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SAMMANFATTNING 
 
Förvar är en mycket ingripande åtgärd eftersom personen blir frihetsberövad och ska därför 

endast användas när det anses vara nödvändigt. Bestämmelserna om förvar stadgas i 10 kap. 

Utlänningslagen. Ett beslut om förvar kan fattas när en utlänning har en oklar identitet och om 

det är nödvändigt för utredningen gällande rätten att få vistas i landet. Förvar används dock 

främst vid förberedandet och genomförandet av en verkställighet. Vid beslut om förvar ska 

myndigheterna beakta lydelsen i 1 kap. 8 § UtlL. Bestämmelsen stadgar att en utlännings 

frihet inte ska begränsas mer än nödvändigt i varje enskilt fall. För att förvar ska anses vara 

nödvändigt krävs det att den beslutande myndigheten bedömer att uppsikt inte kan anses vara 

en tillräcklig åtgärd. Uppsikt är en mindre ingripande åtgärd än förvar. I och med ett 

uppsiktsbeslut blir personen förpliktad att anmäla sig hos antingen Migrationsverket eller 

Polismyndigheten och kan även bli tvungen att lämna ifrån sig pass och andra 

identitetshandlingar.  

 

Trots formulering i 8 § och kravet på att myndigheter måste överväga uppsikt tas det betydligt 

mer beslut om förvar än uppsikt. Denna problematik har belysts i ett flertal rapporter och 

studier. Jag vill med denna uppsats klargöra under vilka grunder en utlänning kan tas i förvar 

samt ställas under uppsikt för att därmed utreda när rättsläget kan anses som oklart. I denna 

uppsats har den rättsdogmatiska metoden tillämpas för att kunna studera gällande rätt. 

Utgångspunkten i denna uppsats har varit bestämmelserna i UtlL. Vad som framkommer i 

uppsatsen är att lagen är otydlig och svårtolkad vilket i sig kan leda till det stora antalet 

förvarsbeslut. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
När en person tas i förvar innebär detta att personens rörelsefrihet begränsas avsevärt till en 

av Migrationsverkets låsta förvar och blir därmed frihetsberövad. En person kan tas i förvar 

under ett flertal olika grunder enligt utlänningslagens regler. Dessa grunder återfinns i 10 kap. 

1 § UtlL. Förvar kan exempelvis användas för att kunna garantera att personen kommer finnas 

tillgänglig under genomförandet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. En person kan även 

förvarstas om det är nödvändigt för utredningen gällande rätten att få vistas i Sverige eller om 

personen har en oklar identitet. Förvar aktualiseras framförallt när verkställigheten av ett 

avvisnings- eller utvisningsbeslut ska förberedas eller genomföras. I dessa fall måste det dock 

föreligga en risk att personen kommer bedriva brottslig verksamhet i landet eller avviker, 

undanhåller sig eller hindrar verkställigheten på andra sätt. Förutom ovan nämnda 

förvarsgrunder krävs det en ytterligare förutsättning för förvarstagande, nämligen att 

myndigheten innan ett förvarsbeslut tas ska bedöma om uppsikt kan vara en tillräcklig åtgärd. 

Med uppsikt menas att personen i fråga blir skyldig att anmäla sig vid vissa tider hos antigen 

Migrationsverket eller Polismyndigheten. Anmälningsskyldigheten kan kombineras med en 

skyldighet att lämna ifrån sig pass eller annan identitetshandling. Bestämmelserna om uppsikt 

finns i 10 kap. 6-8 §§ UtlL. Med tanke på att uppsikt är en mycket lindrigare åtgärd än förvar 

ska en bedömning alltid göras om uppsikt kan tillgripas istället för förvar.
1
 Denna skyldighet 

framkommer även i 1 kap. 8 § UtlL där det stadgas att en utlännings frihet inte ska begränsas 

mer än nödvändigt i varje enskilt fall. Polismyndigheten, Migrationsverket eller en 

migrationsdomstol kan besluta om förvar eller uppsikt. I dagens läge finns Migrationsverkets 

förvarslokaler på följande orter: Kållered, Gävle, Märsta, Flen och Åstorp. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Utlänningslagen ska tillämpas på ett sådant sätt att en utlännings frihet inte begränsas mer än 

vad som anses vara nödvändigt, vilket stadgas i 1 kap. 8 § UtlL. Som nämnts ovan måste 

myndigheterna alltid i varje enskilt fall bedöma om uppsikt kan tillgripas i stället för förvar. 

Det har dock riktats kritik till såväl Sverige som till de beslutsfattande myndigheterna, där 

flera aktörer har uppmärksammat att det tas avsevärt fler beslut om förvar än uppsikt trots 

lydelsen i 1 kap. 8 § UtlL. FNs tortyrkommitté (CAT) kritiserade Sverige i sin rapport från 

2014. Enligt kommittén är användningen av förvarstagande i praktiken mycket mer vanligare 

än uppsikt, samt att förvarstagande oftast används utan att uppsikt prövas. Sverige borde 

enligt kommittén endast använda förvarstagande som en sista utväg och under en så kort 

period som möjligt.
2
 Problematiken gällande att alternativ till förvar inte tillämpas har även 

belysts av forskningsnätverket Odysseus i studien ”Alternatives to immigration and asylum 

                                                        
1 Prop. 1988/89:86, s 97.; Prop. 2004/05:170, s. 293. 
2
 Committee Against Torture (CAT), Concluding observation on the sixth and seventh periodic reports of 

Sweden, 12 december 2014, s. 3-4. 
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detention in the EU” från 2015. Målet med studien var bland annat att rikta kännedom om 

tillämpningsgapet rörande alternativ till förvar inom EU. Även UNHCR har uppmärksammat 

den bristande tillämpningen av uppsikt i Sverige.
3
  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Det finns en rådande problematik kring att det tas fler beslut om förvar än uppsikt. Syftet med 

denna uppsats är därför att utreda när ett beslut om förvar anses nödvändigt och ett beslut om 

uppsikt anses vara tillräckligt. Jag kommer därför att belysa när grund för förvar alternativt 

uppsikt anses föreligga och hur tydliga bestämmelserna är. Följande frågeställning kommer 

att behandlas för att kunna besvara uppsatsens syfte: 

 

 Under vilka grunder kan en utlänning tas i förvar alternativt ställas under uppsikt och 

när kan rättsläget anses som oklart? 

 

1.4 Avgränsning 
 
Uppsatsen är främst riktad kring bedömningen om uppsikt och förvar av vuxna. Förvars- och 

uppsiktsregleringen gällande barn kommer dock studeras i ett jämförande syfte. På grund av 

uppsatsens inriktning kommer endast regelverket som berör vilka grunder en utlänning kan 

tas i förvar eller ställas under uppsikt att beaktas. Det kommer därför inte läggas någon vikt 

vid de bestämmelser som aktualiseras efter att ett beslut om förvar eller uppsikt har tagits och 

inte heller de rättigheter en förvarstagen utlänning har i förvaret. Möjligheterna att placera en 

utlänning inom kriminalvården kommer inte läggas någon vikt vid.  

 

1.5 Metod och material 
 
Metoden som har valts i uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden. Att använda den 

rättsdogmatiska metoden innebär att rättskälleläran tillämpas för att kunna komma fram till 

vad gällande rätt är.
4
 Med hjälp av rättsdogmatiken kan även kritik framföras gentemot den 

gällande rätten, samtidigt som metoden kan föreslå förändringar inom rättsområdet där 

författare kan framföra de lege ferenda resonemang.
5
  

 

Majoriteten av uppsatsförfattare inom rättsvetenskapen tillämpar den rättsdogmatiska 

metoden utan att vidare beskriva metodens innebörd. Metoden betraktas vara bred samt svår 

tolkad.
6
 Enligt Peczenik används metoden för att kunna framställa vad gällande rätt är genom 

att systematisera, tolka och analysera rättskälleläran.
7
 De accepterade rättskällorna inom 

                                                        
3
 UNHCR, Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees, 2009, s. 189. 

4
 Olsen, L, SvJt 2004, s. 111.; Peczenik, A, SvJt 2005, s. 249. 

5
 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s. 203. 

6
 Sandgren, C, TfR 2004-05, s. 117. 

7
 Peczenik, A, SvJt 2005, s. 249. 
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rättskälleläran är lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.
8

 Gällande rätt och 

rättskälleläran är enligt Peczenik det som utgör kärnan i rättsdogmatiken.
9
  

 

Den rättsdogmatiska metoden har blivit kritiserad för att inte vara tillräckligt vetenskaplig 

som metod. Metoden har även blivit anklagad för att vara för teknisk, snäv och iakttagande 

samt föråldrad och statisk.
10

 Uttrycket dogmatisk präglas av att flexibilitet och öppenhet 

saknas, vilket för en vetenskaplig metod kan anses vara negativt.
11

  Enligt Kleinman behöver 

inte rättsdogmatiken ha en dogmatisk karaktär, trots den språkmässiga associationen mellan 

begreppen.
12

  

 

I en rättsdogmatisk analys ska rättskällelärans olika delar analyseras för att därmed kunna 

fastställa gällande rätt i det slutliga resultatet. Inom juridiken är detta förfarande en väsentlig 

del då såväl förutsebarheten som rättssäkerheten ökar.
13

 Sandgren menar att ”det är svårt att 

förstå i vilken mening rättsdogmatiken i praktiken skulle vara dogmatisk”.
14

 Det talas ofta om 

den bundna- och fria argumentationen och dess skillnader. Ett strikt iakttagande av 

rättskälleläran är vad som utmärker den bundna argumentationen, medan den fria tillåter 

rättviseargument som är skälighetsinriktade.
15

 Enligt Sandgren kan även värderingar ingå i 

den fria argumentationen. Då merparten av rättsvetenskapliga arbeten handlar lika mycket om 

att fastställa gällande rätt som att systematisera arbetets innehåll, utveckla begrepp, analysera 

argument samt kritisk granska rättsläget.
16

  

 

För att kunna undersöka och besvara uppsatsens frågeställning samt fastställa gällande rätt 

inom det valda rättsområdet har svar sökts i enlighet med rättskälleläran. Utlänningslagen och 

förarbeten har främst studerats vid framställningen av uppsatsen. De rättsfall som har 

framställts i uppsatsen är vägledande inom området och har därför valts. Jag hade gärna velat 

studera förvars- och uppsiktsbeslut från myndigheterna. Men majoriteten av besluten om 

förvar och uppsikt som fattats av Migrationsverket och Polismyndigheten är sekretessbelagda 

och kunde därför inte granskas.  

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I kapitel ett presenteras uppsatsens ämne genom en 

bakgrund samt en problembakgrund som kommer lägga grunden för uppsatsens syfte och 

frågeställning som presenteras därefter. Val av metod och material kommer att presenteras i 

slutet av kapitlet. För att framställningen i uppsatsen ska kunna sättas i ett sammanhang 

                                                        
8
 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, 21.; Jareborg, N, SvJt 2004, s. 8.; Sandgren, C, Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare, s. 37. 
9
 Peczenik, A, SvJt 2005, s. 249. 

10
 Jareborg, N, SvJt 2004, s. 8.; Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 25. 

11
 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 25-26. 

12
 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 25-26. 

13
 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 26. 

14
 Sandgren, C, TfR 2004-05, s. 652. 

15
 Korling, F., m.fl., Juridisk metodlära, s. 27. 

16
 Sandgren, C, TfR 2004-05, s. 652. 
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kommer det i kapitel två presenteras grundläggande begrepp och principer som används inom 

förvarsregleringen. Detta för att ge läsaren en djupare förståelse. I kapitel tre redogörs de 

materiella reglerna för förvar gällande vuxna och barn samt synnerliga skäl. För att se hur 

förvarinstitutet fungerar i praktiken kommer ett flertal väl valda rättsfall att redovisas. I 

kapitel fyra presenteras regleringen gällande uppsikt som är ett alternativ till förvar. Femte 

kapitlet behandlar vilken myndighet som är handläggande och beslutsfattande och som 

därmed har behörighet att fatta beslut gällande förvar och uppsikt. I kapitel sex kommer en 

studie som berör alternativ till förvar att presenteras, för att påvisa problematiken med 

förvarinstitutet. Kapitel sju omfattas slutligen av uppsatsförfattarens analys och avslutas 

därefter i kapitel åtta med en slutsats med inslag av egna reflektioner. 
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2. Grundläggande begrepp och principer 
 
Bestämmelserna om förvar och uppsikt återfinns i 10 kap. UtlL som nämnts ovan. För att få 

en djupare förståelse för uppsatsens ämne och kunna sätta uppsatsens framställning i ett 

sammanhang kommer ett antal grundläggande begrepp och principer som används inom 

migrationsrätten att beskrivas. Det bör även poängteras att det inte finns någon definition av 

begreppet ”utlänning” i svensk rätt. Detta trots att begreppet förekommer upprepade gånger i 

UtlL. 

 

2.1 Begrepp  

2.1.1 Uppehållstillstånd 
 

Att få uppehålla sig i Sverige under obegränsad tid är inte en självklarhet för alla människor. 

För personer utan ett medborgarskap i norden krävs det ett uppehållstillstånd för bosättning 

inom landet. Ett uppehållstillstånd är ett tillstånd som ger personer rätten att få vistas i 

Sverige, tillståndet kan antingen vara tidsbegränsat eller permanent. Det tidsbegränsade 

uppehållstillståndet gäller bara under en viss tid, medan det permanenta tillståndet inte är 

tidsbegränsat. Migrationsverket tar samtliga beslut om uppehållstillstånd i Sverige. 

Bestämmelserna om uppehållstillstånd regleras i 2 kap. 4-6 §§ samt 8 § UtlL.  

2.1.2 Asyl 
 
Vid tillämpning av utlänningslagen avses begreppet asyl med ett uppehållstillstånd som den 

sökande beviljas därför att denne är flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Asylbegreppets innebörd definieras i 1 kap. 3 § UtlL.  

2.1.3 Avvisning 
 
Med avvisning avses när en person efter ett beslut från en myndighet i första instans 

avlägsnas från Sverige inom en tidsram om tre månader från att uppehållstillstånd ansöktes 

för första gången.
17

  

2.1.4 Utvisning 
 
Med utvisning avses när en person avlägsnas från Sverige efter att personen har vistas längre 

än tre månader i Sverige från det datum när uppehållstillståndet ansöktes för första gången.
18

  

2.1.5 Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning 
 
Ett avvisnings- eller utvisningsbeslut anses vara verkställt när utlänningen har sänts till det 

land som anges i beslutet enligt 12 kap. 4 § UtlL. 

                                                        
17

 Wikrèn, G & Sandesjö, H, Utlänningslagen med kommentarer, s. 426-427.; Se 8 kap. 1-5 §§ UtlL. 
18

 Wikrèn, G & Sandesjö, H, Utlänningslagen med kommentarer, s. 427. 



 10 

2.2 Principer och berörd lagstiftning 
 

2.2.1 Proportionalitet  
 

Som beskrivits ovan får utlänningars frihet inte inskränkas i onödan och utan särskilda skäl. I 

1 kap 8 § UtlL kommer proportionalitetsprincipen till uttryck enligt praxis.
19

 Principen 

innebär att det alltid måste göras en avvägning för att inte begränsa utlänningens frihet i större 

utsträckning än vad som anses nödvändigt i det enskilda fallet. Proportionalitetsprincipen är, i 

förvaltningsförfarandet, en av grundpelarna i den svenska rättsliga prövningen. Principen 

innebär att organ eller myndigheter inte ska meddela betungande beslut när konsekvenserna 

för individen är negativa och inte kan anses stå i rimlig proportion till det allmänintresse som 

ska uppnås, även om myndigheten kan ha ansetts ha författningsstöd.
20

 Principen om 

proportionalitet tar hänsyn till de negativa aspekter och verkningar som utförande av 

tvångsmedel kan få för individen i respektive fall.
21

  Oberoende av formuleringen i 1 kap. 8 § 

UtlL så gäller alltid proportionalitetsprincipen utan lagstöd.
22

 Även i artikel 15.1 i 

återvändandedirektivet spelar proportionalitetsprincipen en avgörande roll. I artikeln stadgas 

det att förvar endast får tillgripas om det är nödvändigt i de fall inte andra mindre tillräckliga 

och ingripande åtgärder kan tillgripas i det specifika fallet. 

 

2.2.2 Behovsprincipen 
 

Enligt förvarsutredningen och Migrationsverket ger bestämmelsen i 1 kap. 8 § UtlL främst 

uttryck för den så kallade behovsprincipen.
23

 Behovsprincipen innebär att tvångsåtgärder 

endast bör företas i de fall det anses föreligga ett tydligt behov. Vidare krävs det att det har 

skett en prövning som påvisar att den mindre tvingande åtgärden inte är tillräcklig för att 

tillgodose behovet av själva åtgärden. Den åtgärd som har minst negativ påverkan och 

ingripande för utlänningen ska väljas för att nå ett visst resultat.
24

 Proportionalitetsprincipen 

ger ett klart uttryck för att det i varje fall av eventuella tvångsmedel ska motiveras och göras 

en bedömning utifrån två motstående intressen, till skillnad från behovsprincipen. Detta 

innebär att vid varje bedömning så ska skälet för frihetsberövandet alltid sättas i ljuset för vad 

effekterna blir för individen i fråga. Det bör därmed finnas en balans mellan allmänhetens 

fördelar och individens nackdelar vid en sådan bedömning.
25

  

 

 

  

                                                        
19

 MIG 2011:14; MIG 2006:5 
20

 SOU 2011:17, s. 109. 
21

 Ekelöf, P, Bylund, T och m.fl., Rättegång III, s. 48. 
22

 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående klargörande av förutsättningarna för 

verkställighetsförvar, s. 2. 
23

 SOU 2011:17, s. 110.; Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående klargörande av 

förutsättningarna för verkställighetsförvar, s. 2. 
24

 Ekelöf, P, Bylund, T och m.fl., Rättegång III, s. 48.; SOU 2011:17, s. 110. 
25

 SOU 2011:17, s. 110. 
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2.2.3 Grundlagsbestämmelser som aktualiseras vid beslut om 

tvångsåtgärder 

 

I 1 kap. 8 § UtlL uttrycks det att friheten för en utlänning inte ska begränsas i större 

utsträckning än vad som anses nödvändigt. Detta innebär som ovan nämnts att det i samtliga 

fall måste prövas individuellt om det är möjligt att ta till mindre tvingande och 

frihetsberövande åtgärder. Denna bestämmelse bör ses i ljuset av reglerna i Regeringsformen, 

som skyddar den enskilde individen mot för stora ingripanden i dess frihet av staten. I 1 kap. 

2 § RF, som är RF:s målsättningsstadgande, står det att utövande av offentlig makt ska tas i 

beaktning av respekt för alla människors lika värde, dess frihet och värdighet, samt värna om 

den enskildes privat- och familjeliv. Av 2 kap. 8 § första meningen RF framgår det att var och 

en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Dock är dessa friheter och 

rättigheter inte absoluta utan kan även genom lagen begränsas. Sådana restriktioner av friheter 

och rättigheter kan utläsas i 2 kap. 20-25 §§ RF. Reglerna är dock inte desamma för svenska 

medborgare som för utlänningar, då det finns särskilda regler i 2 kap. 25 § RF. Vad gäller 

rätten till domstolsprövning, är denna rättighet absolut på samma sätt för utlänningar som för 

svenska medborgare. 
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3.   Förvarsregleringen 

3.1 Inledning 
 
Eftersom återvändandedirektivet har påverkat den svenska regleringen av förvar är det av stor 

vikt att beskriva direktivets syfte och förutsättningar för att få en djupare förståelse för den 

svenska förvarsregleringen. Sedan kommer de svenska materiella reglerna om förvar gällande 

vuxna och barn att redogöras och därefter en genomgång av praxis inom rättsområdet. 

 

3.2 Återvändandedirektivet 
 
Inom EU finns det ingen harmonisering gällande förvarsregler, utan det är medlemsstaternas 

nationella lagstiftning som gäller vid förvarsärenden. EU har dock vissa krav på 

medlemsstaternas förvarsreglering vilket framkommer i återvändandedirektivet. Direktivet 

utfärdades år 2008 och införlivades i svensk rätt genom förslag 2011/12:60. Enligt artikel 1 i 

återvändandedirektivet är syftet med direktivet att gemensamma normer och förfaranden ska 

införas av medlemsstaterna gällande återvändande av tredjelandsmedborgare som olagligen 

har vistas i medlemsstaterna. De gemensamma normerna och förfarandena ska 

överensstämma med gemenskapsrättens allmänna principer och internationell rätt samt de 

mänskliga rättigheterna. Medlemsstaterna har enligt direktivet rätt att bibehålla de nationella 

bestämmelserna endast om de är förmånligare och överensstämmer med direktivet.
26

  

 

I återvändandedirektivets ingress punkt 13 framgår det att proportionalitetsprincipen och 

effektivitetsprincipen ska följas vid användning av direktivets angivna tvångsåtgärder. Vidare 

framgår det av punkt 17 i direktivets ingress att förvarstagna tredjelandsmedborgare ska 

behandlas humant och värdigt samt att förvarstagnas grundläggande rättigheter ska 

respekteras och överensstämma med internationell och nationell rätt. 

Proportionalitetsprincipen spelar även en avgörande roll i artikel 15.1 i återvändandedirektivet 

där det bland annat stadgas att förvar endast kan tillgripas om det anses vara nödvändigt och i 

de fall då andra tillräckliga men mindre ingripande åtgärder inte anses vara tillräckliga. I 

direktivet finns det dock inte några exempel på alternativ till förvar som kan tillämpas av 

medlemsstaterna. Det står inte uttryckligen att direktivet ålägger medlemsstaterna att införa 

nationella regler om alternativ till förvar.  

 

3.3 Förvar 
 
För att kunna avlägsna en utlänning enligt utlänningslagstiftningen, får Migrationsverket, 

Polismyndigheten och migrationsdomstolarna sätta personen i förvar alternativt ställa denne 

under uppsikt. Bestämmelserna om förvar av vuxna och barn regleras i 10 kap. 1 § respektive 

                                                        
26

 Prop. 2011/12:60, s. 19-20. 
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2 § UtlL. De aktuella bestämmelserna om tvångsmedel i 10 kap. gäller i huvudsak sedan den 

1 januari 1976.
 27

  

Enligt förarbetena till förvarsbestämmelserna är ett beslut om förvarstagande en djupt 

ingripande åtgärd i den enskildes liv och bör inte förekomma än i sådana situationer där det är 

absolut nödvändigt. En av de mest centrala frågorna i förarbetena är om huruvida 

frihetsberövande åtgärder över huvud taget borde tillåtas inom det ovan nämnda 

rättsområdet.
28

 Det har även gjorts en rad uttalanden i dessa förarbeten, där det framhölls att 

ett förvarstagande ska tillgripas endast om tvångsåtgärdens syfte ej kan tillgodoses genom 

uppsikt.
29

 Tvångsåtgärdens eftersträvande syfte är att minimera riskerna för brottslig 

verksamhet och avvikande så att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska kunna verkställas.
30

 

 

Vad gäller barn framgår det av 10 kap. 2 § första stycket p. 3 UtlL att förvar enbart får 

tillgripas om ”det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 

§”. Vid införandet av bestämmelsen i 2 § övervägdes det om en liknande bestämmelse skulle 

införas i regleringen gällande förvar av vuxna, något som föredragande statsråd inte ansåg var 

befogat då detta kan inskränka förvarsinstitutets användning. Föredragande statsråd menade 

att det redan står i UtlL:s inledning att ” lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte 

begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.”
31

 Denna lydelse ger bl.a. uttryck 

för att det i samtliga fall bör bedömas om uppsikt kan tillgripas i stället för förvar. Ett 

förvarstagande kan dessutom efter överklagande alltid underställas en domstolsprövning och 

den handläggande myndigheten ska löpande se över om förvar ska bestå eller inte. 

Föredragande statsråd menar att de befintliga reglerna i UtlL är tillräckliga då dessa uppfyller 

de krav som finns avseende rättsäkerhet och respekt för den personliga integriteten.
 32

  

 

I artikel 15.1 i återvändandedirektivet anges det, som ovan nämnts, att ett förvarstagande 

endast får tillgripas om det inte går att effektivt använda andra tillräckliga åtgärder som är 

mindre ingripande än förvar. Ett förvarstagande bör alltså inte användas om tvångsåtgärdens 

syfte kan tillgodoses genom att ställa utlänningen under uppsikt. Förutsättningen i artikel 15.1 

uppfylls genom bestämmelsen om uppsikt i 10 kap. 6 § och genom bestämmelsen i 1 kap. 8 § 

UtlL där det framgår att friheten för en utlänning inte ska begränsas mer än vad som anses 

nödvändigt.
33

 Vidare krävs det att de berörda myndigheterna beaktar restriktivitet när frågor 

avseende förvar ska bedömas.
34

 För att en korrekt bedömning ska kunna ske i fråga om förvar 

är det av stor vikt att skälen för åtgärden alltid dokumenteras och att myndigheten inte bara 

antar att utlänningen kommer hålla sig undan verkställigheten.
35

 Myndigheten ska som sagt 

alltid i sin bedömning överväga användningen av uppsikt i stället för förvar. Det är 

Migrationsverket som har ansvaret för att ett förvarsbeslut verkställs, enligt 10 kap. 18 § UtlL. 

                                                        
27

 Se Prop. 1975/76:18, s. 127-137. 
28

 Prop. 1975/76:18, s. 130. 
29

 Se Prop. 1981/82:146, s. 37. 
30

 Se Prop. 1981/82:146, s. 35. 
31

 Se 1 kap. 8 § UtlL. 
32

 Prop. 1988/89:86, s. 97-98. 
33

 Prop. 2011/12:60, s. 69-70. 
34

 Prop. 1975/76:18, s. 130-132.; Prop. 1988/89:146, s. 37. 
35

 Wikrèn, G & Sandesjö, H, Utlänningslagen med kommentar, s. 503. 

http://juridik.karnovgroup.se.bibproxy.kau.se:2048/document/abs/SFS2005-0716_K10_P7?src=document&versid=146-1-2005
http://juridik.karnovgroup.se.bibproxy.kau.se:2048/document/abs/SFS2005-0716_K10_P7?src=document&versid=146-1-2005
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Migrationsverket ansvarar dessutom för tillsynen och behandlingen av de förvarstagna och 

förvarslokalerna.
36

 

 

En utlänning som har fyllt 18 år kan enligt 10 kap. 1 § UtlL tas i fyra olika former av förvar i 

Sverige: identitetsförvar, utredningsförvar, sannolikhetsförvar och verkställighetsförvar. De 

fyra olika förvarsformerna kommer att presenteras nedan. 

 

3.3.1 Identitetsförvar  
 
En utlänning som har fyllt 18 år får förvarstas enligt bestämmelsen 10 kap. 1 § första stycket 

p. 1 och 2 UtlL om: 

 

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

eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan 

göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och 

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

ändå.” 

 

Förvar enligt dessa grunder kallas identitetsförvar. Tillämpningen av denna förvarsgrund ska, 

enligt förarbetena, ske med återhållsamhet och urskiljning.
37

 För att kontrollera att UtlL:s 

bestämmelser uppfylls är det, enligt förarbetena, en förutsättning att ha kännedom om 

identiteten på de personer som har tillåtelse att resa in i landet eller som inväntar beslut 

gällande uppehållstillstånd.
38

 Den ovan nämnda bestämmelse innebär inte att samtliga 

utlänningar som saknar pass eller identitetshandlingar kan tas i ett så kallat identitetsförvar. 

Om individen sannolikt kan bevisa att den angivna identiteten är riktig kan detta anses vara 

tillräckligt. Identitet kan även på andra sätt bevisas vara korrekt, genom att andra personer 

uppger uppgifter som kan styrka identiteten eller om personen i fråga kan på ett trovärdigt sett 

förklara vem denne är och varför pass och identitetshandlingar saknas. Någon fullständig 

bevisning krävs det vidare inte för att identiteten ska anses vara sannolik. Det krävs endast att 

helheten av omständigheterna sannolikt kan bestyrka den påstådda identiteten.
39

  

 

Ett förvarstagande enligt punkt 1 får inte ske om det går att bedöma en utlännings rätt att resa 

in eller vistas i Sverige ändå trots att identiteten inte är helt känd. Ibland kan det dock ske ett 

förvarstagande ändå till följd av bestämmelsen i paragrafens andra stycke, om avvisning eller 

utvisning sannolikt kommer ske.
40

 Enligt förarbetena ska ett förvarstagande inte heller ske om 

en person sannolikt måste beviljas asyl trots oklar identitet. Kravet på att det går att bedöma 

utlänningens rätt att få resa in i Sverige ändå, utan en känd identitet, gör att möjligheten att ta 

förvarsbeslut med stöd av punkt 1 inskränks.
41

 En asylsökandes rätt att vistas i Sverige trots 

                                                        
36

 Se 11 kap. 2 § första och andra stycket UtlL 
37

 Prop. 1988/89:86, s. 96. 
38

 Prop. 1988/89:86, s. 173-174. 
39

 Prop. 1988/89:86, s. 174. 
40

 Se vidare kap. 3.3.3 
41

 Wikrèn, G & Sandesjö, H, Utlänningslagen med kommentar, s. 544. 
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oklar identitet går alltså att bedöma ändå, eftersom personen har rätt att vistas i landet under 

tiden det sker en prövning av asylansökan.
42

 Identitetsförvar används ofta i anslutning till 

utlänningens ankomst till Sverige där denne inte kan genom pass eller identitetshandlingar 

styrka sin identitet.
43

 I de äldre förarbetena indikeras det att en utlänning endast tas i 

identitetsförvar under speciella omständigheter. Exempel på dessa omständigheter kan vara 

om personen inte vill uppge vem denne är eller aktivt försöker försvåra klarläggandet av 

identiteten.
44

    

 

Ett identitetsförvar får inte vara längre än två veckor enligt 10 kap. 4 § tredje stycke UtlL. 

Förvarstiden kan dock förlängas om det finns synnerliga skäl för fortsatt förvar.
45

 Enligt 

förarbetena kan en oklar identitet aldrig utgöra synnerliga skäl. Det krävs att det föreligger 

exempelvis sannolika skäl för avvisning eller att ett beslut om avvisning utreds fortfarande, 

för att en oklar identitet ska kunna tas med i bedömningen.
46

 

 

3.3.2 Utredningsförvar 
 
Enligt 10 kap. 1 § andra stycket p. 1 UtlL får en utlänning som har fyllt 18 år förvarstas om: 

 

”1. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att 

stanna i Sverige ska kunna genomföras” 

 

Denna form av förvar kallas utredningsförvar. För att besluta om ett så kallat utredningsförvar 

enligt bestämmelsen måste det föreligga mycket starka skäl. Förvar kan exempelvis tillämpas 

om det inte har kunnat hållas något utredningsförhör under de sex timmar som en utlänning 

får kvarhållas för utredning enligt 9 kap. 11 § UtlL. Ett ytterligare skäl kan vara om en 

utlänning som redan befinner sig i Sverige inte vill samarbeta, trots ansträngningar från 

myndighetens sida, till att få frågan angående dennes rätt att i fortsättningen få vistas i landet 

klarlagd. En utlänning kan inte tas i förvar endast på grund av den anledningen att det skulle 

underlätta för den utredande myndigheten.
47

  

 

Ett så kallat utredningsförvar får inte vara längre än 48 timmar, enligt 10 kap. 4 § första 

stycket UtlL. Den angivna tiden på 48 timmar är den maximalt tillåtna tiden och får inte 

förlängas. I förarbetena framkommer det att ett utredningsförvar inte bör pågå längre än 12 

timmar.
48

 

 

 

 

                                                        
42

 Se bl.a. 5 kap. 18 § och 12 kap. 8 a § UtlL. 
43

 Wikrèn, G & Sandesjö, H, Utlänningslagen med kommentarer, s. 544. 
44

 Melander, G, Frihetsberövande enligt utlänningslagen, s. 51. 
45

 Se vidare kap. 3.6  
46

 Prop. 1988/89:86, s. 177. 
47

 Prop. 1988/89:86, s.174-175. 
48

 Prop. 1988/89:86, s. 177. 
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3.3.3 Sannolikhetsförvar och verkställighetsförvar  
 
En utlännings som har fyllt 18 år får även tas i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket p. 2 och 

3 UtlL om: 

 

”1. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 

kap. 2, 3, 6, 8, 9 eller 10 § eller 11 § första stycket, eller  

2. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut 

om avvisning eller utvisning.” 

 

Förvar enligt punkt 2 och 3 i bestämmelsen kallas sannolikhetsförvar och 

verkställighetsförvar. I och med genomförandet av återvändandedirektivet förtydligades lagen 

genom punkt 3 i bestämmelsen där det stadgas att verkställighetsförvar får användas vid både 

förberedande och genomförande av en verkställighet.
 49

 Bestämmelsens tredje punkt omfattar 

även beslut om utvisning på grund av brott enligt 8 a kap. UtlL. Ett förvarsbeslut som grundas 

på punkt 2 i bestämmelsen kräver ett tämligen högt beviskrav på grund av rekvisitet 

”sannolikt”.  Sannolikheten att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kommer att meddelas 

måste vara delvis övervägande.
50

 Ett beslut om förvarstagande enligt grunder i punkt 2 kan tas 

både före och efter att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut har meddelats.
51

  

 

En myndighet får endast meddela ett beslut om förvar enligt grunderna i punkt 2 och 3 om det 

till följd av utlänningens personliga förhållanden föreligger en risk att denne kommer att 

bedriva brottslig verksamhet i Sverige eller avviker, håller sig undan eller hindrar 

verkställigheten på andra sätt.
52

 Denna begränsning stadgas i bestämmelsens tredje stycke.  

 

För att en person ska kunna förvarstas i ett verkställighetsskede måste det enligt 

återvändandedirektivet finnas ”rimliga utsikter”. Vad som menas med rimliga utsikter har 

tagits upp ett flertal gånger i EU-domstolen. Begreppet ska enligt domstolen tolkas på så vis 

att det ska finnas en reell möjlighet att kunna verkställa beslutet om avlägsnande inom de 

angivna tidsfrister som finns för förvar, för att få fatta ett beslut om verkställighetsförvar.
53

 

Det har även framkommit i ett flertal domar från Migrationsöverdomstolen och 

Regeringsrätten för att ett beslut om verkställighetsförvar ska äga giltighet måste det finnas en 

möjlighet att verkställa beslutet om avlägsnande.
54

 Med ovan sagda innebär det att ett beslut 

om avlägsnande måste bli bedömt innan det kan fattas ett beslut om verkställighetsförvar. För 

att en bedömning om ett verkställighetsförvar ska kunna ske är följande omständigheter av 

intresse: 

 Inom vilken tid kan verkställigheten förväntas ske. Om det finns risk för att 

verkställigheten kommer att dröja eller om det kan vara svårt att förutsäga när 

                                                        
49

 Prop. 2011/12:60, s. 92. 
50

 Wikrèn, G & Sandesjö, H, Utlänningslagen med kommentarer, s. 542-543. 
51

 SOU 2011:17, s. 86. 
52

 Prop. 2011/12:60, s. 70. 
53

 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående klargörande av förutsättningarna för 

verkställighetsförvar, s. 3. 
54

 Se bl.a. MIG 2015:10 
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verkställigheten kommer kunna ske, bör myndigheten överväga att inte besluta om 

verkställighetsförvar. 

 Om det är möjligt att införskaffa nödvändiga resehandlingar. Långa 

handläggningstider för ärendet hos hemlandsambassaden kan försvåra införskaffandet 

av resehandlingar. 

 Uppkomna hinder som kan förkomma vid genomförandet av verkställighet. 

Exempelvis saknas möjligheten att fullborda verkställigheten till hemlandet.
55

 

 

Ett avlägsnandebeslut som har varit verkställbart tidigare kan i vissa situationer inte 

verkställas, exempelvis om det har beviljats en ny prövning, ärendet har inhibiterats eller 

resehandlingar som möjliggör en verkställighet saknas. Beroende av det enskilda fallets 

omständigheter kan verkställighetsförvar aktualiseras i ovan nämnda situationer. I situationer 

där det saknas resehandlingar kan kontakter med ambassaden och motiverande samtal 

resultera i goda prognoser för att kunna verkställa beslutet.
56

 

En utlänning ska hållas i ett verkställighetsförvar under minsta möjliga tid enligt art. 15.1 i 

återvändandedirektivet.
57

 Enligt 10 kap. 4 § andra stycket UtlL får inte ett så kallat 

verkställighetsförvar vara längre än två månader. Dock kan tiden förlängas om det finns 

synnerliga skäl. I de fall det finns synnerliga skäl får ett verkställighetsförvar inte vara längre 

än tre månader. Om verkställigheten sannolikt kommer att ta längre tid på grund av 

utlänningens bristande samarbete eller införskaffande av nödvändiga handlingar, får ett 

verkställighetsförvar inte vara längre än 12 månader. Bristande samarbete kan exempelvis 

vara om personen vägrar, trots kravet på personlig närvaro, att medverka till ett besök till 

ambassaden eller konsulatet för att få ett resedokument utfärdat eller vägran att signera 

resedokumentet.
58

 

 

Förvar enligt punkt 2 i bestämmelsen får inte vara längre än två veckor om det inte finns 

synnerliga skäl för förlängning enligt 10 kap. 4 § tredje stycket UtlL.  

 

3.4 Rekvisitet risk 
 
I de tidigare förarbetena till utlänningslagen rekommenderade utlänningsutredningen att 

reglerna om frihetsberövande åtgärder i UtlL skulle anpassas efter vad som gäller i 

rättegångsbalkens regler gällande anhållande och häktning.
59

 En person som är misstänkt på 

sannolika skäl för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas, enligt 24 kap. 1 § 

första stycket RB, om det ur hänseende till den misstänktes personliga förhållanden, brottets 

art eller andra omständigheter föreligger en risk att den misstänkte kommer: 1. avvika eller 

                                                        
55

 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående klargörande av förutsättningarna för 

verkställighetsförvar, s. 4. 
56 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående klargörande av förutsättningarna för 

verkställighetsförvar, s. 4. 
57

 Prop. 2011/12:60, s. 74. 
58

 Prop. 2011/12:60, s. 93. 
59

 Prop. 1975/76:18, s. 30. 
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hålla sig undan lagföring och straff, 2. röja undan bevis eller försvåra utredningen på andra 

sätt, 3. fortsätta med sin kriminella verksamhet.  Risken ska framstå som beaktansvärd i 

riskbedömningen för att någon av de tre förutsättningarna ska anses föreligga.
60

 I 

bestämmelsens tredje stycke stadgas det att häktning endast får ske om åtgärdens skäl väger 

tyngre än det intrång eller men som åtgärden medför den misstänkte eller för annat specifikt 

intresse. Oberoende av brottets beskaffenhet får en person som är misstänkt på sannolika skäl 

för ett brott häktas enligt 24 kap. 2 § RB om: 1. den misstänkte inte har en känd identitet och 

vägrar uppge både namn och hemvist eller om uppgifterna som lämnats kan antas vara 

osanna, eller 2. den misstänktes hem ligger utanför Sveriges gränser och att det föreligger en 

risk att personen kommer hålla sig undan lagföring och straff genom att avlägsna sig från 

riket. Vidare stadgas det i 4 § första stycket att om häktning medför allvarliga men för den 

misstänkte med hänsyn till ålder, hälsotillstånd eller likartad omständigheter, får den 

misstänkte endast häktas om det är uppenbart att det inte går att ordna betryggande 

övervakning.  

 

Innan återvändandedirektivet införlivades i Sverige var reglerna beträffande risk för 

avvikande, undanhållande eller för brottslig verksamhet att anses som ospecificerade. En 

myndighet fick endast meddela ett beslut om sannolikhets- eller verkställighetsförvar om det 

med hänsyn till utlänningens personliga förhållande fanns en anledning att anta att 

utlänningen kommer undanhålla sig eller bedriva brottslig verksamhet i landet. Vid 

riskbedömning hos bl.a. Polismyndigheten var det vanligt förekommande att motiveringen till 

förvarsbeslutet var att personen saknade fast bosättning och pengar. Att personen inte hade 

skött anmälningsskyldigheten kunde även tala för att det fanns anledning att anta att denne 

kommer hålla sig undan.
61

 Föredragande statsråd framhöll i tidigare förarbeten att det ska 

framgå av förvarsbeslutet varför det fanns anledning att anta att personen kommer hålla sig 

undan.
62

 I tidigare praxis utvecklades tre olika fall där det generellt ansågs föreligga risk för 

undanhållande: 

1. När avvisningar som ska ske direkt inte kan verkställas omgående. En person som har 

nekats inresa och fri vistelse i Sverige ska tas i förvar, om förbindelsen som denna ska 

resa med behövs inväntas. 

2. När personen inte har tillkännagivit sig och har vistas i landet under en längre eller 

kortare tid. Risken att personen kommer undanhålla sig kan förutsättas vara stor. 

3. När utlänningens nationalitet och härkomst ger anledning att anta att det finns en risk 

för undanhållande.
63

 

 

I återvändandedirektivet är begreppet risk för avvikande en central del. I art. 3.7 i direktivet 

definieras begreppet som: ”skäl i det enskilda fallet och på grundval av objektiva kriterier 

fastställda genom lag att anta att en tredjelandsmedborgare som är föremål för förfaranden för 

återvändande kan komma att avvika”. Varje medlemsstat ska enligt direktivet fastställa 

kriterier i sin nationella lagstiftning för när det anses föreligga en risk för avvikande.  

                                                        
60

 Prop. 1987/88:7, s. 71. 
61

  Melander, G, Frihetsberövande enligt utlänningslagen, s. 55. 
62

 Prop. 1981/82:146, s. 37 
63

 Melander, G, Frihetsberövande enligt utlänningslagen, s. 56-58. 
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Medlemsstaterna får självt bestämma vilka kriterier som ska tas i beaktning.
64

  

 

När återvändandedirektivet införlivades i svensk rätt ersattes den äldre lydelsen ”anledning att 

anta” med det nya rekvisitet ”risk”. Den nuvarande lydelsen uttrycker närmare vilka 

omständigheter som får tas in i bedömningen och är därmed mer preciserad än den äldre 

lydelsen. Den nya lydelsen är dessutom anpassad efter art. 15.1 i återvändandedirektivet. I 1 

kap. 15 § UtlL listas det upp vilka omständigheter som får ingå vid bedömningen om det finns 

risk för avvikande. Regeringen underströk vikten av hänvisningen till 1 kap. 15 § UtlL och 

menade att det inte längre går att väga in varenda omständighet i det specifika fallet utan 

endast de som listas i bestämmelsen.
65

 Tillsammans med omständigheterna som räknas upp i 

1 kap. 15 § UtlL skapar rekvisitet ”risk” en reglering som är tydligare, stramare och mer 

preciserad som i sin tur ökar rättsäkerheten och förutsebarheten.
66

 Ändringen av rekvisit, från 

”anledning att anta” till ”risk”, innebär inte att äldre praxis inte är gällande utan ska 

fortfarande beaktas.
67

 

 
Vid en bedömning om det föreligger en risk för avvikande får endast följande omständigheter 

enligt 1 kap. 15 § UtlL beaktas, om personen: 

1. har hållit sig undan tidigare,  

2. efter beslut om avvisning eller utvisning uppgett att denne inte har haft någon avsikt 

att lämna landet,  

3. har uppträtt under felaktig identitet,  

4. inte medverkat till att klargöra sin identitet och därmed försvårar prövningen av 

ansökan om uppehållstillstånd  

5. lämnat felaktiga uppgifter och undanhållit väsentlig information medvetet,  

6. överträtt ett återreseförbud som är meddelat,  

7. är dömd för ett brott som kan medföra fängelsestraff eller  

8. på grund av brott blivit utvisad av domstol.  

 

Att utlänningen gör sig av med sitt pass och andra resedokument i verkställighetsskedet kan 

också vara en sådan omständighet som kan falla in under bestämmelsen.
68

  

 

I Dublinförordningen
69

 behandlas även verkställighetsförvar. I art. 28 i förordningen stadgas 

det bl.a. i punkt 1 att medlemsstater får ta en person i förvar om det finns en betydande risk 

för avvikande och om syftet är att säkerställa en överföring. Beslutet ska tas efter en 

individuell bedömning och med hänsyn till proportionalitetsprincipen. Förvar får endast 

tillgripas enligt förordningen om andra mindre ingripande åtgärder ej kan uppfylla syftet med 

åtgärden verkningsfullt.  

 

                                                        
64

 Prop. 2011/12:60, s. 37. 
65

 Se nedan kapitel 3.5.1 
66

 Prop. 2011/12:60, s. 70-71. 
67

 Prop. 2011/12:60, s. 71. 
68

 Prop. 2011/12:60, s. 92. 
69

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013, även kallad ”Dublinförordningen”. Förordningen 

avgör i enlighet med fastställda kriterier vilken av medlemsstaterna som bär ansvaret att pröva en asylansökan.  
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3.5 Förvar av barn 
 
Som det har beskrivits ovan kan en person som fyllt 18 år tas i förvar enligt bestämmelserna i 

10 kap. 1 § UtlL. Lagen ger även utrymme för att kunna ta en person som är under 18 år i 

förvar. Vad som menas med barn i UtlL:s mening är en person som är under 18 år, enligt 1 

kap. 2 § UtlL.  

 

Ett barn får enligt 10 kap. 2 § första stycke p. 1-3 tas i förvar om: 

 

”1. det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar 

verkställighet eller det är fråga om att förbereda eller genomföra 

verkställigheten av ett beslut om avvisning med omedelbar verkställighet 

2. risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom 

äventyra en verkställighet som inte bör fördröjas, och 

3. det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt enligt bestämmelserna 

i 7 §.” 

 

Punkt 1 i bestämmelsen kan tillsynes likna förvarsregleringen för vuxna.
70

 Ett barn får tas i 

förvar om en avvisning med omedelbar verkställighet sannolikt kommer att ske eller om 

verkställigheten av ett avvisningsbeslut med omedelbar verkställighet ska förberedas eller 

genomföras. Den första skillnaden mellan förvarsregleringen för vuxna och barn är att det rör 

sig om en omedelbar verkställighet. Den andra skillnaden är att det måste föreligga en 

uppenbar risk för avvikande i jämförelse med regleringen för vuxna där det endast krävs att 

det föreligger en risk. Den tredje skillnaden är att rekvisiten i 10 kap. 1 § UtlL gällande vuxna 

är alternativa, vilket innebär att endast ett av rekvisiten behöver vara uppfyllt för att förvar ska 

aktualiseras. Till skillnad från regleringen för barn där rekvisiten är kumulativa vilket innebär 

att alla rekvisiten i bestämmelsens första stycke måste vara uppfyllda för att ett beslut om 

förvar ska kunna fattas.
71

 Förvarsregleringen för barn är betydligt strängare än för vuxna.  

 

Vid bedömningen om det finns en uppenbar risk måste det föreligga omständigheter i det 

enskilda fallet som talar för det.
72

 Ett barn får inte hållas i förvar på grund av risk för brottslig 

verksamhet eller hållas i ett så kallat identitets- eller utredningsförvar.
73

 

 

Förvar får endast tillgripas i de fall där uppsikt inte anses vara tillräckligt enligt punkt 3 i 

första stycket. Myndigheterna har enligt bestämmelsen en skyldighet att överväga om uppsikt 

inte kan tillgodose samma syfte som ett förvarstagande. Föredragande statsråd menar dock i 

förarbetena att ställa ett barn under uppsikt med anmälningsskyldighet som ett alternativ till 

förvar inte är realistiskt, då förvarstiderna är mycket korta. Dock kan bestämmelsen bidra till 

att antalet förvarsbeslut gällande barn kan minska även fast tillämpning av bestämmelsen 

                                                        
70

 Se ovan kapitel 3.5 
71

 Prop. 2011/12:60, s. 74. 
72

 Prop. 1991/92:138, s. 10-11. 
73

 SOU 2011:17, s. 90. 



 21 

endast kan ske i ett begränsat antal fall.
74

  

 

Ett barn får även tas i förvar enligt bestämmelsens andra stycke p. 1-2, om: 

 

”1. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut 

om avvisning i andra fall än enligt första stycket eller ett beslut om utvisning 

enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a kap. 1 eller 5 § UtlL, och 

2. det vid tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt att barnet 

ställts under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 § andra stycket.” 

 

Bestämmelsens andra stycke innehåller, som såväl första stycket, kumulativa rekvisit. För att 

förvar ska kunna tillgripas krävs det, förutom att verkställigheten av ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut ska genomföras eller förberedas, även att uppsikt har visat sig vara 

otillräckligt vid tidigare försök. Punkt 2 i bestämmelsen kräver ett reellt försök för att kunna 

besluta att uppsikt inte är tillräckligt. Enligt uttalanden i förarbetena tillämpas andra stycket i 

bestämmelsen som en sista utväg när det har visat sig vara omöjligt att utföra en frivillig 

avresa. Förutom de fall där det föreligger en avvisning med omedelbar verkställighet, bör ett 

förvarsbeslut gällande barn utgå ifrån ett väldokumenterat fall av vägran vad gäller samarbete 

vid en verkställighet. Ett förvarsbeslut får alltså inte grundas på att myndigheten bedömer att 

det föreligger en överhängande risk att barnet eller dess familj vägrar eller undandrar sig och 

därmed komplicera verkställigheten.
75

  

 

Enligt 10 kap. 5 § UtlL får ett barn inte hållas längre än 72 timmar i förvar, dock om det finns 

synnerliga skäl får ett barn hållas ytterligare 72 timmar. De angivna tiderna är maximalt 

tillåtna och får inte förlängas. 

 

3.6 Synnerliga skäl för fortsatt förvar 
 
År 1976 infördes bestämmelsen om synnerliga skäl, denna bestämmelse innebär att en 

förlängning av förvarstiden kan ske om det föreligger synnerliga skäl.
76

 Tiderna hur länge en 

utlänning får hållas i förvar har nämnts tidigare vilket stadgas i bestämmelserna i 10 kap. 4-5 

§§ UtlL, där det även stadgas att det måste finnas synnerliga skäl för att kunna förlänga 

förvarstiden.  

 

Det har angetts i tidigare förarbeten att synnerliga skäl kan föreligga på grund av oklar 

identitet, där utlänningen har lämnat uppgifter om sig själv som är felaktiga.
77

  Det har dock 

framkommit i senare förarbeten att en oklar identitet aldrig kan utgöra synnerliga skäl. Det 

krävs att det föreligger exempelvis sannolika skäl för avvisning eller att ett beslut om 

                                                        
74

 Prop. 1991/92:138, s. 12. 
75

 Bet. 1992/93:SfU3, s. 20. 
76

 Se ovan kap. 3.1, 3.3 och 3.4 
77

 Prop. 1975/76:18, s. 132-133. 
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avvisning utreds fortfarande för att en oklar identitet ska kunna tas med i bedömningen.
78

 

Synnerliga skäl kan även föreligga om det finns en risk för att utlänningen kommer försvinna 

om denne släpps fri.
79

 

 

Förutom ovan nämnda omständigheter, är det svårt att ange när synnerliga skäl anses 

föreligga. Det kan dock med enkelhet sägas att formuleringen ”synnerliga skäl” påvisar att det 

kräver en grund som väger tungt för att synnerliga skäl ska anses föreligga. Prövningen om 

fortsatt förvar ska baseras på en helhetsbedömning av omständigheterna i fallet. Myndigheten 

ska bland annat beakta hur länge utlänningen har suttit i förvar och hur påtaglig risken för 

avvikande är om utlänningen skulle släppas fri.
80

 Målet RÅ 1994 ref 98 ska enligt 

Migrationsöverdomstolen fungera som vägledning vid sidan av domstolens egna praxis i 

fråga om vad som utgör synnerliga skäl. Högsta förvaltningsdomstolen anförde följande i 

målet. Bedömningen om det finns synnerliga skäl måste ske mot bakgrund av 

förvarsbestämmelsernas ändamål ”nämligen att utgöra ett led i ett förfarande som syftar till 

att utlänningen avlägsnas ur landet på grund av den meddelande domen”. Det kan ta tid med 

ett sådant förfarande på grund av utredning gällande vilket land som vill eller är skyldiga att 

ta emot personen. Det måste även tas i beaktning om den berörda myndigheten har handlat 

med uthållighet och målmedvetenhet. En omständighet som väger tungt i fråga om synnerliga 

skäl är om utlänningen har försvårat handläggningen avsiktligt. Hur lång tid personen har 

suttit i förvar ska även vara med i beräkningen. Risk för avvikande, undanhållande och 

brottslig verksamhet är väsentliga omständigheter som naturligtvis ska vägas in i 

bedömningen.
81

  

 

3.7 Rättspraxis 
 

3.7.1 RÅ 1994 ref 36 
 
I målet RÅ 1994 ref 36 stadgade Regeringsrätten att det måste finnas en tydlig omständighet 

som talar för att utlänningen kommer hålla sig undan samt att ”ett sådant antagande måste 

föregås av en förutsättningslös bedömning av förhållandena i det enskilda fallet”. Att det 

föreligger ett beslut om avlägsnande kan inte föranleda till att det finns en anledning att anta 

personen i fråga kommer hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet. I målet togs 

person A i förvar då Polismyndigheten ansåg att det fanns en anledning att anta att A kommer 

hålla sig undan. Uppsikt ansågs inte vara tillräckligt. Enligt Polismyndighet hade A visat 

flyktbenägenhet och upprorsstämning vid det tidigare verkställighetsförsöket. Det faktum att 

A var ensamstående räknades även in i Polismyndighetens bedömning. I målet framgick det 

dock att A hade uppsökt polisen frivilligt och anmält sig för verkställighet. Det fanns heller 

inget stöd för Polismyndighetens yttrande om att A hade visat några tendenser till att fly eller 

skapa uppror vid verkställighetsförsöket. Regeringsrätten ansåg att det inte förelåg någon 

                                                        
78

 Prop. 1988/89:86, s. 177. 
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 SOU 2011:17, s. 104. 
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 Se vidare RÅ 1994 ref. 98 och UM 6468-13. 
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grund för förvar och upphävde förvarsbeslutet. 

 

3.7.2 MIG 2007:41 
 
I målet MIG 2007:41 fann domstolen att uppsikt inte kunde anses vara en tillräcklig åtgärd 

och ändrade beslutet om uppsikt till förvar. Migrationsverket hade avslagit person A:s 

ansökan om uppehållstillstånd och beslutade att A skulle utvisas från Sverige samt ställas 

under uppsikt med anmälningsskyldighet. I uppsiktsbeslutet framförde Migrationsverket att 

person A har tidigare dömts för stöld och att det finns en misstanke om fortsatt brottslighet. A 

hade inte heller kunnat styrka sin identitet med hjälp av pass eller andra identitetshandlingar. 

A hade vid det tidigare verkställighetsförsöket avvikit till Tyskland, trots att A tidigare hade 

anfört att denne tänkt medverka vid verkställigheten. Trots att grund för förvar förelåg ansågs 

uppsikt vara en tillräcklig åtgärd.  

 

A överklagade uppsiktsbeslutet till migrationsdomstolen och yrkade att beslutet skulle hävas. 

Överklagan avslogs av migrationsdomstolen som därefter beslutade att A skulle förvarstas. 

Det framkom av handlingarna i målet att A hade dömts för både snatteri och stöld samt 

existerade i misstankeregistret. A hade även avvikit till Tyskland innan verkställigheten av 

utvisningsbeslutet och därför ansåg domstolen att risken för fortsatt brottslighet är avsevärd 

och att det fanns anledning att anta att A kommer hålla sig undan verkställigheten. Det 

framkom även att A hade misskött sin uppsikt och frånvarat vid ett flertal tillfällen. Uppsikt 

kunde därför inte anses vara en tillräcklig åtgärd i detta fall, grund för förvar förelåg i stället. 

 

3.7.3 MIG 2008:23 
 
I målet MIG 2008:23 stadgade dock Migrationsöverdomstolen att ett undanhållande inte 

behöver ”bestå i ett konkret försök att leva gömd för verkställande myndighet, utan en 

bedömning av utlänningens agerande i vidare bemärkelse måste göras”. Det framkommer 

även i målet att ett uttalande från en utlänning om att denne inte tänker lämna landet vid ett 

återvändandesamtal kan beaktas vid riskbedömningen.  

 

I målet hade Polismyndigheten tagit person A i förvar för att kunna verkställa ett 

avvisningsbeslut som vunnit laga kraft. Enligt Polismyndigheten fanns det en anledning att 

anta att A skulle hålla sig undan verkställigheten, eftersom A inte hade medverkat vid 

verkställigheten. Vid återvändarsamtalet som ägde rum hos Migrationsverket framkom det att 

A vid två tillfällen i sin redogörelse förklarat att denna inte tänker förenkla 

återvändarprocessen genom att medverka. Vid verkställighetsförhöret hos polisen framgick 

det att A också hade uppgett att han kommer stöta på svårigheter i sitt hemland vid ett 

eventuellt återvändande, och vill därför inte återvända. Risken för att A kommer hålla sig 

undan om han försätts på fri fot eller ställs under uppsikt ansågs enligt Polismyndigheten vara 

väsentlig. 
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Förvarsbeslutet överklagades där A yrkade att han skulle i första hand släppas ut ur förvaret 

eller ställas under uppsikt. A menade att han aldrig har haft någon tanke på att hålla sig 

undan. A har ett fast arbete, bostad och umgängeskrets. Det finns således ingen anledning 

eller bevisning att A skulle avvika efter avvisningsbeslutet meddelades. A har varit tillgänglig 

under hela asylprocessen samt efter att beslutet om avvisningen meddelades. Han har varken 

hållit sig undan för myndigheterna eller begått något brott. Enligt A så kan inte ett uttalande 

om att han inte vill lämna landet likställas med att det finns en risk att han kommer hålla sig 

undan. Migrationsöverdomstolen ansåg dock att A hade visat tydliga tendenser till att han inte 

kommer delta i verkställigheten av avlägsnandebeslutet. Genom A:s beteende fanns det därför 

anledning att anta att han kommer undanhålla sig verkställigheten och därmed förelåg grund 

för tvångsåtgärd. Uppsikt ansågs inte vara en tillräcklig åtgärd enligt 

Migrationsöverdomstolen, utan grund för förvar förelåg. 

 

I målet fanns det en skiljaktig, referent Linder. Linder betonade vikten av att tvångsåtgärder 

endast ska användas i de fall där det är absolut nödvändigt. Myndigheter ska alltid 

dokumentera de skäl som har motiverat användningen av åtgärden. Ett konstaterande från 

myndighetens sida att det antas att person kommer undanhålla sig räcker inte. Vid bedömning 

om vilket alternativ som skall väljas, bör myndigheterna alltid ta hänsyn i sitt övervägande 

huruvida uppsikt kan användas istället för förvar. Enligt Linder framgår det inte av utredning 

på vilket sätt A inte deltog i genomförandet av verkställigheten. Varken i förvarsbeslutet eller 

i Polismyndighetens PM ges någon närmare förklaring till varför uppsikt inte anses vara 

tillräckligt. Det fanns heller inte någon förklaring till varför det fanns en anledning att anta att 

A kommer hålla sig undan, förutom A:s uttalanden hos Migrationsverket och 

Polismyndigheten. Linder menar att ”enbart den omständigheten att en utlänning, som skall 

avvisas eller utvisas, uppger att han inte vill återvända frivilligt till sitt hemland kan inte 

innebära att det föreligger grund för att ta utlänningen i förvar. Ett sådant förfarande skulle 

kunna få till följd att i stort sett samtliga asylsökande som skall avlägsnas från landet skulle 

kunna tas i förvar utan att en avvägning görs i det enskilda fallet”. 

 

3.7.4 UM 3597-14 
 
I målet UM 3597-14 hade Polismyndigheten beslutat att ta person X i sannolikhetsförvar med 

stöd av 10 kap. 1 § UtlL. Enligt Polismyndigheten fanns det sannolika skäl för avvisning och 

därmed en risk för avvikande eller undanhållande. Person X överklagade förvarsbeslutet och 

yrkade att migrationsdomstolen skulle upphäva förvarsbeslutet och släppa X fri alternativt 

ställa under uppsikt. X menade att det inte fanns en anledning att anta att han kommer hålla 

sig undan med tanke på hans personliga förhållande och övriga omständigheter. X har en 

flickvän i Sverige från en tid tillbaka och har knutit en stark relation till både henne och 

hennes barn. X är beredd att lämna landet då han är införstådd med reglerna gällande 

uppehållstillstånd. X är även medveten om att situationen inte blir bättre av att han gömmer 

sig. Uppsikt anses vara tillräckligt enligt X. 
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Det framkom av utredningen i målet att X reste in i Sverige genom en visering som gällde 

under tidsperioden 28 augusti 2011 till 19 september 2011. X har uppehållit sig illegalt i 

landet, då han fortsatt stanna i landet efter att visering har löpt ut. Av X egna utsagor har han 

inte gjort några smärre försök till att legalisera sin visit i landet. X ansökte först om asyl efter 

att han greps misstänkt för brott. Migrationsdomstolen ansåg att det fanns en risk att X skulle 

avvika, undanhålla sig eller försvåra verkställigheten på andra vis. Grund för förvar fanns. 

Migrationsdomstolen beaktade X familjesituation men fann att skälen för förvar vägde tyngre 

än de intrång eller men som ett frihetsberövande kan medföra. Enligt domstolen var uppsikt 

inte en tillräcklig åtgärd i detta fall. 

 

3.7.5 MIG 2014:17 
 
I målet MIG 2014:17 gällande person A ansåg Polismyndigheten att det fanns risk för 

avvikande och därmed en grund för förvar, medan migrationsdomstolen ansåg att A skulle 

ställas under uppsikt. I Polismyndighetens förvarsbeslut angavs följande skäl: A hade uppgett 

vid den muntliga förhandlingen att hon inte kommer att samarbeta gällande verkställigheten 

av avvisningsbeslutet. A uppgav bl.a. att hon behöver behandling för sin sjukdom och att hon 

kommer sakna sina anhöriga i Sverige och saknar försörjning i hemlandet och vill därmed inte 

återvända till sitt hemland. Polismyndigheten bedömde utifrån vad som sagts under 

förhandlingen och utredningen att det föreligger ”en ytterst påtaglig risk” för avvikande om A 

släpps fri och att uppsikt inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd. A överklagade beslutet till 

migrationsdomstolen som upphävde förvarsbeslutet från Polismyndigheten och beslutade att 

ställa A under uppsikt. Migrationsdomstolen skäl till beslutet var bl.a. att A har varit 

förvarstagen i två månader och enligt UtlL krävs det att det finns synnerliga skäl för att kunna 

hålla en utlänning i förvar i mer än två månader. A har inte hållit sig undan under den tiden 

mellan att beslutet om förvar fattades och verkställdes och har aldrig misskött kontakterna 

med Migrationsverket. Under de 16 månader som det har funnits ett verkställt beslut om 

förvar har A varken avvikit eller hållit sig undan. Migrationsdomstolen anser att risken för att 

A kommer att avvika bedöms som måttlig. A:s fysiska och psykiska hälsa har även påverkats 

på grund av den långa förvarstiden, vilket domstolen inte anser behöver ifrågasättas. 

Migrationsdomstolen ansåg att det förelåg förutsättningar för att ställa A under uppsikt. 

 

Det framkom av utredningen i målet att A hindrade verkställigheten av avvisningsbeslutet då 

hon agerade på ett sådant starkt sätt vid ombordstigningen av flygplanet att kaptenen vägrade 

låta henne åka med. A har även sagt vid ett flertal tillfällen att hon inte är villig att samverka 

vid verkställigheten av avvisningsbeslutet. Migrationsöverdomstolen ansåg att dessa 

omständigheter innebar att det fanns en risk för avvikande, undanhållande eller andra sätt som 

skulle hindra verkställigheten. Uppsikt kan inte anses vara tillräckligt i detta fall utan grund 

för verkställighetsförvar förelåg. 
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3.7.6 MIG 2015:5 
 
I mål UM 9778-14 hade person B tagits i förvar efter beslut från Polismyndigheten. Skälet till 

beslutet var att det var fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett 

avvisningsbeslut och att myndigheten ansåg att det fanns en risk att B skulle avvika eller hålla 

sig undan. B hade vid ett flertal tillfällen framhållit att han inte ville återvända till Pakistan. 

Han hade även vid en tidigare ansökan om asyl i Österrike använt sig av en annan identitet. 

Att B hade avtjänat ett fängelsestraff var också relevant i fråga om risk. 

Migrationsöverdomstolen ansåg att det fanns en risk för avvikande eller undanhållande och att 

ett förvarstagande inte kan anses vara oproportionerligt. Uppsikt ansågs inte vara tillräckligt i 

detta fall. 
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4. Uppsikt ett alternativ till förvar 
 
Uppsikt är, som nämnts ovan, en alternativ åtgärd till förvar. Bestämmelserna om uppsikt 

gällande vuxna och barn återfinns i 10 kap. 6-8 §§ UtlL och kommer att redogöras närmare 

nedan. 

  

4.1 Ställa vuxen under uppsikt 
 
Förvar anses som sagt vara en djupt ingripande åtgärd i den enskildes frihet och därför har 

rättstillämparen getts en möjlighet att ställa en utlänning under uppsikt.
82

 Enligt 10 kap. 6 § 

UtlL får en utlänning som fyllt 18 år ställas under uppsikt i stället för att tas i förvar, under 

samma förutsättningar som gäller i 10 kap. 1 § UtlL. Det framgår av 1 kap. 8 § UtlL att en 

utlännings frihet inte ska begränsas mer än nödvändigt i varje enskilt fall, vilket menas att det 

alltid ska vid ärenden som berör tvångsåtgärder göras en bedömning om uppsikt som är en 

lindrigare åtgärd gentemot utlänningen kan användas i stället för förvar.
83

 Användandet av 

uppsikt istället för förvar vid oklar identitet eller utredning sker väldigt sällan enligt 

förarbetena.
84 

I praktiken används uppsikt som ett alternativ oftast vid verkställighetsförvar.
85

 

Ett uppsiktsbeslut kan tillgodose många syften. Det viktigaste är att uppsiktsbeslutet kan 

säkerställa att verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan genomföras.  

Syftet med ett uppsiktsbeslut är också att det ska ses som ett alternativ till förvar. Uppsikten 

måste dock antas kunna tillgodose samma syfte som ett förvarsbeslut, att hindra utlänningen 

från att avvika. Ett uppsiktsbeslut bör således fattas när det bedöms att utlänningen kommer 

kunna sköta uppsikten och att det är tillräckligt att ställa utlänningen under uppsikt för att 

förhindra att denne kommer avvika.
86

 

 

Innebörden av begreppet uppsikt anges i 10 kap. 8 § UtlL. Att ställas under uppsikt innebär att 

personen har en skyldighet att anmäla sig på vissa tider hos antingen Polismyndigheten eller 

Migrationsverket. Det anges i uppsiktsbeslutet vilken orten och myndighet utlänningen ska 

fullgöra anmälningsskyldigheten hos. Utlänningen kan exempelvis behöva anmäla sig hos 

Migrationsverket i staden X på tisdag och torsdag mellan klockan 11 och 13.
87

 Det framgår i 

bestämmelsen att en utlänning kan åläggas både en anmälningsskyldighet och även en 

skyldighet att lämna ifrån sig pass eller annan legitimationshandling i samma beslut. I 1989 

års utlänningslag innebar uppsikt enligt den tidigare bestämmelsen att utlänningen hade en 

skyldighet att anmäla sig hos polismyndigheten på vissa tider eller krävas på sitt pass eller 

annan legitimationshandling. Bestämmelsen innehöll därmed två olika former av uppsikt.
88

 

Den nuvarande bestämmelsens formulering uppmanades av Rikspolisstyrelsen genom förslag 
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att de två uppsiktsformerna borde användas parallellt.
89

  

 

Förutom att åläggas med anmälningsskyldighet eller lämna ifrån sig pass och andra 

legitimationshandlingar kunde utlänningen, enligt den tidigare bestämmelsen, krävas uppfylla 

andra särskilda villkor. Utlänningen kunde exempelvis behöva uppehålla sig i en viss 

kommun eller ort.
90

 I den nuvarande bestämmelsen finns det inte någon möjlighet att ålägga 

utlänningen att uppfylla andra särskilda villkor.
91

 Utan en omfattande kontrollapparat kan det 

vara mycket svårt att avgöra om utlänningen befinner sig inom det geografiska området eller 

ej. Ett sådant beslut kan endast tänkas vara effektivt när utlänningen behöver vara tillgänglig 

när ett beslut ska utredas, delges eller verkställas. Att ålägga utlänningen med anmälningsplikt 

på en viss ort kan dock vara mer verkningsfullt för att uppnå det ovan nämnda syftet. 

Utlänningen kan tilldelas en daglig anmälningsskyldighet i de fall risken för avvikande 

bedöms vara påtaglig. Anmälningsskyldigheten är dock i normala fall allt från en till flera 

gånger i veckan.
 92

 I jämförelse med förvar finns det ingen maxtid under hur länge en 

utlänning kan vara ställd under uppsikt. Ett uppsiktsbeslut är giltigt i sex månader och kan 

förlängas genom ett nytt beslut. Ett beslut om uppsikt får enligt 14 kap. 9 § UtlL överklagas 

till en migrationsdomstol. 

  

4.2 Ställa barn under uppsikt 
 
Ett barn kan enligt 10 kap. 7 § UtlL ställas under uppsikt under samma förvarsgrunder som 

stadgas i 2 § första stycket p. 1 och 2 UtlL.
93

 Uppsikt kan bli aktuellt om barnet sannolikt 

kommer att, med omedelbar verkställighet, avvisas enligt 8 kap. 19 § UtlL eller när 

verkställigheten av ett avvisningsbeslut ska förberedas eller genomföras. Det krävs dessutom 

en uppenbar risk att barnet kommer hålla sig undan och därmed riskera verkställigheten. 

Regleringen för barn gällande uppsikt är mycket strängare i jämförelse med reglerna för 

vuxna eftersom rekvisiten är kumulativa, vilket innebär att omständigheterna i både p. 1 och 2 

måste föreligga för att kunna ställa ett barn under uppsikt. 

 

Ett barn kan även enligt bestämmelsens andra stycke ställas under uppsikt när ett 

avvisningsbeslut, i andra fall än de som anges ovan, har meddelats eller när ett 

utvisningsbeslut har meddelats enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a § kap. 1 eller 5 § UtlL. 
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5.   Ärendehandläggning 

5.1 Beslutande myndigheter 
 
I 10 kap. 12 § första stycket UtlL stadgas det att förvar- och uppsiktsbeslut beslutas av den 

myndighet som handlägger ärendet, det vill säga den handläggande myndigheten. 

Huvudregeln i 12 § första stycket innebär att det är den myndighet som fattar beslut i 

avvisnings- eller utvisningsärenden även beslutar i ärenden gällande förvar och uppsikt.
94

 

Polismyndigheten, Migrationsverket och migrationsdomstolarna har beslutanderätt och ansvar 

över tvångsåtgärder i de avvisnings- och utvisningsärenden som respektive myndighet avgör 

och är därmed den beslutande myndigheten i fråga om förvar och uppsikt. Om ärendet 

övergår till en annan myndighet medföljer även beslutanderätten och ansvaret för 

tvångsåtgärderna. I samband med att ett ärende överklagas övergår beslutanderätten och 

ansvaret rörande tvångsmedel till överinstansen, som t.ex. Migrationsöverdomstolen.
95

 Det 

förekommer situationer då ett ärende handläggas av mer än en myndighet. I MIG 2007:22 

beslutade Migrationsöverdomstolen att den myndighet som ansvarar för verkställigheten även 

ska vara den som beslutar om förvar och uppsikt. 

 

5.2 Handläggande myndigheter 
 

Bestämmelserna i 10 kap. 13-16 §§ UtlL fastställer när Polismyndigheten, Migrationsverket 

och migrationsdomstolarna tar ställning som den handläggande myndigheten i fråga om 

förvar och uppsikt. Bestämmelserna fungerar som ett komplement till bestämmelsen i 12 §, då 

bestämmelserna klargör under vilka omständigheter som Polismyndigheten eller 

Migrationsverket är den handläggande myndigheten.
 96

 Den handläggande myndigheten är 

behörig att självmant och utan yrkande fatta förvars- och uppsiktsbeslut.
 97

  

 

5.2.1 Polismyndigheten 
 
Enligt 10 kap. 13 § första stycket UtlL är Polismyndigheten den handläggande myndigheten: 

 

”1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet och till dess att ett 

ärende som ska prövas av Migrationsverket tas emot av verket eller utlänningen 

har lämnat landet, och 

2. från det att myndigheten tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning för 

verkställighet och till dess att verkställighet har skett, även om ärendet är 

föremål för prövning enligt 12 kap. 18-20 §§, dock inte under den tid då 

beslutet inte får verkställas på grund av ett beslut om inhibition eller ny 
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prövning.” 

 

I bestämmelsens andra stycke stadgas det att Säkerhetspolisen också kan ta ställning som 

handläggande myndighet under den omständighet som stadgas i punkt 2 första stycket. 

 

I 13 § första punkten UtlL framgår det att Polismyndighetens ansvar som handläggande 

myndigheten framträder när en utlänning begär att få resa in i landet och upphör när ärendet 

har överlämnats för prövning hos Migrationsverket eller när utlänningen har lämnat landet.  

Ett ärende kan överlämnas till Migrationsverket för prövning i flera situationer. Ärendet kan 

exempelvis överlämnas i samband med en ansökan om uppehållstillstånd eller vid tveksamhet 

om utlänningen bör avvisas eller när ett avvisningsbeslut av Polismyndigheten överklagas till 

Migrationsverket med stöd av 14 kap. 2 § UtlL.
98

 Vad gäller bestämmelsens andra punkt så 

har Polismyndigheten även ansvaret som handläggande myndighet från att ett avvisnings- 

eller utvisningsbeslut tas emot för verkställighet och upphör när verkställigheten har ägt rum.   

 

Enligt 10 kap. 17 § första stycket UtlL får Polismyndigheten, utan ansvar som handläggande 

myndighet, besluta om förvar eller uppsikt om det inte finns tid att invänta ett beslut från den 

handläggande myndigheten. Polismyndigheten ska omedelbart informera den handläggande 

myndigheten om ett sådant beslut har tagits som därefter genast prövar om förvar- eller 

uppsiktsbeslutet fortsättningsvis ska gälla. 

 

5.2.2 Migrationsverket 
 
Migrationsverket är den handläggande myndigheten enligt 10 kap. 14 § UtlL: 

 

”1. från det att verket tar emot ett ärende som verket ska pröva och till dess 

verket fattar beslut eller utlänningen har lämnat landet eller 

Polismyndigheten har tagit emot ärendet eller, om Migrationsverkets 

beslut överklagas, till dess ärendet tas emot av migrationsdomstolen, och  

2. från det att verket tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning, för 

verkställighet och till dess att beslutet har verkställts eller ärendet lämnas 

över till Polismyndigheten. I fråga om beslut som gäller omedelbart är, 

även om beslutet överklagas, Migrationsverket handläggande myndighet 

till dess domstolen meddelar beslut om inhibition.” 

 

Punkt 1 i bestämmelsen behandlar sådana ärenden som beskrevs i avsnittet ovan
99

, där 

Polismyndigheten är den handläggande myndigheten enligt 13 § punkt 1 till dess att verket 

har mottagit ärendet för prövning.
100

 Migrationsverkets är den handläggande myndighet från 

det att verket mottar ärendet som ska prövas och upphör antingen när ett beslut har fattats 

eller när utlänningen har lämnat landet eller när ärendet har tagits emot av Polismyndigheten 
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eller om beslutet från Migrationsverket överklagas, fram tills migrationsdomstolen har 

mottagit ärendet.  

 

Punkt 2 gäller verkställighetsärenden. Enligt punkt 2 i bestämmelsen framträder 

Migrationsverkets ansvar som handläggande myndighet från det att ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut tas emot av verket för verkställighet och upphör när ärendet överlämnas till 

Polismyndigheten. Ett ärende gällande avvisning eller utvisning överlämnas från 

Migrationsverket till Polismyndigheten om personen i ärendet undanhåller sig eller om det 

inte går att anträffa personen utan Polismyndighetens medverkan eller om det troligen 

kommer behövas tvång för att kunna verkställa avvisnings- eller utvisningsbeslutet. Under 

vilka omständigheter ett ärende får överlämnas till Polismyndighet stadgas i 12 kap. 14 § 

fjärde stycket UtlL. Migrationsverket är även den handläggande myndigheten vid beslut som 

gäller omedelbar verkställighet, likaså om beslutet överklagas, till dess inhibition meddelats 

av domstolen. Migrationsöverdomstolen eller en migrationsdomstol är den handläggande 

myndigheten från det att ett beslut om inhibition har meddelats, vilket stadgas i 10 kap. 16 § 

UtlL. 
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5.3 Antal fattade beslut om tvångsåtgärder under år 2014 och 

2015  
 
I tabellerna nedan visas antal tagna beslut om tvångsåtgärder under åren 2014 och 2015.

101
 

Första tabellen visar hur många förvarsbeslut som tagits mellan år 2014 och 2015 och andra 

tabellen visar hur många beslut om uppsikt som har tagits under samma tidsperiod. I varje 

tabell har respektive myndighet en egen kolumn, en för Migrationsverket, en för 

Polismyndigheten och en kolumn med övriga där migrationsdomstolarna ingår. 

 

Förvar   

Beslutande myndighet 31/12 - 2014 22/12 - 2015 

Migrationsverket 1177 1495 

Polismyndigheten 2297 2184 

Övriga 1 6 

Totalsumma 3475 3685 

 

Uppsikt   

Beslutande myndighet 31/12 - 2014 22/12 - 2015 

Migrationsverket 260 333 

Polismyndigheten 91 97 

Övriga 8 4 

Totalsumma 359 434 

 

Under år 2014 beslutade Migrationsverket sammanlagt 1 437 beslut om tvångsåtgärder. Av de 

1 437 beslut som togs var 1 177 förvarsbeslut och 260 beslut om uppsikt. Resultatet blir att 

endast ca 18 % av de beslut som fattades under denna period var beslut om uppsikt medan 

beslut om förvar utgjorde ca 82 %. Fram till den 22 december 2015 fattades sammanlagt 1 

828 beslut om tvångsåtgärder av Migrationsverket. Av de 1 828 beslut var 1 495 beslut om 

förvar och 333 beslut om uppsikt, där beslut om förvar återigen utgjorde ca 82 % och beslut 

om uppsikt endast 18 %. 

 

År 2014 beslutade Polismyndigheten 2 388 beslut om tvångsåtgärder, varav 2 297 var 

förvarsbeslut och 91 var beslut om uppsikt. Procentmässigt stod förvarsbeslut för ca 96 % och 

uppsiktsbesluten ca 4 % av de totala beslut som togs under samma period. Fram till den 22 

december 2015 fattades sammanlagt 2 281 beslut om tvångsåtgärder, antalet beslut om förvar 

som togs var 2 184 och uppsikt 97. Återigen stod förvarsbesluten för ca 96 % och uppsikt ca 4 

% av de beslut om tvångsåtgärder som beslutades av Polismyndigheten under samma period. 
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I kolumnen övriga där migrationsdomstolarna ingår, togs det 1 förvarsbeslut och 8 st. 

uppsiktsbeslut under år 2014 och under år 2015 fram till 22 december togs det 6 st. 

förvarsbeslut och 4 st. uppsiktsbeslut. 
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6. Alternatives to immigration and asylum detention 

in the EU 
 
I studien ”Alternatives to immigration and asylum detention in the EU” (2015) utförd av 

forskningsnätverket Odysseus behandlas ett antal alternativ till förvar som används i sex EU-

länder: Belgien, Litauen, Slovenien, Storbritannien, Sverige och Österrike. Några av 

alternativen inskränker mer i friheten eller rörelsefriheten än andra. Några av alternativen kan 

även användas i kombination och olika alternativ kan tillämpas samtidigt beroende på 

utlänningens personliga förhållande. Dessa alternativ är: 

- Rapportering; 

- Sponsorskap från en medborgare i landet eller av varaktigt bosatt; 

- Finansiell garanti; 

- Betecknad bostad; 

- Elektronisk märkning 

 

Alla länder som har studerats har alternativ till förvar i sina respektive lagar. Vilket eller vilka 

alternativ som ska tillämpas väljer länderna själva. De flesta alternativen till förvar som 

identifierats i studien är tillämpliga för alla typer av personer (t.ex. kön, ålder) och situationer 

(t.ex. asylsökande, utvisning/avvisning).
102   

Resultatet av studien visar bl.a. att risk för 

avvikande är den vanligaste grunden för förvar i Österrike, Belgien och Storbritannien. 

Medan risk för avvikande är en del av den individuella bedömningen som myndigheterna gör 

vid fråga om förvar i länderna Slovenien, Litauen och såklart Sverige. Dock verkar det finnas 

en viss problematik vid bedömningen av risk för avvikande.
 
Forskarna menar att denna grund 

till förvar kan bedömas på ett relativt subjektivt sätt, baserat på exempelvis utlänningens 

nationalitet. Det är därför viktigt att riskbedömningen är objektiv, öppen och individualiserad. 

Vidare ska varje enskilt fall av förvarstagande motiveras samt ge skäl till varför alternativ till 

förvar inte kan användas.
103

 Forskningen visar att alternativ till förvar inte utnyttjas i de 

studerade länderna. Alternativ till förvar och förvar tillämpas inte i samma utsträckning, utan 

majoriteten av de beslut som fattas är förvarsbeslut. Att använda förvar och alternativ till 

förvar lika mycket är enbart förekommande i Österrike. De alternativ till förvar som används i 

Österrike är rapportering och betecknad bostad som vanligtvis brukar kombineras.
104

 

 

Forskarna anser att det finns bra alternativ till förvar i medlemsstaterna. Alternativ som 

betecknat boende, sponsorprogram och rapportering har bevisat att det finns möjligheter till 

att upptäcka lösningar som inte kräver förvarstagande. Alternativen är dessutom 

funktionellare, billigare och mer överensstämmande med de mänskliga rättigheterna. Enligt 

forskarna av studien måste framtagandet av alternativ till förvar ske i samband med en 

                                                        
102

 Odysseus Academic Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU – Time for 

implementation, s. 87-88. 
103

 Odysseus Academic Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU – Time for 

implementation, s. 67-69. 
104

 Odysseus Academic Network, Alternatives to immigration and asylum detention in the EU – Time for 

implementation, s. 129. 



 35 

rationalisering i medlemsstaternas nationella migrationssystem och som därmed minskar 

förvarstagandet.
105

 

 

6.1 Alternativ till förvar som används i EU 
 

Rapportering (uppsikt) 

 

Alternativet rapportering innebär att personen regelbundet ska rapportera sin närvaro enligt 

överenskomna tider till ansvarig myndighet, vilket är det vanligaste alternativet till förvar i 

alla studerade. Det finns inget unisont tillvägagångssätt eller frekvens för rapportering, utan 

skiljer sig åt i olika länder och olika fall. Även om rapporteringsåtgärden är det vanligaste 

alternativet till förvar, så finns det fortfarande lite forskning och utvärdering om effektiviteten 

och påverkan av detta alternativ. Viss kritik har dock uppstått för att bland annat vara 

kostsamt i fråga om transport, skapa rädsla för att sättas i förvar vid rapporteringstillfälle, 

begränsa personens geografiska möjligheter till exempelvis arbete osv. 

Rapporteringsalternativet är även det billigaste av de i studien nämnda alternativen, speciellt i 

de fall personerna bor i egna bostäder. Studien menar att viktiga faktorer som bör tas i 

beaktning är miljön (om rapportering sker hos en myndighet eller polisstation); frekvensen 

(där daglig rapportering kan sägas utgöra större utmaning än exempelvis månatlig); samt hur 

sanktioner ser ut vid bristande rapportering.
106

  

 

Sponsorskap från en medborgare i landet eller av varaktigt bosatt 

 

Det näst vanligaste alternativet i studien är att sätta en person i förvar hos en sponsor eller 

garant. Generellt måste denna sponsor eller garant vara medborgare eller långvarigt bosatt i 

värdlandet, samt ha en regelbunden adress och kunna visa på att uppehälle kan garanteras. Det 

är även vanligt förekommande att personer som har band till utlänningen väljs som sponsor, 

så som släkting eller vän. Detta alternativ torde vara lättare i länder som redan har många 

invandrare, då det finns fler personer som är lämpliga att vara sponsorer/garanter med band 

till utlänningen. Kritik som riktats till detta alternativ är att det kan vara diskriminerande mot 

utlänningar som har få kopplingar till landet (t.ex. släktingar), samt att det finns en risk för 

utnyttjande av systemet ur en monetär synpunkt i de fall där sponsorn och den sökande ej har 

någon tidigare koppling.
107

  

 

Finansiell garanti 

 

Ett annat alternativ som nämns i studien är möjligheten att deponera ett monetärt belopp som 

förverkas om individen avviker. I praktiken har de flesta förvarstagna individer väldigt 
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begränsade medel och kan därmed endast deponera små belopp. Systemet bör ej vara 

diskriminerande mot personer som ej är välbärgade, varför författarna av studien menar att det 

är av vikt att ett sådant alternativ ska bedömas individuellt och att summan ska vara 

proportionerlig till personens tillgångar.
108

 

 

Betecknad bostad 

 

Ytterligare ett alternativ som nämns är att myndigheterna kan bestämma var personen ska bo, 

vilket kan vara ett boende som drivs av staten, statligt finansierat boende eller ett privat 

boende. Det som karaktäriserar detta alternativ är att individen ej har möjlighet att välja att bo 

på ett annat ställe än det som har blivit tilldelat av myndigheterna. I Storbritannien finns det 

dock möjlighet att ändra adress, men endast efter att ha kontaktat myndigheterna som får ta 

det slutliga beslutet.
109

  

 

Elektronisk märkning 

 

Det mest tvingande alternativet till förvar som finns i de studerade länderna är elektronisk 

märkning, d.v.s. fotboja. Detta alternativ har tidigare mestadels använts inom det kriminella 

området och inte i någon stor utsträckning vad gäller invandringssammanhang. Denna åtgärd 

används för närvarande endast av Storbritannien. Elektronisk märkning har fått utstå kritik för 

den visuella association som kan göras med kriminalitet, vilket kan innebära att länder som 

använder denna åtgärd kan bryta mot dess skyldigheter avseende mänskliga rättigheter. 

Vidare har metoden kritiserats för att kunna ge stigmatiserande effekter och psykologisk 

stress, vilket bland annat kan leda till ett utanförskap i samhället. Författarna till studien 

menar att denna åtgärd, som är att likställa med förvar då det är ett frihetsberövande 

alternativ, med sin stigmatiserande effekt, höga kostnader och psykologiska stress kan anses 

som ett mindre gynnsamt alternativ av förvar.
110
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7. Analys  
 

Utifrån vad som har anförts i ovan kapitel kan en utlänning tas i förvar eller ställas under 

uppsikt under ett antal grunder enligt utlänningslagens regler. Dock finns det åtskilliga 

situationer där gällande rätt anses som oklar och frågor uppkommer som varken lag, 

förarbeten eller praxis kan svara på.  

 

7.1 Möjligheten att ta asylsökande i identitetsförvar 
 
En utlänning kan enligt bestämmelserna i 10 kap. 1 § första stycket p. 1 och 2 UtlL tas i ett 

s.k. identitetsförvar. Grund för identitetsförvar föreligger om utlänningen vid ankomsten till 

Sverige har en oklar identitet eller inte kan göra identiteten som uppgivits sannolik vid 

ansökan om uppehållstillstånd. Bestämmelsen tillämpas även om det inte går att bedöma 

utlänningens rätt att resa in eller vistas i landet ändå. För att kontrollera att UtlL:s 

bestämmelser uppfylls är det enligt förarbetena en förutsättning att ha kännedom om 

identiteten på de personer som har tillåtelse att resa in i landet eller som inväntar beslut 

gällande uppehållstillstånd.
111

 Användningen av identitetsförvar sker vanligen i samband med 

utlänningens ankomst till Sverige och när denne inte kan styrka sin identitet med hjälp av pass 

eller andra identitetshandlingar. Beslut om förvar enligt denna bestämmelse sker endast under 

speciella omständigheter enligt förarbetena, då det inte krävs någon fullständig bevisning.
112

  

Utlänningen eller en närstående kan med egna ord göra den påstådda identiteten sannolik. För 

att identitetsförvar ska kunna tillgripas krävs det att utlänningen aktivt- såväl som medvetet 

försöker försvåra klarläggandet av dennes identitet. 

 

Det kan dock uppstå tolkningsproblem vid användandet av bestämmelsens andra punkt på 

grund av lydelsen ”utlänningens rätt att resa in i eller vistas i Sverige”. Det framkommer inte 

av lagtexten eller förarbetena om asylsökande ska undantas från bestämmelsen. Enligt 

förarbetena ska identitetsförvar inte tillämpas när en asylansökan sannolikt måste beviljas.
113

 

Frågan är om bestämmelsen kan tillämpas när en ansökan om asyl prövas. I och med 

bestämmelserna i 5 kap. 18 § och 12 kap. 8 a § UtlL, har flyktingar och skyddsbehövande 

indirekt rätt att vistas i landet under tiden det sker en prövning av asylansökan. En 

asylsökande med en oklar identitet bör alltså ha en indirekt rätt att vistas i landet under tiden 

ansökan prövas. Det råder därför oklarheter om en asylsökande kan förvarstas enligt 

grunderna i 10 kap. 1 § första stycket p. 2 UtlL. Frågan är om asylsökande ska inkluderas 

enligt lydelsen eftersom personer som väntar på beslut gällande uppehållstillstånd innefattas 

av bestämmelsen. Om en ansökan om asyl sannolikt måste beviljas kan rätten att få vistas i 

Sverige bedömas ändå, trots oklar identitet. Det räcker således inte med att en person enbart 

har ansökt om asyl, utan ansökan måste sannolikt beviljas för att en bedömning ska kunna 

ske. I denna fråga anses det råda en viss oklarhet kring rättsläget.  
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7.2 Under vilka omständigheter utredningsförvar kan användas 
 
Vidare kan en utlänning tas i förvar eller ställas under uppsikt om det är nödvändigt för att 

kunna genomföra en utredning gällande personens rätt att få vistas eller stanna i landet. 

Exempel på en sådan situation som kan föranleda till att bestämmelsen tillämpas är om det 

inte har kunnat hållas ett utredningsförhör under de sex timmar som en utlänning får 

kvarhållas enligt 9 kap. 11 § UtlL. En ytterligare situation är om utlänningen inte samarbetar 

med myndigheten trots ansträngningar från myndigheten att få frågan om rätten till fortsatt 

vistelse i landet klarlagd. Bestämmelsen får inte användas av den anledningen att det skulle 

underlätta för den utredande myndigheten.
114

 Bestämmelsen i 10 kap. 1 § andra stycket p. 1 

UtlL ska endast tillämpas i speciella situationer och med oerhörd restriktivitet, enligt 

förarbetena.
115

 Detta framkommer dock inte genom lagtexten. Det enda krav bestämmelsen 

innehåller är att myndigheten i fråga bedömer att ett förvarstagande är nödvändigt för 

utredningen. Några andra rekvisit eller andra omständigheter krävs vidare inte. Vid 

tillämpningen av identitetsförvar- och verkställighetsförvar krävs det att utlänningen har en 

oklar identitet eller sannolikt kommer avvisas eller utvisas eller att det föreligger en risk för 

avvikande. Att bestämmelsen saknar rekvisit och andra begränsningar resulterar i att 

bestämmelsen erbjuder myndigheterna ofantliga utrymmen för beslutstagande om förvar.   

 

7.3 Rekvisitet risk 
 
Rekvisitet risk aktualiseras vid tillämpningen av bestämmelsen i 10 kap. 1 § andra stycket p. 2 

och 3 UtlL. Ett beslut om tvångsåtgärder enligt grunderna i p. 2 och 3 får endast fattas om det 

annars föreligger en risk avvikande, undanhållande, brottslig verksamhet eller att 

verkställigheten förhindras på andra sätt. Kravet på risk stadgas i tredje stycket i 

bestämmelsen. Vid bedömning av risk ska den beslutande myndigheten beakta bestämmelsen 

i 1 kap. 15 § UtlL. Denna bestämmelse listar upp vilka omständigheter som får ingå i 

riskbedömningen. Rekvisitet risk uppkom genom införandet av återvändandedirektivet. Enligt 

förarbetena tydliggörs regleringen genom rekvisitet risk och omständigheterna i 15 §.
 116

 

Bestämmelsen om risk skall dessutom ligga i linje med RB:s regler, där risken för avvikande 

och undanhållande måste betraktas vara betydlig. Innan uppkomsten av riskrekvisitet krävdes 

det endast att den fanns en anledning att anta att personen kommer hålla sig undan eller 

bedriva brottslig verksamhet i landet för att förvar skulle kunna aktualiseras. Äldre praxis ska 

dock fortsätta att gälla vid bedömningen av risk, trots ändringen av rekvisit.  

 

Att äldre praxis fortfarande ska gälla kan dock skapa problem vid bedömningen av risk, 

speciellt när två vägledande domar säger emot varandra. Domstolen anförde i målet RÅ 1994 

ref. 36 att vid bedömningen om utlänningen kommer hålla sig undan måste det föreligga 

tydliga omständigheter som talar för ett sådant antagande. Dock var bedömningen i målet 

MIG 2008:23 det motsatta. Enligt domstolen krävs det inte några konkreta försök till 
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undanhållande för att en risk ska anses föreligga. Det måste istället göras ”en bedömning av 

utlänningens agerande i vidare bemärkelse”.
117

 Enligt domstolen beaktas uttalanden om att 

inte vilja lämna landet vid riskbedömningen. En av omständigheterna som får beaktas vid 

riskbedömningen enligt 1 kap. 15 § är om en utlänning har, efter det fattats ett avvisnings- 

eller utvisningsbeslut, sagt att denne inte vill lämna landet.  I målet MIG 2014:17 anfördes det 

i förvarsbeslutet att det förelåg en ”ytterst påtaglig risk” på grund av personen uppgett att 

denne inte vill lämna landet. Enligt referent Linder i målet MIG 2008:23 kan inte en sådan 

omständighet innebära att grund för förvar föreligger. Linder menar att utan en avvägning i 

det enskilda fallet skulle resultera i att varenda asylsökande som ska avvisas eller utvisas 

skulle kunna förvarstas. Frågan blir således hur tungt ett sådant uttalande väger vid 

riskbedömningen och om det sker en avvägning i det enskilda fallet. 

 

7.4 Avvägningen mellan förvar och uppsikt  
 
Det enda som framkommer när en utlänning kan ställas under uppsikt är bestämmelsen i 10 

kap. 6 § UtlL. Enligt bestämmelsen kan en utlänning ställas under uppsikt under samma 

förutsättningar som stadgas i 10 kap. 1§ UtlL gällande förvar. På grund av den allmänna 

lydelsen i bestämmelsen är det svårt att veta när grund för uppsikt föreligger eftersom 

bestämmelsen vilar på regleringen gällande förvar. Några vidare kriterier för hur avvägningen 

mellan förvar och uppsikt ska ske finns således inte. Frågan blir då hur avvägningen mellan 

förvar och uppsikt görs samt när uppsikt kan anses vara tillräckligt. Förvar är, som nämnts 

ovan ett flertal gånger, en djupt ingripande åtgärd som endast bör tillgripas när det anses vara 

nödvändigt. Myndigheten ska vid varje beslut som fattas undersöka om uppsikt som är den 

mindre ingripande åtgärden kan anses vara tillräckligt.
118

  Enligt förarbetena är utrymmet att 

använda uppsikt som ett alternativ till utrednings- eller identitetsförvar mycket begränsat, utan 

används främst vid verkställighetsförvar.
119

 Någon närmare förklaring till varför uppsikt inte 

används vid de två förvarsformerna framkommer inte i förarbetena. Bestämmelsen i 1 kap. 8 

§ UtlL uppfyller återvändandedirektivets krav på att myndigheterna ska undersöka om andra 

mindre tvingande åtgärder kan tillämpas, innan ett beslut om förvar kan tas. Bestämmelsen 

stadgar att en utlännings frihet inte ska begränsas mer än nödvändigt i varje enskilt fall och 

ska alltså gå hand i hand med förvars- och uppsiktsbestämmelserna. Det råder dock tvivel om 

bestämmelsen ger uttryck för proportionalitetsprincipen eller behovsprincipen. Oberoende av 

formuleringen i 1 kap. 8 § UtlL så gäller alltid proportionalitetsprincipen utan lagstöd.
120

 

 

Syftet med uppsikt är att det ska fungera som ett alternativ till förvar. Ett beslut om uppsikt 

måste dock kunna tillgodose samma syfte som ett förvarstagande, det vill säga att hindra 

utlänningen från att utöva brottslig verksamhet, avvika, hålla sig undan och förhindra 

verkställigheten på andra möjliga sätt. Ett uppsiktsbeslut ska även enligt förarbetena kunna 

säkerställa att verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan genomföras. 
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Vidare bör ett beslut om uppsikt tas när det bedöms att utlänningen kommer kunna sköta 

den.
121

 De ovan nämnda förutsättningarna kan anses vara kriterier för när uppsikt anses vara 

tillräckligt. 

 

Uppsikt anses alltså vara tillräckligt när det kan bedömas att utlänningen kommer kunna sköta 

uppsikten, samt när beslutet kan förhindra avvikande. Vilket även framkommer i målet MIG 

2007:41. I målet ändrade domstolen beslutet om uppsikt till förvar då det framkom att A hade 

avvikit vid tidigare verkställighetsförsök och misskött uppsikt. Domstolen fann med hänsyn 

till omständigheterna i målet att uppsikt inte var tillräckligt.  

 

I majoriteten av de rättsfall som har studerats har domstolen endast konstaterat att uppsikt inte 

kan anses som tillräckligt utan att ge en motivering till varför. I rättsfallen har grund för 

förvar funnits vid omständigheter där utlänningen har uppgett att denne inte vill åka hem eller 

samarbeta vid verkställigheten
122

, hållit sig undan
123

, uppträtt under felaktig identitet
124

, inte 

kunnat styrka sin identitet
125

, hindrat en verkställighet, uppehållit sig illegalt i landet
126

 och 

avtjänat ett fängelsestraff
127

. Att utlänningen uppger att denne inte vill återvända eller 

samarbeta, uppträder under felaktig identitet och hållit sig undan är omständigheter som 

beaktas vid en riskbedömning enligt 1 kap. 15 § UtlL. 

 

Uppsikt används främst som alternativ till verkställighetsförvar. Bestämmelsen i 15 § 

aktualiseras vid den riskbedömning som sker i samband med tillämpningen av 

bestämmelserna om verkställighetsförvar. Frågan blir om det alltid föreligger en grund för 

förvar när någon av dessa omständigheter förekommer och att uppsikt inte kan bedömas som 

tillräckligt.  I målet MIG 2014:17 hade det fattats beslut om uppsikt efter att person A hade 

varit förvarstagen i två månader och att risken för avvikande ansågs som måttlig då hon hade 

skött kontakterna med Migrationsverket och inte avvikit under den tiden som beslutet om 

förvar fattades till dess att det verkställdes. Frågan blir hur påtaglig risken för avvikande 

måste vara för att ett beslut om uppsikt inte kan anses som tillräckligt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
121

 SOU 2011:17, s. 95. 
122

 MIG 2007:41, MIG 2014:17, MIG 2015:5. 
123

 MIG 2007:41 
124

 MIG 2007:41, MIG 2015:5. 
125

 MIG 2007:41 
126

 UM 3597-14 
127

 MIG 2015:5 



 41 

8.  Slutsats och egna reflektioner 
 

Syftet med uppsatsen var att klargöra när ett beslut om förvar kan anses vara nödvändigt och 

när ett beslut om uppsikt kan vara tillräckligt. För att besvara syftet har grunderna för förvar 

och uppsikt redogjorts och oklarheter som föreligger på rättsområdet har identifierats.  

 

Enligt 1 kap. 8 § UtlL ska en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som anses vara 

nödvändigt. Förvar ska enbart användas när förvarstagandet bedöms vara nödvändigt. Trots 

formulering i 8 § så tas det betydligt fler beslut om förvar än uppsikt. Lagen är otydlig och 

svår tolkad och att ett beslut om förvar inte underställs av en domstolsprövning medför att 

rättssäkerheten för de förvarstagna inte kan anses vara betryggande. Lagen brister vid 

tolkningen om vilka personer som ska omfattas av bestämmelsen gällande identitetsförvar och 

under vilka omständigheter en myndighet bedömer förvar som nödvändigt för utredning. Det 

förekommer även oklarheter vid bedömningen om risk för avvikande. Frågan är således hur 

tungt ett uttalande om att inte vilja återvända hem väger i riskbedömningen. Bristerna 

resulterar i stora utrymmen för skönsmässiga bedömningar av myndigheterna.   

 

Uppsikt ska användas som ett alternativ till förvar, dock menar förarbetena att uppsikt inte 

används vid identitets- och utredningsförvar utan främst vid verkställighetsförvar. Att det tas 

fler beslut om förvar än uppsikt är det ingen fråga om. Majoriteten av besluten om 

tvångsåtgärder som tagits av Migrationsverket och Polismyndigheten är beslut om förvar. Av 

Migrationsverkets respektive Polismyndighetens antal fattade beslut om tvångsåtgärder, 

bestod 82 % av förvarsbeslut hos Migrationsverket och 94 % hos Polismyndigheten. Förvars-

och uppsiktregleringen är ett väldigt komplicerat och svårtolkat område. Det står varken i 

lagtexten eller i förarbetena under vilka omständigheter uppsikt kan anses vara tillräckligt 

eller när förvar kan anses vara nödvändigt. Bestämmelserna om uppsikt vilar på 

förvarsbestämmelserna. Ännu ett problem är att förvar alltid kan säkerställa det eftersträvande 

syftet eftersom en persons rörelsefrihet begränsas avsevärt i samband med förvarstagandet. 

Frågan blir således om det är lättare för myndigheterna att ta en person i förvar då det 

eftersträvande syftet alltid säkerställs med förvarstagandet. Samt om alternativ till förvar hade 

använts i en större utsträckning om det fanns andra alternativ, förutom uppsikt, att välja 

mellan. Bestämmelserna om förvar och uppsikt behöver preciseras.  
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