahörande inom förvaltningsrätten. Lagstiftaren har placerat institutet i 

utlänningslagen och har uttalat att det är nödvändigt för ett upprätthållande av 

utlänningskontrollen. Mot bakgrund av att institutet innebär ett ingripande på grund av 

                                                
160 Se bl.a. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1991:1128) om psykiatrisk 
tvångsvård, samt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 
161 Prop. 1996/97:175 s. 41. 
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risk för brottslig verksamhet har jag dock definierat det som ett frihetsberövande med 

ändamålet att förhindra brott. Omständigheterna att institutet har placerats i 

utlänningslagen menar jag inte tillför något i sak. Däremot är omständigheten att 

tvångsmedlet riktar sig emot utlänningar av särskilt intresse för den principiella analys 

som nu följer.  

4.2 Rättsstatliga och förvaltningsrättsliga principer 
Enligt Frändberg är själva kärnan i en rättsstat att staten uppställer gränser för sitt eget 

maktutövande genom att enskilda åtnjuter ett rättsligt skydd gentemot kränkningar. De 

kränkningar som han menar att enskilda bör skyddas mot är de kvalificerade 

kränkningarna.  

 För att åstadkomma detta menar Frändberg att rättsstaten bör vila på fyra 

grundvärden. Det första av dessa grundvärden innebär att rättslikhet ska råda, dess 

motsats menar han sker då vissa enskilda diskrimineras genom att de t.ex. inte 

tillerkänns de rättigheter som majoriteten åtnjuter eller drabbas av straff som saknar 

stöd i lag. Det andra är rättssäkerhet vilket innebär att statens maktutövande inte ska ske 

godtyckligt utan istället präglas av förutsebarhet. En rättstrygghet ska vidare råda vilket 

innebär att enskilda inte ska drabbas av statligt utövat våld. Till detta tredje krav hänför 

Frändberg sådana åtgärder såsom tortyr men även administrativa frihetsberövanden på 

obestämd tid. Till rättstrygghet brukar även skydd mot att utsättas för brott räknas 

medan en misstänkt lagöverträdare ska ha rättssäkerhet. Slutligen ska rättstillgänglighet 

råda vilket innebär att den enskilda ska ha tillgång till opartiska organ som överprövar 

beslut vid statlig maktutövning och avgör tvister.162 

 Utifrån dessa rättsstatliga värden anser jag att man kan hänföra fem stycken 

principer som är av relevans vid en analys av institutet förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet. Dessa principer är legalitets-, ändamåls-, behovs-, och 

proportionalitetsprincipen samt förbudet mot diskriminering. 163  Det saknas ett 

konstitutionellt stöd i regeringsformen för att dessa principer ska beaktas vid stadgandet 

av en lag om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. I europarätten har 

principerna getts ett varierande genomslag. Principerna giltighet på detta område 

hänförs således istället till att de är rättsliga principer vars normativa värde grundas på 

de skäl som ligger till grund för dem.  

                                                
162 Frändberg, Rättsstaten – rätt, politik och moral, s. 24 ff. 
163 Dessa principer brukar även tillämpas vid begränsningen av relativa rättigheter, se SOU 1995:47 
s. 323, Derlén m.fl., Konstitutionell rätt, s. 280 f och Bring & Diesen, Förundersökning, s. 275 f. 
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 Detta hindrar inte att jag är medveten om att analysen handlar om utlänningar som 

saknar en rätt att vistas i landet. Man skulle kunna argumentera för att det större 

omsluter det mindre men det är inte den diskussionen som jag för här. 

4.2.1 Legalitetsprincipen  
Legalitetsprincipen innebär i grunden att ett krav på att den statliga maktutövningen bör 

vara normbunden, jämfört med dess motsats att godtycklighet råder. Sterzel hävdar att 

det saknas en etablerad förvaltningsrättslig legalitetsprincip utöver den som kan 

härledas ur regeringsformen, vilket innebär att den förvaltningsrättsliga principen i sig 

endast innefattar ett lex scripta-krav. 164  Den straffrättsliga legalitetsprincipen anses 

emellertid i doktrinen ha fyra stycken beståndsdelar. Förutom ett lex scripta-krav 

uppställs även ett lex certa-krav, ett retroaktivitetsförbud och ett analogiförbud till 

nackdel för en brottsmisstänkt person. I doktrinen tycks det råda en enighet om att 

samtliga dessa krav bör beaktas av lagstiftaren.165 Som har framgått ovan under avsnitt 

2.4 har jag kritiserat utlänningslagens lagregel om förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet för dess vaga utformning. Vilken giltighet legalitetsprincipens lex certa-

krav bör anses äga är därför enligt min mening av särskilt intresse. 

 Boucht har påpekat att skälet till att legalitetsprincipen har en varierande innebörd 

i de olika rättsområdena kan förklaras med att dess funktion är av en varierande 

angelägenhet på olika rättsområden.166 Han förespråkar att man genom en funktionell 

analys av rättsfrågans karaktär utröner den giltighet som legalitetsprincipen bör äga. I 

denna analys anser han att man bör beakta dels det syfte som lagregeln har, dels de 

konsekvenser som en tillämpning av lagregeln får. Ju mer ingripande tillämpningen av 

regeln är för den enskilde i fråga om begränsningar av dennes fri- och rättigheter, desto 

högre krav bör enligt honom uppställas på lagregeln ifråga om precision och 

förutsebarhet.167 Bouchts argumentation om att ju mer ingripande en åtgärd är desto 

strängare kvalitativa krav bör uppställas på lagregeln anser jag är mycket välgrundad, 

inte minst utifrån rättsstatliga krav.  

 Ekelöf m.fl. har uttalat att tvångsmedlet häktning är det tveklöst mest ingripande 

straffprocessuella tvångsmedlet som staten har till sitt förfogande genom att de flesta av 

den enskildes fri- och rättigheter begränsas genom frihetsberövandet. Det finns i denna 

                                                
164 Sterzel, Offentligrättsliga principer, s. 78, 81 och 94. 
165 Se Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 94 jämfört med Asp, EU & Straffrätten, s. 268 ff och 
Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 78. 
166 Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 51. 
167 A.a. s. 55 f.  
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mening stora likheter mellan institutet och straffet fängelse. 168 Detsamma får anses 

gälla för tvångsmedlet förvar på grund av risk för brottslig verksamhet, som i dess 

ingripande karaktär inte skiljer sig från institutet häktning.169  

 Enligt Jareborg består straffrättens själva kärna av att genom kriminalisering 

verka handlingsdirigerande.170 Vad som motiverar legalitetsprincipens strikta karaktär 

inom rättsområdet är enligt honom att ingripanden principiellt sett inte sker utifrån 

personliga eller samhälleliga behov utan till följd av ett intresse av att genom straffhot 

påverka enskildas beteende.171  En annan form av social kontroll är enligt Jareborg 

neutralisering av farliga personer genom inlåsning.172 Ett förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet är enligt min mening hänförligt till den senare kategorin. Syftet 

med ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är således enligt detta synsätt 

motsvarande det som vid ett straffrättsligt ingripande, skillnaden är emellertid att 

frihetsberövandet inte utgör ett förverkligande av ett på förhand stadgat straffhot. 

Utifrån denna jämförelse kan det enligt min mening konstateras att legalitetsprincipens 

lex certa-krav bör äga tillämplighet vid stadgandet av en lagregel om förvar på grund av 

risk för brottslig verksamhet.  

 Asp framhåller att lex certa-kravet inom straffrätten ska förstås som att en lagregel 

inte får vara så vag att enskilda inte kan förutse dess innebörd. Han menar emellertid att 

det finns naturliga gränser för hur strängt detta krav kan upprätthållas. Obestämda 

rekvisit menar han i en viss utsträckning måste tillåtas just för att det är oundvikligt, 

bl.a. mot bakgrund av att tillämpningen av rekvisiten förutsätter att en bedömning 

företas. Ett sätt att bedöma om lex certa-kravet efterlevs är enligt honom att göra en 

bedömning av om det finns ett mindre obestämt alternativt som lagregeln hade kunnat 

utformas på.173 

 För att åstadkomma en bättre efterlevnad av lex certa-principen anser jag att de 

uttalanden som har gjorts i förarbetena om att förvar endast bör tillämpas när det är 

absolut nödvändigt, samt att den befarade brottsligheten ska utgöras av en brottslighet 

av någon betydelse bör stadgas i lagtext. Boucht har framhållit att då förutsebarhet 

eftersträvas tillgodoses inte detta i samma utsträckning genom uttalanden i förarbetena 
                                                
168 Ekelöf m.fl., Rättegång: Tredje häftet, s. 51. 
169 En stor andel av de förvarstagna placeras även i häkte. Av statistik som framtogs år 2011 uppskattades 
att 20 till 25 % av de som togs i förvar placerades i kriminalvårdsanstalt, häkte eller arrest, se 
SOU 2011:17 s. 310. 
170 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 327 f. 
171 A.a. s. 336. 
172 A.a. s. 323 f. 
173 Asp, EU & Straffrätten, s. 270 f. 
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som genom stadganden i lagtext, eftersom förarbetena kan vara båda svårtillgängliga 

och motsägelsefulla.174 Jag är enig med honom och anser att denna typ av begränsande 

uttalanden, om en annars vag lagregel, med nödvändighet bör komma till uttryck i 

lagtexten. Vidare bör det klart framgå att grunden förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet, i enlighet med EU-domstolens krav, inte får kumuleras med andra grunder. 

Slutligen anser jag att det även bör stadgas att det endast är hänsyn till allmän ordning 

och säkerhet som kan utgöra grund för förvar i de fall som EU-rätten stadgar detta.  

 Att det i enlighet med det test som Asp framhåller finns ett mindre obestämt 

alternativt sätt som lagregeln hade kunnat utformas på kan konstateras. Av framförallt 

rättsstatliga skäl anser jag därför att tunga argument talar för att lex certa-principen bör 

beaktas av lagstiftaren vid utformandet av en lagregel om förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet.  

4.2.2 Ändamålsprincipen  
I SOU 1984:54 uttalades att en grundsats för all tvångsmedelsanvändning är att ett 

kvalitetskrav uppställs på lagens utformning genom att det klart ska framgå vilket 

ändamål som tvångsmedlet har. 175  Det har även i doktrinen påtalats att 

ändamålsprincipen bör beaktas vid stiftandet av all lag om tvångsmedel.176   

 Vilken giltighet ändamålsprincipens ska äga i förhållande till lagregeln om förvar 

på grund av risk för brottslig verksamhet har fått en stor praktisk innebörd för institutets 

tillämpningsområde. Europadomstolen underlåter att beakta ändamålsprincipen i sin 

praxis om verkställighetsförvar. Därigenom skapas en undantagssituation inom 

utlänningskontrollen genom att ett frihetsberövande för vilket ändamål som helst är 

tillämpbart så länge ett verkställighetsarbete uppfyller de i Europadomstolens praxis 

uttalade kraven. 

 Att underlåta att beakta ändamålsprincipen på det sätt som Europadomstolen gör 

innebär att det skapas en betydande handlingsfrihet för de rättstillämpande 

myndigheterna och en betydande rättsotrygghet för den personkrets av utlänningar som 

lagregeln är tillämplig på. Detta är särskilt allvarligt mot bakgrund av den ingripande 

karaktär som ett förvar har. Genom att underlåta att uttala åtgärdens ändamål i 

rättsregeln och upprätthålla det vid rättstillämpningen kan ändamålets legitimitet inte 

bedömas, varken generellt eller i det enskilda fallet, och proportionalitetsavvägningar 
                                                
174 Boucht, Polisiär våldsanvändning, s. 51. 
175 SOU 1984:54 s. 45 f och 76. 
176 Bylund, Tvångsmedel: I, s. 57 samt Bring & Diesen, Förundersökning, s. 275. Se även 
SOU 1995:47 s. 323. 
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blir varken möjliga att utföra eller att överpröva. Det godtycke som råder i den statliga 

maktutövningen för det fall att ändamålsprincipen inte respekteras vid frihetsberövande 

åtgärder menar jag därför är så pass allvarligt att det utgör ett kringgående av de mest 

fundamentala rättsstatliga kraven.  

4.2.3 Behovs- och proportionalitetsprincipen 
I SOU 1984:54 uttalades även att behovs- och proportionalitetsprincipen ska anses 

gällande som sedvanerättsligt utformade grundläggande principer för all tvångsmedels-

användning oavsett åtgärdens syfte.177 Att dessa principer ska anses vara grundläggande 

vid tvångsmedelsanvändningen bekräftas även i doktrinen.178  

 Helmius sammanför behovs- och proportionalitetsprincipen till ett enhetligt 

begrepp som hon kallar proportionalitetsprincipen. Den bedömning som enligt henne 

ska företas enligt principen består av tre steg. Det första steget innebär en bedömning av 

om åtgärden är nödvändig för att förverkliga dess syfte. Enligt det andra steget ska det 

bedömas om åtgärden står i rimlig proportion till vikten av det eftersträvade ändamålet. 

Slutligen ska den åtgärd som innebär det lindrigaste ingreppet väljas.179 

 Den bedömning som görs enligt proportionalitetsprincipen innebär således en 

intresseavvägning mellan mål och medel. Vid ett förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet är det eftersträvade ändamålet att förhindra brott. Lagregeln avgränsas 

emellertid inte till brott av ett visst slag utan det ska endast röra sig om en brottslighet 

av någon betydelse. För den enskilde innebär tvångsmedlet förvar ett långtgående 

ingripande i dennes fri- och rättigheter och det finns stora likheter med åtgärderna 

häktning och fängelse.  

 Om en proportionalitetsavvägning företas i förhållande till ändamålet att förhindra 

alla brott får det anses uppenbart att åtgärden inte står i rimlig proportion till det 

eftersträvade ändamålet. Avvägningen kan emellertid bli en annan om man avgränsar 

lagregelns tillämpningsområde till att endast avse grövre brott. Om lagregeln t.ex. 

stadgar att förvar får tillämpas på grund av risk för brott mot Sveriges säkerhet kan det 

anses nödvändigt att enskilda tas i förvar för att uppnå ändamålet. Frihetsberövandet 

kan vidare anses stå i rimlig proportion till ett förhindrande av dessa brott och det kan 

anses att det saknas lindrigare alternativa åtgärder för att uppnå ändamålet. 

                                                
177 SOU 1984:54 s. 77 f. 
178 Helmius, Offentligrättsliga principer, s. 150 ff och Bring & Diesen, Förundersökning, s. 275 f. 
179 Helmius, Offentligrättsliga principer, s. 137. 
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 Proportionalitetsprincipen är således relativ till den vikt som tillmäts det 

eftersträvade ändamålet. Det ges ett stort utrymme för en skönsmässig bedömning vid 

ett beaktande av principen och den lämnar ett stort utrymme för godtycklighet. 

Principens värde anser jag emellertid ligger i att lagstiftaren då bör motivera de skäl 

som ligger till grund för en åtgärd och gör den proportionerlig. Detta skapar även en 

mer förutsebar rättstillämpning genom att rättstillämparen därigenom även ges 

vägledning i hur proportionalitetsbedömningen avses företas vid rättstillämpningen. 

Trots proportionalitetsprincipens stora inneboende begränsningar måste emellertid dess 

alternativ, att lagstiftaren inte bör beakta proportionalitetsprincipen vid stiftandet av 

rättighetsbegränsande lag, göra rättighetsskyddet verkningslöst och den statliga 

maktutövningen gränslös.  

4.2.4 Förbud mot diskriminering  
Enligt Frändberg är förbudet mot diskriminerings ett av rättsstatens grundvärden. 

Utlänningslagens regel om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är varken 

diskriminerande enligt regeringsformens eller Europakonventionens mening. Inom EU-

rätten kan regeln endast anses vara diskriminerande då unionsmedborgare tas i förvar. 

 Förbudet mot diskriminering har i doktrinen framhävts syfta till att skydda 

minoriteter mot osakliga missgynnanden från majoriteten.180 Boeles m.fl. förespråkar att 

man synar reglerna om utlänningskontroll utifrån principen om diskrimineringsförbud 

genom att åtgärder som missgynnar utlänningar ska vara lämpliga och på ett 

proportionerligt sätt syfta till att uppnå ändamålet om utlänningskontroll.181  

 Huruvida förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är diskriminerande bör 

bedömas utifrån dess ändamål om att förhindra brottslig verksamhet. Europadomstolen 

fann i A m.fl. mot Förenade kungariket att det preventiva frihetsberövandet mot 

terrorism var diskriminerande, det efter att åtgärden först hade konstateras inte kunna 

hänföras till artikel 5.1 f EKMR samt att det förelåg ett allmänt nödläge enligt 

artikel 15 EKMR. Särskilt påtalade Europadomstolen att det inte finns någon 

betydelsefull skillnad mellan de negativa konsekvenser som ett preventivt 

frihetsberövande kan ha för en medborgare jämfört med de som är skyddsbehövande 

och därför inte kan lämna konventionsstaten.  

 Jag har svårt att se varför ett frihetsberövade inte alltid drabbar den enskilde på 

samma sätt, oavsett om denne har de nödvändiga tillstånden för att vistas i Sverige eller 
                                                
180 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt, s. 415. 
181 Boeles m.fl., European migration law, s. 19 f. 
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inte. Bedömningen av om en lagregel om förvar är diskriminerande bör därför ta sikte 

på om ändamålet att frihetsberöva utlänningar på grund av risk för brottslighet utgör ett 

sakligt missgynnande. För att kunna säga att ett sådant missgynnande är sakligt behöver 

man enligt min mening finna, precis som Europadomstolen resonerade i A m.fl. mot 

Förenade kungariket, dels att det finns ett verkligt och allvarligt hot, dels att utlänningar 

utgör detta hot och inte både medborgare och utlänningar. 

4.3 Bör straffrättsliga principer beaktas? 
Som ovan har framgått talar starka rättssäkerhetsskäl för att legalitetsprincipens lex 

certa-krav, ändamålsprincipen, behovs- och proportionalitetsprincipen samt förbudet 

mot diskriminering bör beaktas betydligt mer vid stiftandet av en lag om förvar på 

grund av risk för brottslig verksamhet.  

 Legalitetsprincipens lex certa-krav innebär emellertid endast att lagtexten ska vara 

klart och tydligt utformad och ändamålsprincipen uppställer endast ett krav på att 

ändamålet ska stadgas. Förbudet mot diskriminering på grund av medborgarskap har 

dels en låg konstitutionell status genom att detta uttryckligen undantagits från 

regeringsformens regelverk samt en tydligt underordnad status i de europarättsliga 

regelverken. Dels är detta krav beroende av att utfallet i en bedömning av vad som är ett 

osakligt missgynnande. Även proportionalitetsprincipen har sina begränsningar genom 

att den är relativ och således beroende av hur högt intresset om ett preventivt 

frihetsberövande värderas.  

 Trots ett beaktande av dessa principer kan således denna ordning anses 

otillfredsställande. Som har framgått ovan finns det vissa gemensamma nämnare mellan 

ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet och straffrättsliga åtgärder. Dels kan 

institutet förvar anses inte bara ha stora likheter med tvångsmedlet häktning utan även 

med påföljden fängelse. Dels är åtgärderna förvar och fängelse, såsom Jareborg har 

framhållit, två olika former av formell social kontroll i syfte att förmå enskilda att avstå 

från oönskade handlingar. Frågan är emellertid vilken giltighet straffrättsliga 

övervägandena kan äga vid en analys av de materiella förutsättningarna för en lagregel 

om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. 

 Säkerhetsåtgärder kallar Agge de frihetsberövanden som karaktäriseras av att 

vissa särskilda indikationer ska föreligga som främst tar sikte på den enskildes person. 

Till denna kategori hänför han bl.a. villkorlig frigivning och de avskaffade påföljderna 

internering och förvaring. Förvar på grund av risk för brottslig verksamhet enligt 
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utlänningslagen kan således konstateras ha betydande gemensamma nämnare med dessa 

institut och skulle därför även kunna hänföras till denna kategori. Dessa skyddsåtgärder 

ska emellertid enligt Agge särskiljas från straffen på grund av att de inte är knutna till 

brotten.182 Asp ifrågasätter de konsekvenser som Agges angreppssätt ger upphov till då 

det enligt Asp innebär att de mest obestämda ingripandena hänförs till förvaltningsrätten 

och därmed undandras straffrättens rättssäkerhetsgarantier.183  

 Bland annat Warnling-Nerep har diskuterat hur institutet sanktionsavgifter ska 

anses förhålla sig till straffrätten. Hon menar att om institutet sanktionsavgift ska 

accepteras bör de lägre rättssäkerhetsgarantier som då råder endast tillåtas när det är 

absolut nödvändigt för att uppnå de eftersträvade ändamålen.184  Detta synsätt tycks 

således innebära att ett undantag från, eller kringgående av, de straffrättsliga 

rättssäkerhetsgarantierna kan ske under förutsättning att det råder särskilt starka skäl för 

detta. Häri kan ett proportionalitetsresonemang konstateras och hon tycks således 

acceptera att institutet hanteras som ett förvaltningsrättsligt sådant, men att detta endast 

bör ske i absoluta undantagsfall. 

 Asp har istället en funktionell syn på frågan om vad som ska anses vara hänförligt 

till straffrätten. Enligt honom har det straffrättsliga rättsområdet avgränsats med syftet 

att särskilda rättssäkerhetsgarantier i vissa fall är befogade. Dessa särskilda 

rättssäkerhetsgarantier finns enligt honom inom straffrätten av två skäl. Dels på grund 

av den stränga karaktär som ingreppet straff har i den enskildes liv, dels på grund av att 

straffet är renodlat repressivt genom att dess enda syfte är att skapa obehag hos den 

enskilde. Asp framhäver även vikten av att dessa särskilda rättssäkerhetsgarantier inte är 

beroende av vad som anses hänförligt till straffrätten eller vad lagstiftaren har 

klassificerat som ett straff. 185  Asp argumenterar således för att en korrelation ska 

föreligga mellan hur ingripande åtgärden är för den enskilde och de 

rättssäkerhetsgarantier som ska upprätthållas. Detta synsätt känns igen från 

europarättsliga sammanhang. 

 Jag anser att starka skäl talar för Asps synsätt. Ett förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet är visserligen inte knutet till brottet som en rättsföljd av detta. 

Däremot har åtgärdens mycket ingripande karaktär betydande likheter med straffet 

fängelse och det straffprocessuella tvångsmedlet häktning. Ett av de kriterier som Asp 
                                                
182 Agge, Straffrättens allmänna del, s. 182 f.  
183 Asp, EG:s sanktionsrätt, s. 307. 
184 Warnling-Nerep, Sanktionsavgifter: särskilt vid olovligt byggande, s. 79. 
185 Asp, EG:s sanktionsrätt, s. 358 ff.  
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har uppställt som motiverar de särskilda rättssäkerhetsgarantierna inom straffrätten är 

dock att straffet är repressivt. Ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet är 

istället en preventiv åtgärd. Mot bakgrund av att åtgärden just är preventiv, samt dess 

ingripande karaktär, menar jag emellertid att mycket starka skäl talar för att 

straffrättsliga principiella överväganden bör äga giltighet vid förvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet. 

4.4 Straffrättsliga principer 
Nedanstående analys kommer att behandla straffrättsliga principiella överväganden om 

förvar som en preventiv åtgärd mot brottslighet. Framställningen tar sin utgångspunkt i 

instituten brott och straff och de rättsprinciper som de vilar på. Därefter behandlas 

förvar som en preventiv åtgärd mot brottslighet utifrån straffrättsliga överväganden. 

Analysen behandlar dels frågan om rättssäkerhet, dels frågan om effektivitet.  

4.4.1 Brott och straff 
Dagens straffrätt bygger enligt 1 kap. 1 och 3 §§ BrB på att vissa oönskade gärnings-

typer stadgas som brott genom att de beläggs med straff. Denna kriminalisering utgör 

enligt Jareborg straffrättens kärna och dess syfte är att verka allmänpreventivt genom att 

människor ska avskräckas från att begå oönskade handlingar. Tillämpningen av straffet 

fängelse förutsätter denna kriminalisering och utgör således ett förverkligande av ett på 

förhand publicerat hot.186 

 Konformitets- och skuldprincipen uttrycker enligt Jareborg att straff endast ska 

drabba den som har kunnat rätta sig efter lagen samt att dennes straffrättsliga ansvar ska 

begränsas till dennes skuld. 187  Vid utdömandet av en påföljd ska vidare 

proportionalitetsprincipen vara vägledande genom att det enligt Hirsch ska föreligga en 

relativ proportionalitet mellan det straff som utdöms respektive hur klandervärd den 

begångna gärningen är utifrån dess skadlighet och gärningsmannens skuld.188 Se även 

29 kap. 1 § BrB om proportionalitet. 

 Ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet saknar anknytning till en 

begången gärning, i vart fall på så sätt att det utgör ett straff. Den enskildes förmåga och 

att förutse när denne kan bli föremål för ett frihetsberövande, samt dennes möjlighet att 

själv genom egna val tillgodose att så inte blir fallet är därmed begränsade. Jareborg har 

uttryckt att ett straffrättsligt ingripande inte ska drabba den enskilde såsom en olycka 

                                                
186 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 323 ff. 
187 A.a. s. 336 ff. 
188 Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 69 ff. 
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gör.189 Ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet kan emellertid anses ha en 

sådan karaktär och utgör således ett betydande avsteg från principerna om straff. I nästa 

avsnitt kommer jag därför att behandla vilka överväganden som då gör sig gällande.  

4.4.2 Ett preventivt förvar enligt svensk straffrätt 

4.4.2.1 Frågan om effektivitet 
En ökad effektivitet kan framhållas som skäl för ett lägre krav på rättssäkerhet. Det kan 

åstadkommas genom att färre brott totalt begås i samhället, att fler personer blir dömda 

eller en minskad samhällskostnad för brottsutredningar och lagföring. 

 Institutet förvar på grund av risk för brottslig verksamhet har till ändamål att 

förhindra brottslighet. De lägre rättssäkerhetsgarantier som då råder skulle således 

kunna ge upphov till att brottslighet förhindrades på ett effektivare sätt. Avgörande är 

då emellertid att det är möjligt att förutse vem som kommer att begå brott. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering gjorde i en rapport från år 2005 en 

sammanställning av förutsättningarna för att, enligt empiriska studier, förutse återfall i 

brott i psykiatrin. För män kunde detta förutses med 70-75 % säkerhet, medan det för 

kvinnor inte hade varit möjligt. 190  I förhållande till beviskravet risk skulle denna 

statistik kunna tala för att bedömningarna av mäns brottsbenägenhet har en 

jämförelsevis god precision. Ett sådant påstående grundar sig emellertid inte på att en 

hög säkerhet upprätthålls i bedömningarna, utan att beviskravet risk i sig innefattar en 

viss osäkerhet.  

 Hirsch påpekar att preventiva frihetsberövanden inte i någon nämnvärd 

utsträckning kan påverka nivån av brottslighet i samhället och därmed nettorisken för 

att bli utsatt för brott. 191  Detta påstående anser jag kan grundas i rent logiska 

resonemang genom att det är en praktisk omöjlighet att så många personer 

frihetsberövas att detta faktiskt i sig har en effekt på den totala brottsligheten i Sverige 

över tid.  

 Utifrån individualpreventiva ändamål har Jareborg framhållit att ett lägre krav på 

rättssäkerhet skulle kunna leda till en högre effektivitet genom att fler döms. Detta i sin 

tur skulle kunna ge upphov till allmänprevention genom avskräckning. Jareborg påpekar 

emellertid att då rättssäkerheten sänks minskas även nivån av säkerhet på om det är en 

skyldig eller oskyldig person som döms i motsvarande mån. Att oskyldiga personer 

                                                
189 Jareborg, Straffrättens ansvarslära, s. 337. 
190 Statens beredning för medicinsk utvärdering november 2005 s. 48 och 61 f. 
191 Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 19. 
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döms menar han bl.a. kan skada förtroendet för rättsordningen.192 Detta resonemang är 

enligt min mening särskilt beaktansvärt på grund av att utlänningslagens förvarsregel är 

tillämplig på en utpekad snäv personkrets som därigenom, ännu mer än vi andra, 

riskerar att förlora förtroendet för rättsväsendet. 

 Slutligen skulle det kunna hävdas att effektivitetsvinster kan uppnås genom att 

samhällskostnaden för brottsutredningar och lagföring minskas. Säkerheten i 

prognosbedömningen varierar emellertid beroende på underlagets kvalitet och 

omfattande utredningar är i sig kostsamt, likväl som det är kostsamt att personer är 

frihetsberövade.  

4.4.2.2 Frågan om rättssäkerhet 
Rättssäkerhet kan utgöra ett medel för att uppnå olika ändamål. Nedan kommer 

rättviseskäl samt skäl som är hänförliga till ett begränsande av statens straffande makt 

att behandlas. 

 Borgeke & Heidenborg framhåller att rättviseskäl talar emot inkapacitering 

genom att prognosbedömningar är för osäkra.193  Skälet till att det utdömda straffet 

istället ska vara proportionerligt i förhållande till hur klandervärd den begångna 

gärningen är framhålls vanligen i doktrinen ha sin grund i rättvisekrav.194 Argumentet 

om rättvisa är attraktivt på grund av att en etiskt godtagbar straffrättsordning är 

önskvärd. Denna typ av resonemang är emellertid relativa till vår uppfattning om vad 

som är rättvist och har därför enligt min mening sina begränsningar i en diskussion om 

vilken straffordning vi bör ha. 

 En straffrätt som är inriktad på prevention riskerar enligt Asp att leda till att 

bedömningar av gärningar ersätts med uppsökande och bedömningar av gärningsmän. 

Asp anser att det i sin tur kan ge upphov till att majoriteten i samhället upplever ett 

behov av att skydda sig mot vissa farliga grupper vilket ytterligare förstärker den 

preventiva ordningen. 195  Dessa resonemang anser jag är av särskild relevans i 

förhållande till förvar på grund av risk för brottslig verksamhet eftersom institutet i sig 

redan pekar ut en grupp som föremål för åtgärden. Hirsch har även påtalat att sådana 

omständigheter som den enskildes levnadsförhållanden, arbetsförhållanden och 

                                                
192 Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, s. 88 ff. 
193 Borgeke & Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s. 34. 
194 Se bl.a. Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 16 f och Borgeke & Heidenborg, Att 
bestämma påföljd för brott, s. 38. 
195 Asp SvJT 2007 s. 79 f. 
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missbruk ofta läggs till grund för dessa bedömningar. 196  Utlänningar som saknar 

tillstånd att vistas i landet och därmed kanske inte heller lever under ordnade 

förhållanden riskerar därmed att vara särskilt utsatta vid bedömningen.   

 Enligt Asp är kravet på att straffet alltid ska knytas till en begången gärning vad 

som stadgar gränserna för statens straffande makt. Trots att individualpreventiva 

tankegångar om inkapacitering även kan tillmätas vikt vid en proportionalitets-

bedömning menar Asp emellertid att kravet på kopplingen till den begångna gärningen 

på ett betydelsefullt uppställer gränser. Allteftersom kravet på sambandet till en 

begången gärning utvattnas och prevention betonas, desto mer gränslös och godtycklig 

blir enligt Asp ordningen.197 

 Asp menar vidare att en straffrättslig ordning som finner sin legitimitet i 

effektivitetsöverväganden och därmed anses fylla en utpräglat problemlösande funktion 

är gränslös. Om det av effektivitetsskäl visar sig vara effektivt att utdöma en längre 

fängelsepåföljd för ett snatteribrott görs det. Om brottsligheten inte minskar ökas 

rättsordningens repressiva inslag.198  Om straff däremot är proportionella utifrån hur 

klandervärd den begångna gärningen är menar Hirsch att dess legitimitet inte grundas i 

en effektiv minskning av brottsligheten.199  

4.5 Bör lagstiftaren stifta en lag om preventivt förvar? 
Ett förvar på grund av risk för brottslig verksamhet har, som ovan har konstaterats, 

betydande likheter med straffet fängelse. Straffet fängelse vilar på principiella 

överväganden om straffhot genom kriminalisering och konformitets-, skuld- och 

proportionalitetsprincipen. För institutet förvar aktualiseras emellertid inte dessa 

principer.  

 Förutom värden som rättssäkerhet och rättvisa som ofta framhålls som skäl mot 

preventiva frihetsberövanden har jag därutöver även funnit att särskilda skäl talar emot 

en ordning med förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. Utlänningar som 

saknar tillstånd att vistas i Sverige är särskilt utsatta vid en bedömning som hänför sig 

till den enskildes person, istället för en gärning, på grund av att de ofta saknar ordnade 

levnadsförhållanden. Genom att de dessutom särskilt utpekas som en grupp som kan 

frihetsberövas med lägre rättssäkerhetsgarantier riskerar det även att skada dessas 

förtroende för rättsordningen. Detta sker samtidigt som konfliktlinjer riskerar att öka i 
                                                
196 Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 103. 
197 Asp SvJT 2007 s. 78 f.  
198 A.a. s. 77 f. 
199 Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, s. 102 f. 
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samhället då en viss grupp pekas ut som farlig, vilket kan skapa ett upplevt behov av än 

mer långtgående befogenheter. Effektivitetsövervägandena i sig ger dessutom upphov 

till ett gränslöst förhållningssätt. Mot denna bakgrund anser jag därför att starka skäl 

talar för att de grundläggande principer som omgärdar straffet fängelse inte ska frångås i 

detta fall och att risk för brottslig verksamhet därför inte bör anges i utlänningslagen 

som en grund för förvar.   
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5 En ny lagstiftning 
Avslutningsvis kommer nu uppsatsens slutsatser att sammanfattas. Precis som vid 

framställningen i övrigt kommer detta att delas upp dels i ett besvarande av frågan om 

lagstiftaren kan ange risk för brottslig verksamhet som en grund för förvar i 

utlänningslagen, dels om lagstiftaren bör göra detta. 

 Dagens lagregel i utlänningslagen, dess förarbeten samt praxis från den svenska 

rättstillämparen ger uttryck för en delvis annan ordning än den som utifrån de 

europarättsliga regelverken gäller i svensk rätt. Med anledning av EU-domstolens praxis 

avseende återvändandedirektivet kan ett verkställighetsförvar på grund av risk för 

brottslig verksamhet endast ske om utlänningen har utvisats på grund av brott. 

Unionsmedborgare tycks vidare kunna tas i förvar men detta endast med hänsyn till 

allmän ordning och säkerhet. Ett sannolikhetsförvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet kan emellertid med anledning av Europadomstolens praxis som rör 

artikel 5.1 f EKMR inte ske.  

 Det innebär att en EU-medborgare kan tas i verkställighetsförvar med hänsyn till 

allmän ordning och säkerhet och en utlänning som har utvisats på grund av brott kan tas 

i förvar på grund av risk för brottslig verksamhet. Dessa frihetsberövanden är emellertid 

endast tillåtna om avlägsnandearbetet är pågående, det bedrivs med rimliga 

ansträngningar och det finns en verklig möjlighet att verkställa avlägsnandebeslutet. Om 

verkställighetsarbetet inte uppfyller dessa krav är det enligt Europadomstolen fråga om 

ett preventivt frihetsberövande mot brottslighet vilket inte är tillåtet. 

 För ett besvarande av frågan om lagstiftaren bör ange risk för brottslig verksamhet 

som en grund för förvar är det av avgörande betydelse om både förvaltningsrättsliga och 

straffrättsliga principer bör beaktas, eller om endast förvaltningsrättsliga principer bör 

det. Med anledning av ett förvars ingripande karaktär, samt att det företas som en 

preventiv åtgärd mot brottslighet, anser jag att straffrättsliga principiella överväganden 

bör äga giltighet vid institutets utformande. Institutet förvar har betydande likheter med 

straffet fängelse och de straffrättsliga principiella överväganden som ligger till grund för 

detta institut bör därför även beaktas för institutet förvar. Lagstiftaren bör därför inte 

ange risk för brottslig verksamhet som grund för förvar.  

 För det fall att straffrättsliga principiella överväganden inte beaktas har jag funnit 

att starka rättssäkerhetsskäl talar för att legalitetsprincipens lex certa-krav, 

ändamålsprincipen, behovs- och proportionalitetsprincipen samt förbudet mot 
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diskriminering bör beaktas vid lagregelns utformning. Särskilt bör vikten av att 

lagtexten ska vara klart och tydligt formulerad beaktas. Uttalandet i förarbetena om att 

förvar endast bör tillämpas när det är absolut nödvändigt bör anges i lag. Ett sådant 

stadgande skulle även kunna bidra till att rättstillämparen i högre utsträckning 

motiverade sina beslut genom behovs- och proportionalitetsavvägningar. Det bör även 

klargöras att grunden risk för brottslig verksamhet inte får kumuleras med andra 

grunder i enlighet med EU-domstolens uttalanden. Slutligen anser jag att det bör framgå 

av lagtexten i vilka avseenden som europarätten utesluter eller begränsar möjligheten att 

tillämpa lagregeln om förvar på grund av risk för brottslig verksamhet.  
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