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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Under hösten 2015 anlände fler asylsökande människor till Sverige än någonsin förut.1 

Många av de asylsökande reste in i landet via Danmark och flest asylansökningar 

lämnades in i Malmö.2 I syfte att få kontroll över den rådande situationen infördes 

tillfälliga gränskontroller den 12 november 2015. Gränskontrollerna i kombination med 

det höga antalet asylsökande satte hög press på flyktingmottagandet i Malmö. Detta då 

kontrollerna innebar att registreringen av asylansökningar kom att koncentreras till de 

orter där de sökande först gav sig till känna. Myndigheterna hade därför inte möjlighet 

att identifiera alla asylsökande inom den tidsfrist som en utlänning får hållas kvar för 

utredning.3 Av denna anledning kom Malmömässan att användas som en vänthall för de 

människor som vid gränsen uppgivit att de ville söka asyl i Sverige.4 På mässområdet 

väntade de skyddssökande på att få sina asylansökningar registrerade och på bussar som 

skulle skjutsa dem till de platser i landet där det fanns kapacitet att ta emot dem.5 

 

Polisen omgärdade Malmömässan med stängsel och uniformerad polis bevakade området 

runtom mässan. Därutöver kontrollerade både Migrationsverkets personal och polisen de 

personer som ville passera in eller ut från mässlokalen. Enligt Migrationsverket hindrades 

dock ingen från att lämna Malmömässan. Då de skyddssökande som befann sig på mässan 

ännu inte fått möjlighet att lämna in en ansökan om asyl skulle emellertid den som valde 

att lämna området uppehålla sig i Sverige utan tillstånd och hen skulle därmed riskera att 

bli föremål för polisens inre gränskontroll. Många av de asylsökande som vistades på 

mässan upplevde därför att de var frihetsberövade. Den ansträngda situationen innebar 

också att det inte gick att säkerställa att alla nyanlända förstod sina rättigheter och vad det 

innebar att vistas på mässområdet.6  

 

 

                                                           
1 Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik, 10/6 2016. 
2 SOU 2017:12 s 73 f. 
3 RiR 2017:4 s 16. 
4 RiR 2017:4 s 79. 
5 SOU 2017:12 s 300. 
6 RiR 2017:4 s 71 f. 
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1.2 Problemformulering 

Rätten till rörelsefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som stadgas både i den 

svenska grundlagen och i flertalet internationella regelverk avseende mänskliga 

rättigheter.7 Hur rätten till rörelsefrihet och till skydd mot frihetsberövanden kommer till 

uttryck samt hur långt denna rättighet sträcker sig skiljer sig åt mellan de olika 

regelverken. Några av dessa regelverk skyddar var och en mot just godtyckliga 

frihetsberövanden medan andra kan tillämpas också på andra typer av begränsningar i 

den enskildes rörelsefrihet. För att en frihetsbegränsning ska definieras som ett 

frihetsberövande krävs att åtgärden är väldigt långtgående.8  

 

Skyddet mot godtyckliga frihetsberövanden gäller för var och en. Avseende just 

utlänningars rättigheter fastställs i 1 kap 8 § utlänningslagen (2005:716) (UtlL) att en 

utlännings frihet inte får begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall. 

Vidare föreskrivs i 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning artikel 31 

(Flyktingkonventionen) att asylsökandes rörelsefrihet inte ska begränsas mer än vad som 

är nödvändigt och att inskränkningarna får upprätthållas endast till dess flyktingens 

ställning i landet har blivit reglerad eller hen erhåller tillstånd att inresa i annat land. 

 

I utlänningslagen kapitel 9–11 finns bestämmelser om under vilka omständigheter en 

utlänning får hållas kvar eller frihetsberövas i samband med gränspassage. Dessa 

bestämmelser är emellertid inte anpassade för den situation som uppstod under hösten 

2015. Myndigheterna i Malmö hade i november 2015 inte möjlighet att identifiera alla 

skyddssökande inom den tidsfrist på sex timmar som en utlänning enligt 9 kap 11 § UtlL 

är skyldig att stanna kvar för utredning vid gränspassage. Inte heller fanns kapacitet att 

fatta individuella beslut om frihetsberövande på det sätt som lagen förutsätter.9 Detta 

gjorde det ansträngda läget vid Malmömässan rättsligt komplext och därav svårhanterligt 

för berörda myndigheter. Klart är dock att de asylsökande som ställs inför en situation 

där de i praktiken upplever att de inte har något val att lämna ett område kan uppleva 

detta som en begränsning av den personliga friheten. Då en asylsökandes frihet inte får 

                                                           
7 Se t ex Regeringsformen 2 kap 8 § (RF), Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 5 (Europakonventionen), EU:s rättighetsstadga 

artikel 6, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (1966) artikel 9 st 1 och artikel 12, 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 3 och 9. 
8 Se t ex Harris m.fl., Law of the European Convention on Human Rights, s 289 och Bull och Stertzel, 

Regeringsformen en kommentar, s 75. 
9 RiR 2017:4 s 16.  
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begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall är det därför viktigt att utreda 

händelserna vid Malmömässan i ljuset av de bestämmelser som reglerar var och ens rätt 

till rörelsefrihet och till skydd mot frihetsberövanden. Enbart misstanken om att en 

människa frihetsberövats utan lagstöd är allvarlig då ett beslut om frihetsberövande är en 

djupt ingripande åtgärd i den enskildes liv och ett betydande ingrepp i dennes 

grundläggande fri- och rättigheter. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida det var förenligt med rätten till rörelsefrihet 

och till skydd mot godtyckliga frihetsberövanden att använda Malmömässan som en 

vänthall för de människor som vid gränsen uppgivit att de ville ansöka om asyl i Sverige. 

För att kunna utreda detta utgår uppsatsen från två frågeställningar; 

 

1. Utgjorde situationen på Malmömässan en begränsning av de asylsökandes 

rörelsefrihet och bör denna begräsning i så fall betraktas som ett frihetsberövande? 

2. Om en rörelsebegränsning bedöms vara för handen, var denna begräsning förenlig 

med nationell rätt och Sveriges internationella åtaganden? 

 

 

1.4 Metod och material 

Vid författandet av denna uppsats används den rättsdogmatiska metoden. 

Rättsdogmatikens syfte är att finna lösningen på ett rättsligt problem genom att applicera 

gällande rätt, varför rättsdogmatiken ofta utgår från en konkret problemställning.10 Att 

uppsatsen skrivs utifrån denna metod beror därför på att dess syfte rimmar väl med 

uppsatsens, d v s att besvara de uppställda frågeställningarna genom att tillämpa och 

applicera gällande rättsregler.11 Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är 

vidare de allmänt accepterade rättskällorna och de principer som gäller för användandet 

av dem.12 I den nationella rätten utgörs dessa rättskällor av lagstiftning, förarbeten, 

                                                           
10 Kleineman, Juridisk metodlära – rättsdogmatisk metod, 23. 
11 Kleineman, s 21. 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 43. 
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prejudikat och den juridiskt orienterade doktrinen.13  Av de allmänt accepterade 

rättskällorna har lagar och prejudikat formell auktoritet. Därutöver kan annat material så 

som artiklar och rapporter i viss utsträckning användas för att berika analysen. Detta 

material utgör dock inte rättskällor som stadgar gällande rätt, varför dess värde ofta är 

marginellt i en rättsdogmatisk framställning.14 

 

Vad gäller det folkrättsliga systemet föreligger inte någon absolut enighet om vad som 

utgör folkrättens källor och inte heller vad själva betydelsen av begreppet källor innebär.15 

På en elementär nivå kan dock de huvudsakliga rättskällorna anses framgå av artikel 38 i 

Stadgan för den Internationella domstolen.16 I bestämmelsen stadgas att de rättsregler 

som domstolen ska tillämpa är internationella överenskommelser, internationell sedvänja, 

erkända rättsgrundsatser, vissa rättsliga avgöranden samt doktrin. Artikel 38 avser alltså 

inte att stadga folkrättens rättskällor, utan syftar främst till att föreskriva de rättsregler 

som domstolen ska beakta vid dess avgöranden. Så som artikeln är formulerad går det 

dock att utläsa en del information om de rättskällor som ligger bakom reglerna.17 Vid 

författandet av denna uppsats kommer därför dessa rättskällor att behandlas. 

 

De nationella rättskällor som studerats i syfte att utreda Malmömässans förenlighet med 

rätten till rörelsefrihet är företrädelsevis regeringsformen, utlänningslagen, svenska 

förarbeten och viss rättspraxis från Högsta domstolen, där frågan om vad som utgör ett 

frihetsberövande utreds. Därutöver behandlas juridisk doktrin så som lagkommentarer 

och annan relevant litteratur. För att kartlägga händelseförloppet under hösten 2015 och 

den rättsliga utveckling som kom att lägga grund för arrangemanget på Malmömässan 

kommer också ett betänkande av Utredningen om migrationsmottagandet 201518 samt en 

granskningsrapport från Riksrevisionen avseende lärdomar av flyktingsituationen hösten 

201519 att behandlas.  

 

I syfte att kunna utreda rätten till rörelsefrihet enligt Sveriges internationella åtaganden 

kommer även relevanta rättskällor inom det internationella regelsystemet för mänskliga 

                                                           
13 Kleineman, s 21. 
14 Sandgren, s 44. 
15 Bring m.fl., Sverige och folkrätten, s 27. 
16 Crawford, Brownlie´s principles of Public international law, s 6. 
17 Bring m.fl., s 27. 
18 SOU 2017:12 Att ta emot människor på flykt. 
19 RiR 2017:4 Lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015. 



 10 

rättigheter och den internationella flyktingrätten att analyseras. Avseende 

rättighetsskyddet är Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll av särskilt stor 

betydelse för Sverige då konventionen sedan 1995 gäller som svensk lag.20 Då 

definitionen av vad som utgör ett frihetsberövande enligt Europakonventionen i hög grad 

präglar den svenska rätten kommer ett antal rättsfall från Europadomstolen att belysas. 

Vissa av dessa mål berör frihetsberövanden av asylsökande medan andra avser andra 

typer av frihetsberövanden. Att just dessa mål valts ut beror på att de på olika sätt belyser 

vilka faktorer som ska visas hänsyn vid bedömningen av vad som utgör ett 

frihetsberövande enligt konventionens mening. Därutöver kommer uppsatsen behandla 

Europadomstolens praxis angående möjligheten till att göra en konventionsenlig 

rättighetsbegränsning. 

 

Vidare kommer Flyktingkonventionen och FN:s konvention om politiska och 

medborgerliga rättigheter att behandlas då båda dessa överenskommelser stadgar 

rättigheter som en konventionsstat är skyldig att tillförsäkra flyktingar som vistas på dess 

område. Slutligen används FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 

1948 i syfte att kort beröra den enskildes rätt att söka asyl. Av de konventioner som 

Sverige ratificerat är det endast Europakonventionen som utgör svensk lag. Det är alltså 

endast Europakonventionen som kan ligga till grund för en dom i svensk domstol, trots 

att många andra konventioner sedan länge varit bindande för Sverige genom 

ratificering.21 Detta innebär att en uttrycklig svensk lagbestämmelse aldrig får åsidosättas 

under åberopande av någon annan konventionsbestämmelse. Skulle en internationell 

överenskommelse innehålla föreskrifter som avviker från en nationell rättsregel gäller 

alltså alltid den senare.22  Den svenska lagen ska emellertid tolkas i fördragsvänlig anda 

och principen om fördragskonform tolkning innebär att domstolen ska tillämpa svensk 

lagstiftning så att den i det enskilda fallet inte strider mot landets konventionsåtaganden.23 

För att kunna uttolka rätten till rörelsefrihet enligt ICCPR och Flyktingkonventionen 

används i denna framställning därför tolkningsverktyg så som skyddsslutsatser från FN:s 

flyktingkommissariat UNHCR:s exekutivkommitté och utlåtanden från Human Rights 

                                                           
20 Prop 1996/97:25 s 63, Europakonventionen inkorporerades med svensk rätt genom lagen (1994:1219) 

om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, vilken trädde i kraft den 1 januari 1995. 
21 Thorburn Stern (2012), Folkrätten i svensk rätt – Folkrätten i svensk migrationsrätt – en resurs som 

utnyttjas?, s 43. 
22 Prop 1996/97:25 s 68. 
23 A prop, s 69 och Thorburn Stern (2012), s 43. 
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Committee (MR-kommittén). Viktigt att notera är dock att kommittéernas slutsatser inte 

är juridiskt bindande. Mot bakgrund av kommittéernas vägledande roll gällande 

utvecklingen inom det internationella skyddsområdet väger deras uttalanden emellertid 

tungt.24  

 

 

1.5 Avgränsningar 

Rätten till rörelsefrihet och skyddet mot godtyckliga frihetsberövanden regleras som 

framgått i ett antal olika regelverk. Denna uppsats har avgränsats till att belysa 

regeringsformens rättighetsskydd samt den rätt till rörelsefrihet och till skydd mot 

godtyckliga frihetsberövanden som följer av Sveriges internationella åtaganden enligt 

Europakonventionen, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt 

Flyktingkonventionen. 

 

Att fokus delvis kommer ligga på den nationella rätten beror på att den situation som 

utreds skedde på svenskt territorium, vilket innebär det svenska grundlagsskyddet i första 

hand ska tillämpas vid en prövning i svensk domstol.25 Situationen på Malmömässan 

kommer således att relateras till de möjligheter att begränsa en utlännings rörelsefrihet 

som följer av RF och utlänningslagen. Avseende den nationella regleringen om när en 

utlänning får frihetsberövas hänvisar utlänningslagens förarbeten till just 

Europakonventionen och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, 

vilket visar på att dessa regelverk är av särskild betydelse för det svenska 

rättighetsskyddet.26 

 

Europakonventionen stadgar en miniminivå för rättighetsskyddet inom både Sverige och 

i EU och har som konstaterat en speciell ställning inom det nationella rättighetsskyddet.27  

Då svenska domstolar i stor utsträckning hämtar vägledning från Europadomstolens 

avgöranden avseende hur olika rättigheter bör förstås präglar konventionen också den 

svenska tolkningen av rätten till skydd mot frihetsberövanden.28 Av denna anledning 

                                                           
24 Diesen m.fl., Prövning av migrationsärenden – bevis 8, s 129, Bring m.fl., s 224. 
25 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt, s 277. 
26 Se Prop 1981/82:146 s 35. 
27 Derlén m.fl., s 297. 
28 Se NJA 1989 s 131 och NJA 1990 s 636 som kommer behandlas mer utförligt under kapitel 5.2. 
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kommer rätten till rörelsefrihet enligt Europakonventionen artikel 5 utgöra ett 

huvudsakligt fokus för denna framställning. Den som berövats friheten ska även åtnjuta 

de rättssäkerhetsgarantier som stadgas i Europakonventionen artikel 5 p 2–5. Då 

uppsatsens huvudsakliga syfte är att utreda huruvida de skyddsökande på Malmömässan 

var frihetsberövade kommer dessa garantier emellertid inte behandlas. 

 

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter är av vikt då detta regelverk 

fastställer ett globalt minimum vad gäller mänskliga rättigheter.29 Då rätten till frihet och 

personlig säkerhet enligt konventionen inte enbart gäller för landets egna medborgare 

utan för var och en, ska denna rättighet behandlas i förhållande till de skyddsökandes 

situation på Malmömässan. Vad gäller just det internationella systemet till skydd mot 

förföljelse ska även Flyktingkonventionen behandlas då denna överenskommelse anger 

de rättigheter och förmåner som en konventionsstat är skyldig att tillförsäkra alla 

flyktingar som vistas inom dess område.30 

 

Trots att rätten till frihet också framgår av EU:s rättighetsstadga kommer rättigheten 

enligt detta rättighetsinstrument inte att beröras. Detta beror på att det i EU:s 

rättighetsstadgas artikel 52.3 fastställs att i den mån stadgan omfattar rättigheter som 

motsvaras av rättigheter i Europakonventionen så ska de ha samma innebörd och räckvidd 

som i konventionen. Europakonventionen artikel 5 är därför en naturlig utgångspunkt vid 

prövningen av vad som utgör ett frihetsberövande och det är således detta regelverk som 

kommer ligga i fokus. 

 

 

1.6 Disposition 

Då uppsatsens syfte är att utreda en situation där ett stort antal människor anlände till 

Sverige för att söka asyl inleds uppsatsen med ett grundläggande kapitel om 

statssuveränitet och tvångsåtgärder, kapitel 2. Här behandlas de bestämmelser som 

reglerar utlänningars rätt att resa in i Sverige och att uppehålla sig här. I detta kapitel 

kommer även statens möjligheter att återinföra gränskontroller och att kontrollera 

identiteten av de utlänningar som vill resa in i landet att redogöras för. Slutligen förklaras 

                                                           
29 Costello, “Human Rights and the Elusive Universal Subject: Immigration Detention Under 

International Human Rights and EU Law”, Indiana Journal of Global Legal Studies, 257–303, s 267. 
30 Prop 1996/97:25 s 48. 
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reglerna om när det är tillåtet att inskränka en utlännings rörelsefrihet i samband med 

gränspassage. Därefter följer kapitel 3, vilket presenterar Migrationsverkets regler för 

flyktingmottagande och hur hanteringen av asylsökande kom att utvecklas under hösten 

2015 i takt med att antalet asylsökande ökade. I avsnittet förklaras även anledningarna till 

uppkomsten av Malmömässan samt vad som gällde avseende in- och utpassering i 

mässlokalen. Avsnittet avlutas med en förklaring till varför Malmömässan kan anses ha 

utgjort ett ”rättsligt moment 22”, både för berörda myndigheter och för de asylsökande. 

 

Kapitel 4–6 behandlar rätten till rörelsefrihet och till skydd mot godtyckliga 

frihetsberövanden enligt Europakonventionen, regeringsformen respektive FN:s 

konvention om politiska och medborgerliga rättigheter och Flyktingkonventionen. Dessa 

tre kapitel är utformade på ett liknande sätt; inledningsvis presenteras regelverket och 

vilka typer av åtgärder som anses falla inom dess skydd. Därefter behandlas vilka 

inskränkningar i rättigheten som anses godtagbara, följt av möjligheten att göra avsteg 

från rättighetssystemet vid nödläge. Varje kapitel avslutas sedan med ett analysavsnitt där 

regelverkets rättighetsskydd diskuteras i förhållande till arrangemanget på 

Malmömässan. Dessa analysavsnitt kommer emellertid inte beröra möjligheten att göra 

avsteg från de olika regelverken, vilket istället kommer diskuteras i uppsatsens avslutande 

kapitel. 

 

I det sjunde och sista kapitlet presenteras de viktigaste aspekterna som framkommit under 

utredningen av rätten till rörelsefrihet enligt de olika rättighetsinstrumenten. Detta sker 

genom att uppsatsens huvuddrag sammanfattas och diskuteras i en avslutande analys. 

Fokus i denna del ligger på att behandla de frågeställningar som ställts i uppsatsens 

inledning. 
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2 Statssuveränitet och tvångsåtgärder 

2.1 Inledning 

Rätten till skydd undan förföljelse är en grundläggande mänsklig rättighet som framgår 

av artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.31 I 

bestämmelsen föreskrivs att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta skydd 

från förföljelse. Den enskildes rätt till asyl innebär emellertid inte en absolut rätt att 

faktiskt erhålla asyl, utan ska istället förstås som en rätt att söka asyl samt att beviljas 

detta om vissa kriterier är för handen.32 En asylrätt som innefattar både en rätt att söka 

asyl och att erhålla skydd har ännu inte kodifierats i något folkrättsligt instrument, vilket 

främst beror på att ett sådant bindande åtagande skulle få stora konsekvenser för statens 

suveränitet.33 

 

Att stater är suveräna betyder i stora drag att de har makt att själva bestämma över dess 

territorium. Detta innebär också att alla stater fritt får besluta om vilka utländska 

medborgare som får uppehålla sig i landet. I det fall staten samtycker till att en utlänning 

uppehåller sig inom statens gränser får detta tillstånd vidare göras beroende av vissa 

villkor.34 Trots att var och en har rätt att söka asyl är det alltså endast svenska medborgare 

som har en absolut rätt att resa in och vistas i Sverige. För alla andra krävs tillstånd för 

inresa och vistelse.35 I syfte att grundligt kunna utreda den rättsliga bakgrund som bidrog 

till den situation som uppstod i Malmö under hösten 2015 kommer detta kapitel behandla 

reglerna om asylsökandes inresa och vistelse i Sverige. Därutöver kommer de 

tvångsåtgärder som myndigheter får tillgripa i syfte att kontrollera vilka utlänningar som 

vistas i landet att presenteras. 

 

 

                                                           
31 Thorburn Stern (2018), Makt myndighet människa, s 39. 
32 Goodwin-Gill, McAdam, The Refugee in International Law, s 355 ff. 
33 Thorburn Stern (2018), s 39 och Moreno-Lax, Accessing Asylum in Europe – Extraterritorial Border 

Controls and Refugee Rights under the EU law, s 337 f. 
34 Se Shaw, International law, s 325 ff. och Nilsson och Linderfalk (red.), Folkrätten i ett nötskal, s 17 f. 
35 Diesen m.fl., s 37. 
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2.2 Villkor för inresa, vistelse och uppehållstillstånd i Sverige  

2.2.1 Inresa och vistelse 

I 2 kap UtlL och i utlänningsförordningen (2006:97) (UtlF) finns bestämmelser om när 

en utlänning får resa in i Sverige. Ett tillstånd att vistas i landet kan vara ett visum eller 

ett uppehållstillstånd.36 Uppehållstillståndet kan i enlighet med 2 kap 4 § UtlL vara 

tidsbegränsat eller permanent och grunderna för att beviljas ett tillstånd anges i 

utlänningslagens femte kapitel. Huvudregeln är att en utlänning som önskar 

uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt och beviljats ett sådant innan inresan, vilket 

framgår av 5 kap 18 § st 1 UtlL. Från denna regel undantas dock i 5 kap 18–19 §§ UtlL 

asylsökande och personer vars omständigheter innebär att det skulle vara orimligt att 

kräva att de återvänder till hemlandet för att lämna in en ansökan. 

 

I 2 kap 1 § UtlL anges att en utlänning som reser in i eller vistas i Sverige också ska ha 

ett giltigt pass. Kravet på ett giltigt pass tillämpas dock inte när en person önskar resa in 

i Sverige för att söka asyl. Detta då ett sådant krav skulle innebära ett allt för stort hinder 

för den enskildes rättighet att kunna ansöka om asyl.37 Avsaknad av pass eller andra 

identitetshandlingar kan emellertid medföra en svårighet att bli beviljad ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd, då förutsättningen för ett sådant tillstånd är att utlänningens identitet 

är klarlagd.38 

 

Som utgångspunkt ska en ansökan om asyl ges in direkt vid ankomsten till Sverige eller 

så snart det är möjligt.39 Detta innebär att den som anländer till Sverige med en giltig 

visering men i syfte att söka asyl ska lämna in en asylansökan omedelbart och inte vänta 

till dess tiden för viseringens giltighet löpt ut.40 Efter att ha lämnat in en ansökan om asyl 

i Sverige erhåller vederbörande ett så kallat LMA-kort som visar att innehavaren är 

asylsökande och har rätt att vistas i landet under asylprocessen.41 Förkortningen LMA 

står för lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. och kortet ska alltid visas 

upp vid den asylsökandes kontakt med myndigheter. Den som ansökt om asyl beviljas 

                                                           
36 Seidlitz, Asylrätt – en praktik introduktion, s 64. 
37 Thorburn Stern (2018), s 27. 
38 A st. 
39 Seidlitz, s 63. 
40 A a, 64. 
41 LMA-kort för asylsökande, 1/6 2016. 
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alltså inte uppehållstillstånd i Sverige i väntan på Migrationsverkets beslut men har likväl 

en laglig rätt att vistas i landet under denna tid. 

 

I förhållande till situationen vid Malmömässan medför reglerna om inresa och 

uppehållstillstånd i Sverige att de skyddssökande på mässan inte hade någon formell rätt 

att vistas i landet innan de fått möjlighet att registrera någon ansökan om asyl. Detta då 

de under denna tid varken hade uppehållstillstånd i landet eller något LMA-kort som 

kunde legitimera rätten att uppehålla sig i Sverige. 

 

2.2.2 Gränskontroller 

För att förstå vilken påverkan gränskontrollerna hade på flyktingmottagandet i Malmö 

under hösten 2015 ska innebörden av dessa kontroller tydliggöras. Schengensamarbetet 

är framtaget för att skynda på samarbetet kring fri rörlighet för personer och är sedan år 

1999 en del av EU.42 Sverige deltar från och med den 25 mars 2010 i hela det operativa 

samarbetet.43 Detta samarbete regleras genom Schengenavtalet och 

Schengenkonventionen.44 Överenskommelsen innebär i stora drag att länderna som valt 

att delta har tagit bort personkontrollerna vid sina inre gränser. Både resenärer som är 

medborgare i en Schengenstat och tredjelandsmedborgare har därför möjlighet att resa 

fritt inom Schengenområdet, medan kontrollen vid de yttre gränserna har skärpts. 

 

Bestämmelser om gränspassage finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/399 av den 9 mars 2016 (kodex om Schengengränserna).45 Genom denna kodex har 

ett gemensamt regelverk för passage av yttre gränser etablerats och kodexen ska även 

säkerställa att det inte förekommer någon inre gränskontroll av personer vid passage av 

de inre gränserna mellan unionens medlemsstater.46 Detta fastställs i artikel 1 kodex om 

Schengengränserna. Om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller 

                                                           
42 Diesen m.fl., s 28. 
43 Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentar, s 44. 
44 Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i 

Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av 

kontroller vid de gemensamma gränserna. 
45 Europarådets och parlamentets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en 

gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). Förordningen har 

ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en 

unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). 
46 Diesen m.fl., s 29. 
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den inre säkerheten i en medlemsstat får emellertid medlemsstaten med stöd av artikel 25 

och 28 tillfälligt återinföra gränskontroll vid hela gränsen eller vid delar av den. 

 

I 9 kap 11 § UtlL stadgas bestämmelser om utlänningars skyldighet att stanna kvar för 

utredning i samband med in- eller utresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna 

eller vid inre utlänningskontroll enligt 9 kap 9 § UtlL. I vilka fall in- och utresekontroll 

får göras och hur denna kontroll ska gå till regleras i gränskodexen och utlänningars 

skyldighet att stanna kvar för utredning gäller även i de fall då inre gränskontroll 

återinförts enligt artikel 25 gränskodexen.47 Av 9 kap 11 § UtlL framgår också att 

utlänningen inte får hållas kvar längre än nödvändigt och inte i något fall längre än sex 

timmar. Tiden för utlänningens skyldighet att stanna för utredning hos Polismyndigheten 

räknas från det att utlänningen själv infann sig hos polisen eller hämtades dit. I dessa fall 

ska utlänningen informeras om skyldigheten att stanna kvar till dess utredningen är klar 

men också att denna skyldighet som längst sträcker sig till sex timmar.48 

 

Bestämmelsen i 9 kap 11 § UtlL innebär alltså att utlänningar, likt de skyddssökande som 

under hösten 2015 anlände till Malmö, är skyldiga att under högst sex timmar stanna kvar 

för utredning i samband med inresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna. Om 

det finns skäl att hålla kvar en utlänning längre tid än så måste ett formellt beslut om 

förvar fattas. Då utlänningar inte bör kvarhållas längre än nödvändigt får ett sådant beslut 

endast meddelas om de särskilda förutsättningar som grundar ett beslut om förvar är för 

handen. Dessa förutsättningar framgår av 10 kap UtlL och kommer att behandlas nedan 

under rubrik 2.3. Om något beslut om förvar inte fattas måste utlänningen släppas. 

 

2.2.3 Polisens inre utlänningskontroll  

I syfte att kunna kontrollera att de utlänningar som uppehåller sig i Sverige också har rätt 

att vistas här samarbetar Migrationsverket med Polismyndigheten. Vilka arbetsuppgifter 

polisen har i samband med gränspassage och kontrollen av vem som får vistas i landet 

regleras i utlänningslagen och utlänningsförordningen. Av 9 kap 9 § UtlL framgår hur 

utlänningar får kontrolleras under deras vistelse i landet, sk inre utlänningskontroll. Här 

                                                           
47 Wikrén och Sandesjö, s 557. 
48 A st. 



 18 

stadgas att polisen kan begära att en utlänning som vistas i Sverige ska överlämna pass 

eller andra handlingar som visar att hen har rätt att befinna sig i landet. Därutöver uttrycks 

att utlänningen är skyldig att efter kallelse från Migrationsverket eller Polismyndigheten, 

komma till någon av dessa myndigheters lokaler och där lämna uppgifter om sin vistelse 

i Sverige. Om utlänningen inte vill medverka kan polisen hämta och omhänderta denne 

enligt 11 § Polislagen. I 9 kap 9 § st 3 UtlL stadgas dock att inre gränskontroll endast får 

vidtas om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att vistas i landet 

eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. 

 

Att det krävs grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig i 

landet för att polisen ska få genomföra en inre utlänningskontroll bör ha sin grund i det 

krav på proportionalitet som uttrycks i 1 kap 8 § UtlL. En liknande bestämmelse återfinns 

i 8 § Polislagen där det stadgas att polisen endast får använda tvång i den form och 

utsträckning som är nödvändigt. JO har i ärenden om utlänningskontroll framhållit att det 

förhållandet att en person har ett utseende som uppfattas som utländskt inte ger tillräcklig 

anledning att stoppa vederbörande på gatan och inleda en utlänningskontroll.49 Däremot 

framgår av lagens proposition att utlänningens uppträdande eller umgänge kan ge 

anledning att misstänka att denne inte har rätt att vistas i Sverige.50 Vilket uppträdande 

eller typ av umgänge som skulle kunna grunda misstanke och därav legitimera en inre 

utlänningskontroll går dock inte att utläsa i lagens förarbeten. 

 

 

2.3  Tvångsåtgärder 

I 1 kap 8 § UtlL stadgas att en utlännings frihet inte får begränsas mer än vad som är 

nödvändigt i varje enskilt fall. Av förarbetena till utlänningslagen framgår vidare att ett 

beslut om att frihetsberöva en människa är en djupt ingripande åtgärd i dennes liv. Därför 

föreskrivs att frihetsberövanden inte bör förekomma i andra situationer än där det är 

absolut nödvändigt.51 En övergripande princip är således att förvarsinstitutet ska 

användas restriktivt.52 Om vissa förutsättningar föreligger kan dock personer som söker 

                                                           
49 Se JO i två ärenden från 1980 och 1981 (dnr 762–1980 och 1377–1981). 
50 Prop 1988/89:86 s 172 f. 
51 Prop 1975:76:18 s 130. 
52 Se Prop 1975:76:18 s 130 och Prop. 1981/82:146 s 37. 
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asyl eller som tidigare sökt asyl i Sverige beläggas med uppsikt eller tas i förvar. 

Förutsättningarna härom framgår av UtlL kap 10–11. 

 

Den vanligaste anledningen till att en utlänning tas i förvar är att det redan finns ett 

lagakraftvunnet beslut om att utlänningen i fråga ska avvisas och att denne hållit sig undan 

eller uttryckt att hen inte kommer lämna landet frivilligt.53 I dessa fall kan beslut om så 

kallat sannolikhetsförvar respektive verkställighetsförvar meddelas. Vad gäller barn kan 

dessa enligt 10 kap 2 § UtlL endast tas i förvar av sannolikhets- eller verkställighetsskäl. 

Därtill finns möjlighet att ta en utlänning äldre än 18 år i förvar om detta anses nödvändigt 

för att utreda utlänningens identitet och/eller behov av skydd.  

 

Då de asylsökande på Malmömässan ännu inte fått möjlighet att lämna in någon ansökan 

om asyl bör bestämmelserna om verkställighetsförvar eller sannolikhetsförvar inte anses 

tillämpliga på den situation som utreds i denna uppsats. Detta då det skulle kränka den 

enskildes rätt att söka asyl i det fall hen skulle meddelas ett beslut om avvisning innan 

denne fått möjlighet att lägga fram sina skyddsskäl. Av denna anledning kommer 

förutsättningarna för när en utlänning över 18 år får tas i förvar på grund av identitets- 

eller utredningsskäl samt den alternativa tvångsåtgärden att sätta en utlänning under 

uppsikt att behandlas nedan. Att dessa tvångsåtgärder är relevanta att utreda beror på att 

de utgör de grunder till frihetsberövande som bör ligga närmast till hands i förhållande 

till Malmömässan, i det fall en frihetsinskränkning bedöms vara för handen. 

 

2.3.1 Identitetsförvar 

Enligt 10 kap 1 § st 1 p 1 UtlL får en utlänning som fyllt 18 år tas i förvar om; 

 

”1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter 

ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han 

eller hon uppger är riktig, och 

2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå.” 

 

                                                           
53 Seidlitz, s 128. 
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Möjligheten till identitetsförvar innebär inte att alla utlänningar som saknar pass eller 

andra identitetshandlingar får tas i förvar.54 Utlänningens identitet kan göras sannolik på 

annat sätt, t ex genom dennes berättelse om vem hen är och varför hen saknar 

identitetshandlingar eller genom uppgifter från andra personer. Någon fullständig 

bevisning om utlänningens identitet krävs alltså inte.55 Fram till att utlänningen kunnat 

göra sin identitet sannolik anses det dock möjligt att hålla denne i förvar.56 

 

Enligt lagkommentaren infördes bestämmelsen om identitetsförvar bland annat för att 

motverka att asylsökande gör sig av med identitetshandlingar för att på så sätt 

omöjliggöra ett avvisningsbeslut.57 I lagens förarbeten föreskrivs därför att möjligheten 

att ta en utlänning i förvar tills dess dennes identitet blivit klarlagd behövs för att 

kontrollen av vilka utlänningar som får vistas i Sverige ska kunna fylla sitt syfte.58  

 

2.3.2 Utredningsförvar 

I 10 kap 1 § st 2 p 1 UtlL stadgas möjligheten att ta en utlänning som fyllt 18 år i förvar 

om ”det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige ska 

kunna genomföras”. 

 

För att ett beslut om förvarstagande ska anses nödvändigt i syfte att kunna utreda en 

utlännings rätt att vistas i landet krävs mycket starka skäl. Ett sådant skäl skulle kunna 

vara att ett utredningsförhör med utlänningen inte kunnat hållas under de sex timmar som 

utlänningen får hållas kvar för utredning enligt 9 kap 11 § UtlL. Detta scenario antas 

emellertid bara inträffa undantagsvis, exempelvis i samband med att ett mycket stort antal 

utlänningar anländer samtidigt till en inresekontroll.59 Utredningsförvar kan också 

tillämpas i det fall en utlänning som redan vistas i landet inte velat medverka till att frågan 

om hens rätt att vistas i Sverige blir ordentligt utredd och detta trots myndigheters 

ansträngningar.60 

                                                           
54 Prop 1988/89:86 s 96 och Fridström m.fl., Migrationsprocessen – en hjälpreda för offentliga biträden 

och andra yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område, s 163. 
55 Prop 1988/89:86 s 174. 
56 A prop, s 96. 
57 Wikrén och Sandesjö, s 562. 
58 Prop 1988/89:86 s 96. 
59 Wikrén och Sandesjö, s 564. 
60 Prop 1988/89:86 s 174 f. 
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Bestämmelsen sätter inte upp något krav på att det ska finnas anledning att anta att 

utlänningen annars kommer att hålla sig undan. Speciellt för just beslut om 

utredningsförvar är dock att ett sådant förvar inte får vara längre än 48 timmar, 10 kap 4 

§ UtlL. Därför är det endast tillåtet att hålla en utlänning i förvar på grund av 

utredningsskäl under en mycket kort tid. Den i bestämmelsen angivna tiden på 48 timmar 

är således den maximalt tillåtna och denna tid får inte förlängas. Därutöver måste den 

myndighet som har beslutat om förvaret sträva efter att genomföra utredningen på så kort 

tid som möjligt.61 

 

 

2.3.3 Uppsikt – ett alternativ till förvar 

Då ett beslut om förvar är väldigt ingripande för den enskilde finns möjlighet att under 

samma förutsättningar som gäller för förvar istället hålla utlänningen under uppsikt.62 

Uppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos 

Polismyndigheten eller hos Migrationsverket, 10 kap 8 § UtlL. På detta sätt är uppsikt ett 

alternativ till förvar. I enlighet med bestämmelsen får utlänningen också åläggas att lämna 

ifrån sig pass eller annan identitetshandling.  

 

Av lagens förarbeten framgår att utrymmet för att använda uppsikt i stället för förvar i 

fråga om den vars identitet är oklar eller den som behöver utredas i praktiken är mycket 

begränsat.63 Då utlänningslagen enligt 1 kap 8 § UtlL ska tillämpas så att utlänningens 

frihet inte inskränks mer än nödvändigt bör dock uppsikt väljas som tvångsåtgärd framför 

förvar om så är möjligt.64 

  

                                                           
61 Prop 1988/89:86 s 177. 
62 Wikrén och Sandesjö, s 575. 
63 Prop 1988/89:86 s 178. 
64 A prop, s 178. 
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3 Flyktingmottagandet hösten 2015 

3.1  Inledning 

Flest asylsökande kommer vanligtvis till Sverige under sensommaren och hösten. Under 

perioden januari till mars 2015 var antalet asylsökande mellan 4 000 och 4 900 per 

månad.65 Efter en långsam ökning under våren och sommaren kom antalet asylsökande 

att öka kraftigt under sensommaren och hösten. I augusti 2015 sökte sammanlagt 11 700 

personer asyl i Sverige och under september var antalet asylsökande 24 300.66 Oktober 

uppvisade det högsta antalet asylsökande på en månad, 39 200 personer. 

 

Sammanlagt sökte 163 000 personer asyl i Sverige under år 2015.67 Den ort där flest 

asylansökningar lämnades in var som tidigare konstaterat Malmö. Där lämnades över 53 

000 ansökningar om asyl in.68 I takt med att antalet asylsökande ökade tvingades 

Migrationsverket till omstruktureringar. Resurser som tidigare lagts på annan 

tillståndsprövning än asyl och på aktiviteter så som kvalitetsuppföljning och 

kompetensutveckling flyttades till att läggas på registrering av asylansökningar samt 

boenden för de sökande.69 

 

Då beslutet att använda Malmömässan som en vänthall delvis togs på initiativ av 

Migrationsverket kommer detta kapitel inledningsvis att beröra myndighetens regler för 

flyktingmottagande och vissa av de åtgärder som vidtogs under 2015. Därefter kommer 

Malmömässans uppkomst och tillfälliga användningsområde att behandlas särskilt. För 

att förstå den rättsliga utveckling som kom att resultera i det ”moment 22” som situationen 

i Malmö och arrangemanget på mässan kan anses ha utgjort, krävs även förståelse för de 

rättsliga utgångspunkter som presenterades under kapitel 2. 

 

 

                                                           
65 SOU 2017:12 s 64. 
66 SOU 2017:12 s 66. 
67 Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik, 10/6 2016. 
68 SOU 2017:12 s 74. 
69 SOU 2017:12 s 135. 
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3.2 Migrationsverkets regler för flyktingmottagande 

Migrationsverket är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör uppehållstillstånd, 

arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande, anvisningar till kommuner av 

nyanlända, återvändande, medborgarskap och återvandring.70 Denna myndighet har det 

huvudsakliga ansvaret för mottagandet av personer som kommer till Sverige för att söka 

asyl, vilket framgår av bestämmelserna i LMA. Som en del i detta ansvar ska 

Migrationsverket enligt 3 § LMA erbjuda de asylsökande plats på en förläggning. Detta 

ansvar hänförs till asylsökandes rätt till boende under asylprövningen.71 Migrationsverket 

får driva egna förläggningar alternativt uppdra åt andra aktörer att göra detta. Av lagens 

förarbeten framgår att det är Migrationsverkets ansvar att det finns förläggningsplatser 

för alla som behöver en sådan.72 

 

Vidare ska Migrationsverket ta emot och pröva de skyddssökandes asylansökningar. 

Mottagandet av de asylsökande sker genom registrering, ett första samtal, utredning och 

beslut. Den som vill söka asyl ska kontakta någon av Migrationsverkets 

ansökningsenheter eller ansökningsfunktioner för att registrera sin ansökan. Ansökningar 

kan i normalfallet registreras på nio platser i Sverige.73 Vid ansökan får den asylsökande 

berätta om sin identitet, anledning till att hen söker asyl och hur hen tagit sig till Sverige. 

Om personen har ett pass eller annan identitetshandling ska denna lämnas in för att styrka 

identiteten och i avsaknad av ett sådant ska personen försöka göra sin identitet trolig på 

annat sätt.74 

 

 

3.3 Hantering av asylsökande hösten 2015 

3.3.1 Registrering  

För att möta det stora behovet av att registrera asylansökningar öppnades under hösten 

2015 tillfälliga ansökningsfunktioner på befintliga mottagningsenheter runt om i landet. 

Detta innebar att Migrationsverket inte enbart kunde ta emot ansökningar på de nio 

                                                           
70 Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
71 Se 3 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  
72 Prop. 1993/94:94 s 29. 
73 SOU 2017:12 s 16. 
74 SOU 2017:12 s 115. 
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ordinarie orterna, utan också på ytterligare elva orter. Under denna period kunde därför 

asylansökningar lämnas in vid över 40 enheter.75 Malmö var som tidigare konstaterat den 

ort där flest asylansökningar lämnades in och för att avlasta mottagningsenheten i Malmö 

valde Migrationsverket att skjutsa asylsökande från Malmö till andra ansökningsenheter 

runt om i Sverige. På det sättet fick de sökande möjlighet att registrera sin asylansökan 

vid en ansökningsenhet eller ansökningsfunktion på annan ort.76 Under några veckors tid 

var emellertid trycket på Migrationsverket så högt att flera tusen skyddssökande fick 

vänta upp mot fyra veckors tid tills de fick sina asylansökningar registrerade.77 

 

3.3.2 Boende 

Utöver registrering av asylansökningar prioriterades under hösten 2015 boenden för 

asylsökande. Att ett mycket stort antal asylsökande anlände till Sverige under denna tid 

visades bland annat genom att antalet asylsökande som bodde på anläggningsboende 

fördubblades från den 1 september till den 31 december 2015. För att åstadkomma fler 

boendeplatser beslutade Migrationsverket att revidera kraven avseende exempelvis 

boendeyta per person. Det beslutades även om att frångå riktlinjer om att endast familjer 

ska bo tillsammans, varför människor som talade olika språk och som hade olika 

religioner kom att placeras i samma lägenheter. 78 

 

För att ordna fler boendeplatser under hösten 2015 började Migrationsverket även 

använda sig av kommunala evakueringsplatser så som hotell och idrottshallar. Ungefär  

6 000 sådana boendesplatser kom att användas. Därutöver bidrog Försvarsmakten, 

Kriminalvården och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med 

boendeplatser, vilket sammanlagt bidrog till ungefär 750 nya boenden. Då antalet 

asylsökande alltjämt ökade fattade regeringen den 9 oktober beslut om att tillfälliga 

asylboenden i form av tält skulle uppföras. Enligt Migrationsverket var emellertid denna 

boendelösning inte att föredra, vilket också visades på det bristfälliga resultatet där 

kostnaderna för tältlägren blev höga men antalet nya boendeplatser relativt få.79 

 

                                                           
75 SOU 2017:12 s 135 f. 
76 SOU 2017:12 s 143. 
77 SOU 2017:12 s 136. 
78 SOU 2017:12 s 137. 
79 SOU 2017:12 s 138 f. 
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Trots de åtgärder som vidtagits i syfte att ordna boendeplatser för alla asylsökande tog 

platserna slut i november 2015. Detta innebar att Migrationsverket inte längre kunde 

garantera boende för alla asylsökande, varför människor fick sova i Migrationsverkets 

receptioner och i liknande lokaler. Natten mellan den 19 och 20 november 2015 sov ett 

trettiotal asylsökande personer utomhus vid Migrationsverkets lokaler i Malmö.80 För att 

alla asylsökande skulle få tak över huvudet beslutade Migrationsverket vid denna tid att 

Malmömässan skulle användas som en tillfällig vänthall, ett arrangemang som kommer 

förklaras mer utförligt under rubrik 3.4. 

 

 

3.3.3 Tillfälliga gränskontroller hösten 2015 

I syfte att få kontroll över den rådande situationen infördes tillfälliga gränskontroller vid 

den inre gränsen den 12 november 2015.81 Detta beslut fattades med stöd av 6 kap 5 § st 

1 UtlF samt artikel 25 i kodex om Schengengränserna. Beslutet innebar att 

Polismyndigheten skulle upprätthålla en inre gränskontroll på strategiskt utvalda platser 

i Sverige, bland annat vid Öresundsbron.82 Polisen skulle således kontrollera att de 

personer som ville resa i Sverige också hade rätt att resa in samt att vistas i landet. 

Regeringen menade på att förhållandena då var sådana att det förelåg ett hot mot den 

allmänna ordningen och den inre säkerheten och uttryckte att andra åtgärder bedömts som 

otillräckliga för att avvärja detta hot, varför beslutet om inre gränskontroller var 

nödvändigt.83 Beslutet skulle inledningsvis gälla från den 12 november kl 12.00 och tio 

dagar framöver, d v s fram till den 21 november. Regeringen beslutade emellertid att 

förlänga tiden för gränskontrollerna fram till den 8 februari 2016.84  

 

Utöver beslutet om att återinföra gränskontroller bedömde regeringen att det var 

nödvändigt att skapa ytterligare förutsättningar att kunna vidta åtgärder vid behov för att 

upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten.85 Därav trädde den 

tidsbegränsade lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna 

                                                           
80 SOU 2017:12, 139. 
81 Hirschfeldt, Lind och Namli (red.), Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige – Mänskliga 

rättigheter och andra konstitutionella kärnvärden när krisen slår till, s 197. 
82 SOU 2017:12 s 91. 
83 SOU 2017:12 s 109. 
84 SOU 2017:12 s 108. 
85 Prop 2015/16:67 s 9. 
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ordningen eller den inre säkerheten i landet i kraft den 21 december 2015. Denna lag gav 

regeringen möjlighet att vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten införa ID-kontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till 

Sverige från annan stat. Eftersom lagen trädde i kraft den 21 december var den inte av 

avgörande betydelse för händelseutvecklingen på Malmömässan då mässan användes 

som en vänthall redan från och med den 15 november 2015. Lagen bör dock ändå nämnas 

i sammanhanget då den visar på den pressade situation som den svenska staten upplevde 

att den befann sig i under hösten 2015. 

 

 

3.4 Malmömässan 

3.4.1 Bakgrund och syfte 

Beslutet att återinföra gränskontroller innebar att registreringen av asylansökningar 

koncentrerades till de orter där de sökande först gav sig till känna, vilket medförde att det 

inte längre var möjligt att fördela ansökningarna över andra ansökningsenheter i landet. 

Gränskontrollerna i kombination med det höga antalet asylsökande som under hösten 

2015 anlände till Sverige satte således hög belastning på mottagandet i Malmö, som var 

den stad som registreringen kom att koncentreras till.86  Den höga belastningen innebar 

att Migrationsverket och Polismyndigheten inte hade möjlighet att identifiera och 

registrera alla asylsökande inom den tidsfrist på sex timmar som en utlänning får hållas 

kvar i samband med gränspassage i syfte att utröna dennes identitet enligt  9 kap 11 § 

UtlL. Inte heller fanns kapacitet och resurser att fatta individuella beslut om kvarhållande 

och frihetsberövande.87 På grund av den annalkande vintern ansåg därför 

Migrationsverket det nödvändigt att ordna ett väntrum inomhus för de personer som 

väntade på att få registrera sina asylansökningar. Då Malmö stad inte hade möjlighet att 

erbjuda fler lokaler tog Migrationsverket i samråd med MSB beslutet att hyra 

Malmömässan som en gränsnära ankomstplats för asylsökande.88 

 

Malmömässan kom att från den 15 november 2015 användas som en vänthall för de 

personer som vid gränskontrollerna hade uppgett att de ville söka asyl i Sverige och som 
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87 RiR 2017:4 s 16. 
88 RiR 2017:4 s 71. 



 27 

väntade på att få sina asylansökningar registrerade. Enligt Migrationsverket var syftet 

med Malmömässan inte att mässhallen skulle fungera som ny registreringsenhet eller som 

boende för de asylansökande.89 På Malmömässan skulle skyddssökande istället vänta på 

att få lämna in en asylansökan samt på bussar som skulle skjutsa dem till de platser i 

landet där det fanns möjlighet och resurser att ta emot dem.90 

 

När de asylsökande anlände till Malmömässan fick de uppge sitt namn, ålder, 

medborgarskap och vilket språk de talade. Den ursprungliga målsättningen var att ingen 

skulle behöva stanna på området längre än 14 timmar och än mindre sova i lokalen.91 

Inledningsvis fungerade arrangemanget som Migrationsverket avsett men vistelsetiden 

för de skyddssökande på mässområdet kom att förlängas på grund av bland annat lång 

väntetid avseende registrering av asylansökningar. Därtill förelåg som framgått en stor 

brist på boendeplatser, både före och efter registrering, vilket också kom att påverka 

vistelsetiderna på Malmömässan. Därför fick vissa asylsökande vänta på Malmömässan 

i upp mot en vecka. 92 Som mest vistades upp mot 1 100 personer samtidigt inne i 

mässhallen.93  

 

Förhållandena på Malmömässan var mycket bristfälliga. De internationella standarder 

som gäller för flyktingläger kunde inte mötas vad gäller till exempel duschar och toaletter 

samt tillgänglighet till hälso- och sjukvård. 94 Många av de som vistades på mässområdet 

var i behov av akutsjukvård och mediciner men periodvis kunde Migrationsverket inte 

möta detta behov. Därutöver förelåg brist på separata utrymmen för kvinnor och barn. Då 

Malmö stad inte tillät att Migrationsverket placerade ut sängar lade Migrationsverket 

istället liggunderlag på golvet, vilka de asylsökande fick sova på.95 

 

3.4.2 In- och utpassering i Malmömässan 

Polisen omgärdade Malmömässan med stängsel och uniformerad polis arbetade utanför 

mässområdet med att upprätthålla ordning och säkerhet. Därutöver kontrollerade både 

                                                           
89 RiR 2017:4 s 71. 
90 SOU 2017:12 s 300. 
91 SOU 2017:12 s 300 f. 
92 RiR 2017:4 s 71. 
93 SOU 2017:12 s 142. 
94 SOU 2017:12 s 301 
95 SOU 2017:12 s 142. 
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Migrationsverket och polisen de personer som ville passera in eller ut från mässlokalen. 

Enligt Migrationsverket var det nödvändigt att ha dörrvakter vid mässans in- och utgångar 

och kontrollerna skedde därför av säkerhetsskäl.96 Migrationsverket menar att dess 

personal inte kunde hindra någon att lämna Malmömässan och enligt myndigheten ska 

personal ha försökt informera de asylsökande om deras rättigheter och skyldigheter samt 

vad det innebar att vistas på mässan.97 Enligt andra källor uppmanades emellertid 

frivilliga som arbetade inne på Malmömässan att inte berätta för de skyddsökande att de 

hade rätt att lämna lokalen.98 Det finns alltså motstridiga uppgifter om vilken information 

som lämnades till de skyddssökande som befann sig på Malmömässan. 

 

Enligt uppgift ska många av de skyddsökande som befann sig på mässområdet ha upplevt 

sig vara frihetsberövade.99 Detta kan delvis ha berott på att det var Polismyndigheten som 

lämnade av de skyddssökande på Malmömässan och när de nyanlända sedan såg att 

uniformerad polis arbetade utanför det inhägnade området kunde de tolka situationen som 

att de inte hade tillåtelse att lämna lokalen.100 Vissa upplevde också att det inte var tillåtet 

att lämna mässlokalerna eftersom det kunde anses innebära att de avbröt sin asylprocess 

och således frånsade sig möjligheten att ansöka om asyl. Om någon valde att lämna 

Malmömässan kunde detta även uppfattas som att denne försökte avvika vilket i sin tur 

riskerade att föranleda beslut om inre utlänningskontroll och tvångsåtgärder så som 

förvar. Andra uppfattade emellertid att det var fritt att lämna vänthallen och ytterligare 

andra fick ingen information alls. Även Migrationsverket har konstaterat att det inte var 

möjligt att säkerställa att alla som befann sig på mässan förstod att det stod den enskilde 

fritt att lämna området och företrädare från myndigheten har angivit att de har förståelse 

för att de som vistades på mässan kan ha upplevt det som att de inte fick lämna 

Malmömässan.101 

 

Riksrevisionen har granskat Migrationsverkets, regeringens och övriga berörda 

myndigheters beredskap och hantering av flyktingmottagandet hösten 2015. 

Granskningen mynnade ut i granskningsrapporten ”Lärdomar av flyktingsituationen 
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hösten 2015 – beredskap och hantering” (RiR 2017:4), vilken tidigare har hänvisats till i 

denna uppsats. I rapporten rekommenderar riksrevisionen Migrationsverket att utreda 

händelserna vid Malmömässan tillsammans med Polismyndigheten och detta i ljuset av 

utlänningslagens bestämmelser om frihetsberövande, och vid behov vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att personer i avvaktan på identitetskontroll och registrering 

får korrekt information om huruvida de är förvarstagna.102 

 

 

3.5 Malmömässan – ett rättsligt moment 22 

Genom att granska de regler som rör möjligheten till frihetsberövande i samband med 

gränspassage går att konstatera att dessa inte är anpassade för den situation som uppstod 

under hösten 2015. Som framgått hade myndigheterna inte möjlighet att identifiera alla 

skyddssökande inom den tidsfrist som en utlänning är skyldig att stanna kvar för 

utredning vid gränspassage. Möjligheten att ta en utlänning i förvar i syfte att utröna 

dennes identitet med stöd av 10 kap 1 § st 1 p 1 UtlL bygger på att utlänningen inte kunnat 

göra hens identitet sannolik genom att visa upp ett pass eller på annat sätt. Bestämmelsen 

förutsätter alltså att en individuell bedömning av utlänningens identitet har gjorts men att 

identiteten ändå inte har kunnat styrkas. Som ovan framgått fick de asylsökande som 

anlände till Malmömässan endast uppge namn, ålder, medborgarskap och vilket språk de 

talade. De asylsökande gavs således ingen chans att styrka sin identitet genom att 

exempelvis visa upp ett pass eller annan identitetshandling. Av denna anledning bör 

bestämmelsen om identitetsförvar inte kunna legitimera ett frihetsberövande i den 

situation som utreds.  

 

Vad gäller möjligheten att besluta om utredningsförvar i det fall något första förhör inte 

har kunnat hållas under de sex timmar som en utlänning är skyldig att stanna kvar för 

utredning, får utlänningar över 18 år tas i förvar enligt 10 kap 1 § st 2 p 1. För att detta 

ska vara möjligt krävs emellertid att mycket starka skäl föreligger. Som framgått under 

rubrik 2.3.2 kan ett sådant skäl vara just att många utlänningar samtidigt anländer till en 

inresekontrollplats, vilket stämmer överens med situationen vid Malmömässan.103 Ett 

förvar enligt nämnda bestämmelse får dock som längst pågå i 48 timmar i enlighet med 
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10 kap 4 § UtlL och vissa av de utlänningar som befann sig på Malmömässan vistades 

där i upp mot en veckas tid, vilket således var en mycket längre tidsperiod än vad som 

ryms inom denna bestämmelse. 

 

Därutöver vistades inte enbart utlänningar över 18 år på Malmömässan utan även barn. 

Detta är inte förenligt med att barn enligt 10 kap 2 § UtlL aldrig får tas i förvar av 

identitets- och/eller utredningsskäl utan enbart vid ett beslut om verkställighet. 

Bestämmelsen om utredningsförvar kan alltså inte ligga till grund för att frihetsberöva ett 

barn och bestämmelserna om verkställighetsförvar bör inte anses tillämpliga då 

utlänningarna på mässan ännu inte fått möjlighet att registrera sina asylansökningar. Då 

utlänningars frihet enligt 1 kap 8 § UtlL inte får begränsas mer än vad som är nödvändigt 

i varje enskilt fall ska också möjligheten att besluta om uppsikt övervägas innan ett beslut 

om förvar fattas. I detta fall saknades kapacitet att fatta individuella beslut om förvar på 

det sätt som lagen kräver, vilket också innebär att sådana proportionalitetsbedömningar 

inte gjordes.104 

 

Avsaknaden av rättsliga regler att luta sig emot i kombination med vikten av att ett 

frihetsberövande ska ha tydligt lagstöd gör situationen på Malmömässan komplex ur flera 

hänseenden. För det första var arrangemanget på Malmömässan ordnat på ett sådant sätt 

att de skyddsökande lätt kunde uppfatta situationen som ett frihetsberövande.  Att det inte 

heller gick att säkerställa att alla som vistades på området blev informerade om rätten att 

lämna området, medför att gränsen mellan ett upplevt frihetsberövande och ett faktiskt 

sådant kan ha framstått som otydlig. För det andra skulle den utlänning som valde att 

lämna Malmömässan befinna sig i Sverige utan formell rätt att uppehålla sig i landet. Som 

framgått får polisen enligt 9 kap 9 § UtlL utföra en inre utlänningskontroll i det fall då 

det finns grundad anledning att anta att en utlänning saknar rätt att uppehålla sig i landet 

eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Då de som befann sig på 

mässområdet inte fått möjlighet att bli registrerade som asylsökande och därmed saknade 

LMA-kort bör polisen haft grundad anledning att anta att den utlänning som valde att 

avvika från Malmömässan också skulle vistas i landet utan tillstånd. Hen skulle därmed 

riskera att bli föremål för polisens inre utlänningskontroll och att omhändertas av någon 

av de många poliser som bevakade mässans alla utgångar. 
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Sammanfattningsvis kan arrangemanget på Malmömässan alltså beskrivas som ett 

rättsligt moment 22, både för berörda myndigheter och för de asylsökande på 

Malmömässan. För myndigheterna innebar beslutet att återinföra gränskontroller en 

skyldighet att identifiera alla utlänningar innan de släpptes in i landet, något som inte 

hanns med. Samtidigt hade Migrationsverket och Polismyndigheten inget lagstöd att hålla 

kvar någon på mässområdet och det saknades kapacitet att fatta individuella beslut om 

frihetsbegränsningar. För de asylsökande kan Malmömässan anses ha inneburit ett 

moment 22 då de inte var förvarstagna i lagens mening men då beslutet om tillfälliga 

gränskontroller innebar att den som valde att lämna mässområdet skulle sätta sig själv i 

en situation där denne riskerade tvångsåtgärder så som förvar. Det är därför inte lätt att 

fastslå hur Malmömässan förhåller sig till den enskildes rätt till skydd mot 

frihetsberövanden, varför denna rättighet och dess begräsningsmöjligheter ska behandlas 

i uppsatsens kommande kapitel. 
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4 Rätten till rörelsefrihet enligt Europakonventionen 

4.1 Inledning 

I Europakonventionen artikel 5 stadgas var och ens rätt till frihet och personlig säkerhet 

samt att ingen får frihetsberövas utom i de fall som räknas upp i artikeln och i den ordning 

som lagen föreskriver. Artikeln är alltså tillämplig på alla typer av frihetsberövanden och 

rättigheten gäller för alla människor.105 Detta innebär att ett så kallat hemligt förvar eller 

”secret detention” alltid är konventionsstridigt.106 Bestämmelsen tar vidare fasta på just 

frihetsberövanden, vilket innebär att rätten till personlig säkerhet inte ges någon 

självständig betydelse i sammanhanget. Den som lever i en otrygg miljö överlag men som 

inte har berövats friheten kan därför inte härleda några rättigheter ur bestämmelsen.107 

Att artikel 5 avser frihetsberövanden innebär också att artikeln inte skyddar mot alla 

inskränkningar i den personliga rörelsefriheten.  En frihetsinskränkning måste utgöra ett 

frihetsberövande för att den ska falla in under bestämmelsens skydd.108 

 

I detta kapitel kommer rätten till rörelsefrihet och skyddet mot frihetsberövanden enligt 

Europakonventionen att belysas. Detta för att sedan kunna diskutera hur arrangemanget 

på Malmömässan förhåller sig till konventionens rättighetsskydd. I syfte att redogöra för 

vilka frihetsbegränsande åtgärder som faller inom skyddet i Europakonventionen artikel 

5 ska först termen frihetsberövande utredas, dels genom att belysa tillgänglig doktrin men 

också genom att presentera ett antal avgöranden från Europadomstolen där domstolen 

uttalar sig om definitionen av vad som utgör ett frihetsberövande. 

 

Därefter kommer förutsättningarna för att göra inskränkningar i rättigheten till skydd mot 

frihetsberövanden att behandlas. Detta för att tydliggöra vilka typer av frihetsberövanden 

som ska anses godtagbara. Avsnittet kommer utreda kravet på lagstöd vid 

frihetsinskränkningar och särskilt möjligheten till omhändertagande för att hindra inresa 

i ett land. Även detta avsnitt kommer till stor del präglas av praxis från Europadomstolen 

och de mål som presenteras är relevanta för att kunna diskutera möjligheten till en 

                                                           
105 Harris m.fl., s 288. 
106 Cameron, An introduction to the European Conevention on Human Rights, s 92. 
107 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, s 109. 
108 Schabas, The European Convention on human rights – a commentary, s 22 och Cameron, s 92. 
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konventionsenlig rättighetsbegränsning, i det fall ett frihetsberövande anses vara för 

handen. 

 

 

4.2 Rätten till rörelsefrihet enligt Europakonventionen 

Ett frihetsberövande kan förenklat beskrivas som en väldigt långtgående eller extrem 

form av inskränkning i den enskildes rörelsefrihet.109 Det kan exempelvis röra sig om ett 

fängelsestraff eller ett tvångsomhändertagande på grund av psykisk sjukdom.110 I sådana 

situationer är det relativt lätt att avgöra huruvida situationen är att definiera som ett 

frihetsberövande eller inte. I vissa andra situationer kan det emellertid vara svårare att 

bedöma om en åtgärd ska betraktas som ett frihetsberövande och därmed omfattas av 

bestämmelsens skydd, till exempel om en frihetsinskränkning varit mycket kortvarig eller 

om det är oklart huruvida en person av tvång eller av fri vilja befunnit sig på en viss 

plats.111 Hur begreppet frihetsberövande ska förstås har därför vid flera tillfällen varit 

uppe för prövning vid Europadomstolen. 

 

Schabas menar att Europadomstolens praxis visar att bedömningen av vad som ska anses 

utgöra ett frihetsberövande enligt Europakonventionen artikel 5 innefattar både ett 

objektivt och ett subjektivt element. Det objektiva elementet består i att personen i fråga 

ska vara utsatt för en frihetsinskränkande åtgärd under en icke försumbar tid. Det 

subjektiva elementet innebär att personen inte ska ha samtyckt till den frihetsbegränsande 

åtgärden.112 Vid bedömningen av den objektiva faktorn beaktas huruvida personen har 

haft möjlighet att lämna det begränsade utrymmet, vilken grad av övervakning och 

kontroll som personen stått under, hur isolerad hen har varit samt dennes möjlighet till 

sociala kontakter.113 Om dessa faktorer indikerar att ett frihetsberövande är för handen 

påverkas inte bedömningen av att frihetsberövandet pågått under en relativt kort tid.114 

Vad gäller det subjektiva elementet har domstolen inte lagt allt för stor vikt vid huruvida 

den enskilde ska anses ha samtyckt till den frihetsbegränsande åtgärden eller ej. 

                                                           
109 Harris m.fl., s 289. 
110 Cameron, s 93.   
111 Danelius, s 109. 
112 Schabas, s 227. 
113 A a, s 227 som i sin tur hänvisar till Guzzardi mot italien, p 95, HM mot Schweiz, p 45, HL mot 

Förenade kungariket, p 91. 
114 Se Rantsev mot Cypern och Ryssland, p 317.  
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Domstolen har istället uttryckt att rätten till personlig frihet är så pass viktig i en 

demokrati att en frihetsbegränsande åtgärd kan anses falla inom konventionens skydd, 

även om den enskilde har samtyckt till den (”given himself up to be taken into 

detention”).115 I syfte att utreda hur termen frihetsberövande enligt Europakonventionen 

bör förstås ska ett antal rättsfall av relevans belysas nedan.  

 

Ett mål som berört tolkningen av begreppet frihetsberövande är Guzzardi mot Italien. 

Fallet gällde en man som ansågs ha samröre med maffian men som inte misstänktes för 

något särskilt brott. Mannen hade ålagts att under sexton månaders tid vistas i en liten by 

på en mindre italiensk ö där hans möjligheter till sociala kontakter med omvärlden var få. 

Dessutom var han tvungen att två gånger om dagen rapportera till de italienska 

myndigheterna och var således under ständig övervakning. I målet uttryckte 

Europadomstolen att skillnaden mellan inskränkningar av rörelsefriheten och 

frihetsberövanden främst är en skillnad i grad och intensitet snarare än en artskillnad.116 

Domstolen tydliggjorde också att det vid bedömningen huruvida en åtgärd utgör ett 

frihetsberövande ska tas hänsyn till åtgärdens typ, varaktighet, effekter och 

genomförande.117 

 

I Guzzardi mot Italien uttryckte Europadomstolen att de olika åtgärder som vidtagits 

gentemot den enskilde inte var för sig föranledde att ett frihetsberövande var för handen. 

Det konstaterades att endast en tvungen vistelse i en viss kommun i kombination med 

viss övervakning inte behöver utgöra ett frihetsberövande. Domstolen ansåg dock att 

frågan om ett frihetsberövande föreligger bör avgöras genom en allsidig bedömning av 

vederbörandes situation och fastslog att en kumulativ bedömning gav att situationen var 

att betrakta som ett frihetsberövande enligt Europakonventionen artikel 5. Detta mål har 

bland annat ansetts tydliggöra att ett frihetsberövandes komplexa karaktär innebär att det 

inte kan bedömas genom att beakta huruvida vissa specifika formaliakrav är uppfyllda.118 

Svenska domstolar har kommit att hänvisa till målet om Guzzardi i nationella mål rörande 

gränsdragningen mellan rörelsefrihet och frihetsberövande, varför det kommer beröras 

ytterligare under kapitel 5.2. 

                                                           
115 Schabas, s 228 som i sin tur hänvisar till bl a HL mot förenade kungariket, p 90. 
116 Guzzardi mot Italien, p 93. 
117 Se t ex Guzzardi mot Italien, p 92 där domstolen i sin tur hänvisar till Engel m.fl. mot Nederländerna, 

s, 24, p 58–59.  
118 Janis m.fl., European human rights law – text and materials, s 613. 
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Även i målen Amuur mot Frankrike och Mahdid och Haddar mot Österrike betonade 

Europadomstolen att bedömningen om en åtgärd utgör ett frihetsberövande ska avgöras 

utifrån en helhetsbedömning där hänsyn ska tas till åtgärdens typ, varaktighet, verkningar 

och verkställighetssätt. Mål Amuur mot Frankrike rörde somaliska medborgare som vid 

ankomsten till flygplatsen Orly i Paris hade ansökt om asyl i Frankrike. Den franska 

polisen vägrade dem rätt att resa in i Frankrike och de placerades i flygplatsens så 

kallade internationella zon. Särskilt fick de vistas i en avspärrad del av ett hotell i närheten 

av flygplatsen. Detta hotell hade hyrts av franska inrikesministeriet för att härbärgera 

ankommande asylsökande utlänningar. På hotellet fick de asylsökande sedan vistas i 20 

dagar under strikt polisövervakning innan de sedan utvisades.   

 

Vid bedömningen om de klagandes vistelse på hotellet utgjorde ett frihetsberövande 

konstaterade Europadomstolen att de asylsökande under huvuddelen av den tid de hölls 

kvar i den internationella zonen varit avskurna från kontakt med andra. Den franska 

regeringen framhöll å sin sida att de asylsökande inte varit frihetsberövade då det stått 

dem fritt att när som helst lämna landet och att de således endast varit hindrade att resa in 

i Frankrike. Domstolen konstaterade dock att möjligheten för asylsökande att bege sig till 

ett annat land ofta är rent teoretisk samt att de klagande i detta fall inte hade kunnat avresa 

till Syrien förrän förhandlingarna mellan dessa länders myndigheter var klara. Därför 

ansåg domstolen att de klagande hade varit frihetsberövade under den tid de befann sig i 

flygplatsens internationella zon och konventionen var således tillämplig på situationen. 

 

Mål Mahdid och Haddar mot Österrike rörde asylsökande som vägrats asyl och som 

under en tid befunnit sig på en flygplats, i detta fall i transitzonen på flygplatsen i Wien. 

Omständigheterna i detta fall skiljer sig dock väsentligt åt jämfört med det franska fallet. 

Detta mål rörde algeriska medborgare som anlänt med flyg till Österrike från Tunisien. 

När de skyddssökande en dag efter ankomsten ansökte om asyl fick de samma dag beslut 

om avslag. De asylsökande valde dock att stanna i transitzonen efter att de meddelats 

avslagsbeslutet och de menade senare att denna vistelse stred mot Europakonventionen 

artikel 5. Europadomstolen fann emellertid att de asylsökandes vistelse i transitzonen inte 

var grundad på ett beslut från den österrikiska staten utan att de stannat på området av fri 

vilja. Målet skiljde sig även från Amuur mot Frankrike eftersom de asylsökande i detta 

fall kunde röra sig fritt på transitområdet och då de inte varit under strikt 
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polisövervakning, bortsett från under några timmars tid inför en planerad deportering. 

Därtill hade de under vistelsetiden kontakt med både media och en humanitär 

hjälporganisation. På grund av dessa faktorer ansågs de asylsökande inte ha varit 

frihetsberövade under den tid de vistats i transitzonen. 

 

Också kortvariga ingripanden av polis eller annan myndighet kan utgöra 

frihetsberövanden i konventionens mening. Detta framgår bland annat av mål Gillon och 

Quinton mot Förenade kungariket där de klagande hade blivit visiterade och kvarhållna 

av polisen under en tidsperiod kortare än 30 minuter. Under denna tid var de klagande 

emellertid berövade all form av rörelsefrihet. Om de inte hade medverkat till visiteringen 

hade de riskerat att arresteras, sättas i förvar på en polisstation eller åtalas. Av dessa skäl 

ansåg domstolen att situationen innehöll ett element av tvång som i sig indikerade att 

åtgärden utgjorde ett frihetsberövande enligt artikel 5.119 Då målet i första hand rörde 

rätten till privatliv enligt Europakonventionen artikel 8 tog domstolen emellertid inte ett 

slutgiltigt beslut i frågan. I mål Gahramanov mot Azerbajdzjan ansågs dock ett kortare 

kvarhållande på en flygplats för att kontrollera den klagandes identitet och personliga 

omständigheter inte utgöra ett frihetsberövande. Domstolen konstaterade att det inte gick 

att klarlägga om mannen hållits kvar i två eller fyra timmar men att detta likväl var 

proportionerligt i syfte att bedöma risken att låta mannen kliva på flyget.120 

 

Mål H.L. mot Förenade kungariket rörde en autistisk man som förts till sjukhus efter att 

han betett sig självdestruktivt och våldsamt. Då mannen inte motsatte sig intagningen och 

inte försökte lämna sjukhuset ansågs något beslut om tvångsintagning inte nödvändigt. 

H.L. befann sig dock under fortlöpande övervakning och om han hade försökt ge sig av 

hade ett beslut om tvångsomhändertagande blivit aktuellt. Mannen hade således inte 

kunnat lämna sjukhuset även om han velat och Europadomstolen menade att det i 

sammanhanget saknade relevans om dörren till den avdelning som mannen vårdades på 

var låst eller gick att låsa. Domstolen fann därav att situationen var att betrakta som ett 

frihetsberövande. 

Det sista mål som ska presenteras i syfte att belysa hur begreppet frihetsberövande ska 

förstås är H.M. mot Schweiz. Fallet rörde en äldre kvinna som ansågs vara i behov av 

                                                           
119 Gillian och Quinton mot Förenade kungariket, p 57. 
120 Gahramanov mot Azerbajdzjan, p 43–44. 
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hjälp. Myndigheterna hade placerat kvinnan på ett vårdhem, inledningsvis mot hennes 

vilja, på grund av att hon ansågs vanvårdad i sin hemmiljö. Avseende frågan om detta var 

ett frihetsberövande framhöll domstolen att utgångspunkten för bedömningen måste vara 

individens specifika situation. Domstolen noterade att kvinnans levnadsförhållanden var 

dåliga men att kvinnan hade haft möjlighet att bo kvar hemma om hon valt att samarbeta. 

Den avdelning som kvinnan placerats på var inte heller sluten och hon hade möjlighet att 

röra sig relativt fritt och ha kontakt med personer utanför vårdhemmet. Senare gick H.M. 

själv med på att stanna på vårdhemmet. Då domstolen ansåg att åtgärden var en 

ansvarstagande sådan som vidtagits i H.M:s eget intresse fastslogs att det inte var fråga 

om ett frihetsberövande enligt Europakonventionen artikel 5.  

En åtgärd som begränsar den enskildes rörelsefrihet men som inte kan klassificeras som 

ett frihetsberövande kan istället falla in under konventionens tilläggsprotokoll 4 artikel 2 

som stadgar att var och en som lagligen befinner sig i landet har rätt att fritt röra sig i den 

utsträckning som kommer till uttryck i artikeln. Denna bestämmelses första och andra 

stycke uttrycker den enskildes rättigheter, medan stycke tre och fyra fastställer på vilka 

sätt rättigheterna får begränsas. Exempel på åtgärder som utgör begräsningar i 

rörelsefriheten och som således faller inom artikelns skydd är om den enskilde måste 

rapportera till polisen så fort hen flyttar, om hen hindras från att lämna sitt hem eller 

någon annan plats alternativt förbjuds från att vistas på ett specifikt område. Väsentligt är 

om den enskilde måste be om lov att lämna området och det är därför irrelevant för 

bedömningen om personen ges tillstånd att lämna området varje gång hen frågar om 

lov.121 Att bestämmelsen gäller den som lagligen befinner sig i staten innebär att 

utlänningar som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd eller som försöker att ta sig 

in i landet olovligen kan bli avvisade utan att detta måste rättfärdigas enligt 

bestämmelsens st 3–4.122  

 

 

                                                           
121 Harris m.fl., s 955. 
122 Cameron, s 154. Märk dock att det under vissa omständigheter kan vara oförenligt med 

Europakonventionen artikel 3 utvisa en utlänning i det fall detta skulle kränka principen om non 

refoulement. 
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4.3 Inskränkningar i rättigheten 

Europakonventionens bestämmelse om rätten till personlig frihet och säkerhet föreskriver 

sex stycken undantag som fastställer när en person kan bli berövad friheten i enlighet med 

konventionen. De undantag som räknas upp i Europakonventionen artikel 5 st 1 är 

uttömmande vilket innebär att ett frihetsberövande är olagligt i det fall det inte faller in 

under något av undantagen.123 Europadomstolen har även uttalat att endast en restriktiv 

tolkning av artikelns undantag är förenlig med bestämmelsens syfte.124 En 

konventionsstat får således endast åberopa dessa undantag när det står helt klart att de 

förhållanden eller den lagstiftning som står i strid med huvudregeln ryms inom 

undantagens ordalydelse. I det fall det är tveksamt om en frihetsberövande åtgärd går in 

under något av artikelns undantag ska frihetsberövandet alltså inte godtas.  125 Detta 

framgår bland annat av ovan refererat mål, Guzzardi mot Italien, där ett frihetsberövande 

av en person som misstänktes ha samröre med maffian ansågs konventionsstridigt då det 

föll utanför de i bestämmelsen uppräknade undantagen. 

 

Det undantag till rätten till skydd mot frihetsberövande som ofta aktualiseras avseende 

flyktingar och andra skyddssökande och som också bör vara det som ligger närmast till 

hands avseende situationen vid Malmömässan är Europakonventionen artikel 5 st 1 f).  

Där stadgas att ett frihetsberövande är tillåtet när någon är lagligen arresterad eller på 

annat sätt är berövad friheten för att förhindra att han eller hon obehörigen reser in i landet 

eller som ett led i ett förfarande som rör dennes utvisning eller utlämning. Artikelns 

ordalydelse sätter således upp ett krav på att åtgärden att frihetsberöva en person måste 

ha beslutats om i den ordning som lagen föreskriver samt att åtgärden ska vara laglig eller 

rättsenlig. Därutöver föreligger ett krav på att ett beslut om frihetsberövande måste 

framstå som proportionerligt i förhållande till dess syftet.126 

 

Laglighetskravet i Europakonventionen innebär att ett beslut om frihetsberövande måste 

ha stöd i nationell lagstiftning och att prövningen ska ske enligt det föreskrivna 

förfarandet.127 Kravet på lagstöd syftar främst till skriven lag men även praxis kan i vissa 

                                                           
123 Cameron, s 92. 
124 Skoglund och Karlbrink (red.), Frihet och personlig säkerhet – de medborgerliga och politiska 

rättigheternas tillämpning i Sverige, s 63, där författaren hänvisar till mål Guilia Manzoni mot Italien. 
125 Skoglund och Karlbrink (red.), s 63. 
126 Danelius, s 113. 
127 A a, s 112. 
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fall ha sådan vikt att laglighetskravet ska anses uppfyllt. Detta framgår bland annat av 

mål Drozd och Janousek mot Frankrike och Spanien där ett frihetsberövande som skett 

med stöd av gammal rättspraxis ansågs uppfylla laglighetskravet, trots att uttryckligt 

lagstöd saknades. Vidare innebär kravet på laglighet att lagen måste vara allmänt 

tillgänglig samt tillräckligt tydlig för att ett frihetsberövande grundat på lagen ska vara 

rimligt förutsägbart. Om ett frihetsberövande är ett resultat av godtycke (”arbitrariness”) 

ska det inte anses förenligt med Europakonventionen artikel 5.128  

 

Europakonventionen artikel 5 st 1 f) behandlar i huvudsak förvarstagande inför utvisning 

eller utlämning men också de situationer då en person sätts i förvar i syfte att hindra denne 

från att obehörigen resa in i landet.129 Så var fallet i mål Saadi mot Förenade kungariket. 

Detta mål gällde en man som förvarstagits i sju dagar efter att han anlänt till flygplatsen 

Heathrow i London i avvaktan på att hans asylansökan prövades. I målet uttryckte 

Europadomstolen att ett frihetsberövande enligt artikel 5 st 1 f) inte måste vara 

nödvändigt för att det ska anses legitimt. En tillämpning av proportionalitetsprincipen 

ansågs emellertid kräva att frihetsberövandet inte borde fortgå under en orimligt lång tid 

samt att åtgärden måste uppfylla fyra bestämda villkor. För det första ska åtgärden ha 

beslutats om i god tro (”good faith”). Den exakta innebörden av detta begrepp är svår att 

utläsa men vid bedömningen av rekvisitet resonerade domstolen kring den asylsökandes 

typ av mål och om detta passade för det snabbare handläggningsförfarande som då 

tillämpades i landet. Vidare beaktades om det var till den asylsökandes fördel att ärendet 

handlades på detta sätt.130 För det andra ska beslutet vara nära kopplat till syftet att 

förhindra obehörigt inträde i landet. Vidare uppställdes krav på att förvarslokalen och 

villkoren för förvaret ska var lämpliga med tanke på att den förvarstagne är en 

asylsökande snarare än en misstänkt brottsling. Slutligen ska förvarstiden inte överstiga 

vad som rimligen krävs för att uppnå syftet med åtgärden. 

 

Europadomstolen fastslog med 11 röster mot 6 att frihetsberövandet var förenligt med 

Europakonventionen artikel 5 st 1 f). Majoriteten menade på att åtgärden beslutats om i 

god tro då den asylsökandes mål passade väl för det snabbare handläggningsförfarande 

som då tillämpades samt att det var till den asylsökandes fördel att ärendet handlades 

                                                           
128 Danelius, s 112 f. 
129 A a, s 133. 
130 Saadi mot Förenade kungariket, p 76–77. 
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skyndsamt. Vidare ansågs frihetsberövandet ha ett nära samband med åtgärdens syfte då 

det bidrog till att myndigheterna snabbt och effektivt kunde besluta om den sökandes rätt 

till asyl. Gällande förvarslokalen bedömdes denna vara specifikt anpassad för 

asylsökande och det konstaterades att de asylsökande erbjöds faciliteter för rekreation, 

möjligheter till religionsutövning samt vård och juridisk assistans. På grund av dessa 

omständigheter ansågs det aktuella frihetsberövandet vara i enlighet med 

Europakonventionen artikel 5. 

 

 

4.4 Rätten att göra avvikelser från konventionsförpliktelse vid nödläge 

Under krig eller i annat allmänt nödläge som hotar nationens existens får en stat avvika 

från de skyldigheter som följer av konventionen, i det fall detta är absolut nödvändigt 

med hänsyn till den specifika situationen. Rätten att göra avsteg från 

konventionsförpliktelserna kallas derogationsrätt och stadgas i Europakonventionen 

artikel 15. Av bestämmelsens andra stycke framgår att avvikelserna inte får avse rätten 

till liv, förbudet mot tortyr, förbudet mot slaveri eller förbudet mot straffdom utan stöd i 

lag. Åtgärderna får inte heller strida mot internationell rätt. I det fall en stat vill utnyttja 

rätten att göra avvikelser från konventionen måste den enligt artikelns tredje stycke hålla 

Europarådets generalsekreterare underrättad om de åtgärder som vidtagits, skälen för dem 

samt när åtgärderna upphört. Avseende bestämmelsens tillämpningsområde och särskilt 

frasen ”annat allmänt nödläge som hotar nationens existens” uttryckte domstolen i mål 

Lawless mot Irland att detta bör förstås som en exceptionell kris- eller nödsituation som 

påverkar hela statens befolkning och som innebär ett hot mot det organiserade samhällets 

fortsatta tillvaro.131 Gällande kravet på att avvikelsen ska vara oundgängligen nödvändig 

har Europadomstolen emellertid givit konventionsstaterna en relativt vid 

bedömningsmarginal.132  

 

Avslutningsvis bör kravet på att åtgärden inte får strida mot andra internationella 

åtaganden kortfattat belysas.  Detta då en av de främsta internationella överenskommelser 

som ska beaktas härom är ICCPR, vars rättighetsskydd och derogationsrätt kommer 

behandlas nedan under kapitel 6. Att ICCPR:s rättighetsskydd är av relevans beror på att 

                                                           
131 Lawless mot Irland, p. 28. För mer utförlig tolkning, se även Harris m.fl., s 830 ff. 
132 Harris m.fl., s 842. 
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alla Europakonventionens medlemsstater också ratificerat ICCPR. Då kraven för att få 

göra avvikelser enligt ICCPR artikel 4 kan anses mer långgående än de som föreskrivs i 

Europakonventionen artikel 15, måste också ICCPR beaktas innan en avvikelse från 

Europakonventionen med säkerhet kan anses godtagbar.133 

 

 

4.5 Analys 

Vid en bedömning huruvida arrangemanget på Malmömässan utgjorde en begräsning av 

de asylsökandes rörelsefrihet bör relativt lätt kunna konstateras att så var fallet. Detta då 

rätten till rörelsefrihet i tilläggsprotokoll 4 artikel 2 kan tillämpas så snart den enskilde 

måste be om lov om att lämna ett visst område. För att den frihetsbegränsande åtgärden 

att hålla kvar de skyddssökande på Malmömässan ska falla inom skyddet i 

Europakonventionen artikel 5 måste dock utredas om denna åtgärd är att betrakta som ett 

frihetsberövande. Som fastslaget i Guzzardi mot Italien ska frågan om ett 

frihetsberövande föreligger avgöras genom en allsidig bedömning av vederbörandes 

situation där skillnaden mellan frihetsberövanden och andra inskränkningar av 

rörelsefriheten är en skillnad i grad och intensitet. Som framgått ovan är de faktorer som 

beaktas huruvida personen har haft möjlighet att lämna det begränsade utrymmet, i vilken 

utsträckning hen stått under övervakning och kontroll, hur isolerad hen har varit samt 

dennes möjlighet till sociala kontakter. Därutöver beaktas syftet med åtgärden samt 

huruvida samtycke till frihetsbegränsningen förelegat. 

 

Då den som ville lämna Malmömässan kontrollerades av personal från Migrationsverket 

samt av polisen bör denne anses ha befunnit sig under förhållandevis strikt övervakning 

och kontroll. Avseende de skyddssökandes möjligheter till sociala kontakter saknas 

uppgift om att de skulle ha fråntagits mobiltelefoner eller andra kommunikationsmedel 

när de anlände till mässan, vilket antyder att de haft viss möjlighet till sociala kontakter. 

Det dröjde dock flera dagar innan hjälporganisationer så som Röda korset fick lov att 

komma in på mässområdet och därutöver saknade de anhöriga som väntade utanför 

mässområdet möjlighet att kommunicera med de som befann sig inne på mässan. Därför 

bör de skyddssökandes möjligheter till sociala kontakter med personer utanför mässan 

betraktats som i vart fall relativt begränsande. 

                                                           
133 Harris m.fl., s 842. 
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Vad gäller möjligheterna att lämna området har Migrationsverket framfört att ingen 

hindrades från att lämna mässan och att åtgärden därför inte utgjorde ett frihetsberövande. 

Sett till de faktorer som Europadomstolen belyser vid bedömningen av vad som är ett 

frihetsberövande går dock att konstatera att detta inte avgörs fullt så enkelt. Liksom mål 

Amuur mot Frankrike rörde situationen på Malmömässan asylsökande som i samband 

med gränspassage placerats på ett avspärrat område och i båda situationerna var de 

asylsökande i viss mån avskurna från kontakt med andra. I Amuur avfärdade domstolen 

statens argument om att de asylsökande inte var frihetsberövade då det stått de 

asylsökande fritt att lämna landet och att de därför endast var hindrade att resa in i landet, 

då möjligheten för asylsökande att avresa till ett annat land främst är teoretisk. Detta 

argument bör även prägla bedömningen i förevarande fall avseende Malmömässan, då de 

som vistades på mässan befann sig i Sverige för att söka asyl och därför svårligen kunnat 

avresa till annat land på eget bevåg. 

 

De skyddssökandes vistelsetid på Malmömässan var vidare av varierande längd. Vissa 

vistades på mässan några timmar medan andra personer befann sig på mässan i upp mot 

en veckas tid. Att vistelsetiden var förhållandevis kort bör dock inte påverka 

bedömningen nämnvärt då det i mål Gillon och Quinton mot Förenade kungariket 

konstaterades att ett kvarhållande för visitering under en tid kortare än 30 min utgjorde 

ett frihetsberövande på grund av det element av tvång som förelåg. Tvångselementet låg 

i att klaganden hade riskerat att sättas i förvar om denne ej medverkade till visiteringen, 

vilket kan jämföras med den risk som den asylsökande som befann sig på Malmömässan 

hade tagit om hen lämnade mässområdet och således riskerade att tas i förvar enligt 

reglerna om polisens inre gränskontroll.  

 

För att ett frihetsberövande enligt Europakonventionen artikel 5 ska föreligga krävs också 

att den enskilde inte samtyckt till åtgärden. Att domstolen ger detta krav begränsad 

betydelse eller i vart fall tolkar möjligheten att samtycka till ett frihetsberövande tämligen 

restriktivt kan anses framgå av mål H.L. mot Förenade kungariket. I målet ansågs den 

självdestruktive mannen H.L. ha varit frihetsberövad trots att han inte motsatt sig att tas 

in på sjukhus. Anledningen till att intaget ändå sågs som ett frihetsberövande var delvis 

den strikta kontroll han stod under samt att ett beslut om tvångsintag hade blivit aktuellt 

i det fall han valt att lämna sjukhuset. 
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Trots att målet om H.L. rör tvångsomhändertagande på grund av psykiska besvär går det 

att utläsa vissa likheter mellan detta fall och situationen på Malmömässan. Detta då det 

går att argumentera för att de skyddssökande på Malmömässan inte hade motsatt sig att 

kvarstanna på mässan, vilket kan anses visa på att de samtyckt till den frihetsbegränsande 

åtgärden att kvarstanna på Malmömässan. På samma sätt som att ett beslut om 

tvångsomhändertagande varit påkallat om den självdestruktive mannen valt att lämna 

sjukhuset hade dock ett beslut om förvar kunnat bli aktuellt om en skyddssökande valt att 

lämna mässområdet utan att först blir registrerad som asylsökande. Att förhållandevis 

strikt kontroll av den intagne förelåg i båda fallen och då ett avvikande i båda fallen 

riskerade att resultera i ett formellt beslut om frihetsberövande går att hävda att en reell 

möjlighet att lämna området inte förelåg i något av fallen. Då domstolen i H.L:s mål ansåg 

att ett frihetsberövande förelåg, finns skäl att anta att även situationen vid Malmömässan 

ska bedömas på samma sätt. 

 

Av mål Gahramanov mot Azerbajdzjan och H.M. mot Schweiz framgår att syftet med den 

frihetsbegränsande åtgärden ska beaktas vid avgörandet huruvida ett frihetsberövade är 

för handen. Att ett frihetsberövande inte förelåg i målet om H.M. då åtgärden istället 

ansågs utgöra en ansvarstagande åtgärd som vidtagits i kvinnans eget intresse, bör visas 

extra hänsyn vid bedömning av Malmömässan. Detta då beslutet att använda mässan som 

ett väntrum för asylsökande delvis berodde på den annalkande vintern. Då det ligger i den 

asylsökandes intresse att inte behöva vänta utomhus på att få registrera sin asylansökan, 

indikerar argumentationen i mål HM mot Schweiz att syftet med Malmömässan kan anses 

tala för att åtgärden inte gjorde ett frihetsberövande. En skillnad är dock att H.M. efter ett 

tag samtyckt till att stanna på vårdhemmet, också kunde förses med adekvata medicinska 

och hygieniska förhållanden. Hon hade även möjlighet att röra sig tämligen fritt och 

kunde ha kontakter med folk utanför hemmet. Sådana var inte förhållandena på 

Malmömässan, vilket innebär att fallen inte kan anses helt jämförbara. 

 

Det har alltså konstaterats att de skyddssökande på Malmömässan var under 

förhållandevis strikt övervakning och kontroll och att deras möjligheter till sociala 

kontakter var begränsade. Vid det fall de valde att lämna mässområdet hade detta 

eventuellt kunnat föranleda ett formellt beslut om frihetsberövande, vilket också indikerar 

att ett tvångselement om att kvarstanna förelåg. Detta element av tvång visar på att de 
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asylsökande inte kan anses ha samtyckt till att få sin rörelsefrihet begränsad på det sätt 

som skedde. Trots att det låg i de asylsökandes intresse att inte behöva vistas utomhus 

under den tid som de väntade på Malmömässan är det därför inte självklart att de inte var 

frihetsberövade i enlighet med vad Migrationsverket påstår. Därav bör möjligheten att 

frihetsberöva en människa under de förutsättningar som då rådde att utredas. 

 

Som ovan framgått måste ett frihetsberövande ha beslutats om i den ordning lagen 

föreskriver och därutöver måste det vara rättsenligt. Vidare framgår av artikel 5 st 1 f) att 

ett frihetsberövande får ske i syfte att hindra inresa i ett land eller som ett led i utvisning 

från landet eller utlämning till annat land. Målet avseende den asylsökande Saadi är också 

relevant avseende bedömningen av Malmömässan. I målet satte domstolen som bekant 

upp fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att ett frihetsberövande ska anses 

proportionerligt – åtgärden ska ha beslutats om i god tro, frihetsberövandet ska vara nära 

kopplat till syftet att förhindra obehörigt inträde i landet, förvarslokalen och villkoren för 

förvaret ska vara lämpliga och förvarstiden får inte överstiga vad som rimligen krävs för 

att uppnå syftet. 

 

Då det kan anses ligga i den asylsökandes intresse att få tak över huvudet går att 

argumentera för att åtgärden beslutades om i god tro. De skyddssökandes vistelsetid på 

mässan var också relativt kort och syftet nära kopplat till att förhindra obehörig inresa i 

landet, vilket talar för att åtgärden var i enlighet med proportionalitetsprincipen. Däremot 

var förhållandena i lokalen bristfälliga då de internationella standarder som gäller för 

flyktingläger inte kunde mötas vad gäller till exempel sovplatser och duschar. Det största 

bekymret är dock att kravet på lagstöd inte kan anses uppfyllt. Eftersom Migrationsverket 

alltjämt hävdade att Malmömässan inte utgjorde ett frihetsberövande fanns aldrig skäl att 

finna stöd för ett frihetsberövande i nationell lagstiftning. Detta föranleder slutsatsen att 

även om det är svårt att med absolut säkerhet fastslå att Malmömässan utgjorde ett 

frihetsberövande enligt Europakonventionen så finns det flera faktorer som talar för att 

åtgärden faller inom konventionens skydd. Om så är fallet bör konstateras att lagstöd för 

en begränsning av rörelsefriheten saknades, varför arrangemanget på Malmömässan inte 

skulle vara förenligt med konventionen. 
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5 Rätten till rörelsefrihet enligt nationell rätt 

5.1 Inledning 

Det rättighetsskydd som kommer till uttryck i regeringsformens 2 kapitel gäller gentemot 

det allmänna. Med ”det allmänna” avses enligt förarbetena dels det allmännas 

verkställande organ, dels de normgivande organen när dessa beslutar om betungande och 

offentliga föreskrifter för enskilda.134 Detta innebär att staten i egenskap av lagstiftare är 

bunden till rättighetsreglerna men också att staten i dess praktiska verksamhet måste följa 

grundlagens regler.135 Sedan 2010 års reform av regeringsformen gäller grundlagens 

rättighetskatalog var och en, och rättighetsskyddet är således inte längre knutet till 

medborgarskap, vilket var fallet i 1974 års version av regelverket.136 Justeringen skedde 

genom att begreppet ”svenska medborgare” i de flesta bestämmelser byttes ut till ”var 

och en”. Med begreppet ”var och en” i RF avses inte enbart fysiska personer utan också 

juridiska sådana, dock med den begränsning att personen i fråga måste befinna sig inom 

landets gränser.137  

 

I praktiken kan RF:s rättighetsskydd anses utgöra en avvägning mellan de starka intressen 

som rättigheten är avsedd att skydda och andra allmänna och enskilda intressen som också 

anses skyddsvärda i ett demokratiskt samhälle.138 Vissa av de fri- och rättigheter som 

skyddas i RF 2 kap ger emellertid inte utrymme för några undantag, vilket innebär att de 

är absoluta. Exempel på sådana rättigheter är förbuden mot dödsstraff, kroppsstraff och 

tortyr i RF 2 kap 4–5 §§. Andra rättigheter kan under vissa förutsättningar begränsas 

genom lag eller annan föreskrift. Dessa brukar kallas för relativa rättigheter.139 Ett 

exempel på en sådan relativ rättighet är rätten till rörelsefrihet och till skydd mot 

frihetsberövanden i RF 2 kap 8 §. Då denna uppsats utreder huruvida det var förenligt 

med rätten till rörelsefrihet att använda Malmömässan som en vänthall för asylsökande, 

är det just denna rättighets tillämpningsområde och dess begränsningsmöjligheter som 

kommer behandlas i detta kapitel.  

 

                                                           
134 Prop 1975/76:209 s 86.  
135 Bull och Stertzel, s 58. 
136 A st. 
137 Derlén m.fl., s 261. 
138 Bull och Karlbrink (red.), Frihet och personlig säkerhet – de medborgerliga och politiska 

rättigheternas tillämpning i Sverige, s 39. 
139 Nergelius, Konstitutionellt rättighetsskydd – Svensk rätt i ett komparativt perspektiv, s 547. 
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5.2 Rätten till rörelsefrihet enligt regeringsformen 

I RF 2 kap 8 § stadgas att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot 

frihetsberövanden. Vidare förskrivs att den som är svensk medborgare även i övrigt är 

tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket samt att lämna det. Rätten till rörelsefrihet 

avser tvångsmässiga hinder för en person eller grupp personer att röra sig fritt, exempelvis 

tvångsomhändertaganden eller reseförbud. Därutöver bör en avspärrning av ett större 

område på grund av militära intressen eller generella förbud att lämna en viss ort utgöra 

inskränkningar i rörelsefriheten.  Varje inskränkning i rätten att röra sig fritt omfattas 

emellertid inte av bestämmelsen. Till exempel faller den så kallade högerregeln utanför 

bestämmelsens skydd. För att en begränsning av rörelsefrihet ska skyddas av grundlagen 

krävs att åtgärden medför att personen i fråga inte har möjlighet att komma i kontakt med 

andra under en längre tid.140 

 

Med begreppet frihetsberövande avses i grundlagens mening en mer långtgående 

begränsning av den enskildes rörelsefrihet, till exempel inlåsning eller andra fysiska 

hinder för denne att röra sig fritt utanför ett rum eller annat förhållandevis begränsat 

utrymme.141 Exempel på frihetsberövanden är polisiära ingrepp så som gripanden, 

fängelsestraff och andra straffprocessuella tvångsmedel.142 Skyddet mot 

frihetsberövanden tar dock inte enbart sikte på dessa mer självklara frihetsberövanden 

utan det täcker ett betydligt vidare område.143 Gränsen mellan ett mindre ingrepp i 

rörelsefriheten och ett frihetsberövande är emellertid relativt otydlig och till synes i viss 

mån flytande.144  Att kunna dra en tydlig gräns mellan dessa åtgärder är dock av mindre 

betydelse gällande svenska medborgare då det i dessa fall främst är av vikt huruvida 

bestämmelsen är tillämplig eller ej.145 Gällande utlänningar är denna gränsdragning 

emellertid av stor betydelse. Detta då RF 2 kap 8 § endast skyddar utlänningar mot 

frihetsberövanden, vilket innebär att utlänningar saknar grundlagsskyddad rätt till 

rörelsefrihet i de fall åtgärden inte anses utgöra ett frihetsberövande. Gränsdragningen 

                                                           
140 Bull och Stertzel, s 74 f. 
141 Bull och Stertzel, s 75. 
142 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 8 §, Lexino 2015-01-01. 
143 Derlén m.fl., s 381. 
144 Bull och Stertzel, s 75. 
145 Eka m.fl, Regeringsformen med kommentarer, s 89. 
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mellan ett frihetsberövande och andra rörelseinskränkningar är således av avgörande vikt 

för de asylsökandes grundlagsstadgade rättighetsskydd. 

 

Oklarheten gällande vilka frihetsbegränsningar som ska anses utgöra frihetsberövanden 

enligt grundlagen kan delvis bero på att regeringsformen ursprungligen endast föreskrev 

ett skydd mot begränsningar av rörelsefriheten och i detta begrepp ansågs då rätten till 

skydd mot frihetsberövanden innefattas. I och med 1976 års reform ändrades 

bestämmelsens utformning och ett uttryckligt skydd mot frihetsberövande fördes in i 

paragrafen. Detta ansågs emellertid inte innebära någon saklig ändring av 

rättighetsskyddet.146 Då förarbetena inte ger någon tydlig vägledning om vad som 

egentligen avses med ett frihetsberövande har svenska domstolar vänt sig till 

Europadomstolen och dess tolkning av begreppet frihetsberövande, i syfte att utröna hur 

detta begrepp ska förstås.147 

 

Inom nationell rättspraxis har skillnaden mellan vad som utgör ett frihetsberövande och 

andra ingrepp i rörelsefriheten behandlats i rättsfallen NJA 1989 s 131 och NJA 1990 

s 636. I båda dessa mål hade regeringen med stöd av de så kallade 

terroristbestämmelserna i dåvarande utlänningslagen (1980:376) beslutat att en utlänning 

på obestämd tid dels inte fick vistas utanför en viss kommun, dels var skyldig att flera 

gånger i veckan anmäla sig hos polismyndigheten. Att det i båda målen rörde sig om en 

begränsning av rörelsefriheten ansågs klarlagt. Frågan i målen gällde istället straffansvar 

för överträdelse av anmälningsplikten samt om regeringsformens bestämmelser angående 

frihetsberövande kunde tillämpas på föreskrifterna. 

 

I NJA 1989 s 131 skulle en utlänning utvisas ur Sverige men enligt ett förordnande fick 

verkställighet tills vidare inte ske. Vid tiden för åtalet hade knappt tre år gått sedan 

regeringsbeslutet om anmälningsplikt. Klaganden menade på att den långvariga 

kommunarresten som delvis innebar att han inte kunde umgås med närstående utanför 

kommunen eller flytta till annan ort innebar att regeringsbeslutet var att likställa med ett 

frihetsberövande. Angående frågan huruvida den klagandes situation borde betraktas som 

ett frihetsberövande betonade HD att vikt måste fästas vid regeringsformens skydd för 

den personliga friheten. Domstolen ifrågasatte därför om inte en utlännings situation vid 

                                                           
146 Prop 1975/76:209 s. 148. 
147 Bull och Stertzel, s 75. 



 48 

ett mycket långvarigt förbud att lämna en kommun i kombination med anmälningsplikt 

kan likna ett frihetsberövande i sådan grad att RF:s rättighetsskydd härom blir analogt 

tillämpligt. För att avgöra betydelsen av ett frihetsberövande tog domstolen vägledning 

av Europadomstolens uttalande i mål Guzzardi mot Italien och konstaterade att en samlad 

bedömning måste göras där hänsyn ska tas till åtgärdens typ, varaktighet, effekter och 

genomförande.148 Vid denna prövning konstaterades först att det faktum att det kan leda 

till allvarliga konsekvenser för den enskilde att pekas ut som terrorist inte borde påverka 

bedömningen. Vidare ansåg domstolen att den klagandes rörelsefrihet vid tiden för åtalet 

inte kunde anses ha varat så länge och haft sådana verkningar att förhållandena kan 

jämställas med ett frihetsberövande.   

 

I NJA 1990 s 636 hänvisade domstolen till 89-års fall och uttryckte att begränsningen av 

rörelsefriheten inte heller i detta fall var att betrakta som ett frihetsberövande. Detta trots 

att inskränkningarna i rörelsefriheten i målet gällt under närmre fem års tid. Högsta 

domstolen fastslog därför att inskränkningen i utlänningarnas rörelsefrihet till en stor och 

tätbefolkad kommun inte ska anses så långtgående att den var att betrakta som ett 

frihetsberövande.  

 

 

5.3 Inskränkningar i rättigheten 

Flera av rättigheterna i RF kap 2 kan begränsas för att tillgodose ändamål som anses 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle.149 Den svenska rättsstaten vilar dock på 

legalitetsprincipen vilken stadgas i RF 1 kap 1 § st 3. Principen innebär att all offentlig 

maktutövning ska vara grundad på lag eller annan föreskrift vilket betyder att det alltid 

måste finnas lagstöd för att begränsa en fri- eller rättighet.150 Kravet på lagstöd vad gäller 

rättighetsbegränsningar framgår även av RF 2 kap 20 §. Den offentliga maktens 

lagbundenhet innebär att de myndigheter som fattar rättsligt betungande beslut för den 

enskilde ska ha rättsligt stöd i varje enskilt fall.151 Det ska således gå att utläsa av lagtexten 

                                                           
148 Se Guzzardi mot Italien, p 92. 
149 Hirschfeldt, Lind och Namli (red), s 200. 
150 Bull och Stertzel, s 49. 
151 Zetterström och Lind, Offentlig rätt, s 28. 
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när en rättighet kan komma att begränsas. Detta krav på förutsägbarhet syftar främst till 

att motverka godtycklighet i den offentliga maktutövningen.152 

 

Av RF 2 kap 20 § p 3 framgår att den enskildes rörelsefrihet får begränsas genom lag i 

den utsträckning som medges i RF kap 2 §§ 21–22 och 25. Att rätten till rörelsefrihet kan 

begränsas är en nödvändighet för att möjliggöra fängelsestraff som straffprocessuellt 

tvångsmedel.153  I RF 2 kap 21 § föreskrives fyra krav på regler som begränsar rättigheten. 

För det första krävs att ändamålet med rättighetsbegränsningen ska vara godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle. Vidare stadgas att begränsningar aldrig får gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålet, d v s ett krav på proportionalitet avseende ingrepp 

i rättigheter. Kravet på nödvändighet innebär att åtgärden i fråga ska utgöra det alternativ 

som begränsar rättigheten minst samtidigt som det avsedda målet uppnås.154 Om 

ändamålet kan uppnås på något annat mindre ingripande sätt ska således detta sätt väljas 

istället. 

 

Att en rättighetsbegränsande åtgärd måste vara nödvändig är nära kopplat till den så 

kallade behovsprincipen. Denna princip tillämpas inom den svenska processrätten och 

innebär bland annat att ett tvångsmedel endast får användas om det finns ett påtagligt 

behov samt om det avsedda resultatet inte går att uppnå med andra, mindre ingripande 

medel. En tillämpning av behovsprincipen ger också att en för individen begränsande 

åtgärd ska avslutas så snart som syftet med åtgärden uppnåtts eller i det fall det framgår 

att syftet inte kommer uppnås.155 I RF 2 kap 21 § föreskrivs också att 

rättighetsbegränsningar inte får innebära ett hot mot den fria åsiktsbildningen samt att 

begränsningar av rättigheter inte får göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell 

eller annan sådan åskådning. Denna regel fastställer ett generellt krav på att 

frihetsbegränsningar inte får vara diskriminerande. Kraven i RF 2 kap 21 § kan anses 

resultera i ytterligare ett krav på den lagstiftande makten, nämligen att noga redovisa sina 

skäl för att göra en begränsning i en rättighet, med andra ord ett tydlighetskrav.156 

 

                                                           
152 Zetterström och Lind, s 28. 
153 Bull och Stertzel, s 90 f. 
154 Derlén m.fl., s 287. 
155 Derlén m.fl., s 287. 
156 Bull och Stertzel, s 94. 



 50 

Tidigare undantogs uttryckligen de materiella reglerna i nuvarande RF 2 kap 21, 23–24 

§§ från att tillämpas vid begränsningar av utlänningars rörelsefrihet. Idag gäller dock det 

formella kravet på lagstöd även dessa åtgärder.157 Som ovan framgått saknar dock 

utlänningar helt grundlagsskydd för rätten till rörelsefrihet då denna rättighet enligt RF 2 

kap 8 § m 2 enbart avser svenska medborgare. Vidare föreligger särskilda begränsningar 

avseende skyddet mot frihetsberövanden som riktar sig mot utlänningar och statslösa. I 

RF 2 kap 25 § p 4 uttrycks nämligen att särskilda begränsningar i skyddet mot 

frihetsberövande får göras genom lag för andra än svenska medborgare. Utlänningar 

saknar alltså inte enbart en grundlagsskyddad rätt till rörelsefrihet utan de har också ett 

svagare skydd mot frihetsberövande än svenska medborgare.  

 

 

5.4 Rätten att göra avvikelser från grundlagen vid nödläge 

Bortom de legitima begränsningsmöjligheter som behandlats ovan innehåller 

regeringsformen också bestämmelser som möjliggör undantag från rättighetsskyddet. 

Dessa bestämmelser blir främst aktuella vid olika typer av krislägen där Sverige kan 

behöva agera snabbt och effektivt för att säkerställa statens fortlevnad.158 

Undantagsbestämmelserna kan antingen gälla rättigheterna som sådana, d v s möjliggöra 

för staten att helt frångå vissa rättigheter när en allvarlig krissituation är för handen. De 

kan också avse formerna för rättighetsbegränsningar, där rättigheterna i sig alltjämt är 

giltiga men där möjligheterna till legitima begränsningar utökas. Reglerna om vad som 

gäller vid krig och krigsfara finns i RF kap 15. Dessa regler har hitintills aldrig tillämpats 

men syftet med kapitlet är att säkerställa att legalitetsprincipen ska kunna upprätthållas 

också i synnerligen allvarliga kristillstånd.159 

 

Bestämmelserna i regeringsformens andra kapitel gäller alltid, alltså även i krig eller i 

andra nödsituationer.160 I RF kap 15 stadgas dock tre bestämmelser av intresse för 

rättighetsskyddet. Av RF 15 kap 5 § framgår att regeringen kan överta riksdagens 

samtliga befogenheter ”i den mån som behövs för att skydda riket och slutföra kriget”. I 

bestämmelsens andra stycke uttrycks dock att regeringen inte får stifta, ändra eller 

                                                           
157 Bull och Stertzel, s 101. 
158 Derlén m.fl., s 292 f. 
159 A a, s 293. 
160 Hirschfeldt, Lind och Namli (red.), s 200. 
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upphäva grundlag. RF 15 kap 6 § föreskriver att riksdagen genom lag kan förbereda 

befogenheter för regeringen som träder i kraft vid en krigssituation genom att i förordning 

meddela föreskrifter som annars måste meddelas genom lag. Bestämmelsen kan inte 

möjliggöra grundlagsändring men kan likväl ligga till grund för riksdagen att ange att 

regeringen vid krigsfara får begränsa vissa rättigheter, som annars endast kan begränsas 

i lag, genom förordning. Slutligen stadgas i RF 15 kap 7 § att RF 2 kap 22 § st 1 inte ska 

tillämpas när riket är i krig, omedelbar krigsfara eller om krigsdelegation av annan 

anledning trätt i rikets ställe. Bestämmelsen innebär att möjligheten för en 

riksdagsminoritet att vilandeförklara ett lagförslag inte ska gälla i ett krigsläge. 

 

 

5.5 Analys 

Då det endast är svenska medborgare som enligt RF 2 kap 8 § har ett grundlagsstadgat 

skydd mot hinder i rörelsefriheten krävs att arrangemanget på Malmömässan kan 

definieras som ett frihetsberövande för att en utlänning ska kunna härleda någon rätt till 

rörelsefrihet ur grundlagen. Som framgått ger lagens förarbeten inte någon vägledning 

om hur begreppet frihetsberövande bör förstås. Därutöver finns inte många 

domstolsavgöranden som behandlar gränsdragningen mellan en begräsning av 

rörelsefriheten och faktiska frihetsberövanden. I de få rättsfall som behandlar frågan 

hänvisar de nationella domstolarna till den praxis som utvecklats av Europadomstolen, 

varför definitionen av vad som utgör ett frihetsberövande enligt Europakonventionen 

artikel 5 i hög grad präglar även den nationella bedömningen om hur begreppet 

frihetsberövande ska förstås. 

 

De nationella rättsfallen NJA 1989 s 131 och NJA 1990 s 636 visar främst på att åtgärder 

så som kommunarrest i kombination med anmälningsplikt svårligen kan anses utgöra 

frihetsberövanden, trots att frihetsbergränsningen pågått i upp mot fem års tid. Högsta 

domstolen utgår till synes från de bedömningskriterier som stadgats i mål Guzzardi mot 

Italien, alltså att en samlad bedömning ska göras där faktorer så som åtgärdens typ och 

varaktighet samt dess effekter och genomförande ska beaktas. Det faktum att domstolen 

i de nationella målen fastställde att den frihetsbegränsande åtgärden inte utgjorde ett 

frihetsberövande, även fast den pågått under en längre tid, antyder dock att domstolen 
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inte lägger allt för stor vikt vid den tidslängd som frihetsinskränkningen pågått. Fokus 

blir istället, liksom i Guzzardis fall, åtgärdens grad och intensitet. 

 

Efter en analys av Europadomstolens praxis konstaterades tidigare i uppsatsen att en rad 

faktorer talar för att arrangemanget på Malmömässan utgjorde ett frihetsberövande enligt 

Europakonventionen artikel 5.161 Då definitionen av ett frihetsberövande enligt 

Europakonventionen i hög grad präglar den svenska tolkningen av begreppet finns skäl 

att anta att Malmömässan utgjorde ett frihetsberövande, också enligt nationell rätt. En 

sådan slutsats är också förenlig med att Europakonventionen ska utgöra ett minimiskydd 

för de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är dock inte möjligt att med säkerhet fastslå 

hur Europadomstolen skulle bedöma Malmömässan, varför inga bestämda slutsatser kan 

dras härom. 

 

Europakonventionens påverkan på den nationella bedömningen av hur ett 

frihetsberövande bör förstås talar alltså för att Malmömässan bör betraktas som ett 

frihetsberövande enligt RF 2 kap 8 §. Av denna anledning ska vidare undersökas huruvida 

det var förenligt med regeringsformen att begränsa de asylsökandes rätt till skydd mot 

frihetsberövande på det sätt som skedde. Som tidigare uttryckt får rätten till skydd mot 

frihetsberövanden begränsas enligt RF 2 kap 21 § om ändamålet med 

rättighetsbegränsningen är godtagbart i ett demokratiskt samhälle, om begränsningen är 

proportionerlig, om den inte utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen och om den inte 

strider mot diskrimineringsskyddet. Vidare måste frihetsbegränsningen enligt 

legalitetsprincipen i RF 1 kap 1 § och RF 2 kap 20 § ha stöd i lag. 

 

Att människor inte placerades på Malmömässan på grund av deras politiska, religiösa, 

eller kulturella åskådning bör anses relativt klart. Det är även svårt att hävda att 

Malmömässan utgjorde ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Då Sverige vid tiden för 

Malmömässan befann sig i en upplevt pressad situation där antalet boendeplatser 

minskade i takt med att antalet asylsökande ständigt ökade bör också syftet med 

Malmömässan – att ge de asylsökande tak över huvudet i väntan på att deras 

asylansökningar kunde registreras – anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle. 

 

                                                           
161 Se uppsatsens kapitel 4.5. 
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För att kravet på nödvändighet ska vara uppfyllt krävs också att åtgärden i fråga, alltså 

Malmömässan, utgjorde det alternativ som begränsade rättigheten i fråga minst samtidigt 

som det avsedda målet uppnåddes. En tillämpning av behovsprincipen ger vidare att en 

för individen begränsande åtgärd ska avslutas så snart som syftet med åtgärden uppnåtts. 

Då ett frihetsberövande är en djupt ingripande åtgärd i den enskildes grundläggande fri- 

och rättigheter bör därför ifrågasättas om situationen vid Malmömässan hade kunnat lösas 

på något annat, mindre ingripande, sätt. Eventuellt skulle det ha varit möjligt att istället 

vidta tvångsåtgärder så som anmälningsplikt eller uppsikt. Då myndigheterna hade att 

rätta sig efter regeringens beslut om att återinföra inre gränskontroller, vilket delvis 

innebar att alla utlänningar skulle identifieras vid gränsen, är det dock osäkert huruvida 

en tvångsåtgärd så som uppsikt skulle anses tillräcklig. På grund av detta och då 

arrangemanget på Malmömässan avslutades så snart som behov av en vänthall inte längre 

förelåg, bör åtgärden att använda mässan som en vänthall anses proportionerlig. 

 

Avslutningsvis innebär legalitetsprincipen att de myndigheter som fattar rättsligt 

betungande beslut för den enskilde ska ha rättsligt stöd i varje enskilt fall. Kravet på att 

en begräsning av den enskildes rörelsefrihet ska ha lagstöd framgår även av RF 2 kap 20 

§ st 1 p 3. Som framgått under kapitel 2.3.2 får en utlänning över 18 år enligt 10 kap 1 § 

st 2 p 1 UtlL tas i förvar om detta anses nödvändigt för att kunna utreda dennes rätt att 

vistas i landet. Enligt lagens förarbeten kan ett sådant förvar bli aktuellt om något 

utredningsförhör inte kunnat hållas under de sex timmar som en utlänning enligt 9 kap 11 

§ UtlL får hållas kvar för utredning vid gränspassage. Lagens förarbeten föreskriver 

vidare att en sådan situation kan uppstå exempelvis om ett mycket stort antal utlänningar 

anländer samtidigt till en inresekontroll.162 

 

Situationen vid Malmömässan utgjorde just en sådan situation där ett stort antal 

människor anlände samtidigt till inresekontrollen, varför berörda myndigheter inte hann 

hålla utredande förhör inom den i lag fastställda tidsfristen. Att situationen var precis en 

sådan som lagstiftaren menar bör kunna föranleda ett förvarstagande enligt nämnda 

bestämmelse indikerar att det skulle kunna finnas lagstöd att frihetsberöva en person i en 

situation likt den vid Malmömässan. Som tidigare konstaterat sätter dock bestämmelsen 

upp krav på att utlänningen ska vara 18 år eller äldre och därutöver föreligger enligt 10 

                                                           
162 Prop 1988/89:86 s 174 f. 
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kap 4 § st 1 UtlL en absolut maxgräns på 48 timmar. Av denna anledning legitimerar inte 

bestämmelsen att barn vistades på mässan och inte heller att många hölls kvar där under 

längre tid än 48 timmar.  

 

Något beslut om förvar enligt 10 kap 1 § st 2 p 1 UtlL fattades inte.  Detta trots att lagens 

förarbeten indikerar att ett sådant beslut hade varit legitimt i förhållande till de vuxna 

utlänningarna. Anledningen till att sådana beslut uteblev borde främst bero på att 

Migrationsverket genomgående menade att situationen på Malmömässan inte utgjorde ett 

frihetsberövande. Då något beslut om förvar inte fattades går svårligen att hävda att det 

eventuella frihetsberövandet var förankrat i svensk lag. Det eventuella frihetsberövandet 

bör därför inte anses godtagbart då det i enlighet med legalitetsprincipen ska vara 

förutsägbart för den enskilde när en rättighet kan komma att begränsas. 
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6 Rätten till rörelsefrihet enligt ICCPR och 

Flyktingkonventionen 

6.1 Inledning 

Inom folkrätten finns idag ett internationellt regelsystem för mänskliga rättigheter med 

både övervaknings- och överprövningsmekanismer.163 Avseende migrationsrätten utgör 

Flyktingkonventionen och FN:s flyktingkommissarie, UNHCR, grunden för det 

internationella systemet för flyktingskydd. Sverige har ratificerat såväl 

Flyktingkonventionen som dess tilläggsprotokoll från 1967. En stor del av konventionens 

regler rör behandlingen av flyktingar som befinner sig i och som har fått stanna i ett för 

dem främmande land. Konventionen avser alla människor som uppfyller 

flyktingdefinitionen, vilket har ansetts innebära att den också är tillämpbar på 

asylsökande. Detta då asylsökandes status inte ännu är avgjord, varför de under 

asylutredningen ska behandlas som presumtiva flyktingar.164 Överenskommelsens kärna 

är dess definition av vem som är flykting och i behov av internationellt skydd.165 

Därutöver fastställs de rättigheter och förmåner som en konventionsstat ska tillförsäkra 

flyktingar som vistas på dess territorium.166 De artiklar som är relevanta för att diskutera 

frågeställningarna i denna uppsats är främst artikel 26 och 31, vilka på olika sätt reglerar 

asylsökandes rätt till rörelsefrihet enligt konventionen.  

 

Ett annat regelverk av stor betydelse för det internationella skyddet för mänskliga 

rättigheter är FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). 

Konventionen gäller de traditionella mänskliga rättigheterna och stadgar vad statsmakten 

får och inte får göra i relation till dess medborgare. Då regelverket fastställer ett globalt 

minimum vad gäller mänskliga rättigheter bör det betraktas som mycket oroväckande om 

en nation inte når upp till dess standard.167 Hur konventionsstaterna förverkligar kraven i 

ICCPR kontrolleras sedan av Human Rights Committe, (MR-kommittén). 

 

                                                           
163 Prop 1996/97:25 s 63. 
164 Noll, The 1951 Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol – A commentary, s 

1253 och Hathaway, The rights of refugees under international law, s 159 f. 
165 Bring m.fl., s 251. 
166 A st. 
167 Costello, s 267. 
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Kontrollsystemet i ICCPR och i dess fakultativa protokoll från 1976 ger möjlighet till 

såväl mellanstatlig kontroll som klagomål från individen. Klagomålen under det 

fakultativa protokollet kan resultera i kritiska utlåtanden från MR-kommittén men kan 

inte föranleda några bindande utslag.168 Ett antal sådana utlåtanden kommer presenteras 

under detta avsnitt i syfte att utreda innebörden av rätten till rörelsefrihet och till skydd 

mot godtyckliga frihetsberövanden enligt ICCPR artikel 12 och 9. Värt att understryka är 

också att denna typ av övervakningsmekanism inte finns för Flyktingkonventionen. 

 

Hur rätten till rörelsefrihet och till skydd mot godtyckliga frihetsberövanden ska förstås 

enligt ICCPR och Flyktingkonventionen kommer att utredas i detta kapitel. Vidare 

kommer utrymmet att begränsa dessa rättigheter samt möjligheten att avvika från 

konventionen vid nödläge att behandlas. Vad som framkommer ska därefter analyseras i 

förhållande till Malmömässan i kapitlets avslutande del. Märk alltså att det är två separata 

regelverk som behandlas, vilkas rättighetsskydd till viss del påminner om varandra men 

där skillnader likväl förekommer. 

 

 

6.2 Rätten till rörelsefrihet enligt ICCPR och Flyktingkonventionen 

I ICCPR artikel 9 st 1 stadgas att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet samt 

att ingen får utsättas för godtyckligt gripande eller frihetsberövande ”arbitrary arrest or 

detention”. Därtill får ingen berövas sin frihet annat än av sådana skäl och på sådant sätt 

som föreskrivs i lag. Denna bestämmelsen är alltså inte tänkt att skydda den enskilde mot 

alla typer av frihetsberövanden, utan mot godtyckliga och olagliga sådana.169 Den är 

vidare tillämplig på frihetsberövanden av alla slag, det vill säga både straffrättsliga och 

administrativa sådana så som frihetsberövanden på grund av psykisk sjukdom eller 

utlänningskontroll.170  

 

Vilka typer av frihetsbegränsningar som faller inom konventionens skydd har bland annat 

behandlats av MR-kommittén i Celepli mot Sverige.171 I målet var klaganden förbjuden 

                                                           
168 Bring m.fl., s 224. 
169 Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, s 211. 
170 Joseph och Castan, The international convant on civil and political rights – cases, materials and 

commentary, s 344. 
171 Celepli mot Sverige, no. 456/91. 
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att röra sig fritt i landet då han endast fick vistas inom vissa bestämda statsgränser. Han 

var vidare tvungen att rapportera till polisen tre gånger i veckan under fem års tid. Av 

denna anledning menade Celepli att begräsningen av hans rörelsefrihet var så långtgående 

att hans situation borde betraktas som ett frihetsberövande. Staten hävdade å sin sida att 

begränsningen av den klagandes rörelsefrihet inte var så långtgående att den skulle 

karaktäriseras som ett frihetsberövande. MR-kommittén gick på statens linje och 

uttryckte att klagomålet i fråga föll utanför skyddet i ICCPR artikel 9.172 En liknande 

slutsats nådde MR-kommittén i Karker mot Frankrike.173 Joseph menar att dessa 

slutsatser visar att artikel 9 endast skyddar mot mer långtgående begränsningar av den 

enskildes rörelsefrihet så som inlåsning i en specifik byggnad, exempelvis på en 

psykiatrisk institution, i ett fängelse, i någons hem eller på en förvarsanläggning för 

utlänningar.174 

 

Även Nowak menar att rätten till frihet eller till ”liberty of person” enligt ICCPR artikel 

9 ska tolkas tämligen snävt och att den således inte ska tolkas som en rätt till frihet 

överlag. Han menar att de frihetsinskränkningar som skyddas av bestämmelsen är sådana 

där en person med tvång hålls instängd i ett begränsat utrymme och liksom Joseph nämner 

han bl a fängelse och psykiatrisk klinik som exempel.175  Mindre ingripande 

begränsningar i rörelsefriheten så som restriktioner i den enskildes val av hemvist, beslut 

om att personen endast får vistas på en specifik ö eller i en viss stadsdel eller dylikt faller 

således inte in under ICCPR artikel 9 utan kan istället omfattas av artikel 12.176 

 

I ICCPR artikel 12 p 1 stadgas att var och en som lagligen befinner sig inom en stats 

territorium har rätt att röra sig fritt inom landet samt att fritt välja bosättningsort. Därtill 

har var och en enligt p 2 rätt att fritt lämna vilket land som helst. Bestämmelsen är avsedd 

att tillämpas på sådana åtgärder som inte är så inskränkande att de klassificeras som 

frihetsberövanden men som likväl innebär inskränkningar i den enskildes rörelsefrihet.177 

Vem som lagligen befinner sig i landet avgörs av de nationella rättsreglerna. Skälet till 

detta är att det ska stå konventionsstaterna fritt att bestämma vilka utlänningar som ska 

                                                           
172 Celepli mot Sverige, no. 456/91, p 5.3. 
173 Joseph och Castan, s 345 som hänvisar till Kraker mot Frankrike, no. 833/98. 
174 Joseph och Castan, s 346. 
175 Nowak, s 212. 
176 A st. 
177 Joseph och Castan, s 393. 
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ges tillstånd att resa in i landet.178 Att artikel 12 gäller den som lagligen befinner sig i 

landet innebär att utlänningar har rätt till rörelsefrihet i enlighet med bestämmelsen så 

snart hen fått tillåtelse att resa in i landet.179 Därutöver bör också en utlänning som rest in 

i landet illegalt men vars status sedan blivit lagligt reglerad (”regularized”) falla inom 

bestämmelsens skydd.180 

 

Avseende Flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll finns flera bestämmelser om 

flyktingars rätt till rörelsefrihet och till skydd mot frihetsberövande. Av 

Flyktingkonventionen artikel 26 framgår att en fördragsslutande stat ska tillerkänna en 

flykting som lovligen uppehåller sig inom stadsområdet rätt att inom staten välja 

vistelseort och att röra sig fritt. I det fall inskränkningar är stadgade för utlänningar i 

allmänhet och under motsvarande förhållanden är det dock tillåtet att dessa tillämpas även 

på flyktingar. Artikeln aktualiseras alltså, liksom ICCPR artikel 12, i förhållande till de 

personer som har tillstånd att befinna sig på en stats territorium. Detta innebär att erkända 

flyktingar tydligt faller inom bestämmelsens tillämpningsområde medan det inte är lika 

självklart huruvida artikeln även ska gälla för asylsökande. Hathaway menar emellertid 

att en flykting ska anses befinna sig lovligen i en stat så snart hen har registrerat en 

ansökan om asyl alternativt om denne på annat sätt uttryckt eller formellt visat på att hen 

i vart fall tillfälligt önskar att stanna på statens territorium.181 

 

När en asylsökande väntar på att få sin asylansökan prövad har denne rätt att stanna i 

landet. Under denna tid omfattas alltså hen av skyddet i artikel 26.182 Detta betyder att 

asylsökande får åtnjuta samma rätt till rörelsefrihet som flyktingar men att deras 

rörelsefrihet kan inskränkas under samma förutsättningar som gäller för andra 

utlänningar. Värt att understryka är därför att Flyktingkonventionen ska tolkas så att 

asylsökande utgör presumtiva flyktingar, varför de ska behandlas i enlighet med detta.183 

Vidare fastslås i artikel 31 st 1 att staten inte får bestraffa en flykting för olovlig inresa 

eller olovligt uppehåll i staten, om denne anlänt direkt från ett område där hens liv eller 

frihet var i fara, under förutsättning att flyktingen utan dröjsmål anmäler sig hos 

                                                           
178 Nowak, s 263. 
179 Joseph och Castan, s 397. 
180 Nowak, s 264. 
181 Hathaway, s 414. 
182 A a, s 419. 
183 Costello, s 275. 
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myndigheterna och visar på godtagbara skäl för sin olovliga inresa eller sitt olovliga 

uppehåll. Artikeln tar alltså, till skillnad från artikel 26, sikte på flyktingar som olovligen 

vistas i landet. Bestämmelsen syftar till att skydda de asylsökande som inte haft möjlighet 

att resa in i landet legalt från att straffas genom förvarstagande.184  

 

I Flyktingkonventionens artikel 31 st 2 föreskrivs att asylsökandes rörelsefrihet inte ska 

begränsas mer än vad som är nödvändigt och att inskränkningarna får upprätthållas endast 

till dess flyktingens ställning i landet har blivit reglerad eller hen erhåller tillstånd att 

inresa i annat land. Bestämmelsen aktualiseras så snart den skyddssökande frivilligt och 

utan dröjsmål rapporterar sin närvaro i landet till myndigheterna samt visar på att dennes 

olovliga inresa eller uppehåll i landet var ett resultat av att personen önskar söka skydd i 

staten.185 Kravet på att den asylsökandes rörelsefrihet inte ska begränsas mer än vad som 

är nödvändigt ska vidare anses inkludera alla typer av rörelsebegränsningar och inte 

enbart förvar. Detta innebär att även tvångsåtgärder så som rapporteringsskyldighet, 

förbud att lämna ett visst område eller liknande ska uppfylla kravet på nödvändighet för 

att överensstämma med konventionen.186 

 

Vid införandet av bestämmelsen lyftes frågan om hur bestämmelsen ska tillämpas vid 

situationer av massiva tillströmningar av flyktingar. Det påpekades bland annat att ett 

land som mottager ett stort antal flyktingar under en mycket kort tid kan komma att 

placera dessa i flyktingläger, varför det är önskvärt att dessa skyddssökande tillförsäkras 

så humana levnadsvillkor som möjligt. Artikel 31 st 2 syftar av denna anledning till att 

tillvarata rättigheterna också för de flyktingar som på grund av en nödsituation tillfälligt 

beviljats rätt att vistas i landet. 187 Vilka inskränkningar som ändå ska anses godtagbara 

vid en situation av plötslig masstillströmning av skyddsökande kommer vidare behandlas 

nedan under kapitel 6.3 

 

 

                                                           
184 Hathaway, s 405 f. 
185 A a, s 418 f. 
186 Noll, s 1268. 
187 Hathaway, s 419. 
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6.3 Inskränkningar i rättigheten 

ICCPR artikel 9 sätter, till skillnad från Europakonventionen artikel 5, inte upp bestämda 

undantag för när en begränsning av rörelsefriheten ska anses legitim.  Av bestämmelsen 

framgår dock att ingen får berövas friheten av andra skäl än av sådana som föreskrivs i 

lag, vilket visar på att bestämmelsen är tydligt präglad av legalitetsprincipen.188 Termen 

”lag” ska i konventionens mening tolkas strikt vilket innebär att bestämmelsen främst tar 

sikte på parlamentariskt stadgad lag. Andra författningar så som administrativa 

bestämmelser anses således inte tillräckliga för att grunda ett beslut om frihetsberövande. 

Av vikt är att bestämmelsen är tydlig och allmänt tillgänglig för varje individ inom den 

specifika jurisdiktionen. Om en person frihetsberövas med stöd av en bestämmelse som 

inte är tydligt stadgad i den nationella lagstiftningen är detta alltså oförenligt med 

legalitetsprincipen och således i strid med bestämmelsen.189 Var och ens rätt till frihet och 

personlig säkerhet enligt konventionen innebär därför en skyldighet för lagstiftaren att 

noggrant precisera under vilka omständigheter ett frihetsberövande ska anses legitimt.190  

 

Det är emellertid inte tillräckligt att ett beslut om frihetsberövande har tydligt stöd i lag. 

ICCPR fastställer också ett krav på att denna lag i sig inte är godtycklig eller att 

rättstillämpningen i det specifika fallet inte anses godtycklig (”arbitrary”). Förbudet mot 

godtycklighet sätter på detta sätt upp ytterligare en begränsning för när den enskildes 

rörelsefrihet får inskränkas.191 Att införa ett uttryckligt förbud mot godtyckliga 

frihetsberövanden ansågs inledningsvis kontroversiellt. Vissa delegater ansåg att 

begreppet inte tillförde något nytt i förhållande till legalitetprincipen men majoriteten var 

av annan uppfattning. De konstaterade att begreppet ”godtycklighet” även innefattade 

element av orättvisa, oförutsägbarhet, orimlighet och proportionalitet och termen kom 

därav att uttryckligen införas i artikeln. Den historiska bakgrunden till ICCPR artikel 9 st 

1 innebär därför att ett beslut om frihetsberövande också måste anses proportionerligt, 

rättvist och förutsägbart. Därutöver får åtgärden inte vara diskriminerande och den ska 

anses nödvändig och proportionell med hänsyn till omständigheterna i det specifika 

fallet.192 

 

                                                           
188 Nowak, s 223. 
189 A a, s 224. 
190 Kellberg, De medborgerliga och politiska rättigheterna, s 22 och Nowak, s 212. 
191 Nowak, s 224. 
192 A a, s 225. 
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MR-kommittén har också tydliggjort att ett beslut om frihetsberövande måste ha ett 

specifikt syfte som i sig ska anses godtagbart.193 Avseende just frihetsberövande av 

asylsökande innebär detta att enbart det faktum att en person tagit sig in i landet illegalt 

inte rättfärdigar ett frihetsberövande. För att ett förvarsbeslut ska anses legitimt krävs att 

ytterligare faktorer är för handen, till exempel en risk att personen ska hålla sig undan 

eller påvisar samarbetsproblem.194 Utöver kravet på att ett frihetsberövande ska syfta till 

att nå ett specifikt mål måste beslutet vara nödvändigt och proportionellt i förhållande till 

de individuella omständigheterna i fallet. Ett beslut om förvar av asylsökande kan därav 

inte rättfärdigas på grund av t ex en stats ”generella erfarenhet av att asylsökande avviker 

om de inte förvarstas”. Detta då ett sådant antagande inte framstår som grundat i något 

empiriskt underlag.195  

 

Ett lagenligt frihetsberövande som inledningsvis var godtagbart kan vidare komma att 

anses godtyckligt efter en tid. I mål C mot Australien kritiserade MR-kommittén ett beslut 

om frihetsberövande då staten i fråga inte visat på att andra tvångsmedel än förvar så som 

exempelvis rapporteringsskyldighet övervägts. MR-kommittén uttryckte att den 

frihetsberövande åtgärden som då pågått i över två års tid var att betrakta som godtycklig 

och den stred således mot ICCPR artikel 9 st 1.196 I mål A mot Australien fastslog MR-

kommittén att det var godtyckligt och därför i strid med artikeln att frihetsberöva en 

asylsökande i fyra år.197 Även I detta mål konstaterades att staten hade misslyckats med 

att uppfylla sin konventionspliktiga skyldighet att utreda huruvida andra medel än förvar 

hade varit tillräckliga för att säkerställa att den enskilde höll sig inom de 

migrationsrättsliga ramarna.198  I mål Jalloh mot Nederländerna kom MR-kommittén 

däremot fram till motsatt slutsats.  Anledningen till detta var att den klagande i detta fall 

försökt fly från en öppen anläggning vid upprepade tillfällen.199 

 

Vilket syfte ett beslut om frihetsberövande hade ifrågasattes i mål Spakmo mot Norge där 

MR-kommittén ansåg det orimligt och således oförenligt med ICCPR artikel 9 st 1 att 

frihetsberöva en person i åtta timmar i syfte att stoppa ett rivningsarbete som ansågs störa 

                                                           
193 Costello, s 273. 
194 A a, s 273 f. 
195 A a, s 274. 
196 C mot Australien, no. 900/1999, § 8.2. 
197 A mot Australien, no. 560/1993, §§ 9.3 och 9.4. 
198 C mot Australia, no. 900/1999, § 8.2. 
199 Jalloh mot Nederländerna, no. 794/1998. 
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den allmänna ordningen.200 Målet belyser att ett frihetsberövande inledningsvis kan vara 

förenligt med konventionen men att det senare kan komma att betraktas som godtyckligt 

i det fall staten inte kan demonstrera varför frihetsberövandet måste fortgå.201 Detta 

uttalande kan även anses indikera att det inte föreligger ett specifikt krav på att 

frihetsberövandet ska ha pågått under en längre tidsperiod för att bestämmelsen ska vara 

tillämplig.  

 

Avseende Flyktingkonventionens artikel 31 st 2 har UNHCR:s exekutivkommitté antagit 

slutsatser av särskild betydelse för begräsningar i flyktingars rätt till rörelsefrihet och till 

skydd mot frihetsberövanden. Den mest centrala slutsatsen avseende frågor om 

frihetsberövande av asylsökande är en slutsats från 1986, nr 44 om förvar av flyktingar 

och asylsökande.202 I slutsatsen anges att förvar av flyktingar normalt ska undvikas på 

grund av den ingripande åtgärd som ett frihetsberövande utgör. I vissa fall är dock ett 

förvarstagande tillåtet. Förutsättningen för detta är att förvaret anses nödvändigt samt att 

det grundas på skäl som föreskrivs i lag. I slutsatsen anges de skäl som anses legitimera 

ett beslut om frihetsberövande. För det första får ett beslut om förvar fattas om detta 

behövs för att bekräfta någons identitet eller för att avgöra på vilka skäl en asylansökan 

är grundad. Därutöver anses förvar tillåtet för att kunna hantera ett ärende där 

resedokument eller identifikationshandlingar förstörts eller falska dokument använts 

alternativt för att skydda nationell säkerhet eller allmän ordning.203 Det faktum att 

kommittén godtager förhållandevis många skäl till förvarstagande av en utlänning har 

kritiserats då det kan anses underminera staternas förpliktelse att endast undantagsvis 

använda sig av åtgärden.204  

 

I det fall en situation av plötslig och massiv tillströmning av flyktingar är för handen kan 

detta generera ekonomiska eller säkerhetsrelaterade utmaningar för staten. I en sådan 

situation ger artikel 31 därför medlemsstaterna visst utrymme att själva avgöra hur staten 

bäst bör gå tillväga för att minimera den eventuella risken som kan uppkomma om många 

flyktingar anländer samtidigt. Fram till att mer hållbara åtgärder kan arrangeras är det i 

                                                           
200 Spakmo mot Norge, no. 631/1995, § 6.3. 
201 Joseph och Castan, s 348 som hänvisar till Spakmo mot Norge, no. 631/1995. 
202 SOU 2011:17 s 70. 
203 1986 (Executive Committee—37th Session) No. 44 (XXXVII) Detention of refugees and asylum-

seekers. 
204 Costello, s 276. 
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en sådan situation således inte generellt konventionsstridigt att tillfälligt ta 

skyddssökande i förvar.205 Utöver den utökade möjligheten att förvarstaga flyktingar vid 

plötsliga och massiva flyktingströmmar har det ansetts godtagbart att ge mottagarstaten 

utrymme att genomföra en första grundläggande utredning av den skyddssökandes 

identitet och personliga förhållanden innan denne släpps fri i samhället.206 Att detta ska 

tillåtas har bland annat förespråkats av Sverige, som vid en internationell konferens år 

1951 underströk vikten av att staten måste ges möjlighet att säkerställa att utlänningen i 

fråga inte utgör ett hot mot den nationella säkerheten.207 Då flera andra stater var av 

liknande mening tydliggjordes att det ska anses tillåtet att tillfälligt frihetsberöva en 

asylsökande under den tid som staten behöver för att slutföra en undersökning av den 

asylsökandes identitet och personliga förhållanden. Den tid som ska anses rättfärdigad på 

denna grund är emellertid ”ett par dagar”. Efter denna tid måste förvaret möta de krav 

som ställs upp i artikel 26, d v s då måste förvaret grundas i de villkor som gäller för 

utlänningar överlag.208  

 

Vad som nu presenterats innebär inte att det alltid är förenligt med konventionen att 

frihetsberöva skyddsökande vid en eventuell situation av masstillströmning av flyktingar 

eller om den enskildes identitet anses oklar. Begränsningar i den enskildes frihet, även 

vid sådana förhållanden, måste vara nödvändiga och får inte inkräkta på andra 

internationella regelverk avseende mänskliga rättigheter.209 Att det tillfälliga förvaret 

måste vara nödvändigt framgår som bekant även av den slutsats som antagits av 

UNHCR:s exekutivkommitté. Ett beslut om en inskränkning i en flyktings rörelsefrihet 

måste vidare baseras på omständigheterna i det individuella fallet. På grund av att 

begränsningar i den enskilde flyktingens rörelsefrihet endast får ske om detta är 

nödvändigt, d v s undantagsvis, är det därför svårt att rättfärdiga all form av automatiskt 

och kollektivt frihetsberövande.210 

 

Avslutningsvis är det idag en inom det internationella rättighetssystemet etablerad princip 

att staten måste kunna ge en tillfredställande motivering till varje beslut om 

                                                           
205 Hathaway, s 419 f. 
206 A a, s 420 f. 
207 A a, s 421. 
208 A a, s 422. 
209 A a, s 420. 
210 Noll, s 1268. 
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frihetsberövande. Att så är fallet framgår även av ICCPR artikel 9 st 1 – ingen människa, 

inte heller en person som är föremål för en gränskontroll, får berövas friheten annat än av 

sådana skäl och på sådant sätt som föreskrivs i lag.211 Vid beskrivning av det 

”nödvändighetskrav” som ställs upp hänvisar Hathaway också till MR-kommitténs 

uttalande i mål A mot Australien som refererats till ovan. Det understryks att personer 

som söker asyl inte bör vara frihetsberövade längre tid än vad staten kan rättfärdiga på ett 

lämpligt sätt. Ett sådant rättfärdigande kan vara att personen i fråga rest in i landet utan 

tillstånd och att dennes rätt att vistas i landet därför måste utredas.212  

 

 

6.4 Rätten att göra avvikelser från konventionsförpliktelse vid nödläge 

I enlighet med ICCPR artikel 4 är det möjligt för stater att göra vissa inskränkningar i den 

enskildes rätt att åtnjuta eller utöva sina i konventionen stadgade rättigheter i den 

utsträckning detta är strikt nödvändigt. För att detta skall vara godtagbart krävs att det 

föreligger ett nationellt nödläge som hotar statens existens och att detta nödläge officiellt 

tillkännagivits. Därtill får en sådan inskränkning inte kränka statens andra åtaganden 

enligt den internationella rätten och åtgärden får inte heller vara diskriminerande.  

Slutligen får vissa av konventionens rättigheter så som rätten till liv eller till skydd mot 

tortyr aldrig inskränkas. På detta sätt sätter bestämmelsen i ICCPR artikel 4 upp höga 

krav för när avvikelser från konventionen ska anses godtagbara. 

 

Med ”allmänt nödläge som hotar nationens fortbestånd” avses krig, nödläge på grund av 

terroristhot alternativt allvarliga naturkatastrofer så som stora översvämningar eller 

jordbävningar.213 Vidare innebär kravet på att nödläget officiellt ska ha tillkännagivits att 

staten måste följa de nationella rättsregler och den procedur som gäller för att informera 

dess medborgare av existensen av det relevanta nödläget. De lagar som reglerar vad som 

gäller vid ett nationellt nödläge måste också vara tydliga och precisa i sin utformning. 

Kravet på officiellt tillkännagivande har ansetts nödvändigt för att upprätthålla 

legalitetsprincipen under tider då detta är som viktigast. 214 

 

                                                           
211 Hathaway, s 424. 
212 A a, s 425 som hänvisar till A mot Australien, no. 560/1993 § 9.4. 
213 Joseph och Castan, s 911. 
214 A a, s 919. 
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I Flyktingkonventions artikel 9 stadgas att fördragsslutande part i krigstid eller under 

andra allvarliga och utomordentliga förhållanden (”grave and exceptional 

circumstances”), får vidta provisoriska åtgärder gentemot en specifik person. För att detta 

ska vara godtagbart krävs att detta är absolut nödvändigt för den nationella säkerheten. 

Restriktionerna får enligt bestämmelsen ske i avvaktan på utredning av personens status, 

vilken också ska ske genom statens försorg. Genom bestämmelsen i artikel 9 finns en 

möjlighet att avvika från de regler som stadgas i Flyktingkonventionen.  Bestämmelsen 

kan emellertid anses relativt vagt utformad då den inte föreskriver vilka åtgärder staten 

ska vidta i en i en sådan situation. Inte heller specificeras vilka artiklar som är godtagbara 

att avvika ifrån i dessa lägen och vilka som är absoluta. 

 

Angående Flyktingkonventions artikel 9 gäller den som framgått vid krig och vid ”andra 

allvarliga och utomordentliga förhållanden”. Detta då det ansågs allt för restriktivt att 

kräva att ett nationellt nödläge måste föreligga för att regeln ska bli aktuell men också för 

generöst att möjliggöra avvikelser redan om den nationella säkerheten hotades.215  Hur 

”andra allvarliga och utomordentliga förhållanden” bör tolkas är dock inte helt klart. 

Enligt Noll ska frasen förstås så att den endast avser attacker från en annan stat eller 

massiva internationella spänningar.216 

 

 

6.5 Analys 

I syfte att kunna diskutera Malmömässans förenlighet med FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter och Flyktingkonventionen ska först diskuteras i 

vilken mån konventionsbestämmelserna är tillämpliga på den situation som behandlas i 

denna framställning. Inledningsvis kan konstateras att båda regelverken innehåller en rätt 

till rörelsefrihet för den som lovligen uppehåller sig i landet, ICCPR artikel 12 och 

Flyktingkonventionen artikel 26. Bestämmelserna är formulerade på liknande sätt där 

båda ger den enskilde rätt att röra sig fritt inom staten och att där välja bosättningsort. 

Samtidigt sätter båda upp ett krav på att den enskilde ska ha laglig rätt att befinna sig i 

landet. Då artiklarna om rätten till rörelsefrihet inte enbart avser frihetsberövanden utan 

                                                           
215 Noll, s 792. 
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andra typer av frihetsbegränsningar, är det till den enskildes fördel om dessa 

bestämmelser skulle anses tillämpbara, varför de ska behandlas först. 

 

Vem som ska anses uppehålla sig lagligt i en konventionsstat bestäms genom en 

tillämpning av de nationella rättsreglerna avseende uppehållstillstånd.217 Som ovan 

framgått hade de asylsökande på mässan inte fått möjlighet att lämna in en ansökan om 

asyl och då de vid tiden för Malmömässan inte hade uppehållstillstånd i Sverige hade de 

inte per se en laglig rätt att vistats i landet. Det är därför inte helt klart huruvida de 

skyddsökande bör omfattas av skyddet i ICCPR artikel 12 och Flyktingkonventionen 

artikel 26. Båda konventionerna bör emellertid ge en rätt till rörelsefrihet enligt 

bestämmelserna så snart den skyddssökande lämnat in en asylansökan och dennes status 

som asylsökande härom blivit lagligt reglerad.218 Då de asylsökande på mässan ännu inte 

registrerat någon asylansökan men då de likväl uppgivit att de ville söka asyl i Sverige, 

kan dock diskuteras om de asylsökandes vistelse i Sverige kan anses rättsligt reglerad på 

annat sätt.  

 

Avseende Flyktingkonventionen anser Hathaway att en flykting befinner sig lovligen i en 

stat så snart hen har registrerat en ansökan om asyl alternativt om hen på annat sätt 

uttryckt eller formellt visat att hen i vart fall tillfälligt önskar att stanna på statens 

territorium.219 Då de asylsökande på Malmömässan uppgivit att de önskade resa in i 

Sverige i syfte att söka asyl finns alltså anledning att anta att Flyktingkonventionens 

artikel 26 skulle kunna omfatta också de skyddssökande på Malmömässan. Detta skulle i 

så fall innebära att deras rörelsefrihet inte får inskränkas mer än vad som gäller för 

utlänningar i allmänhet. Då Malmömässan utgjorde någon slags gråzon där de 

asylsökande vistades lagligen i Sverige så länge de kvarstannade på mässan men enligt 

utlänningslagen saknade rätt att uppehålla sig i landet och därför skulle befinna sig i 

landet olovligen i det fall de lämnade området, är det dock svårt att fastställa hur deras 

rättsliga status ska bedömas enligt något av regelverken.  

 

Som ovan stadgat följer av ICCPR artikel 9 att ingen får utsättas för godtyckliga 

gripanden eller frihetsberövanden. Inte heller får någon berövas friheten av andra skäl än 

                                                           
217 Nowak, s 263. 
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sådana som föreskrivs i lag.  Vid en granskning av bestämmelsen innebörd går det att 

konstatera att endast långtgående inskränkningar i den enskildes rörelsefrihet så som 

inlåsning i ett begränsat utrymme utgör frihetsberövanden enligt konventionens mening. 

Detta då MR-kommittén angående Celepli menade att en frihetsbegränsning liknande en 

kommunarrest inte föll inom bestämmelsens skydd.220 Det går således att ana vissa 

likheter med innebörden av ett frihetsberövande enligt Europadomstolen och den 

nationella rätten, vilka inte heller bedömt sådana typer av rörelseinskränkningar som 

frihetsberövanden.221 Då de enskilda faktorerna som ligger till grund för bedömningen 

huruvida ett frihetsberövande föreligger till synes inte behandlas lika utförligt av MR-

kommittén eller av den folkrättsliga doktrinen som av exempelvis Europadomstolen, är 

det svårt att med säkerhet bedöma huruvida Malmömässan bör betraktas som ett 

frihetsberövande enligt ICCPR. 

 

Vid en granskning av Flyktingkonventionen artikel 31 kan konstateras att denna 

bestämmelse inte är utformad på samma sätt som tidigare nämnda bestämmelser till skydd 

mot frihetsberövanden. Artikeln avser inte enbart frihetsberövanden, varför detta begrepp 

inte behöver utredas i förhållande till Malmömässan.222 Artikeln avser istället alla typer 

av inskränkningar i rörelsefriheten då den föreskriver att flyktingar inte får åläggas andra 

inskränkningar i rörelsefriheten än de som är nödvändiga och att dessa endast får 

upprätthållas till dess flyktingens ställning i landet blivit reglerad. Som ovan stadgat 

aktualiseras bestämmelsen så snart den skyddssökande frivilligt och utan dröjsmål 

rapporterar sin närvaro till myndigheterna och visar att hen befinner sig i staten i syfte att 

söka skydd.223 Detta bör innebära att bestämmelsen är tillämplig på de skyddssökande på 

Malmömässan eftersom de redan vid gränsen anmält sin närvaro till myndigheterna samt 

anledningen till att de önskade resa in i landet. 

 

Som framgått ger artikel 31 medlemsstaterna visst utrymme att själva avgöra hur staten 

bäst bör gå tillväga för att minimera de eventuella risker som kan uppkomma i en situation 

av plötslig och massiv tillströmning av flyktingar.224 Möjligheten att göra inskränkningar 

                                                           
220 Celepli mot Sverige, no. 456/91, p 5.3. 
221 Se t ex NJA 1989 s 131, NJA 1990 s 636 och Guzzardi mot Italien. Märk dock att en samlad 

bedömning av omständigheterna i Guzzardi mot Italien innebar att frihetsberövande ändå förelåg. 
222 Noll, s 1268. 
223 Hathaway, s 418 f. 
224 A a, s 419 f 



 68 

i skyddssökandes rörelsefrihet i det fall många flyktingar anländer samtidigt bör vara av 

relevans vid bedömningen av Malmömässan. Detta då det under hösten 2015 som bekant 

anlände fler människor till Sverige än någonsin förut. Att det i en sådan situation ska 

anses godtagbart att tillfälligt frihetsberöva skyddssökande bl a i syfte att genomföra en 

första kontroll av den skyddsökandes identitet talar för att frihetsbegränsningar och till 

och med frihetsberövande under givna förutsättningar vid Malmömässan bör anses 

förenligt med artikel 31. Detta då konventionen inte ställer upp något uttryckligt krav på 

lagstöd för en sådan åtgärd, något som i sig kan anses anmärkningsvärt. Den tid som anses 

godtagbar på denna grund är dock som framgått ”ett par dagar” vilket innebär att de 

vistelsetider på upp mot en vecka som förekom på Malmömässan eventuellt bör anses 

oförenliga med Flyktingkonventionen.225 

 

Vidare får begränsningar i den enskilde flyktingens rörelsefrihet endast ske om det är 

nödvändigt, vilket innebär att alla typer av automatiska eller kollektiva frihetsberövanden 

svårligen kan rättfärdigas.226 Vid beaktande av möjligheten att inskränka flyktingars 

rörelsefrihet vid masstillströmning av skyddssökande samt förbudet mot kollektiva 

frihetsberövanden går att konstatera att frihetsberövanden i nämnda situation bör varit 

godtagbart under ett tidsspann upp mot ett par dagar men att detta krävt individuella beslut 

härom för att vara förenligt med artikel 31 Flyktingkonventionen. 

 

Om ett krav på lagstöd inte uttryckligen krävs enligt Flyktingkonventionen framgår detta 

desto tydligare av ICCPR artikel 9. Denna bestämmelse är klart präglad av 

legalitetsprincipen då det framgår att beslut om frihetsberövanden måste ha stöd i 

parlamentariskt stiftad lag.227 Utöver kravet om att noggrant precisera när ett 

frihetsberövande är legitimt får rättstillämpningen i det specifika fallet inte heller anses 

godtycklig, vilket innebär att åtgärden ska anses nödvändig och proportionell med hänsyn 

till omständigheterna i det specifika fallet.228 

 

Gällande kravet på att rättstillämpningen inte får vara godtycklig har MR-kommittén 

kritiserat stater som beslutat om förvar utan att visa på att även mindre ingripande 

                                                           
225 Hathaway, s 422. 
226 Noll, s 1268. 
227 Nowak, s 223 f. 
228 A a, s 225. 
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tvångsmedel dessförinnan övervägts.229 Som tidigare konstaterats menade svenska 

myndigheter att Malmömässan inte utgjorde ett frihetsberövande och behov av att visa på 

att andra, mindre ingripande tvångsmedel övervägts förelåg således inte. I det fall 

åtgärden ska klassificeras som ett frihetsberövande saknades vidare det tydliga lagstöd 

som krävs för att en begränsning av rättigheten i ICCPR artikel 9 ska anses godtagbar.230  

Att den svenska lagtexten inte kan läggas till grund för att legitimera ett frihetsberövande 

i den situation som utreds i denna uppsats innebär att arrangemanget på Malmömässan 

bör anses konventionsstridigt i det fall ett frihetsberövande anses vara för handen. Som 

ovan diskuterat ger dock varken konventionens ordalydelse eller tillgänglig doktrin någon 

tydlig vägledning gällande hur detta begrepp ska tolkas, varför några säkra slutsatser i 

frågan inte kan dras i förhållande till de skyddssökande på Malmömässan. 

  

                                                           
229 Se t ex MR-kommittén i C mot Australien, no. 900/1999, § 8.2. 
230 För en mer utförlig analys av kravet på lagstöd inom den nationella rätten, se kapitel 5.5. 
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7 Avslutande analys och slutsatser 

7.1 Avslutande analys 

Det stora antalet asylsökande som anlände till Sverige under hösten 2015 innebar stora 

utmaningar för de myndigheter som på olika sätt har att svara för flyktingmottagandet i 

landet. Myndigheternas beredskap sattes på prov och åtgärder vidtogs i syfte att få 

kontroll över den rådande situationen. En av dessa åtgärder var beslutet att återinföra 

gränskontroller, vilket fattades då regeringen ansåg att det förelåg ett hot mot den 

allmänna ordningen och den inre säkerheten. Angående rätten att vid nödläge göra 

avvikelse från de olika rättighetssystemen bör dock fastslås att en sådan möjlighet inte 

förelåg i förevarande fall. Rätten att göra avvikelser från regeringsformen gäller vid krig 

och krigsfara och inga av de åtgärder som framgår av RF kap 15 vidtogs under hösten 

2015. Avseende möjligheten till derogation enligt det folkrättsliga systemet kräver 

ICCPR artikel 4 att ett nationellt nödläge som hotar nationens existens officiellt har 

deklarerats. Någon sådan deklaration om nationellt nödläge gavs inte under hösten 2015. 

 

Då avsteg från Europakonventionen inte får strida mot annan internationell rätt, så som 

ICCPR innebär avsaknaden av en deklaration om nödläge att någon möjlighet att avvika 

från Europakonventionen inte heller förelåg. Detta betyder att svenska myndigheter var 

tvungna att rätta sig efter de olika rättighetsinstrumenten, trots det hot mot den allmänna 

ordningen och den inre säkerheten som regeringen ansåg föreligga. För att arrangemanget 

på Malmömässan ska vara förenligt med Sveriges konventionsåtaganden krävs alltså att 

Malmömässan inte utgjorde någon rättighetsinskränkning alls, alternativt att 

rättighetsbegränsningen skedde i enlighet med vad som föreskrivs i de olika regelverken. 

 

Efter en analys av rätten till rörelsefrihet och skyddet mot godtyckliga frihetsberövanden 

går det att konstatera att arrangemanget på Malmömässan utgjorde en begränsning av de 

skyddssökandes rörelsefrihet. Detta då de nyanlända inte fick röra sig fritt i landet utan 

istället stod under relativt strikt övervakning. Som framgått har utlänningar dock endast 

ett grundlagsstadgat skydd mot godtyckliga frihetsberövanden och inte mot andra typer 

av frihetsbegränsningar. Avseende de internationella regelverk som behandlas i denna 

uppsats har utlänningar en rätt till rörelsefrihet i det fall de uppehåller sig lovligen i landet. 

Som framgått utgjorde Malmömässan en slags gråzon där de asylsökande vistades 
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lagligen i Sverige så länge de stannade på mässområdet. De skyddssökande saknade dock 

en formell rätt att uppehålla sig i landet och skulle därför befinna sig i landet olovligen i 

det fall de lämnade Malmömässan. Det är därför svårt att fastställa hur deras rättsliga 

status ska bedömas. En detaljerad bedömning av de skyddssökandes rättsliga status under 

den tid då de befann sig på mässan ska inte heller göras inom ramen för denna 

framställning. Därför ska endast konstateras att Malmömässan bör betraktas som en 

inskränkning i den enskildes rörelsefrihet men att den rätt till rörelsefrihet som de 

skyddssökande kan härleda ur Europakonventionens tilläggsprotokoll 4 artikel 2, ICCPR 

artikel 12 och Flyktingkonventionen artikel 26 är beroende av hur deras rättsliga status 

bedöms. 

 

Ett tydligare rättighetsskydd finns att tillgå om ett frihetsberövande anses vara för handen. 

Detta då skyddet mot godtyckliga frihetsberövanden enligt RF 2 kap 8 §, 

Europakonventionen artikel 5 och ICCPR artikel 9 i så fall aktualiseras. Då 

utlänningslagens regler om frihetsberövande vid gränspassage inte är anpassade för den 

situation som uppstod i Malmö under hösten 2015 var det dock, av förståeliga skäl, viktigt 

för ansvariga myndigheter att lyfta fram att arrangemanget på Malmömässan inte utgjorde 

ett frihetsberövande. Som framgått i denna uppsats avgörs emellertid inte frågan huruvida 

ett frihetsberövande föreligger av hur den ansvariga myndigheten själv väljer att definiera 

en viss åtgärd. Vad som utgör ett frihetsberövande bestäms istället genom en nyanserad 

bedömning där ett antal faktorer vägs samman i syfte att avgöra om en frihetsbegränsande 

åtgärd är så pass inskränkande att den bör definieras som ett frihetsberövande. Tydligast 

vägledning för hur prövningen ska gå till framgår av Europadomstolens praxis. 

 

Att Europadomstolens praxis om vad som utgör ett frihetsberövande fått bli vägledande 

också för den svenska rättstillämparen blir tydligt vid en granskning av det nationella 

rättighetsskyddet. Vidare är det i sig intressant att svenska rättskällor inte ger någon 

vägledning om hur gränsdragningen mellan frihetsberövanden och andra typer av 

frihetsinskränkningar ska gå till. Avsaknaden av en bestämd definition av begreppet 

frihetsberövande inom nationell rätt kan nämligen bidra till förvirring och osäkerhet för 

den enskilde rättstillämparen, vilket bland annat kan anses framgå av myndigheternas 

agerande vid Malmömässan. Ansvariga myndigheter gjorde gällande att Malmömässan 

inte utgjorde ett frihetsberövande eftersom ingen hindrades från att lämna mässan och då 

inga formella beslut om förvar fattades. Den kritiske kan dock hävda att situationen i 



 72 

Malmö var precis en sådan som legitimerar förvar på grund av utredningsskäl och att det 

faktum att några beslut om förvar inte togs främst berodde på att det saknades kapacitet 

att fatta individuella beslut härom. Att beslut om förvar inte fattades innebär emellertid 

inte att situationen ska falla utanför rättighetsskyddet. Detta då Europadomstolen 

fastslagit att bedömningen av om ett frihetsberövande föreligger är en fråga om grad och 

intensitet snarare än en om art. 

 

Det är problematiskt att den svenska rättstillämparen, i detta fall Migrationsverket, verkar 

mena att ett frihetsberövande inte kan vara för handen så länge den enskilde har rätt att 

lämna ett område. Detta då en sådan argumentation helt bortser från ett antal andra 

relevanta faktorer, till exempel att de skyddssökande lätt hade kunnat tolka förhållandena 

på Malmömässan som ett frihetsberövande och att den som valde att lämna mässan skulle 

riskera att bli föremål för polisens inre utlänningskontroll och därmed sättas i förvar. 

 

 

7.2 Sammanfattande slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att utreda Malmömässans förenlighet med rätten till 

rörelsefrihet och till skydd mot godtyckliga frihetsberövanden. Detta har gjorts genom att 

diskutera situationen vid Malmömässan och hur den förhåller sig till rätten till 

rörelsefrihet enligt regeringsformen, Europakonventionen, Flyktingkonventionen och 

ICCPR. Utredningen har visat att arrangemanget vid Malmömässan utgjorde en 

begränsning av de asylsökandes rörelsefrihet och en rad faktorer talar för att åtgärden 

också bör betraktas som ett frihetsberövande enligt Europakonventionen artikel 5. Detta 

då de skyddssökande på Malmömässan befann sig under förhållandevis strikt 

övervakning, hade få möjligheter till sociala kontakter och svårligen kan anses ha 

samtyckt till åtgärden i och med det element av tvång som förelåg.  

 

Den enskildes rätt till skydd mot frihetsberövanden är som framgått inte absolut, vilket 

innebär att inskränkningar i skyddet får göras. Att det under vissa omständigheter är 

godtagbart att frihetsberöva en utlänning i samband med gränspassage är också klargjort 

då möjligheten till detta framgår av samtliga regelverk som utreds i denna uppsats. 

Utrymmet härom verkar också vara större vid en situation av plötslig och massiv 

tillströmning av flyktingar, likt den situation som uppstod i Malmö under hösten 2015. 
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För att ett beslut om frihetsberövande ska anses legitimt krävs dock att åtgärden vidtas i 

enlighet med vad som föreskrivs i de olika rättighetsinstrumenten.  

 

Både Europakonventionen, regeringsformen och ICCPR kräver tydligt lagstöd för att en 

människa ska få frihetsberövas. Då situationen i Malmö var en sådan som enligt motiven 

kan legitimera ett beslut om utredningsförvar bör konstateras att lagstöd för ett 

frihetsberövande i förevarande fall hade kunnat föreligga enligt 10 kap 1 § st 2 p 1 UtlL.  

Som framgått fattades emellertid aldrig några formella beslut om förvar då de svenska 

myndigheterna alltjämt menade att ett frihetsberövande inte var för handen. Därav kan 

kravet på tydligt lagstöd inte anses uppfyllt enligt något av regelverken, vilket är mycket 

alarmerande då Europakonventionen ska fastställa en miniminivå för rättighetsskyddet i 

Sverige.  

 

Som bekant sätter Flyktingkonventionen inte upp något uttryckligt krav på lagstöd för att 

en skyddssökandes rörelsefrihet ska få begränsas. Däremot stadgas att den asylsökandes 

rörelsefrihet inte ska begränsas mer än vad som är nödvändigt. Begränsningar i 

rörelsefriheten får med andra ord endast ske undantagsvis. Som framgått innebär detta att 

alla typer av automatiska och kollektiva frihetsberövanden svårligen kan anses förenliga 

med Flyktingkonventionen. Att frihetsberöva asylsökande människor i upp mot en veckas 

tid, utan att ta hänsyn till deras individuella omständigheter bör således inte vara förenligt 

med konventionens rättighetsskydd. Kravet på individuella beslut vad gäller förvar bör 

också vara grundläggande för att ett frihetsberövande ska anses legitimt överhuvudtaget. 

Detta då rättssäkerheten i stort skulle äventyras om kravet på individuella bedömningar 

vid beslut om frihetsberövande kunde frångås. 

 

Slutligen bör framhållas att Malmö under hösten 2015 tog emot ett mycket stort antal 

asylsökande vilket satte myndigheternas beredskap och rutiner kring flyktingmottagande 

på sin spets. Det har också konstaterats att syftet med Malmömässan, att ge folk tak över 

huvudet samtidigt som reglerna om inre gränskontroller samtidigt upprätthölls, bör anses 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Vidare är det svårt att fastslå hur myndigheterna 

på ett bättre sätt skulle kunnat hantera situationen som uppstod i Malmö under 2015. Detta 

då myndigheterna var tvungna att agera snabbt men saknade tydliga regelverk att luta sig 

mot. Under de förhållanden som då rådde kan därför beslutet om att använda 

Malmömässan som en vänthall för asylsökande anses både nödvändigt och 
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proportionerligt. Detta innebär emellertid inte att kravet på lagstöd uteblir. Så länge 

Sverige inte befinner sig i ett nödläge som kan motivera legitima avvikelser från 

grundlagen eller landets internationella överenskommelser måste svenska myndigheter 

rätta sig efter regelverken. I förevarande fall visar flertalet faktorer på att Malmömässan 

ska betraktas som ett frihetsberövande och som framgått saknades lagstöd för detta då 

beslut om förvar inte fattades. I en sådan situation är det inte tillräckligt att arrangemanget 

vid Malmömässan i och för sig kan betraktas som nödvändigt och proportionerligt. Att 

lagstöd för ett frihetsberövande saknades innebär att begränsningen av de 

skyddssökandes rörelsefrihet bör anses oförenlig med rätten till skydd mot godtyckliga 

frihetsberövanden.  
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