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1 Inledning 

1.1 Allmän bakgrund 
I alla länder med migrationspolitik ingår att utvisa och avvisa människor som man anser 

inte ha någon rätt att uppehålla sig i landet. Det har nog inte undkommit särskilt många 

att det migrationsrättsliga området fått ett allt större utrymme i den samhällsdebatten 

under senare år. I det senaste riksdagsvalet fick Sverigedemokraterna 5,7 % av rösterna, 

motsvarande 339 610 röster.1 Ett parti som uppfattas av många som invandringkritiskt, 

främlingsfientligt, rasistiskt eller fascistiskt. Medan Sverigedemokraterna skördar 

framgångar i opinionsundersökningarna rapporterar Migrationsverket att 

flyktingströmmarna från Syrien, Afghanistan och Somalia väntas fortsätta hålla en 

sådan hög nivå att Sverige tillsammans med Frankrike och Tyskland utgör de tre största 

destinations- och mottagarländerna i Europa. 2  Under samma period utför polisen 

identitetskontroller vid Stockholms tunnelbanestationer i syfte att möjliggöra 

verkställighetsbeslut av avvisade och utvisade utlänningar. Allt detta sker under en tid 

där vår migrationsminister Tobias Billström uttalar att det inte är hållbart att ta emot så 

många invandrare och att papperslösa invandrare blir utnyttjade av människor som inte 

är blonda och blåögda.3 Oavsett politiska sympatier kan man nog vara överens om att 

det migrationsrättsliga området haft ett stort utrymme i samhällsdebatten de senare åren.  

 Inför och under arbetet med att skriva den här texten bestämde jag mig för att 

besöka en förvarsanstalt för att själv kunna få en bättre överblick över vad jag 

överhuvudtaget skriver om. Min uppfattning är att när man väl gör en analys utifrån ett 

juridiskt perspektiv glömmer man väldigt lätt bort att juridik trots allt handlar om 

kontakt mellan människor. Magnus Ulväng, professor i straffrätt, sa en gång att om alla 

domare någon gång under sin karriär besökte en kriminalvårdsanstalt så hade 

påföljdspraxisen förmodligen sett annorlunda ut idag. Med det sagt menar nog Ulväng 

att det är väldigt lätt att i det juridiska arbetet glömma bort hur verkligheten ser ut och 

fungerar. En bidragande anledning kan vara att man tror att det juridiska materialet 

återspeglar verkligheten på ett korrekt sätt. Därför är det lätt att prata om utlänningar, 

asyl och förvar men väldigt ofta glömmer man bort frågor som varför, när och hur. 

                                                
1 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html - 10 april 2013  
2 Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos 2013-02-04 s. 11.  
3 http://www.dn.se/nyheter/de-flesta-bor-inte-hos-de-som-ar-blonda-och-blaogda 
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Tanken med den här inledande texten är inte att peka på fel i den juridiska diskursen. 

Istället vill jag lyfta fram att migrationsrätten är ett område som det ägnas väldigt lite tid 

åt. Syftet med förberedelserna var att låta mina tankar och slutsatser få prägla den här 

uppsatsen. Tanken är att göra er uppmärksamma på att migrationsrätten är ett område 

som berör många människor väldigt djupt. Först då kanske migrationsrätten får en 

annan prägel när vi analyserar rättsläget och diskuterar de lega ferenda.  

 

1.2 Frågeställning 
Den här uppsatsen syftar till att redogöra för och analysera ett av de förslag som 

Förvarsutredningen i SOU 2011:17 lämnat till regeringen. Utredningen fick i uppgift att 

göra en översyn av förvarsreglerna i utlänningslagen (2005:71). Det specifika förslag 

som är aktuellt för den här uppsatsen är ifall regeringen bör föreslå att ersätta rekvisitet 

synnerliga skäl i UtlL 10:4 med en proportionalitetsprincip. Bestämmelsen i 10:4 

redogör för när man kan förlänga tiden för utlänningar som tagits i förvar. En utlänning 

kan t.ex. tas i förvar för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. För att 

förlänga förvarstiden ställer nuvarande reglering krav på att det föreligger synnerliga 

skäl. Det ställs alltså fler krav för att fortsätta hålla någon i förvar efter en viss tid. 

Vidare kommer förutsättningarna för att ta någon i förvar och hur lång tid ett sådant 

förvar pågå att redogöras för mer utförligt i den fortsatta framställningen. Den här 

uppsatsen kommer därför att utreda och analysera huruvida utredningen i SOU 2011:17 

dragit förhastade slutsatser rörande förslaget att ersätta rekvisitet synnerliga skäl med en 

proportionalitetsprincip.  

 Som skäl för sitt förslag har utredningen angivit att man i rättstillämpningen inte 

har beaktat rekvisitet synnerliga skäl som en undantagsregel utan istället som en 

proportionalitetsprincip. Av den anledningen anför man att det behövs en lagändring 

som stämmer överens med rättstillämpningen. Eftersom förvar utgör ett 

frihetsberövande finns det enligt min mening starka skäl att utreda och analysera 

förslaget. Beslut om frihetsberövanden utgör trots allt de största ingrepp det allmänna 

kan verkställa mot en enskild och därför behöver varje åtgärd som kan komma att 

påverka området analyseras utförligt. 
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1.3 Disposition och metod 
I besvarandet av frågan delas uppsatsen in i tre delar. I den första delen görs det en 

historisk analys av förvarsinstitutet och migrationsrätten i allmänhet. Redogörelsen 

kommer att sträcka sig bakåt till den allra första lag som reglerade migrationsområdet 

under modern tid för att sedan arbetade sig framåt i tiden och se hur utvecklingen har 

skett. Det är först vid en sådan metod det går att ta reda på vilka principer som 

migrationsrätten och förvarsinstitutet vilar på. Det kommer även att redogöras för hur 

EU-rätten under senare år kommit att påverka dessa områden.  

I den andra delen kommer det att redogöras för utredningens förslag och vad 

utredningen har baserat sitt förslag på.  För att se ifall utredningen uppfattat rättsläget på 

ett korrekt sätt kommer det även att redogöras för och analyseras hur rättstillämparen 

tolkat och tillämpat rekvisitet synnerliga skäl. Först vid en sådan jämförelse kan vi ta 

ställning till om rättstillämparen avvikit från lagstiftarens intentioner med införandet av 

rekvisitet synnerliga skäl och de principer och idéer som förvarsinstitutet vilar på. Det 

kommer även att redogöras för hur man ska hantera situationer där rättstillämpningen 

inte är förenlig med lagtexten. 

 I den tredje delen kommer det att undersökas för ifall det är lämpligt att ersätta 

rekvisitet synnerliga skäl med proportionalitetsprincipen. Det kommer inledningsvis att 

undersökas för vad som avses med proportionalitetsprincipen genom att återge 

utvecklingen av principen i svensk rätt samt vad som avses med principen inom EU-

rätten och Europakonventionen. Arbetet kommer även att ha inslag av rättsfilosofi i 

delar där analyseras rättssäkerheten påverkas ifall tidsreglerna i förvarsinstitutet är 

reglerat av en regel eller en princip. Först vid en sådan utredning och analys kan vi ta 

ställning till det förslag som utredningen i SOU 2011:17 lämnat till regeringen. Det 

kommer därför i en avslutande del att sammanfattas och reflekteras över utredningens 

förslag. 

Det ska vidare påpekas en utredning, som t.ex. publicerar sitt material i en SOU, är 

ett fristående organ från lagstiftaren.4 Det som kommer till uttryck i en SOU utgör 

därför inte lagstiftarens åsikter i en viss fråga. Lagstiftarens intentioner kommer till 

uttryck genom propositioner och i många fall är en proposition en vidareutvecklad 

produkt  av en tidigare SOU. När det i arbetet hänvisas till utredningen så avses inte 

                                                
4 Det händer att även andra fristående organ och intresseorganisationer skickar in utredningar till 
departementen i förhoppning om att regeringen ska upprätta en proposition. Likt tidigare så betyder det 
inte att så fort utredningen kommit in till departementet så utgör det lagstiftarens vilja i en viss fråga.  
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lagstiftaren medan när det hänvisas till lagstiftaren så hänvisas det till lagtext och 

propositioner. 

1.4 Avgränsningar 
Barn som kanske utgör det allra viktigaste området inom migrationsrätten kommer inte 

att beaktas i arbetet. Det finns nämligen inget krav på att det ska föreligga synnerliga 

skäl för att fortsätta hålla barn i förvar enligt UtlL 10:2. Utredningens förslag om att 

ersätta rekvisitet synnerliga skäl med en proportionalitetsprincip berör därför inte barn 

som tagits i förvar. Därför kommer uppsatsen endast att avse vuxna personer när vi talar 

om utlänningar.  

Vidare kommer reglerna om uppsikt, som är ett alternativ till att ta en utlänning i 

förvar, endast få en kortare redogörelse. Av den anledningen att den visar vilken 

humanitet lagstiftningen vilar på. Med hänsyn till ämnet kan det heller inte ges en 

genomgående redogörelse och analys av proportionalitetsprincipen. Det kommer därför 

endast ske en kortare redogörelse för vad som avses med principen och inom vilka 

områden den kommit att kodifierats. Det kommer även att uppmärksammas hur man ska 

hantera situationer där rättstillämpningen skiljer sig från lagtexten. Även det avsnittet 

kommer att få kortare redogörelse. 

1.5 Material och ”diskrepanser” i SOU 2011:17 
I den här uppsatsen har författaren i stora delar utgått från en rättsdogmatisk metod. Då 

det migrationsrättsliga området i svensk rätt i stora delar saknar doktrin har arbetet 

huvudsakligen fått utgå från lagstiftningar, förarbeten och rättsfall inom svensk rätt men 

även rättsfall och doktrin från EU-rätten och Europakonventionen. Genomgripande kan 

det nämnas att just för förvarsinstitutet har särskilt förarbeten från äldre lagstiftningar 

analyserats. Avsaknaden av doktrin kan innebära svårigheter att se migrationsrätten ur 

ett annat perspektiv än lagstiftarens eller rättstillämparens. Vanligtvis när man beaktar 

doktrin så kan man beakta ett rättsområde utifrån flera perspektiv och förstå 

rättsområdet i ett större sammanhang. Därför har uppsatsen i stora delar utgått från 

material som har sitt ursprung hos lagstiftaren. Något som kan ha kommit att påverka 

uppsatsen i dess förhållningssätt till ämnet. Inför och under framställningen av den här 

uppsatsen valde jag dock att besöka en förvarsanstalt för att själv kunna få en bättre 

överblick över vad jag skriver om. Förhoppningsvis har det i en viss del kompenserat att 

det saknats doktrin inom området. 
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Det ska även nämnas att medan SOU 2011:17 upprättades hann en lagändring träda 

ikraft vilken får till följd att utredningen angriper vissa lydelser i lagstiftningen som inte 

finns idag. Det ska dock påpekas att lagändringen inte har någon större betydelse för 

utredningens förslag eller det här arbetet.5  

                                                
5 Jfr SOU 2011:17 med prop. 2011/12:60. 
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2 Förvarsreglerna 

2.1 Inledning 
För att kunna ta ställning till det förslag som utredningen lagt fram i SOU 2011:17 bör 

man först vara uppmärksam på vilka principer och idéer som förvarsinstitutet vilar på. I 

följande kapitel kommer det därför att redogöras för hur reglerna om förvar vuxit fram i 

svensk rätt. Det kommer även att redogöras för förutsättningarna för att ta någon i 

förvar och hur tidsreglerna ser ut idag.  

2.2 Migrationsrätten och förvarsinstitutet ur ett historiskt perspektiv 
I förhållande till många andra rättsområden infördes migrationsrätt till svensk rätt 

väldigt sent. Sverige hade under den senare delen av 1800-talet och början 1900-talet 

haft en stark emigration för att från och med 1930 övergå till ett invandringsland6.7 Det 

var dock vid utbrottet av första världskriget som man för första gången valde att reglera 

den svenska migrationen genom lag (1914:196) angående förbud för vissa utlänningar 

att här i riket vistas. Innan det hade Sverige under en lång tid varit ett land med fri 

invandring, ett land med fritt folkutbyte med andra stater. Efter att man avskaffat 

förordningen den 21 september 1860 om upphävande av skyldigheten för resande att 

vara försedda med pass upprätthöll Sverige principen om fritt folkutbyte under en lång 

tid.  

En utlänning kunde alltså utan några hinder resa in i Sverige och uppehålla sig i 

landet utan några tillstånd eller begränsningar. Införandet av 1914 års lagstiftning 

gjorde avsteg från principen om fritt folkutbyte genom att ta sikte på att hindra 

kriminella eller andra asociala utlänningar från att vistas i landet. En utlänning kunde 

därför antingen avvisas vid inresan eller utvisas om de redan hade kommit in i landet.8 

För att kunna verkställa besluten fanns det även en möjlighet att ta utlänningarna i 

förvar. Utlänningar som blivit avvisade kunde enligt 5 § st. 3 i 1914 års lagstiftning tas i 

förvar om avvisning inte genast kunde verkställas.9 Skulle en utlänning däremot bli 

                                                
6 D.v.s. ett land där antalet inflyttande överstiger de utflyttade.  
7 Prop. 1954:41 s. 25. En bidragande orsak till att många emigrerade från Sverige var den amerikanska 
migrationspolitiken. Det uppskattas att under de trettio förstå åren under 1900-talet emigrerade en halv 
miljon svenskar till USA.  
8 Prop. 1954:41 s. 21. 
9 Som utlänning kunde man bland annat bli avvisad ifall man hade ”för avsikt att söka sitt uppehälle 
genom bettlande [tiggeri] eller att under vandring från ort till annan vinna sin utkomst genom utförande 



 10 

utvisad kunde förvar först bli aktuellt enligt 7 § när ”omständigheterna därtill” 

föranleddes eller enligt 8 § i de fall där man bedömde att det förelegat anledning till att 

utlänningen utvisades och att det skäligen befarats att utlänningen skulle avvika från 

verkställighet. Närmare än så reglerades inte förvarsreglerna. 

Departementschefen hävdade i en senare proposition att tillkomsten av 1914 års 

lagstiftning inte bröt mot grundsatsen om fritt folkutbyte mellan länderna.10 Istället var 

syftet med lagstiftningen att skapa rättsliga garantier till skydd för utlänningar som 

vistas i landet. Resultat blev att den administrativa maktens åtgärder, som utvisningar 

och avvisningar, gjordes beroende av ett rättsligt reglerat förfarande.11 Det man ska ha i 

åtanke är att när Sverige upprätthöll principen om fritt folkutbyte efter att ha avskaffat 

passtvånget utvecklades en ej rättsligt reglerad utvisningsrätt. Utgångspunkten var i den 

internationellt erkända principen om statssuveränitet där det allmänna hade befogenhet 

att bestämma vilka utlänningar som skulle få uppehålla sig inom landets gränser.12 

Därför kunde regeringen (Kungl. Maj:t) när som helst utvisa utlänningar som stred mot 

de allmänna intressena.  

Vidare menade departementschefen att lagstiftaren haft förhoppningar om att kunna 

återgå till de mer fria förhållanden rörande fritt folkutbyte efter första världskrigets 

avslutande men att man mött svårigheter med att få förhoppningarna att gå i 

uppfyllelse.13 Orsakerna var ett man, inte bara i Sverige utan hela Europa, hade ett 

kraftigt försämrat ekonomiskt läge efter första världskriget och en omfattande 

arbetslöshet, vilket gjorde att det inte blev möjligt att återgå till fritt folkutbyte. Därför 

blev det vanligt att man i de flesta länderna valde att ingripa i det fria folkutbytet mellan 

länderna för att skydda den egna arbetsmarknaden.14 Förhoppningarna om att återgå till 

ett mer fritt folkutbyte har under lång tid speglat de migrationsrättliga lagstiftningarna. 

Lagstiftningarna hade därför från 1927 till 1954 många gånger formen av 

tidsbegränsade lagar.15  

                                                                                                                                          
av musik, förevisande av djur eller annan dylik sysselsättning”, se 1 kap. 1 § i 1914 års (1914:196) 
angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas. 
10 Prop. 1927:198 s. 29. 
11 Prop. 1927:198 s. 29. 
12 SOU 1967:18 s. 40. 
13 Prop. 1927:198 s. 29. 
14 Prop. 1927:198 s. 29 f. Uttalandet bygger på lagstiftaren innan 1914 års lagstiftning presenterat ett 
förslag 1911 som ansågs vara till för stor besvär för utlänningar, se prop. 1914:55 s. 11 f.  
15 Jfr prop. 1937:269 s. 2 och SOU 1967:18 s. 52 f. 
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Det var först genom genomförandet av 1954 års utlänningslag (1954:193) som 

förvarsinstitutet ”tog steget fullt ut” genom nya förvarsregler.16 Förvar kunde nu enligt 

35 § användas, dels när man väckt fråga om utvisning, avvisning eller förpassning, dels 

i samband med verkställighet av sådant beslut. Tagande i förvar fick dock inte användas 

för att verkställa besluten om det fanns lindrigare åtgärder. Enbart den omständigheten 

att verkställighet inte omedelbart kunde genomföras kunde heller inte utgöra grund för 

tagande i förvar. Istället skulle det vid sidan av verkställighetshinder föreligga andra 

omständigheter som t.ex. fara för att utlänningen bedrev för riket skadlig verksamhet 

eller en risk för att utlänningen höll sig undan verkställighetsbeslutet.17 Mot bakgrund 

av denna historik går det att förstå dagens reglering på ett mycket bättre sätt.   

2.3 Gällande rätt om förvar 
För att kunna ta en utlänning i förvar ställs det vissa krav på rättstillämparen. I vissa fall 

måste det föreligga ett beslut om utvisning eller avvisning. Förutsättningarna för att 

kunna ta en utlänning i förvar hittar man i UtlL 10 kap. 1 §. Där ges det bland annat 

uttryck för olika typer av förvar: identitets-, utrednings- och verkställighetsförvar. 

Nedan kommer en närmare redogörelse för vad grundförutsättningarna för dessa förvar 

och hur lång tid sådana förvar kan pågå. 

2.3.1 Identitetsförvar 

Av 10:1 st. 1 p. 1-2 UtlL framgår att en utlänning får tas i förvar vid 

identifikationsproblem. En utlänning får tas i förvar om identiteten är oklar vid 

ankomsten till Sverige eller när utlänningen därefter ansöker om uppehållstillstånd och 

utlänningen inte kan göra sannolikt att identiteten den uppger är riktig samt att 

utlänningens rätt att resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå. Det innebär 

inte att en utlänning får tas i förvar vid avsaknaden av pass eller andra 

identitetshandlingar. Identiteten kan istället göras sannolik genom uppgifter från andra 

personer eller om utlänningens berättelse om vem han är och varför identiteten är oklar 

kan anses vara trovärdig. Lagstiftaren menar därför att det är tillräckligt med hänsyn till 

samtliga omständigheter att det till övervägande del är sannolikt att utlänningen har den 

identitet den påstår.18  

                                                
16 Melander s.12. 
17 Prop. 1954:41 s. 103 f. och SOU 1951:42 s. 156. 
18 Prop. 1988/89:86 s. 174. 



 12 

En utlänning som tas i identitetsförvar får enligt 10:4 st. 3 inte hållas i förvar längre 

tid än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Vad som exakt 

avses med synnerliga skäl redogörs i avsnitt 3.3. För att få en bättre överblick över 

identitetsförvarets struktur, se figuren nedan. 
 

 

2.3.2 Utredningsförvar 

En utlänning får även tas i förvar enligt 10:1 st. 2 p. 1 UtlL om det är nödvändigt för att 

en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige ska kunna genomföras. 

Fortsättningsvis benämns denna förvarstyp som utredningsförvar. I samband med att 

lagstiftaren införde utredningsförvar i svensk rätt genom 1989 års utlänningslag anförde 

man att det måste föreligga starka skäl för att kunna besluta om utredningsförvar. Ett 

sådant skäl skulle kunna vara att man inte kunnat hålla förhör med en utlänning enligt 

9:11. Där stadgas att en utlänning är skyldig att stanna kvar för utredning i samband 

med inresa eller utresa eller i samband med kallelse eller hämtning, dock inte längre än 

sex timmar. Att man inte har möjlighet att kunna hålla ett utredningsförvar enligt 9:11 

borde dock bara inträffa i fall där ett stort antal utlänningar anländer samtidigt till en 

inresekontrollplats. Först när de omständigheterna föreligger så finns det en möjlighet 

att ta en utlänning i utredningsförvar. Ett annat skäl för att ta en utlänning i 

utredningsförvar kan vara när en utlänning som redan befinner sig i landet, trots 

myndighetens ansträngningar, aktivt inte medverkar till frågan om hans rätt att vistas 

blir korrekt utredd. Det i sig betyder dock inte att man får ta en utlänning i förvar så fort 

det kan underlätta utredningen.19 Det krävs alltså att utlänningen i fråga på något sätt 

försvårar utredningen.20 

En utlänning som tas i utredningsförvar får enligt 10:4 st.1 inte hållas i förvar under 

en längre tid än 48 timmar. Till skillnad från identitetsförvar kan förvarstiden aldrig 

förlängas.  

 

 

                                                
19 Prop. 1988/89:86 s. 174 f. 
20 Ett typiskt fall för när en utlänning försvårar arbetet är när utlänningen uppger oriktiga uppgifter som 
leder till att utredningen drar ut på tiden. Om utlänningen däremot är samarbetsvillig och uppger all 
information som myndigheten behöver kan inte utlänningen tas i förvar trots att myndigheten känner att 
ett förvarstagande skulle underlätta utredningen på grund av snabbare kommunikation. 

Identitetsförvar oklar identitet 10:4 st. 3
Längst två
veckor, om inte
synnerliga skäl

Utredningsförvar nödvändigt för 
utredningen

10:4 st. 1 Längst 48 timmar
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2.3.3 Verkställighetsförvar 

En utlänning kan även tas i förvar enligt 10:1 st. 2 p. 2 om det är sannolikt att 

utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 1, 2 eller 7 §. Vidare kan en 

utlänning tas i förvar enligt 10:1 st. 2 p. 3 om det är fråga om att förbereda eller 

genomföra verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning. Dessa typer av förvar 

kan även kallas för verkställighetsförvar.21 Ett ytterligare krav till de angivna grunderna 

är att det enligt tredje stycket måste finns en risk att utlänningen bedriver brottslig 

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

verkställigheten. 

Förutsättningar för när utlänning kan bli utvisad på grund av brott 

Det ska även redogöras för vad som avses med utvisning på grund av brott vid 

verkställighetsförvar. Att det bara redogörs för vad som avses med utvisning på grund 

av brott beror på att tidsreglerna för den typen av tagande i förvar skiljer sig markant 

gentemot övriga utlänningar som blivit utvisade eller avvisade. En utlänning som tas i 

verkställighetsförvar för att den av allmän domstol blivit utvisad på grund av brott kan 

enligt sista meningen i 10:4 st. 2 rent teoretiskt sett hållas i förvar under obegränsad tid. 

Situationen är densamma vid identitetsförvar (som redogjorts för i avsnitt 2.3.1). Av 

den anledningen ska det endast redogöras för när en utlänning kan utvisas på grund av 

brott.22 

Av 8:8 framgår att en första förutsättning för att bli utvisad på grund av brott är att 

utlänningen i fråga dömts för ett brott som kan leda till fängelse. Det ska med andra ord 

finnas fängelse i straffskalan. Exempel på brott i brottsbalken (1962:700), förkortad 

BrB, som innehåller fängelse i straffskalan är snatteri i 8:2, egenmäktigt förfarande i 8:8 

och bedrägligt beteende i 9:2. Brott som inte leder till fängelse, och därmed inte aktuellt 

med utvisning, är t.ex. hemfridsbrott i 4:6, förolämpning i 5:3 och tagande av olovlig 

väg i 12:4. Den andra förutsättningen är att utlänningen döms till en svårare påföljd än 

böter. Av BrB 1:3 och 30:1 framgår att påföljderna fängelse, villkorlig dom, 

skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård är en svårare påföljd än böter. Den 

tredje förutsättningen är att gärningen som utlänningen dömts för är av sådant slag och 

att övriga omständigheter är sådana att man kan anta att utlänningen kommer att göra 

sig skyldig till fortsatt brottslighet eller att brottet inneburit en allvarlig skada, fara eller 

                                                
21 Se prop. 2011/12:60 s. 69. 
22 Se UtlL 8 kap. för vidare fördjupning om avvisning. 
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kränkning för den enskilde eller allmänna intressen. Det ska med andra ord föreligga en 

återfallsrisk eller vara så att brottet varit av allvarlig karaktär. En utlänning som har 

oordnade förhållanden och ägnar sig åt fickstölder eller brott som har ett straffvärde på 

mer än ett år kan därmed riskera utvisning.23 Föreligger de tre förutsättningarna så ska 

domstolen enligt UtlL 8:11 särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter, hur 

utlänningens barn eventuellt skulle påverkas av utvisningen, övriga familjeförhållanden 

samt hur lång tid utlänningen vistas i Sverige.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte krävs ett särskilt allvarligt brott för att 

det ska föreligga skäl för utvisning på grund av brott. En utlänning som utifrån tidigare 

domar och levnadsmönster anses ha hög risk för att hamna i återfall för mindre 

allvarliga tillgreppsbrott kan därmed bli aktuell för utvisning. Särskilt intressant blir 

detta när man beaktar tidsgränserna för verkställighetsförvar. 

De olika tidsgränserna 

Frågan om hur länge en utlänning får hållas i förvar vid verkställighetsförvar är desto 

mer komplicerad. För verkställighetsförvar finns det tre olika stadganden om 

tidsreglerna. Det första och kanske mest komplicerade är det fall där det är fråga om att 

förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning 

enligt 10:1 st. 2 p. 3. För i 10:4 st. 2 stadgas att en utlänning inte får hållas i förvar 

under en längre tid än två månader. Föreligger det dock synnerliga skäl för en längre tid 

får en utlänning inte hållas i förvar längre tid än tre månader. Skulle det vara så att 

verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av att utlänningen brister i sitt 

samarbete eller om det tar tid att få in nödvändiga handlingar får en utlänning inte hållas 

i förvar längre än tolv månader. Med andra ord finns det flera olika tidsgränser, 

beroende på omständigheterna, för hur länge en utlänning får hållas i förvar.  

Det andra stadgandet berör de utlänningar som blivit utvisade på grund av brott. 

Det framgår av sista meningen i 10:4 st. 2 att utvisade brottslingar inte får hållas i 

verkställighetsförvar längre tid än två månader, förutsatt att det inte föreligger 

                                                
23 Straffvärden på mer än tolv månader är endast en allmän riktlinje. Bestämmelsen tar dock även sikte på 
mindre allvarliga brott som övergrepp i rättssak, mened, våld och hot mot tjänsteman och andra 
skyddsvärda samhällsintressen. Även brott mot barn och andra skyddslösa personer omfattas av 
bestämmelsen om brott av allvarlig karaktär i 8:8 st. 2 p. 2, se prop. 1993/94:159 s. 13 f. För en djupare 
redogörelse om straffmätning, se Zila s. 39. Vidare blev en utlänning utvisad då man ansett att det 
förelegat en återfallsrisk eftersom utlänningen levde under oordnade förhållanden samt hade begått de 
aktuella brotten när han helt saknat medel för sitt uppehälle, se NJA 1990 s. 293. Motsatt utgång blev det, 
trots liknande omständigheter, i NJA 1997 s. 266 och NJA 2001 s. 464. För ytterligare fall där det 
bedömts föreligga en återfallsrisk för utlänningar dömda för tillgreppsbrott, se NJA 2006 s. 375 och NJA 
2007 s. 533. 
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synnerliga skäl för en längre tid.  Till skillnad från det förra fallet saknar utvisade 

brottslingar en yttre tidsgräns. Problematiken kring den här frågan kommer bl.a. att 

redogöras i avsnitt 5.  Det sista stadgandet berör de utlänningar som sannolikt kommer 

att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 1, 2 och 7 §. För dessa gäller samma regler som vid 

identitetsförvar. Av 10:4 st. 3 framgår att en utlänning inte får hållas i förvar längre tid 

än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid.  

2.3.4 Sammanfattning 

Slutsatsen vi kan dra av förvarsreglerna i UtlL är att det finns en rad olika 

förutsättningar för att ta en utlänning i förvar samt att det finns en rad olika tidsregler. 

Det är lätt att låta sig förvirras men reglerna är egentligen inte särskilt komplicerade. 

För en tydligare överblick över förvarsreglerna, se figuren nedan. 

 

Utredningsförvar nödvändigt för 
utredningen

10:4 st. 1 Längst 48 timmar

Identitetsförvar oklar identitet 10:4 st. 3
Längst två
veckor, om inte
synnerliga skäl

Sannolikt att 
utvisning eller 
avvisning sker

Verkställighetsförvar

Förberedelse av 
verkställighets-
beslut

10:4 st 2.

Längst 2 månader 
om inte
synnerliga skäl.
Även vid
synnerliga skäl
tillkommer 
tidsgränser på 3
och 12 månader
beroende på
omständigheterna

Utvisning på 
grund av 
brott

Längst två 
månader, om inte 
synnerliga skäl
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2.4 Återvändandedirektivets påverkan på tidsgränserna för 

verkställighetsförvar  
Tidsreglerna för verkställighetsförvar har dock inte alltid varit lika komplicerade. I 

tidigare lagstiftning var regleringen kring tidsgränserna för verkställighetsförvar inte 

alls lika omfattande. Vid ikraftträdandet av 2005 års utlänningslag stadgades det 

följande i 10 kap. 4 §: 

 
”En utlänning får inte hållas i förvar för utredning med stöd av 1 § andra stycket 1 längre tid än 48 

timmar. 

 

I övrigt får en utlänning som fyllt 18 år inte hållas i förvar mer än två veckor, om det inte finns 

synnerliga skäl för en längre tid. Om ett beslut om avvisning eller utvisning har meddelats, får 

utlänningen dock hållas i förvar i högst två månader, om det inte finns synnerliga skäl för en längre 

tid”.24 

 

Nuvarande ordning fick vi dock först tre år senare när Europaparlamentet och rådets 

direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och 

förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 

medlemsstaterna 25  (återvändandedirektivet) infördes i svensk rätt. Syftet med 

återvändandedirektivet är att införa gemensamma normer och förfaranden för 

återvändande av utlänningar som vistas olagligt i medlemsstaterna. 26  Direktivets 

införlivande i svensk rätt resulterade i att lagstiftaren införde fler tidsgränser för 

verkställighetsförvar enligt 10:1 st. 2 p. 3. Den tidigare regleringen stadgade att förvar 

inte fick vara längre än två månader, förutsatt att det inte förelegat synnerliga skäl för en 

längre tid. Det fanns med andra ord ingen yttre tidsgräns. Införandet av 

återvändandedirektivet resulterade i att tidsreglerna för verkställighetsförvar ändrades i 

stora delar. 

Vid införandet av återvändandedirektivet beaktade man artikel 15 som reglerar 

förvarsreglerna för utlänningar. Av artikel 15.5 framgår att medlemsstaterna har en 

möjlighet att fastställa en tidsgräns på sex månader för verkställighetsförvar. 

Lagstiftaren valde dock att sätta gränsen på tre månader, förutsatt att det föreligger 

synnerliga skäl efter två månader. Någon vidare motivering ges inte i propositionen än 

                                                
24 Lydelsen var gällande mellan 2006-03-31 och 2012-05-01. 
25 EUT L 348, 24.12.2008, s. 98, Celex 32008L0115. 
26 Prop. 2011/12:60 s. 19. 
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att tre månader anses vara mer lämplig än sex månader.27 Lagstiftaren valde att även 

utnyttja de möjligheter som gavs till att förlänga förvarstiderna enligt artikel 15.6. Där 

framgår att medlemsstaterna har en möjlighet att förlänga förvarstiderna med ytterligare 

tolv månader ifall avlägsnandet sannolikt kommer att ta längre tid på grund av att 

utlänningen brister i sitt samarbete eller om det tar tid att införskaffa nödvändiga 

handlingar från tredjeland. Likt tidigare valde lagstiftaren en lägre tidsgräns som endast 

tillåter en sammanlagd förvarstid på 12 månader och inte 18 månader som direktivet 

tillåter.28 Dessa bestämmelser gäller dock inte utlänningar som blivit utvisade på grund 

av brott. För de gäller inte tidsgränserna om tre och tolv månader. Istället ställs det ett 

krav på att det föreligger synnerliga skäl för att förlänga förvarstiden. Något som 

innebär att därmed saknas en yttre tidsgräns.29 Med andra ord kan en utlänning som 

blivit utvisad på grund av brott teoretiskt sätt sitta i förvar under all oändlig tid.  

2.5 Uppsikt – ett alternativ till förvar 
Lagstiftningen är inte utformad på ett sådant sätt att rättstillämparen bara kan välja 

mellan att låta en utlänning vara fri eller att ta utlänning i förvar. Istället kan 

rättstillämparen välja att ställa utlänningen under uppsikt. Med samma förutsättningar 

för att ta någon i förvar ges det en möjlighet i UtlL 10:6 att ställa utlänningen under 

uppsikt. Med uppsikt avses, enligt 10:8, att utlänningen under vissa tider är skyldig att 

anmäla sig hos polismyndigheten eller hos Migrationsverket. Vid ett beslut om uppsikt 

kan utlänningen även åläggas att lämna ifrån sig sina identifikationshandlingar.  

Huruvida en utlänning ska tas i förvar eller ställas under uppsikt framgår av 1:8. Där 

kommer behovsprincipen till uttryck som stadgar att varje utlännings frihet inte ska 

begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall. Ifall förutsättningarna för 

tagande i förvar är uppfyllda och det görs en bedömning att syftet med tagandet i 

förvaret ändå kan uppnås genom att ställa utlänningen under uppsikt så ska det senare 

alternativet väljas, då uppsikt får anses vara en lindrigare åtgärd än ett frihetsberövande.  

                                                
27 Prop. 2011/12:60 s. 75.  
28 Prop. 2011/12:60 s. 75. Även fast det inte framgår av propositionen så kan det påpekas att efter att jag 
uppmärksammat frågan på Justitiedepartementet om varför man inte utnyttjade direktivets möjligheter till 
längre förvarstider så fick jag svaret att lösningen var en kompromiss mellan minoritetsregeringen och 
Miljöpartiet för att kunna få igenom lagändring.  
29 Jfr prop. 2011/12:60 s. 76 och artikel 2.2 b i återvändandedirektivet. 
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2.6 När beslut om förvar ska upphävas 
Ett beslut om förvar ska enligt 10:9 prövas på nytt inom två veckor eller två månader 

fall det rör sig om verkställighetsförvar enligt 10:1 st. 2 p. 3. En sådan prövning ska 

fortlöpande ske inom samma tider ifall utlänningen fortfarande hålls i förvar. Med andra 

ord måste det ske ny prövning antingen var annan vecka eller var annan månad. Om inte 

ny prövning sker inom den tiden ska beslutet om förvar upphävas enligt 10:10. Den 

beslutande myndigheten har därför en skyldighet att ständigt se över beslutet om 

tagande i förvar. Det framgår även av 10:9 att ett beslut om förvar omedelbart ska 

upphävas ifall det inte längre finns skäl för beslutet.  

2.7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att grundtanken inom migrationsrätten har varit att 

det ska råda fritt folkutbyte i Sverige mellan olika länder. Det var först i och med första 

världskrigets utbrott som man kom att begränsa den fria invandringen och skälen har 

varierat från tid till tid. En stark anledning till att man valde att rättsligt reglera 

invandringen var för att garantera utlänningars rättssäkerhet. Förvarsinstitutet har under 

den här perioden endast setts som ett verktyg för att kunna verkställa avvisnings- och 

utvisningsbeslut och närmare översyn av förvarsinstitutet har egentligen aldrig skett.30 

Återvändandedirektivet har kommit att få en stor betydelse i svensk rätt då tidsreglerna 

för tagande i förvar kommit att bli betydligt mer förutsebara än tidigare. Här kan man 

anföra att återvändandedirektivet och de första regleringarna inom förvarsinstitutet 

bygger på samma idéer, genom ökad förutsebarhet stärks rättssäkerheten för 

utlänningar. Det har samtidigt medfört att tidsreglerna kan uppfattas som komplicerade 

då det finns en rad olika tidsregler för en rad olika typer av förvar. 

 

                                                
30 För vidare fördjupning om migrationsområdets historia, se SOU 1982:49. 
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3. Diskrepansen mellan lagstiftaren och 

rättstillämparen 

3.1 Inledning 
I det kommande kapitlet ska det redogöras och analyseras mer grundligt för 

diskrepansen mellan lagstiftarens intentioner och rättstillämparens syn på rekvisitet 

synnerliga skäl vid förlängning av förvarstiderna. Följande kapitel är indelat i fyra delar. 

I den första delen kommer det att redogöras för utredningens förslag. I den andra delen 

efter kommer det att redogöras för vad lagstiftaren har haft för intentioner med att införa 

rekvisitet synnerliga skäl. Därför kommer det att göras en historisk analys för att se 

vilka idéer och principer som förvarsinstitutet och rekvisitet synnerliga skäl vilar på. 

Vid en sådan redogörelse kan man på ett bättre sätt förstå vad lagstiftaren haft för 

intentioner med att införa rekvisitet synnerliga skäl när det är fråga om att förlänga 

förvarstiderna. I den tredje delen kommer det att analyseras vad rättstillämparen haft för 

syn på rekvisitet synnerliga skäl. Utredningen i SOU 2011:17 menar att rättstillämparen 

inte har tillämpat rekvisitet synnerliga skäl som en undantagsregel utan istället som en 

proportionalitetsprincip.31 Genom att analysera den praxis som finns på området så kan 

vi inte bara avgöra ifall utredningen har gjort en korrekt bedömning utan även diskutera 

ifall det behövs några ändringar och hur de i sådana fall skulle se ut.   

Avslutningsvis kommer det i den sista delen att diskuteras hur man ska hantera 

situationer där rättstillämpningen inte är förenlig med lagtexten. Utredningen har med 

hänsyn till den tydliga skillnaden mellan rättstillämparens syn och lagstiftarens 

intentioner med rekvisitet synnerliga skäl föreslagit att lagtexten ändras så det blir 

förenligt med rättspraxis.  Att lagstiftaren med andra ord rättar sig efter rättstillämparen. 

Hur man ska hantera den frågan är komplicerad och kan av utrymmesskäl endast ges en 

mer översiktlig redogörelse. 

3.2 Utredningens förslag  
Regeringen fattade beslut den 5 februari 2009 om att tillsätta en utredning med uppdrag 

att se över förvarsreglerna i UtlL. Nästan exakt två år senare presenterade man SOU 

2011:17 som bland annat innehöll ett förslag om att ersätta rekvisitet synnerliga skäl i 

                                                
31 SOU 2011:17 s. 107 f. 
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UtlL 10:4 med en proportionalitetsprincip. Förslaget innebär att det inte behöver 

föreligga synnerliga skäl för att förlänga identitets- och verkställighetsförvar utan att det 

istället måste anses vara proportionerligt.32 I följande avsnitt kommer det att redogöras 

för varför utredningen har presenterat sitt förslag om att ersätta rekvisitet synnerliga 

skäl med proportionalitetsprincipen. 

3.2.1 Varför synnerliga skäl inte utgör en undantagsregel i praxis 

Utredningen har lämnat ett förslag om att ersätta rekvisitet synnerliga skäl för att man 

anser rekvisitet inte tillämpats som en undantagsregel i rättstillämpningen. Man anför 

att synnerliga skäl är ett rekvisit för att markera ett undantag. Detta då rekvisitet 

synnerliga skäl i lagstiftningssammanhang har använts för att ”peka ut förhållanden som 

klart avviker från vad som är allmänt förekommande”.33 

I utredningen så har man dock visat att utvecklingen av praxis rörande möjligheten 

att tillämpa rekvisitet synnerliga skäl med tiden har kommit att tillämpas betydligt 

oftare än vid undantagsfall. I början på 1990-talet ansåg domstolen att en förvarstid om 

sex till åtta månader fick anses utgöra en anmärkningsvärd lång tid för att hålla en 

utlänning i förvar. Under senare år har samma inställning kommit i fråga när det handlat 

om förvarstider på 24 månader. En kraftig ökning från vad som tidigare utgjort en 

anmärkningsvärd lång tid. Utredningen menar att rättsutvecklingen är ett resultat av att 

det i förarbeten och praxis framgår att synnerliga skäl i stort sett kan utgöra samtliga 

orsaker som kan leda till att verkställigheten fördröjs. Här ger man exempel på orsaker 

som oklar identitet, bristande samarbete eller att det fortfarande utreds om verkställighet 

går att genomföra. Därför anser utredningen att synnerliga skäl inte längre utgör den 

undantagsregel som lagtexten ger sken av. 34  Utredningen menar att rekvisitet i 

lagtexten, som ska tolkas som ett undantag till en huvudregel, inte går att förena med de 

förvarstider som tillåtits i praxis.35  

3.2.2 Varför rekvisitet ska ersättas med proportionalitetsprincipen 

För att lagtexten ska vara förenlig med rättstillämpningen har utredningen lämnat 

förslag om att ersätta rekvisitet synnerliga skäl med en proportionalitetsprincip. 

Utredningen anför att det framkommer i praxis att man har använt sig utav en 

proportionalitetsbedömning vid tillämpningen av rekvisitet synnerliga skäl. Man anför 

                                                
32 SOU 2011:17 s. 107 ff. 
33 SOU 2011: 17 s. 107. 
34 SOU 2011:17 s. 104-107. 
35 SOU 2011:17 s. 107. 
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att rättstillämparen i ett flertal rättsfall fört uttryckliga resonemang om proportionalitet 

och när domstolen diskuterat huruvida det förelegat synnerliga skäl för en förlängning 

så har det motiverats utifrån proportionalitetsprincipen.36 

 Genom en lagändring vill utredningen att bestämmelserna om förvar av utlänningar i 

större utsträckning ska återspegla den praktiska tillämpningen. Att ersätta synnerliga 

skäl med en proportionalitetsbedömning skulle heller inte medföra någon ändring i sak, 

utan de omständigheter som domstolen tidigare beaktat skulle fortsättningsvis beaktas. 

Till skillnad från den nuvarande lagstiftningen skulle en sådan ändring medföra att 

lagtexten i större utsträckning stämde överens med rättstillämpningen. Därför anser 

utredningen att rekvisitet synnerliga skäl i 10:4 bör ersättas med en 

proportionalitetsprincip.37  

3.3 Lagstiftarens vilja med synnerliga skäl 
Utredningens förslag om att ersätta synnerliga skäl i 10:4 st. 2 med 

proportionalitetsprincipen är en tydlig markering om att lagstiftaren inte följt 

rättsutvecklingen. I kommande avsnitt kommer det att redogöras för vad som exakt 

avses med synnerliga skäl. För att ta reda på vad lagstiftaren haft för intentioner med att 

införa kravet på synnerliga skäl vid förlängning av förvarstiderna får man sträcka sig en 

bit bak i tiden. Problematiken och frågorna kring hur man ska förhålla sig till 

tidsgränser för att hålla utlänningar i förvar har skiftat över tid. Därför kommer det att 

redogöras för lagstiftarens intentioner med införandet av rekvisitet synnerliga skäl och 

hur utvecklingen sett över tid.   

3.3.1 Innan införandet av rekvisitet synnerliga skäl 

Trots att 1914 års lagstiftning innehöll förvarsregler för utlänningar skulle det dröja 

många år innan man ställde krav på att det måste föreligga synnerliga skäl för att 

förlänga förvarstiderna. 1945 års utlänningslag var den senaste lagstiftningen som inte 

ställde något krav på synnerliga skäl för förlängning av förvarstider. Faktum är att det 

överhuvudtaget saknades några specifika regleringar för att förlänga förvarstiderna. 

Istället stadgades följande i 1945 års utlänningslag 49 § st. 4: 

 

                                                
36 SOU 2011:17 s. 108 f. 
37 SOU 2011:17 s. 107 ff. 
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”Finner på grund av föreskrift i denna lag den centrala utlänningsmyndigheten eller länsstyrelse behov 

föreligga att hålla utlänning i förvar utöver en månad, skall frågan därom inom sagda tid underställas 

Konungen”. 

 

För att förlänga förvarstiden för utlänningar efter en månad krävdes det alltså att 

prövningen underställdes Konungen38. Vad som krävdes för att Konungen skulle 

förlänga förvarstiden kom dock inte till uttryck varken i lagtexten eller också 

förarbetena. Med andra ord lämnades Konungen med stort utrymme för en diskretionär 

prövning vid frågan om hur länge en utlänning bör hållas i förvar. I utredningen till 

1945 års utlänningslag anförde man nämligen att tidsgränsen på en månad för att hålla 

en utlänning i förvar inte skulle innebära några nämnvärda olägenheter för att verkställa 

beslutet inom nämnda tid.39   

Rimligen får man utgå från att ett liknande resonemang låg bakom beslutet att inte 

reglera Konungens prövning. Att de grunder som förelegat för att ta en utlänning i 

förvar skulle hinna bli utredda eller verkställda inom en månads tid, varför det inte 

skulle uppstå något problem med att hålla tidsgränsen. 

3.3.2 Införandet av rekvisitet synnerliga skäl  

Det skulle dock bara dröja ett år till att lagstiftaren valde att revidera 1945 års 

utlänningslag och ändra uppfattning om Konungens fria prövning. Vid revideringen 

beslöt man istället att reglera vad Konungens skulle beakta i sin prövning för att 

förlänga förvarstiderna för förvarstagna utlänningar. Trots den korta tidsskillnaden 

mellan utredningarna anförde man vid revideringen att man nu börjat möta svårigheter 

med att verkställa beslut om förvarstagna utlänningar. Till följd av svårigheterna 

anförde man att det utifrån en rättssäkerhetssynpunkt fanns ett behov av att tillföra 

bestämmelser för att kunna hålla en utlänning i förvar en längre tid. Lagstiftarens ansåg 

att reglerna om förlängning av förvarstiderna brast i rättssäkerheten för utlänningar då 

det fanns en möjlighet att missbruka utlänningslagens möjligheter till 

frihetsberövanden.40 Även om det inte kommer till uttryck i förarbetena kan man anta 

att det blev allt svårare att verkställa alla beslut om förvarstagna inom en månad vilket 

ledde till att allt fler prövningar underställdes Konungen. Eftersom Konungen hade ett 

                                                
38 Konungen var under den här tiden den högsta beslutande instansen för dessa ärenden. I förarbeten 
betecknar man Konungen som Kungl. Maj:t, se promemorian från 1946 till revideringen av 1945 års 
utlänningslag. För att förlänga en förvarstid idag är det den myndighet eller domstol som handlägger 
ärendet som fattar beslutet, se UtlL 10:12. 
39 Prop. 1945:259 s. 83. 
40 Se promemoria till prop. 1946:270. 
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stort utrymme för en diskretionär prövning ökade risken för att någon utlänning hölls i 

förvar under en längre tid än vad som var tanken med förvarsinstitutet. Taganden i 

förvar ansågs under den här tiden vara ingripanden som antogs bli kortvariga, varför en 

utlänning som huvudregel endast kunde hållas i förvar en månad.41 

Av den anledningen valde lagstiftaren att reglera prövningen som underställdes 

Konungen. Lösningen blev att man gjorde ett tillägg till 49 § i 1945 års utlänningslag. 

Tidigare stadgades det att en utlänning endast fick hållas i förvar en månad och för en 

förlängning av förvarstiden behövde frågan underställas Konungen. Tillägget till 

bestämmelsen blev att ifall Konungen ville förlänga förvarstiden för en utlänning efter 

tre månader så måste det föreligga synnerliga skäl (kursivering utgör tillägget till 49 § i 

1945 års utlänningslag): 

 
”Finner på grund av föreskrift i denna lag den centrala utlänningsmyndigheten eller länsstyrelse behov 

föreligga att hålla utlänning i förvar utöver en månad, skall frågan därom inom sagda tid underställas 

Konungen. Ej må någon kvarhållas utöver tre månader från det han togs i förvar, med mindre 

Konungen efter utlänningsnämndens hörande prövar synnerliga skäl därtill föreligga; och gälle av 

Konungen meddelat beslut om utlännings hållande i förvar högst tre månader från beslutets dag”42 

 

Huvudregeln var med andra ord att en utlänning endast fick hållas i förvar en månad. 

För att förlänga förvarstiden var frågan tvungen att underställas Konungen. Konungen 

var, likt tidigare, fri från regleringar vid prövningen om en förlängning av förvarstiderna 

för utlänningar. Däremot så ställde lagstiftaren krav på att det måste föreligga 

synnerliga skäl för att förlänga förvarstider efter tre månader.  

Att lagstiftaren ställde krav på att det skulle föreligga synnerliga skäl för att 

förlänga förvarstiden först efter tre månader var för att markera åtgärdens extraordinära 

natur då ett förvarstagande på tre månader ansågs vara utomordentligt lång.43 Trots att 

det framgick väldigt tydligt att det endast var vid klara undantagsfall som det kan 

ansågs föreligga synnerliga skäl för att förlänga förvarstiden för utlänningar så gavs det 

inte någon närmare redogörelse för vad som kunde utgöra synnerliga skäl, varken i 

förarbeten eller lagtext. Det skulle dröja mer än 25 år innan lagstiftaren gav en närmare 

redogörelse för när det kunde föreligga synnerliga skäl att förlänga förvarstiderna. 

                                                
41 Statens utlänningskommission s. 3. 
42 Se 49 § (1946:350) i utlänningslagen (1945:315). 
43 Prop. 1946:270 s. 11, promemoria s. 1 och statens utlänningskommission s. 3 f. 
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Det var först i ett betänkande från 1972 som man gav en förklaring på när 

synnerliga skäl kunde föreligga.44 Här anförde man att tidigare förvarsregler lämnat ett 

alltför stort utrymme för en diskretionär prövning. Eftersom tagande i förvar är ett 

frihetsberövande bör förvarsreglerna i utlänningslagen, likt andra frihetsinskränkande 

åtgärder, vara noggrant reglerade i lag. 45  Resultatet blev att man såg till att 

grundförutsättningarna för att ta en utlänning i förvar anknöt till rättegångsbalkens 

regler om anhållande och häktning samt att man redogjorde för när det kunde föreligga 

synnerliga skäl för att förlänga förvarstiden för utlänningar.  

Där redogjordes förutsättningarna för att kunna pröva huruvida det föreligger 

synnerliga skäl för att förlänga förvarstiden. Det skulle dels finnas ett beslut om 

utvisning eller avvisning, dels att det på grund av utlänningens personliga förhållanden 

eller omständigheterna i övrigt kunde befaras att utlänningen håller sig undan 

verkställighet av beslut.46 Först när de förutsättningarna är uppfyllda kunde man pröva 

ifall det förelåg synnerliga skäl för fortsatt förvar. I betänkandet gav man exempel på att 

synnerliga skäl kunde föreligga när utlänningen vägrat medverka till att fastställa sin 

egen identitet eller att det pågick en utredning om något land var villig eller skyldig att 

ta emot utlänningen.47 Någon närmare redogörelse än så skedde det egentligen inte och 

det gavs heller inga anvisningar på om redogörelsen av synnerliga skäl skulle kunna 

tillämpas i en sådan utsträckning att det längre inte kunde klassificeras som en 

undantagsregel. Istället får man luta sig på äldre förarbeten där man tydligt pekat på att 

förvarstider som motiverats av rekvisitet synnerliga skäl utgör anmärkningsvärt långa 

förvarstider. Vilket får förstås som att rekvisitet ska tolkas restriktivt. 

3.3.3 Synnerliga skäl i andra lagstiftningssammanhang 

Även om det tydligt framgår av förarbeten att rekvisitet synnerliga skäl vid tagande i 

förvar ska tillämpas i undantagsfall finns det anledning att utreda hur lagstiftaren 

behandlat rekvisitet i andra lagstiftningssammanhang. Beroende på hur lagstiftaren i 

andra författningar aviserat hur rekvisitet ska tillämpas kan den framtida utformningen 

                                                
44 DS 1972:20. Vilket senare ledde till prop. 1975/76:18. 
45 Prop. 1975/76:18 s. 67. 
46 DS 1972:20 s. 42-51. I betänkandet tar man även upp den omständigheten utlänningen ”kan komma att 
här bedriva för riket skadlig verksamhet”. Där fastslår man att det saknas anledning att låta en sådan 
omständighet utgöra grund för förvar när det redan finns lagstiftning inom straff- och processrätten som 
reglerar om frihetsberövanden vid misstanke om brottslig verksamhet, jfr MIG 2010:15 där man prövade 
huruvida risken för brottslig verksamhet kunde utgöra synnerliga skäl. 
47 DS 1972:20 s. 44. 
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av tidsreglerna för tagande i förvar påverkas. Frågan om hur lagstiftaren behandlat 

rekvisitet i andra lagstiftningssammahang är därför högst aktuell. 

Rekvisitet synnerliga skäl har använts i lagstiftningssammanhang under en väldigt 

lång tid. Ifall man tittar på de senaste lagstiftningarna där rekvisitet framkommer så 

uttrycks det även där att rekvisitet ska tolkas i undantagsfall. I förarbetena till  

skatteförfarandelagen (2011:1244) skriver man att frågor om anstånd för juridiska 

personer endast får beviljas om det föreligger synnerliga skäl, ”alltså bara […] i rena 

undantagsfall”.48 Samma inställning har lagstiftaren i skollagen (2010:800) där man 

skriver att ”kravet på synnerliga skäl innebär att detta bara kan bli aktuellt i rena 

undantagsfall”. 49  Samma restriktiva inställning kommer även till uttryck i äldre 

lagstiftning som 1963 års namnlag.50 Rekvisitet har även använts i ett flertal stadganden 

i UtlL. Precis som i tidigare nämnda lagstiftare ger lagstiftaren uttryck för att rekvisitet 

synnerliga skäl ska användas i undantagsfall.51 

Det står alltså ganska klart att lagstiftarens intentioner med rekvisitet synnerliga 

skäl i förvarsreglerna har varit att det ska tillämpas i undantagsfall. Något som stärker 

uppfattningen att lagstiftaren haft samma intentioner med införandet av rekvisitet i 

utlänningslagen.  

3.3.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att lagstiftaren beslut att reglera tidsreglerna för 

förvarstagna grundade sig på rättssäkerhet. Eftersom man stötte på svårigheter med att 

verkställa utvisningsbeslut och då det inte fanns några större krav på hur prövningen för 

förlängning av förvarstider skulle se ut såg man risken för missbruk av utlänningslagens 

möjligheter till frihetsberövanden. För att markera att långa förvarstider endast får ske i 

undantagsfall införde man ett krav på att det ska föreligga synnerliga skäl efter en viss 

tid. Vidare så får man utifrån olika delar i förarbeten och utformningen av lagstiftningen 

utgå från att lagstiftarens intention varit att förlängning av förvarstider med stöd av 

synnerliga skäl ska ske i yttersta undantagsfall. 

                                                
48 Prop. 2010/11:165 s. 848. 
49 Prop. 2009/10:165 s. 685. 
50 NJA II 1963 s. 124. 
51 Jfr  UtlL 12:15 och prop. 2005/06:77 s. 198. 
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3.4 Rättstillämparens syn på synnerliga skäl 

3.4.1 Inledning 

I tidigare avsnitt har vi redogjort för att lagstiftarens syn på rekvisitet synnerliga skäl 

grundar sig på restriktivitet och rättssäkerhet. Utredningen har anfört att lagstiftarens 

intentioner med rekvisitet inte överensstämt med rättstillämparens syn på rekvisitet. För 

att se hur stor diskrepansen mellan lagstiftaren och rättstillämparens inställning är 

kommer det i följande avsnitt att redogöras för alla prejudikat som innefattat en tolkning 

och tillämpning av rekvisitet synnerliga skäl när det är fråga om att förlänga 

förvarstiden. Värt att ha i åtanke är att mycket av den praxis som finns gällande 

rekvisitet synnerliga skäl grundar sig på lagstiftningen innan återvändandedirektivet 

infördes i svensk rätt. Innan återvändandedirektivets införande fanns det ingen yttre 

tidsgräns som det finns idag. Eftersom stora delar av den praxis som finns på området är 

från en tid innan återvändandedirektivets införande handlar många rättsfall om hur 

synnerliga skäl ska tolkas vid förvar med väldigt långa förvarstider.  

Nu kan det invändas att den praxis som är från en tid innan återvändandedirektivets 

införande inte är aktuell för att det idag finns tidsgränser som inte möjliggör förvar 

under längre perioder. Som det tidigare skrivits i avsnitt 2.4 så gäller dessa tidsgränser 

endast verkställighetsförvar när det är fråga om att förbereda eller genomföra 

verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning enligt 10:1 st. 2 p. 3. 

Tidsgränserna gäller däremot inte för utlänningar som blivit utvisade på grund av brott, 

tagna i identitetsförvar eller när det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller 

utvisas enligt 8 kap. 1, 2 eller 7 §. För dessa typer av förvar finns det ingen yttre 

tidsgräns utan en utlänning får hållas i förvar under så lång tid det anses föreligga 

synnerliga skäl. Det finns därför all anledning att utreda rättstillämparen syn på 

rekvisitet synnerliga skäl när det är fråga om att förlänga förvarstiderna. 

Eftersom det vid en genomgång av praxis har visat sig att domstolen haft en annan 

inställning till rekvisitet synnerliga skäl när det är fråga om utlänningar som blivit 

utvisade på grund av brott kommer de rättsfallen få en egen redogörelse. 

3.4.2 Praxis 

Det allra första prejudikatet rörande tidsreglerna inom förvarsinstitutet kom från 

Regeringsrätten i RÅ 1991 ref. 8. Där var frågan huruvida det förelåg synnerliga skäl 

för att förlänga förvarstiden för en utlänning som suttit i verkställighetsförvar under fem 

månader.  Utlänningen sattes i verkställighetsförvar redan vid ankomsten till Sverige. 



 27 

Statens Invandrarverk52   ansåg att det förelåg synnerliga skäl för en sådan lång 

förvarstid då en utredning alltjämt pågick angående utlänningens identitet, för att kunna 

verkställa beslutet och slutligen att det fanns en risk för att utlänningen skulle hålla sig 

undan verkställigheten.  

Domstolen konstaterade dock att enbart det förhållandet att identiteten är oklar 

aldrig kan anses kunna utgöra synnerliga skäl. Vidare påpekade man att restriktivitet är 

en övergripande princip för förvarsinstitutet och att den tid utlänningen redan suttit i 

förvar har en stor betydelse vid bedömningen av om det föreligger synnerliga skäl för 

fortsatt förvar.  Mot bakgrund av detta konstaterade domstolen att utlänningens oklara 

identitet och en eventuell flyktrisk inte har en sådan styrka att det kan motivera ett 

fortsatt förvar efter fem månader. Därför ansågs det inte föreligga synnerliga skäl för 

fortsatt förvar. 

I RÅ 1993 ref. 15 var den avgörande frågan ifall det förelåg synnerliga skäl ifall en 

utlänning inte medverkade till ett frivilligt återvändande. Utlänningen som hade suttit i 

förvar under sex månader vägrade underlätta verkställigheten genom att inte begära 

resehandlingar från sin ambassad.  Domstolen fastslog att enbart den omständigheten 

inte kunde anses utgöra synnerliga skäl, speciellt när man beaktar att utlänningen suttit i 

förvar under en tid på sex månader. Samma slutsats kom man fram till i RÅ 2005 ref. 

60. Domstolen konstaterade att trots att förvarstiden på 18 månader i stor utsträckning 

kunde tillskrivas utlänningens eget handlande, genom att inte medverka till att fastställa 

sin egen identitet, så kunde det inte anses stå i rimlig proportion att förlänga 

förvarstiden efter 18 månader.  

Även om domstolen i de tidigare fallen genomgående markerat att restriktivitet är 

en övergripande princip för förvarsinstitutet gick man i MIG 2010:15 ett steg längre. Då 

fastslog man att med hänsyn till hur rekvisitet synnerliga skäl tolkats i andra 

lagstiftningssammanhang gäller restriktivitet även begreppet synnerliga skäl.  Där var 

det fråga om en utlänning som hade suttit i förvar under en längre tid än två år. Den 

långa förvarstiden motiverades med att utlänningen inte medverkat till att fastställa sin 

identitet eller till att genomföra verkställigheten.  Med hänsyn till tidigare domar 

konstaterade domstolen att de omständigheterna har i praxis aldrig har ansetts utgöra 

synnerliga skäl för fortsatt förvar tid. Det ansågs därför inte föreligga synnerliga skäl. 

Domstolen har alltså kontinuerligt ställt väldigt höga krav på att förlänga förvarstiderna. 

                                                
52 Numera Migrationsverket. 
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3.4.3 Praxis angående utlänningar som blivit utvisade på grund av brott 

Det första fallet där frågan var huruvida det förelegat synnerliga skäl för att förlänga 

förvarstiden för en utlänning som blivit utvisad på grund av brott var i RÅ 1991 ref. 78. 

Eftersom utlänningen lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet och hade ett brottsligt 

förflutet ansåg domstolen att det fick anses föreligga synnerliga skäl för att förlänga 

förvarstiden efter fem månader. Att utlänningar som blivit utvisade på grund av brott 

bedöms mycket hårdare än andra utlänningar bekräftades i ett flertal domar. I RÅ 1994 

ref. 98 hade en utlänning suttit i förvar under en tid på tio månader. Här ansågs det 

föreligga synnerliga skäl då det inte bara fanns en påtaglig risk för att utlänningen skulle 

hålla sig undan verkställighetsbeslutet utan även en beaktansvärd risk för fortsatt 

brottslig verksamhet.  Men även i dessa fall har förvarstiden haft en stor betydelse, 

vilket bekräftas i RÅ 2003 not 87, RÅ 2006 ref. 5 och RÅ 2007 not 106. Där hade 

utlänningarna suttit i förvar under 24, 18 och 12 månader. I alla de tre fallen ansåg 

domstolen att det inte förelegat synnerliga skäl för att förlänga förvarstiderna då en 

sådan åtgärd inte kan stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta 

verkställigheten av en framtida utvisning. 

Till skillnad från övriga rättsfall som berör utvisade brottslingar fanns det i MIG 

2008:44 inga praktiska verkställighetshinder. Identiteten på utlänningen var fastställd 

och mottagarlandet motsatte sig inte ett överlämnande. Enda anledningen till att 

förvarstiden hade varat under två år och åtta månader, som i sig bedömdes som 

exceptionellt lång, var för att utlänningen vägrat medverka till att få resedokument 

utfärdade. Utlänningen hade nämligen vägrat att underteckna de handlingar som behövs 

för att få resedokument utfärdade. Domstolen bedömde även att polismyndigheten gjort 

vad som var möjligt för att föra verkställighetsärendet framåt och att ärendet inte 

lämnats obehandlat. Man anför även att det framgår av utredningen att möjligheterna att 

lyckas med en verkställighet inte var uttömda. Domstolen konstaterade därför att det 

med hänsyn till den grova brottslighet utlänningen dömts för samt att utlänningen vägrat 

medverka till att underteckna nödvändiga dokument för att kunna utfärda 

resehandlingar så förelåg synnerliga skäl för att förlänga förvarstiden, trots att 

utlänningen suttit i förvar under två år och åtta månader.53  

                                                
53 Enligt polismyndigheten i Örebro höll man utlänningen i förvar tills det blev möjligt att verkställa 
utvisningen den 17 mars 2009. Vilket gav en total förvarstid på mer än tre år. 
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3.4.4 Sammanfattning 

Man kan ganska snabbt konstatera att synnerliga skäl bedöms på ett annat sätt ifall det 

rör sig om en utlänning som blivit utvisad på grund av brott till skillnad från de övriga 

fallen där en utlänning blivit avvisad eller utvisad. Angående den senare gruppen har 

domstolen konsekvent ställt höga krav för att förlänga förvarstiderna. Man har ständigt 

påpekat att när det är fråga om förvar måste man beakta dess restriktiva natur och i det 

senaste fallet MIG 2010:15 ställde man det på sin spets när man fastslog att det även 

gällde rekvisitet synnerliga skäl i 10:4. Inget av prejudikaten har ansett att det någon 

gång förelegat synnerliga skäl för fortsatt förvar rörande personer som inte har begått 

något brott. Här får man säga att de prejudikat som finns på området stämmer väl 

överens med lagstiftarens vilja om att rekvisitet synnerliga skäl ska tillämpas som en 

undantagsregel. Därför kan man ifrågasätta utredningens ställningstagande om att 

förvarstiderna i praxis är svåra att förena med lagtexten.54 

Däremot kan man ställa sig tveksam till om det även gäller för utlänningar som 

blivit utvisade på grund av brott. Även om domstolen ansett att förvarstider på tio 

månader varit en avsevärd lång tid så har man accepterat en förvarstid på två år och åtta 

månader. Därför kan man vara tveksam till om synnerliga skäl verkligen tillämpas som 

en undantagsregel för utlänningar som blivit utvisade på grund av brott. Istället står det 

ganska klart att det en stor skillnad mellan lagstiftarens intentioner om att 

förvarsinstitutet ska tillämpas restriktivt och att förlängningar ska ske i yttersta 

undantagsfall jämfört med rättstillämparens bedömning. 

Slutligen har rättstillämparen, precis som utredningen påpekar, vid ett flertal 

tillfällen gjort en proportionalitetsbedömning när man har beaktat om det har förelegat 

synnerliga skäl för fortsatt förvar.  

3.5 Diskrepansen mellan lagstiftaren och rättstillämparen 
Även om diskrepansen mellan lagstiftaren och rättstillämparen inte är lika stor som 

utredningen ger sken utav i SOU 2011:17 så har man föreslagit att lagstiftaren bör 

anpassa sig efter rättstillämparen. Hur man ska hantera en sådan diskrepans och om man 

verkligen ska låta rättstillämpningen få vara styrande för lagstiftningen är en tvistefråga. 

I följande avsnitt kommer det att ges en kortare redogörelse för frågan då det är ett 

ämne som är alldeles för omfattande för att få en bredare redogörelse.55 

                                                
54 SOU 2011:17 s. 107. 
55 För vidare fördjupning, se SOU 1999:58 samt övriga utredningar i Demokratiutredningens skriftserie. 
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  Domstolarnas huvudsakliga uppgift är att tillämpa rättsregler på konkreta fall. 

Vidare är domstolarna självständiga och lyder endast under lagen. Att domstolarna är 

oavhängiga framgår av 11:3 i regeringsformen där det stadgas att ”ingen myndighet, 

inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller 

hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall”. Trots denna 

självständighet menar Peczenik att domstolarna har en relativ svag ställning gentemot 

lagstiftaren.56 En bidragande anledning till den svaga ställningen är att domstolarna 

kännetecknas av en lojalitet mot lagstiftaren och att förarbetena haft en stor betydelse i 

rättstillämpningen.57 Redan för 40 år sedan anförde Schmidt att ”lagtexten har mer och 

mer kommit att få funktionen av en ämnesrubrik att hålla i minnet när man skall leta 

efter vad som åsyftades i detalj”.58 Lagtexten är alltså konstruerad på ett sätt att 

domstolen oftast måste gå till förarbetena för att kunna förstå vad lagtexten innebär. 

Frågan som uppstår är vilka problem som uppstår när rättstillämparen väljer att frångå 

det som kommer till belysning i förarbetena. Som det har konstaterats under avsnitt 

3.4.3 har domstolen i vissa fall kommit att frångå uttalanden i förarbetena när det är 

fråga om att hålla en utvisad brottsling i fortsatt förvar. Går det då att påstå att 

domstolen inte fullföljt sina uppgifter och inte följt lagen? 

Det går att hämta vägledning från andra rättsområden. Att domstolarna allt mer 

börjat frångå förarbetenas ställning har blivit betydligt vanligare under senare år. 

Tydligast kanske det kommer till uttryck i RÅ 1997 ref. 18 där regeringsrätten fattade 

ett beslut om att en viss typ av byggnation ansågs vara otillåten trots att man i 

förarbetena tydligt angivit att sådana byggnationer varit tillåtna.59 Huruvida det kan 

anse vara rätt eller fel av domstolen att allt mer börja frångå uttalanden i förarbetena är 

en omtvistad råga.60 Peczenik menar att det som talar för att förarbeten ska ges stor 

betydelse i rättstillämpningen är att lagstiftaren kan konstruera kortfattade lagar där 

detaljer lämnas till förarbetena.61 Med förarbeten ökar även rättssäkerheten i form av att 

alla som tolkar lagen kan beakta samma förarbeten. På det sättet skapas enhetlighet i 

rättsskipningen innan det egentligen hunnits bildats någon rättspraxis. Vidare kan det 

                                                
56 SOU 1999:58 s. 11. 
57 SOU 1999:58 s. 11 f. 
58 Schmidt s. 262. 
59 För fler rättsfall, se RÅ 1994 ref. 31 och NJA 1991 s. 720. 
60 SOU 1999:58 s. 13 f. 
61 SOU 1999:58 s. 14. 



 31 

även anses vara mer demokratiskt ifall lagtolkningen motsvarar de förtroendevalds 

verkliga intentioner.62 

 Det som talar mot att förarbeten ges stor betydelse i rättstillämpningen är bl.a. att 

rättstillämparen allt oftare kan komma att ignorera övergripande principer, värden och 

sammanhang. Vidare kan förarbetenas alltför stora roll innebära sämre rättssäkerhet 

genom att förarbetena ibland är mindre klara och tydliga än lagtexten. Slutligen kan det 

anföras att det strider mot demokratiska principer eftersom förarbeten egentligen aldrig 

underkastas någon debatt i riksdagen. Därför kan det mycket väl vara så att vi har 

förarbeten idag som egentligen inte har stöd av majoriteten i riksdagen.63 Det finns 

därför både skäl som talar för och mot i frågan om rättstillämparen strikt bör följa 

lagstiftarens intentioner genom att ge förarbeten en stor roll i rättstillämpningen.  

Mot bakgrund av detta bör man vara försiktig och ödmjuk inför rättstillämparens 

val av att inte beakta den restriktiva inställning till rekvisitet synnerliga skäl när det är 

fråga om att hålla en utlänning som blivit utvisad på grund av brott i fortsatt förvar. 

Samtidigt som det finns skäl som talar för det val rättstillämparen fattat så finns det skäl 

som talar mot.  

3.6 Slutsats 
Utredningen har i SOU 2011:17 pekat på att det finns en skillnad mellan 

rättstillämparens bedömning av vad som avses med rekvisitet synnerliga skäl och 

lagstiftarens intentioner. Lagstiftarens har i förarbeten tydligt uttryckt att 

förvarsinstitutet ska tillämpas restriktivt då det rör sig om ett frihetsberövande.  Att man 

införde kravet på att det ska föreligga synnerliga skäl för att förlänga förvarstiderna var 

för att hindra den fria prövning som Konungen tidigare haft. Eftersom tagande i förvar 

är ett frihetsberövande har lagstiftaren ansett att förvarsreglerna, likt andra 

frihetsinskränkande åtgärder, bör vara noggrant reglerade i lag. Genom en reglering 

kunde man säkerställa rättssäkerheten för utlänningar och samtidigt peka på att 

förlängningar av förvarstider endast fick tillämpas i yttersta undantagsfall. Synnerliga 

skäl har även i andra lagstiftningssammanhang använts för att peka ut undantagsfall. 

Mot bakgrund av det kan vi konstatera att förvarsinstitutet ska tillämpas restriktivt och 

att synnerliga skäl ska användas vid undantagsfall. Rättstillämparen har visat sig dela 

lagstiftarens vilja om att synnerliga skäl ska tillämpas i undantagsfall. Man har i ett 

                                                
62 SOU 1999:58 s. 14 f. 
63 SOU 1999:58 s. 15 f. 



 32 

flertal rättsfall konstaterat att förvar som varat några månader utgjort en väldigt lång tid 

och att det därför måste finnas speciella omständigheter som motiverar ett fortsatt 

förvarstagande.  

Man har däremot haft en annan inställning när det kommit att handla om 

utlänningar som blivit utvisade på grund av brott. Här har man istället accepterat väldigt 

långa förvarstider, som längst två år och åtta månader, och här finns det en tydlig 

skillnad i lagstiftarens vilja och rättstillämparens tolkning och tillämpning av lagen. 

Gemensamt för de båda olika situationerna är att rättstillämparen använt sig utav en 

proportionalitetsbedömning. Gällande diskrepansen mellan rättstillämparen och 

lagstiftaren kan det sägas att både finnas skäl som talar för och mot rättstillämparens val 

att frångå de uttalanden som kommit till uttryck i förarbeten. Samtidigt som det går att 

anföra att en förutsättning för att tolka lagen är att beakta förarbeten kan man anföra att 

förarbeten inte ger uttryck för lagstiftarens verkliga intentioner då förarbeten aldrig 

underkastas någon debatt i riksdagen. Den diskussionen kanske även kan förklara varför 

domstolen valt att tillåta länge förvarstider för utlänningar som blivit utvisade på grund 

av brott. För om domstolen ska beakta förvarsinstitutets restriktivitet finns risken att den 

förvarstagne medvetet blockerar beslut om verkställighet och på det sättet blir frisläppt 

ur förvaret. Resultatet skulle bli att svenska domstolars beslut skulle urholkas och 

människor som blivit utvisade ur Sverige skulle kunna vistas fritt i landet. 
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4 Principens införande i lagtext: problem och 

konsekvenser 
I föregående kapitel konstaterades för att det finns en diskrepans mellan lagstiftaren och 

rättstillämparen angående rekvisitet synnerliga skäl. Eftersom rättstillämparen använt 

sig utav en proportionalitetsprincip vid bedömningen om det har förelegat synnerliga 

skäl har utredningen föreslagit att ersätta rekvisitet synnerliga skäl med en kodifiering 

utav proportionalitetsprincipen.64 För att kunna avgöra huruvida det är ett lämpligt 

förslag med hänsyn till de principer och idéer som migrationsrätten och förvarsinstitutet 

vilar på måste vi inledningsvis i det här kapitlet redogöra för vad som egentligen avses 

med proportionalitetsprincipen. Vidare kommer det att analyseras om det 

överhuvudtaget är lämpligt att kodifiera en princip och vad skillnaden blir för 

rättstillämparen och den enskilde när man ersätter en regel med en princip. Först när vi 

har redogjort för de frågorna kan vi ta ställning till om det är lämpligt med en 

kodifiering av proportionalitetsprincipen.  

4.1 Vad avses med proportionalitetsprincipen inom olika rättssystem? 

4.1.1 Sverige 

Det går att finna uttryck för proportionalitetsprincipen redan från 1700-talet då det 

reglerades att det allmänna har som ansvar att vidta ”erforderliga åtgärder” för att 

upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten.65  Även fast principen funnits och 

diskuteras i svensk rätt under en väldigt lång tid var det i och med propositionen bakom 

Europakonventionens inkorporering som proportionalitetsprincipen ansågs vunnit hävd 

i svensk rätt.66 Något som senare bekräftades av regeringsrättens praxis från 1996.67  

Regeringsrätten uttalade att principen innebär att varje inskränkning som det 

allmänna gör hos den enskilde ska grunda sig på en rimlig balans mellan vad det 

allmänna vinner och den enskilde förlorar. Inkorporeringen av Europakonventionen och 

dess praxis i svensk rätt får anses varit starkt bidragande till regeringsrättens 

ställningstagande då men även påpekade att principen konsekvent tillämpats av 

                                                
64 SOU 2011:17 s. 107 f. 
65 Överståthållarämbetets regler från 1771. 
66 Prop. 1993/94:117 s. 39 f.  
67  Marcusson s. 148. Enligt Bull s. 444 kan domstolen redan i RÅ 1991 ref. 21 ha tillämpat 
proportionalitetsprincipen genom att ha konstaterat att ett förbud varit alltför långtgående och onyanserat.  
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Europadomstolen. 68  Därför menar Strömberg att principen utgör en allmängiltig 

rättsprincip och att svenska myndigheter därför bör beakta principen när ett 

förvaltningsbeslut eller annan myndighetsåtgärd kan komma att bli betungande för den 

enskilde.69 

I doktrin så har man haft ett flertal åsikter om hur principen ska formuleras. Petrén, 

som var först med att använda begreppet proportionalitetsprincipen, anför att 

proportionalitet måste råda mellan vikten av det intresse som ska tillgodoses genom 

ingreppet och intensitet av det använda ingreppet.70 Bull menar att det handlar om en 

avvägning mellan motstående intressen och mellan skada och nytta.71 Enligt Bernitz så 

är det Sundberg som bäst beskriver proportionalitetsprincipen.72 Sundberg menar att 

ingreppet och dess intensitet ska bestämmas med hänsyn till vad som kan anses 

erforderligt för att uppnå det avsedda målet. Att maktutövning inte får vara 

oproportionerlig illustreras med exemplet att ”man skall icke skjuta sparvar med 

kanon”.73  

Idag kodifieras proportionalitetsprincipen i allt större utsträckning än tidigare och 

ska användas av svenska myndigheter när det vid skönsmässiga bedömningar saknas 

riktlinjer för att begränsa en individs eller grupps intresse.74  I förarbeten har man 

formulerat proportionalitetsprincipen som att varje åtgärd som vidtas ska föregås av en 

intresseavvägning, i syfte att pröva om de negativa verkningarna med åtgärden står i 

rimlig proportion till ändamålet. En bedömning av åtgärdens art, styrka, räckvidd och 

varaktighet måste därför göras i varje enskilt fall.75 Att principen tar sikte på de negativa 

verkningar som en åtgärd kan ha på ett motstående intresse innebär att en åtgärd måste 

anpassas efter den föreliggande sakens beskaffenhet och får därför inte orsaka större 

men för motstående intresse än det men som drabbat samhälle eller enskilde. En följd av 

proportionalitetsprincipen kan bli att man måste använda ett annat medel än det man 

först tänkt eller att blir tvungen att uppskjuta eller helt avstå från ett ingripande.76 

                                                
68 RÅ 1996 ref. 40, 44 och 56. 
69 Strömberg s. 72. 
70 Petrén s. 27-29. 
71 Bull s. 447 f. 
72 Se Bernitz s. 265 not 26.  
73 Sundberg s. 669. 
74 Gydal s. 229 och Strömberg s. 72. Se 8 § i polislagen (1984:387) och 2 a § i lag (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård.  
75 Prop. 2009/10:135 s. 121 och SOU 1984:54 s. 78. 
76 SOU 1984:54 s. 77 ff.  
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4.1.2 EU 

I det EU-rättsliga systemet spelar proportionalitetsprincipen en central roll. Den är 

erkänd som en av de allmänna rättsprinciperna och ska vid all unionsrättslig tillämpning 

tillerkännas ”närmast konstitutionell valör”. 77  Mot bakgrund av tysk rätt och 

Europadomstolens praxis har EU-domstolen under lång tid utvecklat principen. 78 

Principen kommer till uttryck i artikel 5.1 och 5.4 i unionsfördraget som tar sikte på 

institutionernas maktutövning i förhållande till medlemsstaterna. Där stadgas att 

unionen inte ska vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

målen i fördragen.79  

Principen innebär att det ska finnas en slags rimlighetskontroll för unionens 

institutioner när de använder sig av vissa åtgärder för att uppnå ett visst syfte. Det ska 

med andra ord finnas en balans mellan mål och medel samt att det ska vara sannolikt att 

målet uppnås genom de vidtagna åtgärderna.80 För att en åtgärd ska kunna anses vara 

proportionell ska den för det första vara ägnad att tillgodose det åsyftade ändamålet. För 

det andra ska åtgärden vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och vara det minst 

inskränkande alternativet. Det tredje och sista kravet är att åtgärden ska medföra 

fördelar som står i rimlig proportion till den skada den orsakar.81   

4.1.3 Europadomstolen 

Proportionalitetsprincipen kommer även till uttryck i Europakonventionen genom ett 

flertal artiklar och har fått sitt närmare innehåll genom Europadomstolens praxis. 

Principens omfattning och intensitet varierar beroende på vilka intressen som ställs mot 

varandra. Det finns t.ex. större möjligheter att inskränka friheten att delta i 

sammankomster med åberopanden av vitala statsintressen än att med samma 

åberopande inskränka yttrande- och pressfriheten. Vid en proportionalitetsbedömning 

krävs det enligt Europadomstolen en intresseavvägning mellan omfattningen av 

ingreppet i den enskildes rätt och styrkan av det behov som ska tillgodoses genom 

ingreppet. Ett ingrepp kan endast ses som proportionerligt om det finns ett rimligt 

förhållande mellan dessa båda faktorer. Europadomstolens praxis kring principen är 

starkt präglad av omständigheterna i det enskilda fallet. Det har varit omständigheterna i 
                                                
77 SOU 2010:29 s. 157. 
78 Bernitz, 2010, s. 118. 
79 SOU 2010:29 s. 157 och målet 261/81, Rau, REG 1982 s. 3961, där EU-domstolen slog fast att om en 
medlemsstat har utrymme för att välja mellan olika åtgärder för att uppnå syftet ska den minst ingripande 
åtgärden väljas. 
80 Bernitz, 2010, s. 119. 
81 SOU 2010:29 s. 156 och Bernitz, 2010, s. 119. 
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det enskilda fallet som haft avgörande betydelse för vilka faktorer som ska beaktas och 

vad resultatet blir vid en intresseavvägning. 82 

4.1.4 Likheter och skillnader  

Sammanfattningsvis kan man säga att proportionalitetsprincipen som idé inte skiljer sig 

mellan Sverige, EU och Europakonventionen fastän de inte identifieras i samma 

terminologi. Tanken med proportionalitetsprincipen har inom de tre olika rättssystemen 

alltid varit att väga två motstående intressen mot varandra, för att se om ett ingripande 

kan bedömas vara proportionerligt.  Förvaltningslagsutredningen föreslog i SOU 

2010:29 att om en kodifiering av principen ska överensstämma med de tre olika 

rättssystemen bör den dels innehålla ett lämplighetskriterium, att den tilltänkta åtgärden 

är av sådan art att den beräknas nå det avsedda resultatet, dels ett 

nödvändighetskriterium, att det efter en prövning inte är möjligt att med en annan 

mildare åtgärd går att uppnå samma resultat.83  

Med andra ord finns det stora möjligheter att kodifiera proportionalitetsprincipen 

med en sådan utformning att den stämmer överens med hur principen kommit till 

uttryck i svensk rätt, EU-rätt och Europadomstolens praxis.  

 

4.2 Behöver man kodifiera principen och vad blir i sådana fall 

skillnaden? 
Även om det nu finns en möjlighet att kodifiera principen bör vi fråga oss om det 

verkligen är nödvändigt att kodifiera principen i UtlL. Som tidigare redogjort för måste 

rättstillämparen ändå förhålla sig till principen eftersom den är allmängiltig. En 

eventuell kodifiering av proportionalitetsprincipen har visat sig ha sina för- och 

nackdelar. I det följande avsnittet kommer att analyseras för vad effekterna blir för 

förvarsinstitutet genom att ersätta rekvisitet synnerliga skäl med kodifiering av 

proportionalitetsprincipen.   

4.2.1 Hur har man gjort i andra lagstiftningssammanhang 

Fastän principen är erkänd som en allmän rättsgrundsats har den kommit att kodifierats i 

olika delar av svensk rätt. Proportionalitetsprincipen har bland annat reglerats i 

häkteslagen (2010:611) och fängelselagen (2010:610) 1 kap. 6 § vid kontroll- och 

                                                
82 SOU 2010:29 s. 160-165 och Bernitz, 2010, 2. 119. 
83 SOU 2010:29 s. 184. 
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tvångsåtgärder. Frågan om principen ska kodifieras eller ej har däremot inte varit 

problemfri.  

I skatteförfarandeutredningen menade man att det kan ”diskuteras om det verkligen 

är nödvändigt eller ens lämpligt att lagstifta om proportionalitets[principen]”. 84 

Utredningen ansåg att det inte vore något bra alternativ att lagstifta om principen vid 

varje kontroll- och tvångsåtgärd. Principens status som allmän rättsgrundsats kan 

reduceras om lagstiftningen ger sken av att principen inte gäller utan stöd av lag.85  

Däremot ansåg man att en kodifiering skulle göra den enskilde och myndigheten i fråga 

mer uppmärksam på principen vilket skulle bidra till att den enskilde i större 

utsträckning skulle kunna åberopa principen vid kontakt med myndigheten.  

I utredningen till en ny förvaltningslag menade man att en kodifiering av principen 

skulle tillföra flera positiva element. En kodifiering skulle leda till att 

förvaltningsmyndigheter oftare skulle beakta principen i sin maktutövning, vilket skulle 

få besluten att redan från början bli korrekta och att antalet överklaganden därför skulle 

minska.86 Man har även bedömt att en kodifiering skulle eliminera oklarheter om 

principens status som allmän rättsgrundsats.87 Förutom att principens roll i svensk rätt 

kan urholkas så menar man att en kodifiering kan leda till att myndigheter tvingas in i 

ett system där ärendehandläggningen förlamas och blir ineffektiv, för att det kan 

uppfattas att varje detalj måste bli föremål för en proportionalitetsbedömning. Man 

anser därför att en kodifiering inte behöver ske i alla fall utan att man istället tar sikte på 

de situationer där den tillgodoser ett verkligt rättssäkerhetsbehov.88 En uppfattning som 

går i linje med förarbetena till införandet av nya paragrafer i lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen (1988:870) om vård av missbrukare 

i vissa fall och häkteslagen (2010:611) och fängelselagen (2010:610) där menade man 

att det med hänsyn till intresset av att värna den enskildes rättssäkerhet uttryckligen bör 

införas en bestämmelse om proportionalitet vid tvångsåtgärder.89  

Det kan vidare påpekas att det inte är första gången som man i en utredning fört 

upp diskussionen om proportionalitetsbedömningens roll vid prövningen om 

förlängning av förvarstider för utlänningar. Redan i utredningen till 1954 års 

utlänningslag uppmärksammade man problemet med att inte ha någon begränsning i 
                                                
84 SOU 2009:58 s. 357. 
85 SOU 2009:58 s. 358. 
86 SOU 2010:29 s. 181. 
87 SOU 2009:58 s. 359. 
88 SOU 2010:29 s. 182. 
89 Prop. 2004/05:123 s. 42 och prop. 2009/10:135 s. 63 och 90.  
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antal förlängningar utav förvarstiderna vilket gav möjligheten att förlänga förvarstiderna 

i all oändlig tid. Därför anförde man att det ligger i sakens natur att ett förvarstagande, 

som utgör led i en verkställighetsåtgärd, inte kan fortsätta alltför lång tid. För att komma 

till bukt med problemet ansåg man att det uppenbart bör ske en avvägning mellan 

samhällets intresse och skälig hänsyn till utlänningen vid en prövning om att förlänga 

en utlännings förvarstid.90 Resonemanget fick dock av oklara anledningar inte något 

gehör och togs aldrig upp i propositionen.91 

 

4.2.2 Kommer principen redan till uttryck i UtlL 1:8? 

Lagstiftaren har pekat på att en kodifiering av proportionalitetsprincipen kan vara 

nödvändig i vissa fall och att det därför finns det anledning att fundera på en eventuell 

kodifiering av principen i UtlL. Man kan dock fråga sig om proportionalitetsprincipen 

inte redan kommer till uttryck i 1:8: 

 
”Lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje 

enskilt fall”. 

 

Utredningen menar dock att bestämmelsen inte tar sikte på proportionalitetsprincipen 

utan istället behovsprincipen.92 Med behovsprincipen avses åtgärder som är nödvändiga 

för att uppnå det eftersträvade syftet. Det som bedöms vara nödvändigt ska även anses 

vara ändamålsenligt, d.v.s. ägnat att uppnå det avsedda resultatet. Finns det andra 

åtgärder som är av mildare karaktär ska dessa väljas. Därför ska åtgärder upphöra ifall 

de förlorar sitt syfte eller om det vid ett senare tillfälle uppkommer mildare alternativ.93 

En förenklad förklaring av behovsprincipen är att en ”myndighet får använda åtgärder 

gentemot enskilda endast då det behövs av ett verkligt påtagligt sakskäl”.94  

Det som skiljer proportionalitets- från behovsprincipen är att det ställs ett krav på 

att det negativa resultat som åtgärden medför är i en proportionerlig relation till syftet 

med åtgärden. Behovsprincipen ger bara uttryck för att minsta möjliga ingripande 

åtgärd ska vidtas för att uppnå ett syfte. En åtgärd som är tillåten enligt behovsprincipen 

kan enligt proportionalitetsprincipen anses vara oproportionerlig för att det negativa 

                                                
90 SOU 1951:42 s. 156. 
91 Jfr prop. 1954:41. 
92 SOU 2011:17 s. 110. 
93 SOU 1984:54 s. 77 f. 
94 SOU 2010:29 s. 170 f. 
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resultat som åtgärden medför inte är i en rimlig relation till syftet med åtgärden. Därför 

utgör proportionalitetsprincipen ett större skydd för individer och ställer högre krav på 

de som fattar beslut om tvångsåtgärder.    

4.2.3 Att ersätta en regel med en princip 

Skillnaden mellan proportionalitetsprincipen och rekvisitet synnerliga skäl går även att 

analysera på en teoretisk nivå. Inom det juridiska området går det att klassificera normer 

i regler och principer. En regel ställer upp en gräns mellan det tillåtna och det otillåtna. 

Vid en sådan situation har man bara två möjligheter: antingen följer man regeln eller 

inte. Det spelar därför inte någon roll hur nära du är gränsen mellan det tillåtna och det 

otillåtna.95 Om en utlänning fått ett förvarsbeslut med en tidsgräns på två månader så 

spelar det ingen roll om utlänningen suttit i förvar en vecka eller tre veckor, vid båda 

situationerna befinner man sig på rätt sida av gränsen.  

Med princip avses istället ett ideal. Ett ideal, eller ett visst värde, bestämmer att 

vissa ting är mer värdefulla än andra. Proportionalitetsprincipen skiljer sig dock från 

andra principer då den beaktar olika slags värden samtidigt, som individens etiska 

rättigheter, t.ex. människans rätt till frihet och kollektiva värden t.ex. lag och ordning. 

Många andra principer fokuserar sig istället enbart ett visst slags värde. Eftersom 

proportionalitetsprincipen beaktar flera olika värden samtidigt finns det en risk för att de 

olika värdena kolliderar med varandra.96  

Låt oss leka med tanken att proportionalitetsprincipen ersatt rekvisitet synnerliga 

skäl i UtlL. Vid en bedömning enligt proportionalitetsprincipen skulle man först beakta 

individens etiska rättighet, om rätten till frihet, för att sedan beakta det kollektiva 

värdet, att upprätthålla allmän ordning och säkerhet genom att låsa in människor som 

anses oönskade i landet. Dessa värden kolliderar med varandra då man inte kan 

upprätthålla lag och ordning samtidigt som man beaktar utlänningens rätt till frihet. 

Därför måste det precis som proportionalitetsprincipen ger uttryck för, ske en avvägning 

mellan de olika principerna.  

Till skillnad från en princip är en regel ett resultat av en intresseavvägning. 

Synnerliga skäl är ett sådant exempel. I förarbeten till lagen har det vid ett flertal gånger 

poängterats att det ska råda rättssäkerhet, restriktivitet men samtidigt att 

verkställighetsbesluten inte urholkas. Lagstiftaren har därför vägt olika principer 

                                                
95 Peczenik 1988 s. 14. 
96 Peczenik 1988 s. 14 
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samman och skapat mer eller mindre exakta regler för förvarsinstitutet. En regel skiljer 

sig därför från en princip genom att lagstiftaren på förhand utfört en kompromiss av 

flera olika värden och principer.  Därför kan det bli problematiskt att ersätta regeln med 

en princip, som i vårt fall kräver en intresseavvägning. Genom att ersätta synnerliga skäl 

med proportionalitetsprincipen lämnar man istället över intresseavvägningen från 

lagstiftaren till rättstillämparen. Bestämmelserna om förlängning av förvartiderna skulle 

därför inte utgöras av regler, som är ett resultat av en avvägning mellan olika principer, 

utan av principer, som låter rättstillämparen gör sina egna intresseavvägningar.97   

Vidare är regler rättssäkra, medan principer lämnar utrymme för godtyckliga 

bedömningar. Med rättssäkerhet avses rättsliga beslut som i hög grad är förutsebara och 

etiskt godtagbara. Bara själva ordet säkerhet ger uttryck för att det handlar om någon 

form av förutsebarhet, eftersom man inte kan vara säker eller trygg när det allmänna 

fattar oberäkneliga beslut. Vidare måste de rättsliga besluten vara etiskt godtagbara. 

Annars skulle alla beslut som är förutsebara även vara rättssäkra, oavsett hur förkastliga 

besluten är. Peczenik menar att det vore absurt att kalla den förföljelse judarna blev 

utsatta för under Hitlers välde för rättssäkra då man lätt kunde förutse att judarna skulle 

förföljas. Vidare anför Peczenik att ju mer förutsebar en rättslig norm blir desto mindre 

kan etiska hänsyn beaktas och omvänt att ju mer man beaktar etiska hänsyn desto mer 

minskar förutsebarheten.98 Därför måste man försöka hitta den bästa avvägningen 

mellan förutsebarhet och andra etiska hänsyn vid utformningen av ett rättslig norm. 

Synnerliga skäl är även här ett bra exempel på där man beaktat etiska hänsyn på 

bekostnad av förutsebarheten.  

Även införandet av återvändandedirektivet är ett bra exempel.  En intresseavvägning 

mellan olika principer, restriktivitet för tagande i förvar kontra lag och ordning99, 

utmynnande i en klar regel i 10:4 st. 2 om hur länge en utlänning får hållas i förvar: 

 
”Även om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen inte hållas i förvar längre tid än tre 

månader eller, om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande 

samarbete från utlänningen eller det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar, längre tid än tolv 

månader”. 

 

                                                
97 Peczenik 1988 s. 47 f. 
98 Peczenik 1988 s. 48 ff. 
99 Se skäl 8, 10, 11 och 13 i återvändandedirektivet. 
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Mot bakgrund av detta kan man ställa sig tveksam till om det är lämpligt att 

överhuvudtaget ersätta en regel (synnerliga skäl) med en princip 

(proportionalitetsprincipen). Eftersom förvarsinstitutet med sina frihetsberövanden är en 

av det allmännas mest ingripande åtgärder mot den enskilde är det enligt min mening 

inte lämpligt att lämna över intresseavvägningen till rättstillämparen. En sådan 

förändring medför även sämre förutsebarhet vilket ökar risken för godtyckliga 

bedömningar.  

Med en regel finns det däremot en gräns mellan det tillåtna och det otillåtna 

eftersom en regel är en av lagstiftaren företagen kompromiss mellan flera olika värden 

och principer som redan vägts mot varandra. På det sättet behöver inte rättstillämparen 

göra sina egna avvägningar och därmed minskas utrymmet för godtyckliga 

bedömningar. Något som ökar förutsebarheten för den enskilde. Det går dock att hävda 

att rekvisitet synnerliga skäl är så pass vagt att det ändå lämnar utrymme för 

godtyckliga bedömningar. Det vore dock fel väg att gå att göra det ännu mer otydligt för 

rättstillämparen och den enskilde genom att ersätta en oklar regel med en princip. 

Istället borde man ersätta den oklara regeln med en klar och tydlig regel. Som man 

bland annat gjorde vid införandet av återvändandedirektivet.100 Med en klar regel ökar 

förutsebarheten och därmed rättssäkerheten för den enskilde. Det blir även mer tydligt 

för rättstillämparen vid tillämpningen av förvarsreglerna. 

4.3 Slutsats 
Bedömningen av hur man ska beakta proportionalitetsprincipen vid tillämpningen i 

svensk rätt skiljer sig inte mot EU-rätten och Europakonventionen. Lagstiftaren har 

tidigare fastslagit att så länge det finns ett lämplighets- och nödvändighetskriterium i 

bedömningen så utgör det en proportionalitetsbedömning enligt de tre olika 

rättssystemen. Däremot har det inte varit lika tydligt ifall man ska kodifiera en princip 

som anses vara allmängiltig. Det har dock visat sig att lagstiftaren valt att kodifiera 

principen när det är fråga om lagar som har ett inslag av tvångsåtgärder. Vidare har man 

i äldre förarbeten gett förslag på att man ska beakta proportionalitetsprincipen när det är 

fråga om att förlänga förvarstiden för utlänningar. Det finns därför skäl som talar för att 

kodifiera principen i utlänningslagen. Vidare skulle en kodifiering av principen utgöra 

ett större skydd för den enskilde än behovsprincipen.  

                                                
100 För vidare fördjupning om regler och principer, se Ulvängs kapitel i Asp s. 156. 
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Däremot kan man ställa sig tveksam till om det är lämpligt att kodifiera principen 

så att den ersätter rekvisitet synnerliga skäl, som får anses utgöra en regel. För som 

Peczenik redogör så är skillnaden mellan en regel och en princip vem som ska utföra en 

intresseavvägning. En regel är enligt Peczenik ett resultat av den intresseavvägning 

lagstiftaren utfört. Med en princip delegerar man istället intresseavvägningen till 

rättstillämparen, vilket ökar risken för godtyckliga bedömningar. Enligt Peczenik är ett 

sådant förfarande inte alls rättssäkert. Även om synnerliga skäl kan bedömas som en 

otydlig regel kan man ställa sig tveksam till om en lämplig åtgärd är att göra det ännu 

otydligare med att införa en princip som inte ställer upp en tydlig gräns mellan vad som 

är tillåtet och otillåtet. Även om det finns goda skäl för att kodifiera principen kan man 

önska sig att förvarsreglerna, som är en av de allmännas mest ingripande åtgärder mot 

enskilda, blir mer rättssäkra. Mer rättssäkra i form av att förutsebarheten ökar så att den 

enskilde och rättstillämparen utifrån lagtext kan avgöra hur en enskild fråga ska 

avgöras. Införandet av återvändandedirektivet är ett bra exempel på hur lagstiftaren 

gjort det tydligt för båda parterna. Här skulle man kunna önska att lagstiftaren valde 

samma lösning på det problem rekvisitet synnerliga skäl kan tyckas utgöra. 
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5 Slutsats och avslutande kommentarer 
Lagstiftaren har en under väldigt lång tid påpekat att när möjligheterna ges så ska man 

återgå till den fria invandring som existerade innan första världskrigets utbrott. En 

bidragande anledning till att man valde att rättsligt reglera migrationsområdet var för att 

stärka rättssäkerheten för utlänningar. Tidigare kunde utlänningar drabbas av den ej 

rättsligt reglerade utvisningsrätten. Sedan dess har rättssäkerhetsfrågor vid upprepade 

tillfällen haft en stark betydelse för förvarsinstitutet, speciellt vid införandet av 

rekvisitet synnerliga skäl och återvändandedirektivet. 

Införandet av återvändandedirektivet resulterade i att tidsreglerna blev mer 

förutsebara. Vid införandet av rekvisitet synnerliga skäl var lagstiftarens intention att 

begränsa den fria prövning som Konungen tidigare haft. Något som förhindrade långa 

förvarstider. De båda ändringarna medförde att utlänningarnas rättssäkerhet stärktes.  

Vidare har restriktivitet haft en viktig roll för förvarsinstitutet. Både i praxis och i 

förarbetena har man uttalat att förvarsinstitutet ska genomsyras av restriktivitet. Med 

den bakgrunden kan man konstatera att aspekter som rättssäkerhet och restriktivitet haft 

en viktig betydelse för förvarsinstitutet och rimligtvis borde samma aspekter beaktas när 

man diskuterar de lege ferenda. Därför kommer följande framställan att analyseras 

utifrån restriktivitet och rättssäkerhet. 

Med hänsyn till lagstiftarens intentioner om restriktivitet och rättssäkerhet går det 

att ifrågasätta utredningens förslag i SOU 2011:17 om att ersätta rekvisitet synnerliga 

skäl med proportionalitetsprincipen. Utredningen anför att utvecklingen av rättspraxis 

resulterat i att utlänningar tagits i förvar under allt längre tider, vilket gör att man kan 

ifrågasätta rekvisitet synnerliga skäl. Man påpekar att rättstillämpningen inte längre är 

förenlig med lagtexten eftersom långa förvarstider inte bara tillåts i klara undantagsfall.   

Vid en genomgång av rättspraxis så har det dock visat sig att rättstillämparen i stora 

delar delat lagstiftarens vilja om att synnerliga skäl ska tillämpas i undantagsfall. Man 

har i ett flertal rättsfall konstaterat att förvar som bara varat några månader utgjort en 

väldigt lång tid och att det därför måste finnas speciella omständigheter som motiverar 

ett fortsatt förvarstagande. Domstolen har  även konstaterat i ett flertal rättsfall att 

förvarsinstitutet ska präglas av restriktivitet. Man har däremot haft en annan inställning 

när det kommit att handla om utlänningar som blivit utvisade på grund av brott. Vid 

dessa fall har man accepterat förvarstider som varat uppemot två år och åtta månader. 
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Om man beaktar det lagstiftaren uttryckt i förarbetena så står det ganska klart att 

rättstillämparen inte beaktat restriktivitet när det har varit fråga om att förlänga 

förvarstiderna med stöd av rekvisitet synnerliga skäl när det handlar om utlänningar 

som blivit utvisade på grund av brott. Det finns dock en logisk förklaring till varför 

rättstillämparen inte gjort det. Det som skiljer sig de här fallen mot de tidigare är att det 

handlar om människor som har blivit utvisade för att de ägnat sig åt brottslig 

verksamhet. Det går naturligtvis att diskutera vart gränsen går för vad som avses med 

brottslig verksamhet.101  

I MIG 2008:44  ansågs det föreligga synnerliga skäl för fortsatt förvar efter två år 

och åtta månader för en utlänning som dömts för grov brottslighet. Utlänningen i fråga 

var dömd för ett flertal grova narkotikabrott och olaga hot. Som det redogjordes i 

rättsfallet så vägrade utlänningen medverka till verkställighet, vilket var den enda 

anledningen till att verkställigheten fördröjdes. Ska då domstolen beakta 

förvarsinstitutets restriktivitet när den förvarstagne medvetet kan blockera en 

verkställighet och på det sättet bli frisläppt ur förvar? Faktum är att domstolen har gjort 

det i alla situationer förutom när utlänningen är tagen i förvar på grund av brottslig 

verksamhet. Domstolen har aldrig ansett att det förelegat synnerliga skäl när det inte har 

handlat om utlänningar som blivit utvisade på grund av brott. Vad skulle hända om 

domstolen beaktade samma restriktivitet när det gäller utlänningar som blivit utvisade 

på grund av brott? Resultatet hade blivit att svenska domstolars beslut skulle urholkas 

och att personer som begått grova brott och som utvisas ur Sverige ändå skulle kunna 

vistats fritt i landet. Det finns därför goda skäl till varför förvarsreglerna bör vara 

utformade på ett sådant sätt man inte likställer utlänningar som blivit utvisade på grund 

av brott med andra utlänningar. Restriktivitet bör fortsätta prägla alla andra typer av 

förvar men för utvisade utlänningar kan man ifrågasätta om kravet på synnerliga skäl 

verkligen är en lämplig lösning. Däremot finns det anledning att ifrågasätta varför 

utvisade brottslingar teoretiskt sätt kan sitta i förvar under en obegränsad tid. Av 

rättssäkerhetsskäl bör det finnas en tydlig reglering som anger hur lång tid en utvisad 

brottsling får vara förvarstagen.  

                                                
101 Med bakgrund diskussionen i avsnitt 2.3.3 så har lagstiftaren enligt min mening satt en alldeles för låg 
gräns för när en utlänning kan bli utvisad på grund av brott. Reglerna om när en utlänning kan bli utvisad 
borde vara mer samspelta med tidsreglerna vid tagande av förvar. Ju lättare det är att utvisa någon desto 
större restriktivitet borde det beaktas när det kommer till att hålla någon i förvar. Tvärtom, ju svårare det 
är att utvisa någon desto mindre restriktiv bör man vara med att hålla någon i förvar. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att rekvisitet synnerliga skäl medför vissa 

problem när det är fråga om utvisade brottslingar och att det därför finns goda skäl att 

ersätta rekvisitet med en tydligare reglering. Utredningen har föreslagit att ersätta 

rekvisitet synnerliga skäl med en proportionalitetsprincip. Att man just har valt 

proportionalitetsprincipen grundar sig egentligen bara i att det är vad  rättstillämparen 

använt sig av när man bedömt ifall det har förelegat synnerliga skäl. Om man nu är 

överens med utredningen om att rekvisitet synnerliga skäl i alla fall inte lämpar sig för 

utvisade brottslingar. Är proportionalitetsprincipen en bra lösning?  

Proportionalitetsprincipen anses idag vara en allmängiltig princip som vunnit hävd i 

svensk rätt. Tolkningen och tillämpningen av principen har inte skiljt sig åt mellan 

svensk rätt, EU-rätt och Europakonventionen. Därför borde det inte uppkomma några 

tolkningsproblem när man ska avgöra vad som verkligen avses med 

proportionalitetsprincipen. En eventuell kodifiering av principen har både för- och 

nackdelar för den enskilde och för rättstillämparen. Här kan man inte säga att det finns 

övervägande positiva aspekter utan en eventuell kodifiering medför även en hel del 

negativa aspekter. Lagstiftaren har därför bestämt sig för att kodifiera principen när det 

är fråga om lagar som har ett innehåll av tvångsåtgärder. Just i de fallen har man ansett 

att det funnits goda skäl att kodifiera principen. Vidare kan man nämna att principen 

inte varit helt främmande för förvarsinstitutet då man i äldre utredningar till 

migrationsrätten gett förslag på att domstolen ska beakta proportionalitetsprincipen när 

det är fråga om förvar.   

Men som Peczenik anför så är det ur ett rättssäkerhetsperspektiv inte lämpligt att 

ersätta en regel, som rekvisitet synnerliga skäl utgör, med en princip. Just därför att 

principer är otydliga och att det ställer höga krav på den som ska tolka och tillämpa 

principen. Även om rekvisitet synnerliga skäl kan uppfatta om ett otydligt rekvisit så 

motiverar det inte att ersätta rekvisitet med en princip. Rätt väg vore istället att ersätta 

synnerliga skäl med en klar och tydlig regel. Ett bra exempel är hur 

återvändandedirektivet påverkade tidsreglerna där det blev väldigt tydligt både för den 

enskilde och för rättstillämparen hur man ska uppfatta rättsläget.  

Med bakgrund av det kan man konstatera att det inte är särskilt lämpligt att ersätta 

rekvisitet synnerliga skäl med en proportionalitetsprincip. Varken när det gäller 

utredningens förslag om att helt avskaffa rekvisitet synnerliga skäl och att ersätta det 

med proportionalitetsprincipen eller när det gäller endast gäller i de fall där utlänningen 

blivit utvisad på grund av brott. Däremot så föreligger det skäl för att ändra på 
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lagstiftningen för den senare gruppen, då rättstillämparen av goda skäl inte har beaktat 

restriktivitet utan istället accepterat långa förvarstider. Lösningen är dock inte att 

kodifiera proportionalitetsprincipen. Lagstiftaren bör istället försöka hitta en lösning 

som liknar den effekt som återvändandedirektivet hade på svensk rätt. Med en mer 

förutsebar lagstiftning kommer rättssäkerheten att stärkas. Något som kommer att 

förenkla tillämpningen för rättstillämparen och göra det tydligare för den enskilde att 

förstå rättsläget. Exakt hur regleringen ska se ut för utlänningar som blivit utvisade på 

grunda av brott är inte enkel. 

Man skulle kunna anföra att en utlänning endast får hållas frihetsberövad under en 

sådan lång tid som motsvarar det straffvärde den blivit dömd för. En utlänning som 

dömts till utvisning brukar inte få avtjäna hela sitt straff i fängelset eftersom man anser 

att utvisningen i sig även utgör ett straff. Därför skulle man kunna argumentera för att 

den totala tid som en utlänning får hållas frihetsberövad (fängelse plus förvar) inte får 

motsvara mer än det straffvärde den blivit dömd för. En utlänning som begår ett brott 

som motsvarar ett straffvärde på fem år kan få sitta i fängelse en kortare tid eftersom 

utlänningen även ska bli utvisad. Enligt min mening är det konstigt och underligt att det 

under lång tid inte funnits någon yttre gräns när det gäller att hålla en utlänning i förvar. 

Återvändandedirektivet medförde en yttre tidsgräns för vissa typer av förvar, dock inte 

när det är fråga om utlänningar som blivit utvisade på grund av brott. Att det inte hänt 

något för den senare gruppen är nog inte så underligt. Ingen politiker vinner några röster 

genom att vara snäll mot utvisade brottslingar. Vem bryr sig om en person som inte är 

svensk i juridisk mening och som dessutom har begått brott? Vilken politiker skulle i 

talarstolen tala om rättssäkerhet för dessa människor? Med hänsyn till hur regleringen 

har sett ut får man rimligen anta att det inte är många som bryr sig om den här kategorin 

av människor. Utlänningar, framförallt utlänningar som blivit dömda för brott, utgör 

kanske den mest rättslösa gruppen i Sverige och är förmodligen den grupp som är i mest 

behov av rättsliga garantier. Fjodor Dostojevskij skrev en gång att graden av civilisation 

i ett samhälle kan bedömas utifrån dess fängelser. I en tid då samhällsproblemen blir allt 

mer omfattade och komplicerade och svaren förenklas till att allt är utlänningarnas fel så 

kan man fråga sig vad vårt förvar av utlänningar säger om civilisationen i vårt samhälle. 
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6 Käll- och litteraturförteckning 

Offentligt tryck 
Propositioner 

Proposition 1914:55  Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen 

med förslag till lag angående förbud för vissa 

utlänningar att här i riket vistas; given 

Stockholms slott den 23 maj 1914 

 

Proposition 1927:198  Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med 

förslag till lag om utlänningsrätt att här i riket 

vistas; given Stockholms slott den 11 mars 

1927 

 

Proposition 1937:269 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med   

förslag till lag om utlännings rätt att här i riket 

vistas (utlänningslag); given Stockholms slott 

den 16 mars 1937 

 

Proposition 1945:259 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med 

förslag till lag om utlännings rätt att här i riket 

vistas (utlänningslag), m. m.; given 

Stockholms slott den 6 april 1945 

 

Proposition 1946:270  Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med 

förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 

15 juni 1945 (nr 315); given Stockholms slott 

den 10 maj 1946 

 

Proposition 1954:41  Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med 

förslag till utlänningslag; given Stockholms 

slott den 18 december 1953 
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Proposition 1963:37      Namnlagen 

 

Proposition 1975/76:18  Regeringens proposition om ändring i 

utlänningslagen (1954:193), m.m. 

 

Proposition 1988/89:86 Regeringens proposition 1988/89:86 med 

förslag till utlänningslag m.m. 

 

Proposition 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och 

andra fri- och rättighetsfrågor 

 

Proposition 1993/94:159     Utvisning på grund av brott 

 

Proposition 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-

vården m.m. 

 

Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om 

unionsmedborgares rörlighet inom EU och om 

varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares 

ställning 

 

Proposition 2009/10:135     En ny fängelse- och häkteslagstiftning 

 

Proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet 

 

Proposition 2010/11:165    Skatteförfarandet 

 

Proposition 2011/12:60    Genomförande av återvändandedirektivet 

 

Offentliga utredningar 

SOU 1951:42    Betänkande med förslag till utlänningslag m.m 

 

SOU 1967:18       Invandringen, problematik och handläggning 
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SOU 1982:49      Invandringspolitiken 

     

SOU 1984:54      Tvångsmedel – Anonymitet – Integritet 

   

SOU 1999:58      Löser juridiken demokratins problem?  

 

SOU 2009:58      Skatteförfarandet 

 

SOU 2009:60      Återvändandedirektivet och svensk rätt 

 

SOU 2010:29      En ny förvaltningslag 

 

SOU 2011:17      Förvar 

 

Övrigt 

NJA II 1963 s. 124 

Ju2009/5250/EMA    Remissammanställning 

DS 1972:20      Frihetsberövande enligt UtlL 

 

P.M. rörande frågan om förlängning av giltighetstiden för lagen den 15 juni (nr 316) 

angående utlännings omhändertagande i anstalt eller förläggning 

 

Statens Utlänningskommission med anmälan av frågan om förlängning av 

giltighetstiden för lagen den 15 juni 1945 (nr 316) angående utlännings 

omhändertagande i anstalt eller förläggning.  

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om 

gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som 

vistas olagligt i medlemsstaterna. (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.) 

 

Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos, 2013-02-04, P2-13 
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MIG 2010:15 

Mål 261/81, Rau mot De Smedt, REG 
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