
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för samhällsvetenskap  
Avdelningen för statsvetenskap 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Förvaltningen och verkligheten 
- Ett implementeringsperspektiv på verkställigheter av utvisningsdomar i brottmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

    C-Uppsats i Statsvetenskap 
Mittuniversitetet Sundsvall 
Höstteriminen 2008 

    Michael Öberg 
    Handledare: Johan Vamstad 
  



 2 

 

 

Abstract 

 

I det föreliggande arbetet undersöks dels huruvida verkställigheten av domstolsbeslut gällande 

utvisning med återreseförbud omgärdas av några implementeringsproblem, dels av vilken 

karaktär dessa är och ur vad de är sprungna. Undersökningen, som är inom ramarna för det 

som brukar kallas policyanalys, sker med utgångspunkt i en teoretisk modell, som tar hänsyn 

till tre olika typer av generella villkor som måste vara uppfyllda för att en lyckad 

implementering av ett överordnat beslut skall kunna sägas vara för handen. Studien bygger på 

en numerär genomgång av alla utvisningsärenden som handlagts hos polismyndigheten i 

Västernorrlands län under en femårsperiod, samt på intervjuer med tillämpare på olika nivåer. 

Syftet med arbetet är att svara på frågorna: finns implementeringsproblem i den studerade 

kontexten? Om så är fallet, vilken karaktär har problemen och vad är det som gör att de 

uppstår? 

 

 

 

Nyckelord: Implementering, Policyanalys, Polisen, Utvisning, Utvisningsdom, Utlänningslag, 

Verkställighet 
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1. Några inledande tankar  
 

    

Svenskarnas förtroende för polis, åklagare och domstolar har regelbundet blivit föremål för 

studier. I en undersökning från 2007 utgår Brottsförebyggande rådet från en måhända allmänt 

välbekant tanke om förtroende, nämligen: ”Om förtroendet för någon länk i rättskedjan är 

svagt riskerar de övriga delarna bli lidande”.1 Undersökningens resultat är, till all lycka, att 

man i Sverige allmänt hyser ett stort mått av förtroende gentemot rättsväsendets olika 

funktioner. Ur vissa perspektiv kan förtroendet till och med sägas vara mycket stort, inte 

minst om man ställer de svenska resultaten mot europeiska mätningar av motsvarande typ2. 

När det nu gäller förtroendetanken som presenteras i sammanhanget, så görs formuleringen 

redan i motiveringen till varför undersökningen är viktig och varför det överhuvud taget finns 

anledning att intressera sig för statistiska figurer just beträffande denna sak. Kort sagt är 

tanken att betrakta som ett av grundmotiven för hela undersökningen. För den teoretiska 

förståelsen av förtroendets betydelse är också en något senare hänvisning till den för 

statsvetare namnkunnige professor Bo Rothstein, minst lika viktig. Rothsteins resonemang om 

den centrala betydelse tillit och förtroende kan ha för ett samhälles välmåga3 är uppenbarligen 

det egentliga fundamentet. Det är också dessa teoretiska föreställningar, i förenklat koncentrat 

artikulerade i citatet ovan, som får illustrera det främsta av också mina motiv till valet av 

problemområde och studieobjekt.  

 

De fenomen som min uppsats tar sig an är, som jag ser det, nämligen av just sådant slag att de 

kan vara av betydelse för allmänhetens förtroende för samhällets rättsfunktioner. Mitt tema är 

frågor om i vilken utsträckning brotts- och utvisningsdömda utländska medborgare verkligen 

blir utvisade, d.v.s. tvingas att lämna landet, i enlighet med de regler som den politiska sfären, 

lagstiftaren, tillhandahåller rättsväsendet med. Den politiska dimensionen av detta är, som jag 

ser det, högaktuell. En allt tydligare etablering av en politisk idésfär med mer eller mindre 

uttalad profilering kring migrationsfrågor pågår i Sverige.4  

                                                 
1 ”Förtroendet för rättsväsendet” – resultat från nationella trygghetsundersökningen, BrÅ-rapport 2007:9, s 6. 
2 Ibid. s. 9. Så många som 45% av de tillfrågade svenskarna anger att de har högt förtroende för rättsväsendet,  
25 % anger varken högt eller lågt  förtroende, medan 15 % uttrycker ett lågt förtroende. 
3 Ibid. s. 8 f. Teorierna om tillit återfinns utförligare bl.a. i ”Rothtstein, B, ”Sociala fällor och tillitens problem”, 
SNS förlag Kristianstad 2004. 
4 I första hand, vill jag påstå,  representeras denna tendens av  Sverigedemokraterna. Se t.ex Sifos 
väljarbarometer från November 2008 (http://www.sifo.se/Public/Reports/Barometer.aspx) där 4,2 % av de 
tillfrågade svarade att de skulle rösta på Sverigedemokraterna, jämfört med 2,9 % vid valet 2006. 
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Min uppfattning är att denna etablering in spe många gånger vinner gehör med populistiskt 

färgad kritik mot den hittillsvarande invandrings- och flyktingpolitiken. Vad avser idégodset 

och retoriken tycker jag också att man kan se vissa paralleller med vissa efemära politiska 

etableringsförsök under 90-talet5. För den som delar min uppfattning om det politiska 

tillståndet för dessa frågor i dagens Sverige, är det kanske inte en främmande tanke att 

förvaltningsmässiga tillkortakommanden när det gäller att tillämpa de befintliga, demokratiskt 

formulerade, bestämmelserna kan tas till intäkt för ytterligare mått av onyanserad och 

populistiskt formulerad kritik, måhända inte bara gentemot den rådande politiken och det 

rådande samhällstillståndet, utan kanske till och med mot det rådande systemet. 

 

Det kan här vara på sin plats att kort poängtera att bestämmelserna om utvisning på grund av 

brott, som i och för sig hämtar sitt sakliga och principiella innehåll långt tillbaka i tiden6, 

faktiskt i senare sammanhang också motiveras utifrån resonemang som ansluter till det som 

jag anfört ovan. I propositionen till förändring av utlänningslagen, proposition 1993/94:159, 

anger regeringen under rubriken allmänna utgångspunkter:  

 

”Det är viktigt med en klar markering från statsmakterna att ett kriminellt beteende inte 

accepteras hos dem som vill bosätta sig i Sverige…[…] En markering av detta slag kan också 

förväntas föra det goda med sig att risken för främlingsfientlighet minskar. Att en utlänning 

missbrukar sin rätt att vara i Sverige, genom att begå brott här, innebär alltid en risk för att den 

irritation som ett sådant beteende framkallar hos allmänheten oförskyllt också drabbar den stora 

majoritet skötsamma utlänningar som finns i Sverige.”7      

 

Den andra motivbilden till valet av studieområde ligger i mer allmänna krav på rättvisa, eller 

jämlikhet i straffeffekt. Jag har under i min yrkesverksamhet som tjänsteman inom 

kriminalpolisen fått en föraning om att de regelstyrda förhållanden som är föremål för denna 

undersökning i det slutliga tillämpningsskedet kan innebära orättvisa i straffeffekt för de 

människor som dömts för brott i svenska domstolar. Detta hänger främst samman med att 

tiden för frihetsberövande (fängelsestraffets längd) kan komma att påverkas om en utvisning 

aktualiseras8. 

                                                 
5 Ny Demokrati erhöll 6,73 %, eller 25 mandat, i riksdagsvalet 1991. Se t.ex. Sveriges officiella statistik ”De 
allmänna valen 1991”, SCB, Örebro, 1992. s. 7 
6 Wikrén, G. och Sandesjö, H. ”Utlänningslagen med kommentarer” Åttonde upplagan, Nordstedts Juridik , 
Stockholm 2006, s. 306. 
7 Prop. 1993/94:159 s. 8. 
8 Brottsbalk (1962:700) 29 kap 5 §, p.4: ”Vid straffmätning skall rätten, utöver brottets straffvärde, i skälig 
omfattning beakta [..] om den tilltalade förorsakas men om han på grund av brottet utvisas ur riket.” 
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Om inte implementeringen av besluten skulle visa sig vara perfekt och fullkomlig  – vilket jag 

redan nu kan avslöja att den inte är -  torde skillnader i faktisk straffeffekt kunna noteras såväl 

vid jämförelse mellan dömda utlänningar (av olika nationalitet, som vistas på olika platser i 

landet och andra möjliga faktorer) som i jämförelse mellan personer med svenskt 

medborgarskap och utländska medborgare. Att hitta och precisera eventuella orättvisor är 

emellertid ingen uppgift som detta arbete tar sig an – åtagandet skulle bli allt för stort. 

Beträffande de eventuella orättvisorna nöjer mig med denna korta diskussion, som naturligtvis 

i första hand syftar till att ange varför och på vilket sätt anslaget är intressant, och varför 

problemet är viktigt. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta arbete behandlar ett mycket litet utsnitt ur svensk lag 

och dess tillämpning. Det motiverar sitt berättigande i två storheter: vikten av att allmänhetens 

förtroende för rättsväsendet upprätthålls och vikten av att eventuell ojämlikhet i straffeffekt 

belyses och, om möjligt, förklaras. 
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2. Problem och Syfte 
 

Arbetets allmänna syfte är att tillhandahålla en sorts exposé av vilka särskilda förhållanden 

som angår ett bestämt skede i en mycket intressant implementeringsprocess. Mer precist är 

det ett litet utsnitt av utlänningsrättens tillämpning som betraktas, på det att eventuella 

problem skall kunna mönstras ut och identifieras. Arbetet syftar vidare till att genom 

statsvetenskaplig implementeringsteori och intervjuer med tillämpare på olika nivåer, erbjuda 

mer detaljerade beskrivningar av vilka olika typer av problem som kan uppstå och varför de 

uppstår. Den genomgående ambitionen i arbetet är sammanfattningsvis att förklara varför 

förvaltningen, såsom den är inrättad för det aktuella studieområdet, ibland misslyckas med att 

genomföra sina uppgifter. 

 

I rent koncentrat är syftet att svara på frågorna: Kan det konstateras att verkställigheter av 

utvisningsbeslut avseende utvisningsdömda brottslingar omgärdas av problem i själva 

implementeringsskedet? Om så är fallet, hur ser problemen ut och vad är deras ursprung? 
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3. Studiens design, material och metoder 
 

Arbetet är upplagt i etapper, och en undersökt etapp skapar förutsättningar för och konstruerar 

frågor inför den kommande. I bästa fall kommer läsaren att uppleva att arbetets form 

påminner om formen hos en detektivroman; det nya bygger på det gamla och man måste bära 

det passerade i minne för att få ut mest möjligt av de slutliga scenerna. För att läsaren nu ändå 

ha en grundläggande struktur att hålla sig efter, vill jag redan här - helt grovt och översiktligt 

– presentera de olika stegen. De mer beskrivande stegen 1-4 ligger inom ramarna för den del 

som har kallats ”Del 1 – en deskriptiv avdelning”, det mer undersökande steg 5 inom ”Del 2 – 

att förstå problemen” och steg 6, till sist, inom ”Del 3 – Resultat och sammanvägda 

iakttagelser” 

 

 

1. Den formella verkligheten skulle kanske passa som benämning i denna inledande del. 

Här presenteras nämligen aktuell lagstiftning och andra politiskt styrda normer, den 

uttalade styrning som jag har uppfattat som central för det studerade implementerings- 

förhållandet. Ett antal avgörande juridiska begrepp och principer kommer att förklaras, 

och några allmänna upplysningar kommer att lämnas om det datasystem ur vilken 

informationen för undersökningen har hämtats. Det är alltså fråga om en mycket 

deskriptiv avdelning med mycket nära anslutning till ren juridik och administration. 

Några grundläggande antaganden av mer teoretisk karaktär om förhållandet mellan 

denna formella verklighet (styrningen) och den mer praktiska (genomförandet) 

presenteras i teoridelen nedan. 

 

2. Numerär genomgång är temat i den följande etappen. Här sker en genomgång och en 

presentation av den sammanlagda mängden handlagda ärenden inom kategorin 

utvisningsärenden vid polismyndigheten i Västernorrlands län, för femårsperioden 

2003-01-01 – 2008-01-01.  Utfallet av handläggningen, rent numerärt, kommer också 

att presenteras. 
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3. Noggrannare problemidentifiering är steget som följer. Avsikten här är för det första 

att konstatera att det verkligen finns en problematik kring implementeringen, alltså 

belägga den misstanke som jag talat om i bl.a. syftesformuleringen och 

problembeskrivningen, ovan.9 Det andra huvudtemat inom denna etapp är en första 

utmönstring av den bild som framkommit i den föregående etappen; av vilken karaktär 

tycks de olika problem som omgärdar verkställigheterna i de studerade fallen vara?  

Intressantast är naturligtvis de oredovisade fallen, men också de redovisade kommer 

att gås igenom i avsikt att finna impulser för kommande etapper. 

 

4. Frågeformulering inför ett kommande intervjuskede avses ske i denna näst sista etapp; 

Med lyftkraft från den tillämpade statsvetenskapliga teorin som presenteras nedan10 

och med ett empiriskt avstamp i fynden från den ”lokala” problemidentifieringen, 

kommer en särskilt frågeguide för ett antal respondentintervjuer konstrueras. Mer om 

formen för hur dessa frågor har lagts upp återfinns i metoddiskussionen, nedan.  

 

5.  – Vilka är problemen och vad beror implementeringssvårigheterna på? klingar de 

stora frågorna i den ansenliga, nästa sista, etappen. Det är här som en återkoppling till 

den ursprungliga frågeställningen görs: om det finns problem, vilka är de och varför 

finns de? Svaret på dessa frågor skall ådagaläggas genom analys av intervjusvaren och 

deras processande i en särskild typ av kategorischeman, där också återkoppling till 

teorin kommer att ske.  

 

6. Sammanvägda iakttagelser. Detta är arbetets slutpunkt där jag med hänvisning till de 

fynd och iakttagelser som jag har gjort i det föregående, kommer att presentera 

arbetets slutliga resultat. 

 

 

 

  

 

                                                 
9 Självfallet har jag i vad man kan kalla ”förstudiefasen” företagit ytliga granskningar som pekar på att det finns 
ett substantiellt probleminnehåll, annars hade ju undersökningen riskerat att stanna i något skede, t.ex. om inga 
utvisningsärenden hade funnits i Västernorrland för den givna tidsperioden, eller om alla ärenden, undantagslöst, 
hade verkställts. 
10 Se avsnitt. 4.2. 
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3.1. Material 

 

Två olika typer av material har använts i studien. I de första delarna utgörs materialet främst 

av statistiska data ur ett särskilt diarium vid Polismyndigheten i Västernorrlands län.11 Senare 

byggs materialet ut då det kompletteras med ett antal intervjuer med tillämpare på olika 

nivåer, representerade av centralt placerade tjänstemän, tjänstemän i Västernorrlands, 

Jämtlands och Gävleborgs län.  

 

3.2. Metod - numerär genomgång och problemidentifiering (Del I) 
 

De första delarna av undersökningen bygger på enkla och rent redovisningsmässiga principer 

och om man nu skulle rubricera detta ur ett metodologiskt perspektiv skulle man kanske kalla 

det en enkel kvantifiering. Genomgången av ärendemängden har skett manuellt, sedan det 

önskade urvalet skrivits ut i form av två listor, en för redovisade ärenden och en för icke-

redovisade. Enskildheter i respektive ärende har kontrollerats i varje fall för sig, och resultaten 

presenteras för överskådlighetens skull i diagramform. Genomgången av materialet har följt 

en metodologisk ordning, där betraktelsen först styrs av den binära frågan: är ärendet 

redovisat12 eller inte.  

 

De redovisade fallen har sedan undersökts, i och för sig enskilt men på ett ganska ytligt plan, 

något som huvudsakligen har syftat till att få veta hur redovisningen har skett, men också för 

kontroll av att inget fall är felregistrerat. Hur många fall som verkligen är verkställda är 

naturligtvis av stort intresse i sammanhanget. 

 

De oredovisade är ju självfallet de som har tilldragit sig mitt särskilda intresse, eftersom det 

här finns en direkt bäring på min problemformulering, antagandet att det förekommer problem 

när byråkrater skall verkställa lagbundna beslut. I dessa fall har jag gjort djupare analyser 

utifrån den enkla frågan: varför är ärendet ännu ej redovisat? Dessa svar presenteras 

naturligtvis också, liksom beskrivningar av de förekommande problemen. 

 

                                                 
11 Au-diarium, se avsintt 6.2. Beträffande sekretessprövning, se fotnot 83. 
12 Om innebörden av begreppet redovisat, se avdelning 6.1-3, nedan. 
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3.3. Metod - intervjufrågor och ”att förstå problemen” (Del II) 
 

Designen av intervjufrågor tar viss hänsyn till den implementeringsteorin13 som presenteras 

närmare under teoriavsnittet. Denna hänsyn består emellertid inte i någonting större än att 

ingen frågeformulering avses styra svaren så att de direkt låter sig inordnas i en eller annan av 

de kategorier som tillhandahålls av den teori som senare används vid analysen. Då teorin, 

vilket framgår nedan, är mycket allmän i sina formuleringar så har jag valt att inte betrakta 

detta som något avgörande problem, varken vad avser kategoriseringen eller den eventuella 

invändningen om att teorin skulle styra över metoden på ett överdrivet vis. Tydligare, och i 

betydligt mer konkret form är det emellertid de uppmätta problemen som har det största 

inflytandet på val av och formulering av frågor. Metodiken som sådan är simpel. Frågeguiden 

har en inledande del som till sin karaktär är öppen och allmän där frågor av typen: ”Hur ser du 

allmänt på din roll som tillämpare av beslut” och liknade frågor ställs. 

 

Frågetypen övergår sedan i att allt mer förutsätta existensen av en problematik, för att till sist 

innehålla generella beskrivningar av problem, begränsat till dem som jag har kunnat iakttaga 

lokalt och empiriskt. Idén om att bygga upp frågefältet från det allmänna mot det specifika, 

kallas ibland tratteknik, (eller funnel-technique) och har ansetts vara ett bra tillvägagångssätt 

för att reducera risken för att ledande frågor blir ställda och för att den intervjuade ansluter sig 

till en specifik hållning som han eller hon senare känner sig bunden till och inte kan frångå, 

även om man så skulle önska.14   Jag anser att metoden är så enkel och tydlig att den inte 

behöver annan underbyggnad än möjligen ett kort motiverande i teorin. En form för att söka 

förädla och anpassa de frågor som man vill ställa har i litteraturen bland annat kallats 

”konceptualisering” 15. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 “The simplified actor-model”,  Lundquist, L. ”Implementation steering – an actor-structure approach” 
Studentlitteratur, Lund  1987 
14 Andersson, Bengt-Erik, ”Som man frågar får man svar” , Nordstedts akademiska förlag 2005, s 144. 
15 Andersson, Bengt-Erik, ”Som man frågar får man svar”, Nordstedts akademiska förlag 2005, s. 52 f. 
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I resonemang kring konceptualiseringar kan man tydligt utläsa vikten av att på förhand 

definiera sina begrepp och att motivera sina frågor utifrån ett bestämt syfte istället för att fråga 

på måfå och hoppas på att få det svar man söker. I en analogi med ett läkarbesök skriver 

Bengt-Erik Andersson:  

 

”…Han [en läkare, min anm.] frågar exempelvis inte en patient som trampat snett och klagar 

över smärta i vristen om han hör illa eller ofta har hosta eller har svårt att hålla urinen eller hur 

magen sköter sig. Han har ingen anledning att räkna med ett samband mellan smärtan i foten och 

patientens tillstånd i de nämnda avseendena”.16 

 

Några ord om valet av just djupintervjuer, eller kvalitativa forskningsintervjuer 17 som de 

ibland kallas, kan väl också vara på sin plats. I litteraturen anges kvalitativa 

forskningsintervjuer lämpa sig särskilt bra när avsikten är att förstå hur människor uppfattar 

och hanterar sin situation och omvärld, och de intervjuade brukar då kallas respondenter. De 

som intervjuas i mitt fall är aktiva byråkrater med expertinsikter och kunskaper inom det 

studerade fältet, befinnande sig på olika nivåer i förvaltningen. Ur den aspekten är de snarast 

att betrakta som informanter, eller rena vittnen till rådande förhållanden. Jag menar emellertid 

att de intervjuade i just denna undersökning, i allra högsta grad, är att betrakta som 

respondenter och därmed, i någon utsträckning,  ”studieobjekt” i sig. I teoridiskussionen 

nedan framgår att jag ansluter mig till en högre föreställning om att tillämparnas förståelse, 

kunskaper, uppfattningar och personliga preferenser kan vara av största betydelse för vilket 

utfall implementeringen till sist får18. Tillämparnas egen syn på världen blir alltså en 

betydelsefull faktor.   

 

Frågorna avses också i konceptualiseringsskedet utformas på så vis att egna eller andra 

tillämpares19 prestationer också kan anges som en förklaring till varför ärenden faller ut som 

de gör. Mot denna bakgrund är det svårt att föreställa sig en bättre metod för vinnande av nya 

kunskaper än den riktade forskningsintervjun, i synnerhet som frågorna designats med 

utgångspunkt i problem som är uppmätta i den vardag som de intervjuade har att hantera.  

 

 

                                                 
16 Ibid. s. 48 ff. 
17 Kvale, S ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, Studentlitteratur, Lund 1997, s.34 ff. 
18 Se avsnittet ”Grundläggande teoretiska perspektiv” nedan 
19 Både horisontellt och vertikalt, alltså både vad avser andra tillämpare på samma nivå, och andra tillämpare på 
en högre eller lägre nivå. 
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De intervjuades sammanvägda syn på tingens tillstånd, problemens ursprung och beskaffenhet 

- kort sagt allt ifrån den egna arbetssituationen till lagstiftningen - torde kunna bereda ett gott 

underlag för svar på de överordnade frågorna om problemens karaktär och ursprung. Såväl 

telefonintervjuer som regelrätta samtalsintervjuer kommer att genomföras, detta främst av rent 

praktiska skäl. Tillvägagångssättet medför att en viss skillnad i den fysiska situationen vid 

intervjutillfällena alltså kommer att råda, men att detta skulle medföra några större 

metodologiska problem, eller vara grund för något ifrågasättande av kvaliteten på den 

inhämtade informationen, har jag svårt att se. Detta särskilt som intervjuerna inleds med en 

öppen och helt okontroversiell del, där de intervjuade medges gott om tid att bekanta sig med 

situationen och intervjuarens sätt att ställa frågor.  

 

Vilken grad av öppenhet de intervjuade medger blir alltså, som jag ser det, snarare en fråga 

om samtalsteknik än om vilken yttre samtalssituation som råder. Vilka intervjuer som skett 

per telefon och vilka som skett i samtalsforum kommer under alla omständigheter att anges. 

 

Samtalen spelas också in, för detaljerad återblick och minne, samtidigt som korta 

stenografiliknande anteckningar avses föras under intervjuerna. Jag är här inriktad på snabb 

dokumentation avsedd att registrera mina intryck av det omedelbara i svaren på de frågor som 

ställts. Detta torde också kunna förenkla koncentreringen20 av materialet – av 

tidsbesparingsskäl således, men jag vill också förutskicka att frågorna till att börja med avses 

vara så genomarbetade, och på en sådan manifest nivå, att tolkningsutrymmet borde bli 

förhållandevis begränsat. Ljudmaterialet kommer att användas också för att ordagrant och 

oförändrat kunna återge citat ur intervjumaterialet. I samband med intervjuerna har sekretess 

för respondenterna utlovats. Trots att ingen av de intervjuade ansåg sig ha något sådant behov 

har jag varit konsekvent i detta hänseende - allt i avsikt att skapa så stort utrymme för 

öppenhet och uppriktighet som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Koncentrering anses vara en förutsättning för analysen, se t.ex. Esaiasson, P m.fl. ”Metodpraktikan”, 
Nordstedts Juridik, Stockholm 2007,  s. 305. 
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I analysskedet är min målsättning till sist att sortera svaren genom indelning i en allmänt 

hållen men därför också heltäckande matris, byggande på en elegant implementeringsteori 

som formulerats av lundaprofessorn Lennart Lundquist21. En sådan sortering bör i 

analyssammanhanget kunna peka mot en eller flera förklarande tendenser. För att kunna 

ådagalägga dessa så strukturerat som möjligt är min tanke att utgå från ett ”teoriimpregnerat” 

kategorischema22. Som jag ser det innebär detta metodologiska tillvägagångssätt i sig också 

en komplett återkoppling till arbetes bärande teoribildning. De grundläggande och teoretiskt 

bärande delarna i kategorischemat presenteras redan här, men under rubriken teori23 kommer 

modellen att förklaras och motiveras mer i detalj. I samband med att intervjuresultaten 

presenteras, i analysskedet, kommer modellen att byggas ut och exemplifieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Översiktligt kategoriseringsschema24 ”The simplified actors model” efter L. Lundquist 

 

 

                                                 
21 Lundquist, L. ”Implementation steering – an actor-structure approach” Studentlitteratur, Lund  1987, s. 43. Se 
teoriavsnittet nedan för en utförligare diskussion om teorin. 
22Esaiasson, P. m.fl. ”Metodpraktikan”, Nordstedts Juridik, Stockholm 2007 s. 307 
23 Se avsnittet 4.2 
24 Jämf. Ibid, sid.  
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4. Teoretiskt ramverk  
 

När man inom statsvetenskapen använder begreppet policyanalys25 får man på ett mycket 

allmänt plan förstå det som det studieområde där forskare, ofta portionsvis, studerar olika 

typer av offentliga processer, som regel kopplade till de politiska förhållanden som initierar 

eller på annat sätt påverkar dem. Inte sällan är syftet att den byråkratiska processen, det 

offentliga utbytet eller den  politiska måluppfyllelsen skall bli bättre.26 Att det finns ett svagt 

inslag av normativitet inom denna studiegenre är viktigt att medvetandegöra, men minst lika 

viktigt är att understryka att det normativa i första hand inte avser politiska eller andra mer 

värdeladdade ställningstaganden, utan snarare en ganska könlös strävan efter förbättringar 

med avseende på förvaltningens rationalitet och effektivitet.  

 

Policyanalys tycks nu vara ett mycket vittomfattande område och någon teoretiskt förädlad 

definition av området är sannolikt oerhört svår att formulera. Innan jag söker mig vidare ur 

dessa svårigheter och närmar mig det mer konkreta, vill jag trots allt återge en mycket vacker 

språklig betraktelse av begreppet. Den kommer från inledningen av  Rune Premfors bok 

”Policyanalys”, där ”policy” först översätts med ”programförklaring, eller en uppsättning 

uttryckligen deklarerade linjer för en verksamhet..” och ”analys” via grekiskan som 

”isärtagande”, vid angripandet av ett problem; 

 

”Detta är ungefär så långt som en språklig betraktelse kan föra oss. Policyanalys är en 

verksamhet där vi i problemlösande syfte studerar offentliga handlingslinjer och program genom 

att sönderdela dem och betrakta delarna och därefter foga samman dem till en ny och 

(förhoppningsvis) bättre helhet.27  

 

Efter att nu ha avstått från att försöka ge läsaren en preciserad begreppsbild beträffande den 

analysinriktningen i stort, finns anledning att uppehålla sig vid en stor och dominerande 

inriktning inom vetenskapsfältet, nämligen implementeringsteori. I stort vilar de moderna 

idéerna inom detta synsätt på tanken att politik och förvaltning inte bör betraktas som 

disparata fenomen.28 

 

                                                 
25 Ibland även förvaltningsanalys eller vanligare, Eng,: “Public policy and adminisration” 
26 Nelson, Barbara J, “Public policy and administration” i  “A new handbook of political science” (red.R. E 
Goodin et al.) Oxford University Press. Oxford 2000, s. 577 ff. 
27 Premfors, R, ”Policyanalys”, Studentlitteratur, Lund 1989, s.10 
28 Sannerstedt, A, ”Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag,  Angered 2001, s. 19 
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Det har ansetts att denna teoretiska uppfattning  manifesterades på ett avgörande sätt 1973, då 

Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky publicerade det klassiska arbetet: ”Implementation 

– How great expectations i Washington are dashed i Oakland…”,29 Det som här 

identifierades var den politiska roll som förvaltningen i praktiken har när olika typer av 

politiska beslut skall implementeras, och, således, utrymmet för olika former av. 

implementeringsproblem. Förenklat uttryckt avses med implementering inom 

statsvetenskapen allt det som angår politiska beslut eller intentioner, så länge dessa är 

sammanknutna med ett intresse för genomförandet och/eller de politiska intentionernas utfall i 

praktiken. Implementering som studieobjekt är lika brett som  mångfacetterat, och har liksom 

så mycket annat inom samhällsvetenskaperna, varit utsatt för många metodologiska och 

teoretiska diskussioner.30 Jag avhåller mig här från att inta några särskilda ståndpunkter i 

frågan, och vill endast svara på den kanske mest naturliga frågan som fäster vid mitt problem 

och denna ytliga och inledande teoretiska presentation, nämligen ligger det något värde i att 

enbart undersöka implementeringsfasen? Mitt svar på den frågan är ja, och jag lutar mig inte 

minst mot Premfors då han uttrycker att policyanalysens roll i genomförandefasen inte bara 

kan bidra till en högre kvalitet på förverkligandet av intentionerna bakom det formella 

beslutet, den kan också syfta till att belysa vilka svårigheter som kan aktualiseras härvidlag31. 

I mitt fall kan båda dessa roller aktualiseras, och min ambition är dessutom att använda 

teorins ramverk för att gå något steg till, att närma mig frågan om vari svårigheterna ligger 

och, till sist, hur och varför de uppstår. Att arbeten som detta är viktiga och varför har 

diskuterats i inledningen. Min hållning sammanfattas i tanken32 att förvaltningen, i sin yttersta 

utsträckning och i sin tillämpande funktion, kan påstås vara av största betydelse för 

demokratins kvalitet och därmed, människors välmåga i ett samhälle. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Pressman, Jeffery L. and Wildavsky, Aaron (1973) Implementation. Berkeley: University of California Press. 
Den fullständiga titeln är “Implementation – How great expectations in Washington are dashed in Oakland or 
why it’s amazing that federal programs work at all, this being a saga of the economic Development 
Administration as told by two sympathetic observers who seek to build morals on a foundation of ruined hopes” 
30 Premfors, Rune  “Policyanalys”, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 122 ff.  
31 Ibid. s. 129. 
32 I mycket inspirerad av Rothtstein, B. Se t.ex.  ”Sociala fällor och tillitens problem”, SNS, Kristianstad 2004 
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4.1. Om att betrakta implementeringsproblem  

 

När jag nu betraktar forskningsproblemet och söker anknyta det till implementeringsteoretiska 

förhållanden vill jag för det första anlägga en del av den teoretiska utgångspunkten i ett 

perspektiv som kan kallas det traditionella,33 eller uppifrån-perspektivet. Det är fråga om ett 

mer eller mindre sterilt ”uppifrån- och nedförhållande” mellan beslutsfattare och tillämpare, 

där den senare utan vidare förväntas genomföra de beslut som formulerats. Max Weber, den 

kanske främste föregångaren till denna vetenskapliga uppfattning, gör exempelvis följande 

kärnfulla konstaterande i ett närmast filosofiskt resonemang om olika auktoritetstyper:  

 

”Den legala auktoriteten är avhängig av att man omfattar följande ömsesidigt relaterade 

föreställningar[…]:…4.  att den som rättar sig efter auktoriteten gör detta  - som det ofta uttrycks 

– endast i sin egenskap av  medlem av organisationen och vad han lyder är endast ”lagen”. Han 

kan vara föreningsmedlem, kommunmedlem, församlingsmedlem eller medborgare i en stat.34  

 

I modernare diskussioner kring detta synsätt finns påpekanden om att perspektivet, även om 

det ibland beskylls för att vara formalistiskt och föråldrat, utan tvekan är realistiskt och 

meningsfullt, i synnerhet då det är fråga om styrning med hög precision.35 Min uppfattning är 

att det studerade implementeringssammanhanget måste anses vara av den typen där 

precisionen, i styrningen och särskilt i förhållande det förväntade resultatet, är mycket hög. 

Implementeringens utfall skall nämligen kunna utläsas direkt genom den enkla frågan: är 

beslutet verkställt eller inte verkställt? Några jämförelser, med syfte att peka på kraften i 

förväntningarna på -  och förverkligandet av -  normuppfyllelsen, kan väl vara en 

kriminalvårdsinrättning som inte verkställer en fängelsedom, eller en kommun som i enskilda 

fall, trots skyldigheten att erbjuda alla kommuninnevånare grundskoleplats, i et eller annat fall 

inte uppfyller denna förväntan. 

 

Den som ansluter sig till ett sådant resonemang kan således konstatera att uppifrån-

perspektivet är väl lämpat för att med tydlighet göra sådana binära konstateranden som ingår i 

detta arbete, t.ex. ja/nej-frågan om huruvida beslutet om utvisning är verkställt eller inte 

verkställt. Förutom perspektivets tillämplighet för implementering av beslut med precis och 

konkret karaktär ligger en poäng i föreställningen om att de formella besluten under alla 

                                                 
33  Sannerstedt, A, ”Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag,  Angered 2001, s. 21. 
34 Weber, M ”Ekonomi och samhälle – förståendesociologins grunder”, Argos, Lund 1983 s.147 ff. 
35 Sannerstedt, A, ”Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag,  Angered 2001, s. 21. 
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omständigheter är av mycket stor vikt för genomförandeprocessen36. Jag vill redan nu 

framhålla att denna idé, som kanske vulgärt kan översättas med en ”tilltro till systemet”, är en 

av de bärande i hela denna framställning. Vill man emellertid gå vidare och försöka vinna 

största möjliga förståelse för eventuella problem i implementeringsprocessen, tror jag inte att 

man skall binda sig uteslutande till detta traditionella perspektiv, även jag nu precis ställt upp 

det som en sorts första utgångspunkt.  

 

Bidragen från det andra stora temat inom implementeringslitteraturen, bland annat kallat 

nedifrån-perspektivet37, vill jag tillmäta en ytterst stor, för att inte säga ännu större, vikt i 

sammanhanget. Perspektivet sammanfaller nämligen med mitt val av ”analysfilter” i 

uppsatsens sista delar, eftersom det utgår från en hållning som tillmäter själva tillämparen stor 

betydelse för utfallet. Lundqvist menar att det är uppenbart att individen upptar en särställning 

i analyserna, och att individernas beteende är en tydlig beståndsdel i den politiska processen.38 

En annan teoretiker, Michael Lipsky, har i sammanhanget myntat begreppet ”Street level 

bureacrats”, (sv: närbyråkrater) i en undersökning syftande till att bland annat närma sig 

byråkratins bidrag till och betydelse för utfallet av den förda politiken. Den ganska 

revolterande huvudtesen i arbetet är att det i själva verket är närbyråkraterna och inte 

politikerna som formar politiken 39 Att samtidigt betona detta perspektivs giltighet torde 

öppna för en bredare förståelse  i det kommande analysskedet. Som en slutpunkt i 

diskussionen om de två synsätten vill jag framhålla ett av Lennart Lundquists allmänna 

konstateranden: “In some cases it can be difficult to draw clear-cut boundaries between the 

individual and the organization”40 Min hållning är att det i det föreliggande fallet inte ens 

behövs några gränslinjer. Synteser mellan perspektiven framhålls också som ett mer modernt 

och alltjämt växande betraktelsesätt för forskningen på området.41 Det är också fullständigt 

klart att det inte är fråga om två konkurrerande teoretiska synsätt. Den konkurrens mellan 

åskådningarna som skulle kunna uppstå är, som Sannersteds också skriver, i första hand 

tänkbar i någon metoddiskussion.42 

 

                                                 
36 Premfors, R, ”Policyanalys”, Studentlitteratur, Lund 1989, s.124. 
37 Sannerstedt, A, ”Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag,  Angered 2001, s. 24 f. 
38 Lundquist, L, ”Implementation steering an actor-structure approach” Studentlitteratur, Lund 1987 s. 42. (min 
övers.) 
39 Lipsky, M, ”Street-level bureaucracy dilemmas of the individual in public services”, Russel Sage Foundation, 
New York 1980. 
40 Ibid. s. 42. 
41 Premfors, R, ”Policyanalys”, Studentlitteratur, Lund 1989, s.124 f. 
42 Sannerstedt, A, “Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag, Angered 2001, s. 25. 



 21 

4.2. ”The simplified actor model” - arbetets teoretiska kontrapunkt  

 

I den mycket metodologiska ”Implementation steering – an actor-structure approach” 

monterar Lennart Lundqvist en, som jag ser det, mycket användbar modell för individ- / 

aktörsplanet i en implementeringsprocess. I modellen (the simplified actor model)gäller att tre 

olika förutsättningar, mycket generella, skall vara uppfyllda för att en tillämpning av ett beslut 

skall lyckas när det ligger inför en byråkrat, (aktör eller tillämpare):43 

 

 Tillämparen skall förstå beslutet. Detta är det första centrala villkoret. Det 

Lundquist också framhåller är att denna förutsättning i sig är ett ställningstagande som 

innebär att varje tillämpare i större eller mindre utsträckning är förmögen att rätt och 

fullständigt förstå det beslut som han eller hon har att verkställa.44 Det implicerar också att 

styrningen för tillämparens vidkommande bör vara så entydig och ”klar” som möjligt. Ju 

mindre utrymme för tolkningsfrihet som medges, desto bättre kan detta villkor anses 

uppfyllt.45 Förståelsebegreppet har alltså potential att spegla allt från opreciserade 

omständigheter, som ren fattningsförmåga hos den enskilde tjänstemannen eller 

utbildningsbehov inom organisationen, till mer detaljerade omständigheter som t.ex. 

tillgänglighet i det språkbruk som styrningen använder sig av.  

 

 Tillämparen skall kunna genomföra beslutet. Om den förra satsen var relativt 

enkel att ringa in, är denna betydligt mer generell; Att betrakta ”kunna” handlar om att se till 

resurser. Både i betydelsen förmåga, som i den enskildes förmåga till självständiga 

ställningstaganden och beslut på vilka en förändring i hans eller hennes vardag kan följa46, 

och i mer materiell bemärkelse. Det materiella kan också i  sig vara de förutsättningar som 

bygger upp den enskildes förmåga till handling eller beslutsfattande. Exempelvis kan det vara 

fråga om tillgång till så prosaiska saker som nödvändig kontorsutrustning, men också till 

ekonomiska medel, tid och fler eller andra personalresurser. Inom begreppet ”kunna” finns 

också en påverkansfaktor som Sannerstedt anger särskilt47, nämligen en omgivning inte 

inverkar direkt menligt på tillämparens ”styresföljning”.  

                                                 
43 Lundquist, L. ”Implementation steering – an actor-structure approach” Studentlitteratur, Lund  1987, s. 43 
44 Ibid.  
45  Sannerstedt, A, ”Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag,  Angered 2001, s. 29 
46 Lundquist, L. ”Implementation steering – an actor-structure approach” Studentlitteratur, Lund  1987, s. 43 
47 Sannerstedt, A, ”Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag,  Angered 2001, s. 29 
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Exempel på detta skulle väl kunna vara en chef som helt uttalat inte tillåter sina anställda att 

genomföra vissa typer av åtgärder, trots att dessa föreskrivs i högre norm. 

 

 Tillämparen skall vilja genomföra beslutet Detta är möjligen den dunklaste och 

mest svårfångade av de tre, eftersom det angår tillämparens inre värld och gränsar mot 

psykologin. Inte desto mindre är det helt rimligt att med Lundquist föreställa sig att ”will […] 

is connected with the actor´s more or less concious and explicit preferences” 48 Kanske kan 

man i allmänhet tänka sig att tillämpare som förstår de beslut de i sitt arbete har att genomföra 

i regel uppfyller sina plikter, förutsatt att  resurser tillhandahålles. Att ändå väga in den fria 

viljan i analysen tycker jag bidrar till känslan av hur heltäckande och hur generellt giltig the 

simplified actor model är. Huvudtemat är naturligtvis tanken att problem kan uppstå om en 

byråkrat föreläggs ett uppdrag som strider mot dennes värderingar eller politiska uppfattning. 

Sannerstedt anger emellertid också några typsammanhang49  som torde kunna påverka viljan, 

bortom de individuella värderingarnas sfärer, t.ex. kan en byråkrats professionella bedömning 

ge vid handen att beslutet i vissa fall är olämpligt, eller så kan förankringen kan ha varit svag i 

tillämparledet i föregående skeden, vilket kan leda till att andra arbetsuppgifter inom 

förvaltningen istället prioriteras. Lundquist finner anledning att diskutera mer precist hur det 

kan komma sig att tillämpare ibland, trots allt, genomför beslut mot sin vilja och stannar bland 

annat vid fenomen som tvång, sanktioner, utbyten, övertalning, och ren auktoritet50. Jag går 

inte in på dessa förhållanden i detalj, men vill ändå, på detta sätt, ha med viljans formbara 

karaktär som en förutsättning i sammanhanget. 

 

Dessa tre förstå – vilja – kunna är sammanfattningsvis inte några faktorer som i allmänhet bör 

betraktas enskilt. Den teoretiska modellen förutsätter att alla kategorier samtidigt är uppfyllda 

för att en implementering skall förverkligas. I mitt fall, när det tvärt om är misslyckanden i 

implementeringen som särskilt betraktas, ser jag dock med glädje på kategoriernas kapacitet 

att helt individuellt bibringa förklaringskraft. Detta motiverar också sammankopplingen 

mellan den teoretiska modellen och det kategoriseringsschema som i sin ursprungliga 

metodologiska form egentligen endast har till funktion att sortera intervjusvar.  

 

                                                 
48 Lundquist, L. ”Implementation steering – an actor-structure approach” Studentlitteratur, Lund  1987, s. 43 
49 Sannerstedt, A, ”Politik som organisation” (red. B. Rothstein), SNS Förlag,  Angered 2001, s. 38 f 
50 Ibid. S. 112 f. 
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Men trots att jag nu i detta teoriskede påpekar möjligheten att se till enskildheterna, vill jag 

samtidigt understryka vikten av att se på de tre kategorierna som inbördes sammanhängande 

och gemensamt påverkbara av olika faktorer. Några exempel kan vara att det sociala systemet 

som den enskilde tillämparen befinner sig i mycket väl kan tänkas påverka vill-delen hos en 

individ, som sedan utövar socialt inflytande på en annan individs förståelse för uppgifterna. 

Informationstillgång kan också vara en variabel med samtidigt inflytande, i vill – och kan-

delen, men kanske framförallt under rubriken för tillämparens förståelse. Det finns således en 

rad saker som kan inverka på alla dessa tre villkor51. Mitt nyttjande av modellen går inte 

emellertid inte djupare än att den endast ytligt beskriver och medger dessa förhållanden. Den 

stora, generella, kategoriseringen är sannolikt mer än tillräcklig för att besvara de allra flesta 

mina frågor. 

4.3. Några grundläggande antaganden och avgränsningar 

 

I sammanhanget kommer ett antal antaganden monteras, även om jag självfallet kan förstå att 

invändningar kan resas mot deras axiomliknande funktion i mitt arbete. För det fösta 

jämställer jag de juridiska reglerna – lagstiftningen – med den politiska viljan, då jag kallar 

dessa politiskt styrda normer. Och visst kan det anses problematiskt att göra en sådan 

generalisering, samtidigt som det är svårt att tänka sig en mer koncentrerad yttring av de 

styrandes sammanvägda vilja än de juridiska formuleringarna. Hade jag valt att studera 

implementeringsproblem i en stat där demokratiska principer och former inte varit lika starka 

och allmänt erkända som i Sverige kunde kanske invändningar av detta slag varit mer värda 

att beakta. 

 

En annan sak som jag vill belysa inför det kommande är förutsättningen att domstolarnas 

tillämpning av lagstiftningen är i linje med de avsikter som framförs genom det juridiska 

normverket. Att detta kan ses som en särskild och betydelsefull del av 

implementeringsprocessen är jag medveten om, men likafullt vilar jag trygg i förvissningen 

om att rättstillämpningen i stort överensstämmer med de fastställda reglerna – inte minst som 

domstolarnas instansordning och all den inre och yttre granskning som rättsväsendet hela 

tiden är utsatt för kan antas bidra till en hög kvalitet på besluten.  

                                                 
51Ibid , s. 48 ff, samt s. 77 ff.  
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Detta tema ansluter för övrigt de eviga, nästan filosofiska, statsvetenskapliga frågorna om 

demokratiteori och maktdelning, något som alltid har sysselsatt och ännu sysselsätter 

rättstaten.  

 

Vad vidare angår mitt val att endast betrakta ett litet utsnitt i en stor process kan sägas att 

implementeringsforskning och policyanalys nu en gång är av den karaktären att det holistiska 

perspektivet som tycks vara den ursprungliga ambitionen, 52 av olika skäl inte tycks tillämpas 

i forskningen med någon större frekvens.  Främst ligger kanske förklaringen till detta i den 

begränsade hanterbarhet som det enorma antalet möjliga variabler och dimensioner i en 

enskild politisk process kan erbjuda. När betraktandet av processen i mitt fall nu tillåts utgå 

från generella normer, är det just en sådan begränsning som sker. Jag anser dock att 

reducerande och, möjligen, förenklande, av processetapper inte på något sätt står i vägen för 

att värdefulla slutsatser kan dras över smärre men mer preciserade områden på 

policyanalysens väldiga kartblad. 

 

Ett fjärde påpekande från min sida är att det är med generella ramar som denna undersökning 

har gjorts. Små avvikelser för lagbundenheten i det undersökta materialets individuella 

ärendeprocesser har jag helt enkelt valt att rationalisera bort. För det första skulle regelverket 

kring alla eventuella detaljavvikelser av detta slag, exempelvis nya asylansökningar under 

utvisningsprocessen, överklaganden, ändrade familjeförhållanden, ta oceaner av tid i anspråk 

att redogöra för. För det andra har dessa skeenden inte så mycket att göra med det 

överordnade, gällande, beslutet om utvisning på grund av brott. Det är endast den högsta 

möjliga instansen, nämligen regeringen, som kan bevilja nåd och därmed upphäva allmän 

domstols beslut om utvisning53. Detta medför att de studerade fallen är av en bestående och 

solid karaktär, vilket också är en avgränsningsmässig fördel. Administrativa subtiliteter och 

processuella detaljer som löper i olika riktningar tillmäter jag således ett mycket begränsat 

värde i denna undersökning, såvida de inte inverkar på det ursprungliga beslutet. 

 

 

                                                 
52 Nelson, Barbara J, “A new handbook of political science” (red.R. E Goodin et al.) Oxford University Press. 
Oxford 2000, s. 577 ff. 
53 Utl 8:14 § samt Wikrén, G m.fl. . ”Utlänningslagen med kommentarer” 8:e upplagan , Nordstedts juridik, 
Stockholm 2006, s. 417 f 
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Del I – En deskriptiv avdelning 
 

 

Det är självfallet ingen enkel sak att i detalj måla upp den juridiska fond som studien faller 

tillbaka på, inte minst då det enskilda fallet alltid uppvisar variationer. En aning hårdraget kan 

man säga att det knappt tycks finns något fall som i praktiken, till absolut alla delar, vill 

stämma överens med de juridiska formuleringarna. Det finns dock naturligtvis ett generellt 

mönster, en rad grundprinciper, som styr beteendet för administrationen. De absolut viktigaste 

av dessa principer är de som uttrycks i den rena lagstiftningen. Som framgått ovan är det 

nästan uteslutande dessa normer jag har valt att betrakta, som koncentrat av uttryck för den 

politiska viljan. I detta avsnitt avser jag måla upp huvuddragen för de mest centrala av de 

styrande principerna.. Läsaren bör bära i minne att – vilket också är vanligt inom juridiken - 

en rad undantag och variationer kan aktualiseras.  Presentationen i detta avsnitt har emellertid 

inga andra anspråk än att utgöra en generell, förståelseskapande, fond för en statsvetenskaplig 

granskning. Den varken vill eller kan utgöra en utgångspunkt för diskussioner kring juridiska 

spetsfundigheter och rättslig ekvilibristik.  
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5. Utlänningslagen och förvaltningen 
 

Utlänningslagstiftningen, det regelverk som enkelt uttryckt reglerar människors möjligheter 

att resa ut och in och vistas i Sverige, är ett område som ständigt tycks vara i förändring. Från 

1914 och fram till idag har lagstiftningen på området genomgått grundliga förändringar inte 

mindre än sju gånger.54 Den senaste ändringen skedde 2006, och det var då fråga om en 

ganska omfattande revision av bestämmelserna. Det är kanske inte helt orimligt att tänka sig 

att en av orsakerna till denna frekventa förändring i regelverket ligger i rättsområdets karaktär 

som det framträder i det politiska perspektivet. Frågor rörande migration, asylrätt, 

medborgarskap tycks ha en ständig aktualitet och en tyngd i debatten. Detta kan säkert hänga 

samman med att diskussionen kring dessa frågor utgår inte bara från skeenden på det 

nationella planet. Internationella politiska förhållanden, geopolitiska förändringar och andra 

stora händelser i världen, allt från krig och katastrofer till allianser och fördrag (exempelvis 

Sveriges anslutning till EU 1995) inverkar högst sannolikt på den svenska politiska agendan.  

 

Den nu gällande utlänningslagen trädde i kraft 31 mars 2006 och ingår i Svensk 

Författningssamling som SFS 2005:715. Många av förändringarna har sin grund i EG-

direktiv, bland annat beträffande rätten för EES-medborgare att fritt röra sig och uppehålla sig 

i Sverige. Den minnesgode kommer säkert också ihåg debatten om huruvida de gamla 

formerna för prövning och beslut i utlänningsfrågor i utlänningsnämnden, skulle ersättas med 

ett domstolsförfarande.55 Så skedde till slut och vissa Länsrätter, (i dessa sammanhang kallade 

Migrationsdomstolar) är idag de första instanser som har att pröva sådana frågor som förr 

handlades av nämnden, exempelvis att pröva en ansökan om asyl som till att börja med 

avslagits av Migrationsverket. Det är nu ytterst viktigt att i detta sammanhang skilja på dessa 

administrativa former för prövning av rätten att vistas i landet, efter ansökan i vederbörlig 

ordning, (inte minst asylansökningar) och de mer straffprocessuella former för utvisning som 

kan bli aktuella när en utlänning begår ett brott med ett särskilt straffvärde. I de senare fallen 

fattas besluten om utvisning av de allmänna domstolar som också handlägger och dömer i 

själva brottmålet.56 Om inte annat anges är det endast de senare formerna för utvisning som 

jag redogör för här.  

 

                                                 
54 År 1927, 1937, 1945, 1954, 1980, 1989, 2006. Se Wikrén, G. och Sandesjö, H. ”Utlänningslagen med 
kommentarer” Åttonde upplagan, Nordstedts Juridik , Stockholm 2006, s. 13 ff.  
55 Se t.ex. Jusektidningen 2002, nr. 4 - 6, åtkomliga genom: http://www.jusektidningen.net/Arkivet/2002/4, 5, 6, 
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5.1. Avvisning och Utvisning 
 

För förståelsen av det kommande vill jag redan här poängtera en viktig skillnad mellan två 

begrepp, nämligen utvisning och avvisning. Avvisning betecknar i utlänningsrättsliga 

sammanhang de fall där avlägsnandet beslutas av en administrativ myndighet57 i första instans 

inom tre månader efter att den första ansökan om uppehållstillstånd gjorts efter utlänningens 

ankomst till Sverige. (För tydlighetens skall kan nämnas att det kan röra sig om många typer 

av ansökningar; ansökan om uppehållstillstånd såsom varande flykting – s.k. asylansökan, 

ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd för studier eller arbete eller ansökan om 

uppehållstillstånd på grund av ingånget äktenskap med en svensk medborgare).  

 

Termen utvisning betecknar, logiskt nog, först och främst de fall då beslutet fattas av en 

administrativ myndighet när mer än tre månader har gått från tidpunkten för ansökan. För det 

andra betecknar termen utvisning de beslut som domstolarna kan fatta i samband med dom i 

brottmål. Det är denna förståelse för begreppet som är utgångspunkten här och de parallella 

processerna och reglerna, de som jag hänför till den mer administrativa arenan, kommer inte 

beskrivas i någon vidare omfattning.   

5.2. Utlänningsbegreppet - Medborgarskapsbegreppet 
 

En annan sak som är viktig för förståelsen av såväl bestämmelserna som tillämpningen av 

dem är att veta vad begreppet ”utlänning” i juridisk mening egentligen betecknar. Enligt 

doktrinen är utlänning den som inte är svensk medborgare58. Utlänningsbegreppet omfattar 

således såväl norrmän och andra nordiska medborgare som EU- och EES-medborgare, liksom 

medborgare från alla andra stater på jorden, samt statslösa. Medborgarskapsbegreppet skulle 

kunna ge upphov till en helt egen liten uppsats, men man kan för enkelhetens skull konstatera 

att endast svenska medborgare åtnjuter fullständiga politiska och sociala rättigheter i Sverige, 

och en absolut och ovillkorlig rätt att vistas i landet tillkommer den som innehar svenskt 

medborgarskap. Dessa omständigheter gäller oavsett om medborgarskapet erhållits i samband 

med födseln eller förvärvats senare i livet. Att erhålla Svenskt medborgarskap genom 

ansökan, så kallad naturalisation, förutsätter i normalfallet att identiteten är styrkt, att den 

                                                                                                                                                         
56 Utlänningslag, SFS 2005:716, 8 kap. 9 §. 
57 Normalt sett Migrationsverket, men också Polismyndigheten kan vara första instans. Se UtlL 8:4 § 
58 Wikrén, G. och Sandesjö, H. ”Utlänningslagen med kommentarer” Åttonde upplagan, Nordstedts Juridik , 
Stockholm 2006, s. 45. 
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sökande har fyllt 18 år, har permanent uppehållstillstånd i landet, har varit bosatt här under 

2,4 eller 5 år59 och, slutligen, förväntas ha ett hederligt levnadssätt60. Särskilda regler gäller 

vid adoption, för barn och ungdomar under 18 år och barn som föds i Sverige av utländska 

föräldrar. Bestämmelserna återfinns i lagen om svenskt medborgarskap61 från 2001. Till 

skillnad från personer som är utlänningar kan en svensk medborgare aldrig utvisas. 

5.3. När för domstolen besluta om utvisning? UtlL 8:8 § 

 

Omedelbar aktualitet för det studerade området har naturligtvis ”huvudparagrafen” 

Utlänningslagens 8:8 §, där det anges under vilka förhållanden en dom kan följas av den 

särskilda rättsverkan62 som en utvisning av denna typ juridiskt sett är att betrakta som; 

 

”En utlänning får utvisas ur Sverige, om han eller hon dömts för ett brott som kan leda till 

fängelse. En utlänning får också utvisas om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller 

skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till annan påföljd. En utlänning får dock 

utvisas endast om han dömts till svårare påföljd än böter och: 

1.om gärningen är av sådant slag att övriga omständigheter är sådana att det kan antas att 

han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller 

2.om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för 

enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar.”63 

 

Alla de fall som studerats i denna undersökning är alltså av den här karaktären. I samtliga 

enskilda fall har en eller flera64 allmänna domstolar funnits att lagens krav för att utvisning 

skall aktualiseras är uppfyllda. Förenklat är det alltså fråga brott som har ett större straffvärde 

än böter och någon av de två följande är uppfyllda: 

 

 

 

 

 

                                                 
59 2 år för norska, danska, isländska och finländska medborgare, 4 år för utlänningar som är flyktingar, 5 år för 
övriga utlänningar. 
60 Lag om Svenskt medborgarskap, SFS 2001:82, 11 §. 
61 Lag om Svenskt medborgarskap, SFS 2001:82 
62 Särskild rättsverkan betecknar i juridiken en rättsverkan för brott som inte är att betrakta som påföljd (böter, 
fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård). Melin, S, ”Juridikens begrepp” 
Iustus förlag, Uppsala 2007, s.367. 
63 Utlänningslag, SFS 2005:716, 8 kap. 8 §. 
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1. goda grunder för domstolen att anta att personen kommer att fortsätta begå brott i landet. I 

propositionen till bestämmelsen har man angivit att utvisning normalt inte skall tillgripas vid 

mindre allvarlig upprepad brottslighet, och vara helt utesluten vid bagatellartade brott, såsom 

snatterier. Syftet är alltså att kunna förordna om utvisning vid upprepad och systematisk, 

något grövre, brottslighet.65  

 

2. brottet har inneburit särskild skada, fara eller kränkning. Tanken här är att utvisning skall 

kunna ske, oberoende av återfallsrisken, i fall av särskilt allvarlig brottslighet såsom vålds- 

och sexualbrott, narkotikabrott och anan svårare brottslighet66. Som en allmän riktlinje gäller 

att brottet bör ha ett straffvärde om fängelse i minst ett år för att utvisning skall få ske 

oberoende av återfallsrisk. En omständighet som skall tillmätas särskilt stor betydelse i detta 

andra sammanhang är om brottet har innefattat svårare integritetskränkningar mot skyddslösa 

personer, t.ex. barn.67  

 

I propositionen till den senaste förändringen av paragrafen, då den också fick sin nuvarande 

lydelse, angav den dåvarande regeringen Bildt bland annat att:  

 

”För att bekämpa brottsligheten och - inte minst – för att skapa trovärdighet åt en på 

humanitetens grund vilande invandringspolitik är det viktigt att på alla plan vidta åtgärder för att 

förhindra att personer som inte iakttar grundläggande normer i det svenska samhället inrättar sig 

för ett liv här. Det är viktigt med en klar markering från statsmakterna att ett kriminellt beteende 

inte accepteras hos dem som vill bosätta sig i Sverige.”68  

 

Dessa formuleringar tjänar väl som allmän illustration till de mer allmänna motiven bakom 

utvisningsinstitutet som sådant. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
64 Om domslutet har överklagats, vilket ofta sker. 
65 Wikrén, G. och Sandesjö, H. ”Utlänningslagen med kommentarer” Åttonde upplagan, Nordstedts Juridik , 
Stockholm 2006, s. 309. 
66 Ibid. s. 310 
67 Ibid. s. 311 
68 Prop. 1993/94:159, s. 9. 
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5.4. Utvisning och strafftid - UtlL 8:9 § och BrB 29:5 § p. 5  

 

I utlänningslagens 8:9 § anges enkelt att den domstol som handlägger själva brottmålet också, 

i förekommande fall, har att besluta om utvisning. I kommentarer till denna paragraf  påpekas 

emellertid också ett förhållande som tidigare reglerats i utlänningslagen, men som nu återfinns 

i brottsbalken, närmare bestämt brottsbalken 29 kap 5 § 4 p. I det aktuella kapitlet, som har 

rubriken ”Om straffmätning och påföljdseftergift”, ingår förutom de måhända välbekanta 

bestämmelserna om försvårande och förmildrande omständigheter, också regler om vad 

ytterligare som domstolen har att väga in i bedömningen av straffvärdet. 

 

 ”5 § Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta…[…] 

 

 4. om den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet utvisas ur riket…[…] 

  … Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om särskilda skäl påkallar 

 det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.” 

 

Av doktrinen framgår att formuleringen om men varit föremål för åtskillig diskussion, just 

kopplat till några av de problem som denna uppsats angriper; att utlänningar i fall då 

utvisningsbeslutet inte har kunnat verkställas kommit lindrigare undan i straffhänseende, 

eftersom domstolen tagit hänsyn till utvisningen då brottspåföljden bestämdes. Det har också 

framhållits att en sådan ordning leder till orättvisa mellan olika tilltalade som döms för 

likvärdiga brott. Mot bakgrund av detta har man bland annat föreslagit att beaktandet av 

eventuella men skulle utgå69. Denna position har emellertid kritiserats kraftigt, och ingen 

ändring har skett. Domstolarna har alltså i dagsläget att ta hänsyn till utvisning som en 

eventuellt strafftidsreducerande fenomen vid straffmätningen.  

 

För att reducera de olägenheter som detta medför har man emellertid infört en bestämmelse 

som stipulerar att domstolen skall inhämta yttrande från Migrationsverket om det kan antas att 

det finns hinder mot verkställighet av utvisningsbeslutet.70 Vad som kan utgöra 

verkställighetshinder diskuteras nedan. 

 

 

                                                 
69 Se. T.ex. Utvisningsutredningens förslag, Ku 1992:08, SOU 1993:54, prop. 1993/94:159 
70 Utlännigsförordningen, SFS 2006:97,  7 kap. 10 §  
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5.5. När får beslut om utvisning inte fattas ?  

5.5.1. Verkställighetshinder och personliga förhållanden (8:17 § och 12 
kap UtlL ) 

 

Enligt 8:17 § Utlänningslagen gäller: 

 

”När en fråga om avvisning eller utvisning prövas skall hänsyn tas till om utlänningen på grund 

av bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda 

hinder mot att beslutet verkställs”. 

 

Det aktuella lagrummet reglerar förhållanden då beslut om avvisning och utvisning absolut 

inte får fattas. Regeln gäller naturligtvis också för domstolarna och för de eventuella beslut 

som kan fattas i samband med rättegång i brottmål. Det kapitel som man här hänvisar till, 

utlänningslagens kapitel 12, innehåller en avdelning där de omständigheter som är att betrakta 

som verkställighetshinder anges. Till exempel föreligger verkställighetshinder, och det anges 

här uttryckligen att utvisning av en utlänning aldrig får verkställas till ett land där den dömde 

riskera förföljelse, tortyr eller dödsstraff71. Andra hinder kan vara att det finns medicinska 

skäl eller om mottagarländerna kan antas inte vara villiga att ta emot de dömda. Om det vid 

denna prövning visar sig att utvisningsbeslutet inte torde gå att verkställa bör beslut om 

utvisning inte meddelas.72 Domstolens uppgift i de fall som här aktualiseras är alltså att söka 

göra en bedömning om en utvisning skulle kunna verkställas i samband med att den dömde 

friges från fängelsestraffet. Att detta är en grannlaga uppgift torde vara uppenbart. För det 

första måste domstolen söka skåda in i framtida förhållanden, såväl politiska som personliga, i 

synnerhet då ett längre fängelsestraff skall ådömas. Andra svårigheter torde ligga i domstolens 

begränsade tillgång till opartisk, rättvisande och aktuell information beträffande individerna i 

de enskilda fallen.  

 

Mer i detalj kommer verkställighetshinder i kombination med att brott har begåtts att 

diskuteras i samband med det följande avsnittet. 

 

                                                 
71 Utlänningslag, 12 kap. 1 §. Wikrén, G. och Sandesjö, H. ”Utlänningslagen med kommentarer” Åttonde 
upplagan, Nordstedts Juridik , Stockholm 2006, s. 395.  
72 Ibid. s. 328 f. 
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5.5.2. Anknytning till samhället  - (Utlänningslagen 8:11 § och 8:12 §)  

 

Om 12 kapitlet tillsammans med 8:17 § allmänt reglerar när beslut om avvisning och 

utvisning principiellt inte får fattas, är 8:11 och 8:12 bestämmelser som tar sikte på vilka 

överväganden domstolen har att göra i fallen där utvisning kan komma i fråga.  

Bestämmelserna presenteras i sin helhet nedan och då de är förhållandevis tydliga i sin 

innebörd kommer den att åtföljas av endast ett fåtal förklarande kommentarer. Kort kan sägas 

något om begreppet ”uppehållstillstånd” som ju är centralt och återkommande här. Ett 

uppehållstillstånd innebär helt allmänt ett permanent eller tidsbegränsat tillstånd för en 

utländsk medborgare att resa in och vistas i Sverige.  

 

”11 § När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 8 §, skall den ta hänsyn till 
utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen skall särskilt beakta 

 1. utlänningens levnadsomständigheter, 

 2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, 

 barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har 

 varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas, 

 3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och 

 4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige. 

En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i Sverige får utvisas endast om han eller hon 
har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig faraför allmän ordning och 
säkerhet att låta utlänningen stanna här. Utvisning får också ske om utlänningen i Sverige eller 
utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning 
att anta att han eller hon skulle fortsätta sådan verksamhet här. 

En utlänning som har en flyktingförklaring skall anses som flykting med behov av fristad i Sverige, 
om det inte är uppenbart att han eller hon inte längre är flykting med ett sådant behov.“73 

 

Domstolen måste alltså ta hänsyn till och väga in en rad förhållanden som hänger samman 

med utlänningens sociala förhållanden och anknytning till Sverige. Barnets rätt till kontakt 

sina föräldrar och andra skyddsvärda intressen kommer här till uttryck. Det kan kort anmärkas 

att också den som är flykting och har ett behov av fristad i Sverige i vissa fall  kan utvisas. 

Som sagts tidigare kan utvisning aldrig ske till länder där den dömde riskerar dödsstraff, tortyr 

och liknande kränkande och omänsklig behandling. Men i motsats till det som anges i det 12 

kapitlets andra paragraf  anges, nämligen att verkställighet normalt inte får ske till länder där 

utlänningen riskerar att utsättas för någon typ av politisk förföljelse, kan utvisning beslutas 
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trots allt, förutsatt att ”… det inte är möjligt att verkställa utlänningen till något annat land  

och utlänningen genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med 

allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna i Sverige. Detta 

gäller dock inte om den förföljelse som hotar i det andra landet innebär fara för utlänningens 

liv eller annars är av särskilt svår art.” 74 Förutom synnerligen grova brott75 kan också brott 

mot rikets säkerhet, t.ex. spioneri, bedömas vara grund för utvisning i dessa mycket speciella 

fall.  

 

I den följande paragrafen regleras bland annat vad domstolen har att beakta om utlänningen 

tidigare har haft ett uppehållstillstånd. Tidsgränserna är olika för olika medborgarskap, men 

en utlänning som kommit till Sverige innan 15 års ålder och vistats här sedan 5 år tillbaka får 

aldrig utvisas. 

 

”12 § En utlänning får utvisas enligt 8 § endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade 

vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes eller om han 

eller hon då varit bosatt i Sverige sedan minst fem år. Detsamma gäller för en medborgare i ett annat 

nordiskt land som hade varit bosatt här sedan minst två år när åtalet väcktes och för en utlänning som 

har permanent uppehållsrätt i Sverige. 

 

Vad som sägs i 7 a §76 andra stycket gäller även vid utvisning enligt 8 §. 

 

En utlänning får inte utvisas, om utlänningen kom till Sverige innan han eller hon fyllt 15 år och 

vistats här sedan minst fem år när åtal väcktes.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
73 Utlänningslag (SFS 2006:97) 8 kap. 11 § 
74 Ibid 12 kap. 2 §. 
75 I praxis har man ansett att ”synnerligen grovt brott” normalt är brott som följts av mångåriga fängelsestraff. I 
fall av grovt narkotikabrott, grov misshandel, och grovt rån har utvisningsfrågor i denna kontext aktualiserats. Se 
Wikrén G. och Sandesjö, H. ”Utlänningslagen med kommentarer” Åttonde upplagan, Nordstedts Juridik , 
Stockholm 2006, s. 399 
76 Utl.L 8 kap 7 a § gäller avvisning och utvisning av EES-medborgare. 
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5.6. Några avslutande begrepp 

 

Till gagn för förståelsen, både av det styrande regelverkets detaljer och av intervjusvaren, vill 

jag här kort redovisa betydelsen av några centrala begrepp inom utlänningslagstiftningen i 

stort, inte sällan aktualiserade i verkställighetsprocessen av de här studerade besluten. 

 

Återreseförbud  behandlas bland annat i UtlL 8:13 §. Det stipuleras att en domstols dom om 

utvisning på grund av brott skall innehålla ett förbud för utlänningen att återvända till Sverige, 

under viss tid, varvid precis dag för när återreseförbudet upphör skall anges, eller utan 

tidsbegränsning, så kallat permanent återreseförbud. 

 

Verkställande myndighet. Bestämmelser som vilken myndighet som skall genomföra olika 

typer av avvisnings- och utvisningsbeslut i praktiken återfinns i UtlL 12 kap14 § När det 

gäller domstols dom om utvisning  är det alltid polisens uppgift att verkställa beslutet. 

 

När ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas. I UtlL 12 kap15 § stipuleras att 

verkställighet, bland annat av domstolarnas beslut om utvisning, skall ske snarast möjligt. 

 

Förvar är en tvångsåtgärd som innebär att en utlänning, jämlikt utlänningslagens 10 kapitel, 

under vissa omständigheter kan hållas frihetsberövad. I den studerade kontexten är det 

vanligaste fallet att utlänningen i fråga har avtjänat sitt fängelsestraff, men har vägrat 

medverka till hemresa och/eller det har varit svårt att fastställa utlänningens identitet. Om det 

med hänsyn till den utvisningsdömde utlänningens personliga förhållanden eller övriga 

omständigheter kan antas att  vederbörande kommer att hålla sig undan eller fortsätta bedriva 

brottslig verksamhet i Sverige, är förutsättningarna för förvar uppfyllda och den praktiska 

följden blir i regel att utlänningen blir kvar på den institution där han avtjänat sitt 

fängelsestraff. Beslutet fattas i regel av högre polischefer, och den enskilde handläggaren av 

ärendet är föredragande. En förvarstagen person har, främst med hänvisning till 

frihetsberövandet,  rätt att få en advokat utsedd. Förvarstiden får inte vara längre än två 

månader, varefter ett nytt beslut måste fattas. Detta sker i regel i en förhandling där den 

förvarstagne och hans ombud också har rätt att yttra sig. Det finns i lag ingen maximal tid 

reglerad för hur länge ett förvar kan fortgå, men i praktiken finns begränsningar.  
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Ett exempel på en begränsning av ett mycket långt förvar erbjuder regeringsrättens dom i ett 

mål77 från 2003 där en person dömts för grovt rån till fängelse i fem år samt till utvisning. När 

målet prövades hade personen i fråga suttit  i förvar i två och ett halv år, och under 

förvarstiden hade han lämnat flera olika identiteter och därmed själv försvårat 

verkställigheten. Regeringsrätten fann att den långa tiden, oaktat att personen själv försvårat 

handläggningen, inte stod i rimlig proportion till intresset att underlätta verkställigheten av 

utvisningsbeslutet. Man kan notera att personen i fråga då suttit kvar i fängelse ytterligare en 

hälft av sitt ursprungliga straff.    

 

Uppsikt är också det en form av tvångsmedel, men en lindrigare form och skall därför alltid 

prövas som ett första alternativ. Under betraktande av samma personliga förhållanden som 

gäller för beslut om uppsikt, kan myndigheterna istället fatta beslut om uppsikt. Detta innebär 

att utlänningen istället för att frihetsberövas är skyldig att på vissa tider inställa sig hos 

polismyndigheten på den ort han eller hon finns. På så vis kommer utlänningen alltså att 

regelmässigt stå i förbindelse den verkställande myndigheten. Beslut om uppsikt skall 

omprövas efter 6 månader78. 

   

5.7. Sammanfattning 
 

För att mycket förenklat sammanfatta normbilden är det alltså endast under vissa, i lag särskilt 

formulerade, omständigheter som personer som inte är svenska medborgare döms till 

utvisning i samband med brott. Administrationens – polismyndighetens - uppgift är i dessa 

fall att helt enkelt förverkliga en hemtransport av den dömde så snart som möjligt efter att han 

har avtjänat sitt fängelsestraff, om sådant har utdömts. Om den dömde vägrar medverka kan 

han tas i förvar eller ställas under uppsikt. I praktiken kommer ärendet in till 

polismyndigheten genom någon form av underrättelse om att en utlänning dömts till utvisning 

och finns placerad, frihetsberövad, någonstans i länet, som regel på en anstalt. Det kan 

emellertid också ofta vara fråga om någon typ av placering inom slutenvård, t.ex. inom 

rättspsykiatrin. När ärendena når polismyndigheten diarieförs de i ett särskilt diarium, varefter 

kommer att ingå som en del ingår i den stora massan av ärenden som kriminalavdelningens 

särskilda rotel för utlänningsrätt, gränspolisen, har att handlägga.  

                                                 
77 Regeringsrättens Mål nr. 862-2003 Beslut 2003-05-16 
78 Utlänningslag (SFS 2006:97) 10 kap. 6-7 § 



 36 

6. DEN NUMERÄRA GENOMGÅNGEN - BAKGRUND 
  

De ärenden som här studeras och som administrationen, i detta fall gränspolisen vid 

polismyndigheten i Västernorrlands län, har att handlägga kan sammanfattningsvis sägas vara 

karaktäriserade av79: 

 

1. att utvisningsbesluten fattats i allmän domstol och vunnit laga kraft80, 

2. att besluten grundar sig i Utlänningslagen 8:8 § (utvisning på grund av brott)  

3. att det finns en tydligt angiven tidsram för när frigivande från den frihetsberövande 

påföljden kommer att aktualiseras. Det är i regel tiden för villkorlig frigivning som är 

den aktuella. 

4. att det oftast finns information om huruvida den dömdes medborgarskap och identitet 

har kunnat fastställas och, i så fall, hur detta har skett (pass, andra identitetshandlingar, 

språktest) 

5. att det ibland, rent fysiskt, medföljer passhandlingar och/eller andra 

identitetshandlingar  

 

6.1. Förvaltningens uppdrag ur ett praktiskt perspektiv 
 

Med utgångspunkt i bland annat de regler som presenterats ovan, består förvaltningens 

faktiska arbetsuppgifter81 i att stå i kontakt med de dömda personerna och andra aktörer, i 

avsikt att fastställa identitet och medborgarskap. Detta syftar sedan till att vidare kunna 

rekvirera någon form av resehandling och administrera en resa till och försäkra sig om ett 

mottagande i det land, till vilket den utvisningsdömde skall verkställas. En rad kontakter med 

ambassader och andra beskickningar sker i dessa syften, liksom föredragning och 

handläggning av eventuella förvars- och uppsiktsbeslut, något som ofta kan aktualiseras om 

den dömde vägrar att medverka eller undertrycker sin rätta identitet. Administrationens 

slutmål är i dessa fall, ur ett statsvetenskapligt och praktiskt perspektiv, att verkställighet sker 

i enlighet med domstolens, lagstiftningens och, i förlängningen lagstiftarens, avsikter. 

                                                                                                                                                         
 
79 V.g. notera att detta är en generell beskrivning, och att de individuella fallen kan uppvisa individuella 
egenheter av avvikande karaktär, t.ex. en samtidig ansökan om uppehållstillstånd som flykting.  
80 Ett lagakraftvunnet beslut är ett domstolsbeslut som inte kan överklagas. 
81 Observera att arbetsuppgifter här endast avser handläggningen av utvisningsdömda personers ärenden och att 
den studerade myndighetsfunktionen också har en rad andra arbetsuppgifter. 
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6.2. RAR,  urval och tillvägagångssätt 
 

De ärenden som nu kan hänföras till den typ av beslut som beskrivits ovan sorteras och 

diarieförs enligt en särskild kod i det datorbaserade diariesystem (RAR – Rationell 

anmälningsrutin) som används inom polisen. I Västernorrlands län är den diariekod som valts 

för de aktuella fallen  ”635-”, varför en registergenomgång över tid för denna ärendetyp har 

varit relativt enkel att göra. Kriterierna för att ett ärende skall diareiföras enligt denna kod är 

att utvisningsbeslutet är fattat av domstol i brottmål, allt enligt utlänningslagen 8 kap. 8 §. Det 

kan anmärkas att det förekommer att ärenden som tidigare varit av annan typ och diarieförda 

under annan rubrik, vid ett eller annat tillfälle övergått till att benämnas med denna kod. Så 

kan det exempelvis bli om en asylsökande som varit föremål för en administrativ avvisnings- 

eller utvisningsprocess (det vill säga fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd) döms 

till utvisning innan det föregående administrativa  beslutet verkställts. 

 

Under åren 2003-2005 sorterades alla ärenden enligt utlänningsrätten i polismyndighetens  

ordinarie diarium, det så kallade AA-diariet (Allmänt diarium). År 2005 fick 

utlänningsärenden, till följd av ett ökande inflöde, emellertid ett särskilt eget ”deldiarium”, ett 

separat underdiarium till AA-diariet som kom att kallas AU- där U kom att beteckna 

utlänningsärenden. Min genomgång har använt båda dessa diarieformer, men då det inte finns 

någon innehållslig skillnad mellan dem kommer resultaten att presenteras i ett sammanhang. 

Det urval som gjorts för denna granskning är slumpmässigt och sträcker sig över en 

femårsperiod. Insamlingen av aktuella ärenden har skett utifrån den grundläggande, tudelade 

frågan: hur många redovisade fall respektive icke redovisade fall har polismyndigheten 

registrerat under den aktuella perioden? En liten, praktiskt betingad, begränsning har varit att 

inga fall som har inkommit före 2003-01-01 eller efter 2008-01-01 har tagits med i 

undersökningen, oaktat att de redovisats eller inte varit föremål för redovisning under 

perioden. Detta tjänar inget annat syfte än helt enkelt som en begränsning av urvalet. Då det 

ändå är en relativt lång tidsperiod som undersöks torde denna lilla begränsning inte vara av 

någon betydelse för utfallet av studien. Inga hinder enligt sekretesslagen har bedömts 

föreligga för nyttjandet av detta rent statistiska material i uppsatsarbetet.82 

 

                                                 
82 Efter föredragning har nyttjandet av materialet godkänts av polisintendent Voukko Väliaho 2008-12-15 
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6.3. Hur sker redovisningen ? 
 

Vad innebär då att redovisa ett ärende? Mot bakgrund av den styrning som lagstiftningen ger 

är det för det första självklart att ett verkställt beslut är ett förfärdigat ärende, och det är ju 

också detta jag bygger min statsvetenskapligt teoretiska utgångspunkt på. Den politiska viljan 

betraktas i detta arbete, som tidigare sagts, som varande identisk med det konkreta 

förverkligandet av de aktuella besluten. Denna redovisningsform, verkställda beslut, har jag 

alltså, av naturliga skäl, valt att betrakta som den mest fullkomliga i förhållande till 

lagstiftarens avsikter, och egentligen den enda redovisningsform som motsvarar en oinskränkt  

implementering.  

 

Ett ärende kan emellertid också betraktas som redovisat i andra fall. Så är fallet till exempel 

om ärendet sänds över till en annan polismyndighet, exempelvis för att den fängelsedömde 

flyttas till annan ort och annan anstalt för att avtjäna straffet. Oavsett handläggningens resultat 

redovisas också ett ärende när det preskriberas83, det vill säga att tiden för domens aktualitet 

löper ut. Slutligen är det också, åtminstone teoretiskt, rimligt att förutsätta att en 

slutredovisning sker i de enskilda fall där något extraordinärt aktualiseras. Exempel på detta 

kan vara att den dömde avlider, att han eller hon beviljas nåd eller någonting dylikt.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Utlänningslag 12 kap. 22 §. Har domstol fattat beslutet upphör det att gälla, preskriberas, när tiden för 
återreseförbudet har gått ut.  
84 Se t.ex. Utlänningslag 8 kap. 14 § om regeringens rätt att upphäva vissa beslut genom nåd. 
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7. Den numerära genomgången – resultat 
 

Efter att i enlighet med vad som beskrivits ovan gjort registersökningar kan konstateras att i 

den totala mängden av 104 ärenden finns ett första reduceringsmoment. Ett litet antal fall, 

närmare bestämt 7 stycken, var så kallat dubbelförda. Med andra ord betyder detta att 

administrationen av en eller annan anledning diariefört ett och samma ärende två gånger, med 

två olika diarenummer. Dessa 7 fall är alltså att betrakta som nulliteter, eftersom de redan 

finns registrerade som ärenden i resten av den statistiska massan. Efter att nu ha konstaterat 

detta och reducerat mängden fall kan noteras att det förädlade totala underlaget består i 97 

fall.  

7.1. Redovisade och inte redovisade ärenden 

 
För att så börja presentationen av siffrorna i det genomgångna materialet kan det vara 

lämpligt att först svara på den första klassificeringsfrågan: hur ser fördelningen redovisade 

respektive icke redovisade ärenden ut vid en viss tidpunkt? Svaret är att lejonparten av alla 

ärenden har redovisats. Numerärt ser detta förhållande ut som i figuren nedan. Det kan helt 

kuriöst anmärkas att den procentuella andelen stannar vid jämförbara 87 % respektive 13 %.  

 

26 November 2008 - en ögonblicksbild av statusen för alla s.k. 
635-ärenden under perioden 2003-01-01 -- 2008-01-01 

Totalt antal ärenden: 97

13

84

Ej redovisade

Redovisade

 
Fig. 2 – Fördelning Redovisade/Ej redovisade fall, numerärt 
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7.2. Hur har redovisning skett ? 

 

I vilken utsträckning myndighetens redovisningar, som ju är ett formellt avslutande av ett 

ärende, i praktiken är i överensstämmande med faktisk verkställighet av besluten är 

naturligtvis nästa fråga. Som framgår är mindre än hälften av de redovisade ärendena faktiskt 

verkställda beslut. Majoriteten av de ärenden som registrerats som redovisade är istället 

överlämnade till annan polismyndighet och där tappar jag mitt spår, eftersom detta arbete inte 

ser längre än till redovisningen lokalt. Huruvida dessa ärenden verkställts, preskriberats, eller 

överlämnats igen till ytterligare en annan polismyndighet är för oss okänt.  

 

 

 

Fördelning av redovisningsform för samtliga redovisade ärenden. 

Totalt antal redovisade ärenden: 84 

37

47

0

Redovisade verkställda

Redovisade överlämnade

Redovisade, preskriberade
eller annan orsak

 

 

Fig. 3 – Fördelning av redovisningsform för samtliga redovisade ärenden, antal. 
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Fördelning av redovisningsform för samtliga redovisade ärenden. 

Angivelse i procent

44%

56%

0%

Redovisade verkställda

Redovisade överlämnade

Redovisade, preskriberade
eller annan orsak

 

 

Fig. 4 – Fördelning av redovisningsform för samtliga redovisade ärenden, procent 

 

 

7.3. När har redovisning inte skett? 
 

För att fortsätta presentationen av undersökningen utifrån det som istället har kunnat 

identifierats, är resultatet när det till sist handlar om fall med gällande och aktuella 

utvisningsdomar som inte verkställts, inte översänts till annan myndighet,  inte preskriberats 

eller av annan orsak redovisats, så är de 13 till antalet. (13,4% av det totala antalet studerade 

ärenden). I denna grupp är majoriteten av fallen sådana där fängelsestraffet ännu avtjänas. 

Det har alltså ännu inte funnits anledning för administrationen att börja arbeta med dessa fall, 

eftersom den villkorliga frigivningen ligger så långt framme i tiden. Huruvida dessa fall 

kommer att vara möjliga att verkställa vid tiden för frigivandet är för närvarande oklart. I så 

många som nio av de tretton fallen är orsaken det alltjämt pågående fängelsestraffet. Återstår 

alltså fyra fall med okänd problematik. 

 



 42 

Fördelning av orsaker för ej redovisade fall
Totalt antal icke redovisade fall: 13

9

4

EJ redovisade, avtjänar straff

Ej redovisade, övriga orsaker

 
Fig. 5 – Fördelning av orsaker för ej redovisade fall, antal  
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8. Delanalys – Om problembilden. 
 

 

Utifrån den presentation som tillhandahållits ovan kan man i detta skede göra några första 

konstateranden. För det första kan man svara jakande på frågan om huruvida problem i 

tillämpningen av rådande bestämmelser finns, och detta var ju som framgått ett av mina mål 

med den statistiska genomgången. För det andra kan konstateras att en precis statistik 

redovisning av hur stor andel av alla studerade fall som, enligt min definition, är verkställda 

respektive ”problemfall”, är inte möjlig att göra inom de ramar som denna uppsats från början 

har ställt upp. Hur många av de fall som sänts till annan polismyndighet som verkställts är ju 

att betrakta som en i sammanhanget okänd variabel. För att istället gå över till det som kan 

iakttas, kan vi betrakta det fåtal fall där inget av de förhållanden som vi sett exempel på 

hittills förklarar ärendets status. Dessa fall är fyra till antalet. Det är alltså inte fråga om mer 

än lite drygt 4 % av alla de handlagda fallen där jag med säkerhet kan säga att det föreligger 

någon form av - till synes oövervinneliga -svårigheter.  

 

Innan jag mer går in på detaljnivå i dessa fall vill jag säga någonting om det lilla utfallet av 

den statistiska genomgången. Att den slutliga siffran 4 är liten är ofrånkomligt, och om detta 

skall ses som en intäkt för att byråkratin är framgångsrik i sin tillämpning överlämnar jag åt 

läsaren att bedöma. Siffran bör emellertid inte tolkas som den enda del i helheten av 

handlagda fall som är av problematisk karaktär. Som nämnts är det en stor del av de 

granskade fallen där det inte har kunnat fastslås vilket slutresultatet har blivit. Det kan vara 

värt att för en jämförelse härvidlag anlägga siffran för den andel fall som redovisats som 

verkställda, nämligen  38,5 %. Dessutom är det naturligtvis helt omöjligt att veta huruvida de 

fall som skickats vidare för handläggning inom andra myndigheter verkligen har verkställts, 

eller hur många av dem som visat sig bli ”problemfall” av samma karaktär som dessa fyra. 

För att nyansera det försiktiga intryck som siffran fyra måhända gör, kan det finnas en poäng i 

att ställa den i ljuset av hur många av de betraktade ärendena som till sin helhet kan sägas 

sammanstråla med den juridiska och politiska norm som jag utgår från. 
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Verkställigheter, andel i den totala handläggningen
 2003-01-01 - 2008-01-01

Totalt antal ärenden: 97

37

60

Verkställda

All annan handläggning

 
Fig.6 – Verkställigheter – andel i den totala handläggningen  

 

Utan att dra några slutsatser som sträcker sig längre än de redan förda resonemangen avslutar 

jag denna del med en överskådlig och heltäckande sammanfattning av de betraktade 

ärendenas status. Det är den lilla men ytterst intressanta, särskilt markerade, stapeln i det 

högra hörnet som jag nu i den följande avdelningen kommer att undersöka mer precist. 

 

Fördelning av ärenden - totalbild 2008-11-26
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Fig. 7 – Totalbild för ärendehandläggningen vid tidpunkten 2008-11-26 
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8.1. Problemfallen 

 

Här vill jag mycket kort och försiktigt säga någonting om vart och ett av de fyra fallen som 

inte kunnat inordnas i de övriga kategorier. Av såväl sekretesskäl85 som av den enkla 

anledningen att det inte särskilt gynnar undersökningen är min tanke att hålla denna del 

mycket generell, hur intressant det än hade kunnat vara med detaljstudier av administrationens 

handläggning av dessa särskilda fall. Jag har istället nöjt mig med att ur ett helt formellt 

perspektiv söka avgöra vad det är, på rent manifest nivå, som kan förklara att dessa fall inte 

kunnat redovisats.86 Detta har nu inte erbjudit några svårigheter eftersom problematiken i stort 

har varit mycket tydlig. Redan här i presentationen kategoriserar jag fallen efter de typer av 

problem som jag tycker mig ha sett, nämligen ovilja hos mottagarländerna, konkurrerande 

normer och förändring av förvarsbeslut. 

8.1.1. Mottagarländernas ovilja 

 

Till denna kategori hänför jag två av de fyra fallen, av skäl som kommer att framgå nedan och 

som hänger samman med förhållanden på det internationella planet. En måhända något 

generaliserande, men väl så pregnant rubrik får sammanfatta mina iakttagelser rörande dessa 

två fall. 

 

Det första fallet rör en kubansk medborgare som 2002 dömts till fängelse i 2 år och 9 månader 

för misshandel och våldtäkt, samt till utvisning med förbud att återvända innan 2011-12-10.87 

Den dömde frigavs villkorligt 2003-09-07 och har inte kunnat verkställas till hemlandet eller 

något annat land. Det framgår av noteringar i fallets handläggning att orsaken är att de 

kubanska myndigheterna inte beviljar honom rätt att återresa till Kuba, trots att han erkänns 

som varande kubansk medborgare. Man anger från konsulärt håll att vid vistelse utanför Kuba 

mer än 11 månader, eller längre tid än vad som angivits i de kubanska myndigheternas 

utresetillstånd, avslås regelmässigt ansökningar om återvändande, om inte nödfall föreligger. 

Det kan anmärkas att detta fall kommer att preskriberas 2011.88 

 

                                                 
85 Sekretessdiskussion förd med polisintendent Vuokko Väliaho 2008-12-15, varvid riktlinjer för nyttjandet av 
materialet givits. 
86 Fler och mer teoretiskt grundade förklaringar kan måhända uppdagas i nästa skede, analysdelen kopplad till 
teorin, se avsnitt 11 och framåt. 
87 Diarienummer hos Polismyndigheten är Au-635-4544-03. Svea Hovrätts dom i mål B9038-01. 
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Det andra fallet rör en iransk medborgare som 2003 dömts till 6 års fängelse för försök till 

dråp, grov misshandel och narkotikabrott.89 Domstolen har också beslutat att personen i fråga 

skall utvisas med livstids förbud att återvända. Den dömde har frigivits villkorligt under år 

2007 och omfattas av ett beslut om uppsikt, men vägrar medverka till att återvända till Iran. 

Beskedet från ambassaden är att alla Iranska medborgare som befinner sig utomlands och vill 

resa hem självständigt skall uppsöka en Iransk ambassad och på eget initiativ ansöka om ett 

pass. Svenska myndigheter som begär resehandlingar också för dömda personer hänvisas till 

denna princip.90 Som en kuriositet kan nämnas att under arbetet med denna uppsats har 

verkställighet till Iran skett i ett av de nio fallen som presenterats ovan. Fallet fanns i 

kategorin oredovisade på grund av att de ännu ej handlagts. Den iranske medborgare som det 

fallet gällde91 önskade nämligen själv återvända till hemlandet, och hans utvisningsbeslut 

kunde följaktligen verkställas.   

 

8.1.2. Förändring av förvarsbeslut 

 

Förändring av förvarsbeslut innebär i detta sammanhang en ändring av beslutet att den 

utvisningsdömde skall vara fortsatt frihetsberövad i avvaktan på att utvisningsdomen kan 

verkställas. Det föreliggande ärendet gäller en person vars medborgarskap är oklart men där 

man funnit att utvisning skall ske till Libyen. Mannen i fråga är dömd för narkotikabrott till 

fängelse i ett år samt utvisning i fem år92. När fängelsestraffet avtjänats, 2006-11-15, har 

mannen inte släppts ut. Ett förvarsbeslut har fattats, gällande från samma dag, varför 

frihetsberövandet i praktiken har bestått. Under de följande fyra månaderna har mannen varit 

föremål för förvarsbeslut. Han har emellertid inte velat medverka till utvisningsbeslutet och 

det har inte gått att få fram identitetshandlingar eller fastställa nationstillhörighet för mannen.  

2007-03-07 upphävdes förvarsbeslutet och mannens frihetsberövande avlutades. Beslut om 

uppsikt fattades istället och det godkändes från myndigheternas sida att mannen, som själv så 

önskade, skulle få fullgöra sin uppsikt på annan ort där han hade bekanta. Mannen fullgör inte 

sin uppsikt och går inte längre att komma i kontakt med. Han blir mot bakgrund av detta  

betraktad som avviken och efterlyses. 

                                                                                                                                                         
88 Avser här återreseförbudet. Preskriptionen innebär ingen rätt för den dömde att uppehålla sig i Sverige, bara 
att ett återvändande till riket inte längre betraktas som brottsligt. 
89 Diarienummer hos Polismyndigheten är Au-635-356-06. Hovrättens för västra Sverige dom i mål B3645-03  
 
91 Diarienummer hos Polismyndigheten är Au-635-286-05 
92 Diarienummer hos Polismyndigheten: Au-635-194-06. Svea Hovrätts dom i målen B4696-06 och B2354-06. 
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8.1.3. Konkurrerande normer 

 

Den tredje och sista kategorin kräver en särskild argumentation, eftersom det handlar om 

annan gällande norm – också i detta fall lagstiftning - som inverkar på möjligheterna att 

verkställa domstolens beslut om utvisning.  Ärendet gäller en person med etiopisk 

medborgarskap. Han har dömts 2005-005-02 för grov våldtäkt  till rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning och livstids utvisning93. Eftersom sluten rättspsykiatrisk vård 

med särskild utskrivningsprövning, (mer allmänt kallat överlämnande till särskild vård), utgör 

påföljden för brottet kan man med visst fog säga att detta ärende egentligen skulle sortera 

under de ärenden som presenterats tidigare som ännu ej handläggningsbara. Jag vill emellertid 

påstå att det iakttagna förhållandet en pekar på en statsvetenskapligt intressant problematik 

som kan tänkas ha en förklarningskraft för implementeringsproblem på ett mer allmänt plan. 

Av denna och andra orsaker väljer jag att klassificera jag fallet som symptomatiskt för en 

problematik som måhända är återkommande. Den normkonkurrens som jag tycker mig skönja 

ligger i lagstiftarens två samtidiga ambitioner: att vårdbehovet enligt lagen om rättspsykiatrisk 

vård94 tillfredställs å ena sidan och att verkställigheten av utvisningsbeslutet överhuvud taget 

sker å den andra. Lagstiftarens krav på att utvisning skall ske så snart som möjligt kan också 

sägas tillhöra bilden95. 

 

Regler om avvisning och utvisning av personer som dömts till rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning finns i den ovan angivna lagen96, och intressant nog kopplas 

ytterligare tillämpare in i dessa fall, nämligen länsrätten och chefsöverläkaren  på den 

vårdande enheten. Länsrätten har först och främst att pröva huruvida den dömde på grund av 

sin sjukdom inte riskerar att återfalla i brott97. En professionell bedömning om detta har i sin 

tur chefsöverläkaren vid den aktuella sjukvårdsinrättningen att lämna till länsrätten 98. 

Utvisningsbeslutet skall dessutom, för att kunna förverkligas, ha föregåtts av en begäran av 

den myndighet (i detta fall polismyndigheten) som har just denna del av domens expedierande 

till sin uppgift, något som ger ytterligare en ”tillämpardimension”.  

 

 

                                                 
93 Diarienummer hos Polismyndigheten: Au-635-162-06. Värmlands tingsrätts dom i mål B1902-05. 
94 Lag om rättspsykiatrisk vård, SFS 1991:1129 
95 Se t.ex. Utlänningslag 12 kap. 15 § 
96 Lag om rättspsykiatrisk vård, SFS 1991:1129 
97 Ibid. 16 § 



 48 

Det iakttagna kan sägas peka på att olika enheter inom förvaltningen kan ha olika och till och 

med varandra motstående primära intressen i samma enskilda ärende. Det kan avslutningsvis 

konstateras att den praktiska handläggningen för att verkställa utvisningen – något som alltså 

bara eventuellt blir möjligt, om den dömdes hälsotillstånd någon gång skulle komma att 

medge det – tycks vara behäftad med flera implementeringsmässigt intressanta moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
98 Ibid. 17 § 
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DEL II –  Att förstå problemen 
 

Med den underbyggnad som givits i undersökningen hittills känns det följande steget – 

intervjudelen – inte nämnvärt komplicerat att ta. Med de kunskaper jag inhämtat om 

helhetstillståndet och de problem som jag identifierat rörande verkställigheter på det lokala 

planet, vill jag nu närma mig tillämparnas egen uppfattning och problemidentifiering i 

sammanhanget, och på så vis också närma mig mer generellt gångbara förklarningar. De  

frågor jag här sökt svar på, sedan jag nu fastställt att vissa problem i tillämpningsskedet 

verkligen förekommer är: vilka är egentligen dessa problem och av vilken karaktär är de? Ur 

vad uppstår problemen och kan någon typ av problem sägas vara vanligare än andra? Att 

intressera sig för de problem som tillämparna upplever måste utifrån den centrala teorin i 

detta arbete kunna betraktas som en värdefull väg fram mot svaren på dessa frågor.  

9. Urval - Respondenter 
 

Vägledd av den ovan formulerade uppfattningen har jag genomfört ett antal vad man skulle 

kunna kalla ”halvöppna respondentintervjuer”, med människor på olika nivåer inom den 

förvaltning som är föremål för studien. Fördelningen av respondenter kan uppfattas som en 

liten pyramidmodell, där – för det första - tre handläggare på omedelbar tillämparnivå har 

intervjuats. Två handläggare tillika chefer med avdelningsansvar på gränspolisavdelningarna i 

Västernorrland respektive Jämtland utgör nästa nivå. En polisintendent med överordnat 

beslutsansvar, samt en centralt placerad kommissarie med vittgående nationellt 

utbildningsansvar utgör pyramidens topp. Gemensamt för samtliga är att de bland många 

andra uppgifter har att tillämpa och tolka det regelverk som relativt utförligt presenterats i det 

föregående. Även om samtliga intervjuade styrs av samma normer så försiggår deras arbete på 

olika handläggningsnivåer. Majoriteten av de intervjuade, de tre handläggarna och de två 

avdelningscheferna, är under alla omständigheter att ses som aktörer i den omedelbara, 

praktiska handläggningen av domstolsbesluten. Dessa är naturligtvis centrala, men urvalet 

med ledande, tolkande och beslutande befattningar avses ge större bredd i perspektiven och, 

därmed också, intervjusvaren.  
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Det bör också redan här framhållas att min tanke i huvudsak beträffande den senare 

genomgången av respondenternas svar, är att se det vunna intervjumaterialet som en 

innehållsmässig helhet, svarande mot problemområdet helt allmänt. Ett motiv för att inte 

närmare presentera de intervjuade individerna och deras funktioner mer precist än som gjorts 

är, som nämnts, att maximera viljan till öppenhet i de genomförda intervjuerna. Vid 

intervjutillfällena har också förutskickats att svaren i uppsatssammanhanget skulle återges 

anonymiserat, vilket sker genom att endast tidpunkten för intervjutillfället och ett nummer för 

intervjupersonen återges i anslutning till återgivna citat. Den ”pyramidmodell” för urvalet 

som jag talat om i det föregående kan illustreras enligt vad som visas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 – Urval av respondenter  
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10. Intervjufrågor och intervjuer 
 

De frågor som har använts som utgångspunkt för intervjuerna återfinns i bilaga 1. Som 

framgår, och som också framhållits i den inledande diskussionen om metod, utgår de bland 

annat från vad som har kunnat iakttas i studien. Således finns en kort presentation av mina 

lokala iakttagelser och min manifesta problemidentifiering med som ett tema sent i 

frågebatteriet. De tidigare frågorna i intervjuguiden är av allmän karaktär och söker sig brett 

framåt, såväl mot tillämparens egna värderingar och upplevelser av sin yrkesroll och av 

regelverket som mot vilka praktiska problem man upplever, hur man upplever nationella och 

lokala förhållanden och på vilken nivå man ser att förändringar av problembilden skulle 

kunna ske. 

 

Intervjuerna har skett både per telefon och i samtalsform, och har varierat i tid, från ca. 30 

minuter upp till en knapp timme.  Då jag i något fall noterat ett visst upplevt obehag av att 

spelas in, har jag garanterat respondenterna att ljudmaterialet skall förstöras sedan det fullgjort 

sin funktion som minneshjälp vid genomgång och analys av svaren. I första hand har jag 

under pågående intervjuer antecknat svaren och gått vidare med ”bifrågor” utifrån det som 

sagts. 

 

11. Analys av intervjuer 

 
Som utfästs sker analysen i den teoretiska sfärens direkta ljus och jag finner här anledning att 

åter, men mer i detalj, redovisa och förklara den modell som utgör tolkningsmönstret. 

Presentationen av mina iakttagelser kommer att följa de generella rubriker som modellen 

tillhandahåller, men av skäl som senare kommer att framstå som naturliga, i ordningen 

förstår, vill, kan. I den mer detaljerade modellen, nedan, framgår mot vilka värden och teman 

inom varje kategori som mina tolkningar av intervjumaterialet har gjorts.99 Under uttolkandet 

av materialet har jag utgått från de tre kategorierna, inte frågeguidens följd eller något annat 

metodiskt mer avancerat system.  

 

 

                                                 
99 Ber här att få påminna om avsnitt 4.2 och ”The simplified actors model” 
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Min motivering är att mönstren är så generella och otvetydiga att det inte behövs fler 

avgränsningar i förhållande till de till största delen manifesta svar som erhållits. Fenomen som 

räknats till ”förstår-kategorin” samklingar med intervjusvar syftande till allmänna begrepp 

som ”utbildning”, ”vägledning” och ” kompetens”, men också till de aktuella normernas 

”tydlighet” och ”tillgänglighet” med mera. ”Kan-delen” har jag tolkat utifrån svar kring dels 

rent ekonomiska, materiella och praktiska förhållanden, men också alla andra omständigheter 

som innebär någon form av formellt eller praktiskt hinder för tillämparna. Till ”vill-delen”, 

slutligen, har jag för det första hänfört alla svar med bärning på värderingar, känslor, åsikter 

och personliga upplevelser. Min tanke är också att, i förekommande fall, sociala stämningar 

och atmosfär i respektive arbetssituationer skall kunna sorteras in här.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.9 – Översiktligt kategoriseringsschema ”The simplified actors model” efter L. Lundquist 
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11.1. Förstår 
 

Den kategori som definitivt kommit att aktualiserats i minst utsträckning är den som gäller 

förståelsen av normerna och besluten, varför den vara lämplig att börja med. En första 

iakttagelse är att det på den omedelbart handläggande nivån knappt alls framförs några 

upplevelser av problem i just detta hänseende. Uttryck som kan tolkas in under rubriken är 

istället, i princip, exklusiva för den intervjunivå som utgör ”pyramidens topp”, där högre 

beslutsfattare och uttolkare finns.100  Som jag nu uppfattar intervjusvaren är det en önskan om 

vägledning, att mer i detalj kunna förstå lagstiftarens avsikter och vilja, som kommer till 

uttryck. I ett intervjusvar om rollen som tillämpare och om förekomsten av överordnad 

vägledning från den högre politiska och tjänstemannamässiga sfären, exempelvis 

utrikesdepartementet, uttrycker en av de intervjuade: 

 

”Om nu den politiska makten har bestämt att det ska vara så här, tycker jag ibland att polisen får 

för lite stöd för att få de verktygen och för att få, ja, guide-lines, för att kunna verkställa.101 

 

Något senare i samma diskussion uttrycker samme respondent: 

 

”På något vis lämnar man de här frågorna helt och hållet till…[avser administrationen, min 

anm.]…det är då de här dilemmorna kommer, som  idag.. jamen vad gör vi? Människor hamnar i 

en sorts ingenmansland. Det känns inte så bra alla gånger”102  

 

Temat återkommer flera gånger och i slutet av intervjun, när respondenten kommenterar det 

lokala problemfallet103 med den person som försvann då han togs ur förvar och ställdes under 

uppsikt uttrycks följande:  

 

”Jamen då kommer det in den här mänskliga faktorn lite grann då, och bristen på guide-lines, det 

blir personliga bedömningar för varje beslutsfattare och för varje föredragande för 

beslutsfattaren, vad man kommer fram till…”104 

 

 

                                                 
100 Min avsikt var, som sagts, egentligen aldrig att visa från vilken nivå de olika svaren har hämtats. Här är detta 
förhållande emellertid för intressant och slående för att avstå från att peka på. (Se avsnitt 9) Referenserna har 
dock anonymiserats ytterligare här. 
101 Intervju med Intervjuperson X,  2008-12-XX 
102 Ibid. 
103 Se avsnitt 8.1.2 
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Att förståelseperspektivet kan vara aktuellt på ett generellt, nationellt och internationellt, plan  

kommer också i dagen då det framhålls att problem med verkställigheter av brottslingar är 

likartat för hela schengenområdet. Då intervjun, från detta europeiska perspektiv, närmar sig 

problemet med förståelsen för den politiska viljan, lämnas ett svar med följande innehåll:  

 

”Det bygger ju på att man inte har några så kallade centralbyråkrater i Sverige då... som har 

helhetsgreppet på de här olika bitarna, utan man är hänvisad till 21 olika lösningar vid 21 olika 

myndigheter.”105 

 

En centraliserad administration och, får man förstå, enhetligare styrning, uppfattas här som en 

mer tydlig och ändamålsenlig motsats till den ”splittrade” och otydliga förvaltningsstruktur 

som råder för närvarande.  

 

Kategorin ”förstår” har, som jag ser det, inte kommit att aktualiseras genom någonting annat 

som sagts i intervjuerna än det som framgår här. I en sammanfattning av dessa intryck väljer 

jag att tolka dem som en upplevelse av brist på tydlighet i normgivningen och brist på central 

byråkrati. Återigen vill jag dock påpeka att det endast är två av de intervjuade som, till på 

köpet på detta ganska indirekta vis, har berört förståelsen av besluten som ett problem. En 

intressant fråga är i och för sig om dessa problem, hur aktuella de än kan kännas för enskilda 

tjänstemän, verkligen är av en sådan karaktär att de påverkar huruvida verkställighet sker eller 

ej, vilket ju egentligen är uppsatsens huvudtema. Några ord på detta tema återfinns också i 

andra delar av analysen, samt i slutsatsdelen. 

 

 Mina tolkningar kan i modellen, förenklat, presenteras som i figuren nedan. Det 

gemensamma draget i iakttagelserna är, avslutningsvis, att båda de identifierade 

formuleringarna har sina uddar riktade mot högre administrativa, och – kanske framför allt – 

politiska nivåer. Dessutom ser jag många argument för att inte dra någon egentlig gräns 

mellan de två identifierade fenomenen; i princip skulle man kunna sammanfatta dem i en 

önskan om att ökade inslag av central politisk och administrativ styrning eller, om man så vill, 

vägledning.  

 

                                                                                                                                                         
104 Intervju med Intervjuperson X,  2008-12-XX 
105Intervju med Intervjuperson X,  2008-12-XX  
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Fig.10  – Kategoriseringsschema ”förstår” efter L. Lundquist 

 

 

11.2. Vill 
 

Utfallet också för denna kategori är förhållandevis litet, även om det är uppenbart att tankar 

som kan klassificeras under denna rubrik har framförts betydligt oftare än i fallet ovan. 

Bortsett från det första konstaterandet, att vill-delen definitivt är representerad och därmed 

uppmätt i intervjuerna, ligger här ett antal iakttagelser som vara av särskilt intresse. För det 

första tycks de tillfrågade ha en klar och ganska samstämmig uppfattning om vilken den egna 

rollen som tillämpare är. Då svaren kring just rollen är lika återkommande som likartade 

redovisar jag redovisar här endast ett axplock av representativa svar, intressant nog hämtade 

från helt olika delar av intervjuförloppet, och alla från olika intervjuer. Min första iakttagelse 

är att en stor del av svaren, åtminstone på ett uttryckligt plan, otvetydigt för tankarna till det 

traditionella, värderingsfria ”uppifrån-ned perspektivet” som diskuterats ovan; 

 

”Jag ska se till att tillämpa de här reglerna och lagarna, utan att lägga egna tankar och 

värderingar bakom mitt agerande.”106 

                                                 
106 Intervju med Intervjuperson 3,  2008-12-08 

Hur tillämparna förstår 
Besluten (förstår) 

 

Intervjusvar berörande  
fenomen som utbildning, 

erfarenhet, vägledning, rådgivning, 
kunskaper, professionell förmåga 

och liknande. 

 

Vissa problem kan utgå 
från brister i tydlighet i 

normgivning och avsaknad 
av ”tolkningsstöd”  

Vissa problem kan utgå 
från att en central byråkrati 

saknas i Sverige 
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” - Var det förbundet med några speciella känslor hos dig?” 

 ” –Nej det var det inte, det är något som, som allting annat, som vi skall effektuera helt 

enkelt.107” 

 

”Jag får ju förlita mig på att domstolarna har gjort ett riktigt fattat beslut när de har fattat beslut 

om att avvisa och utvisa folk… och det är mitt jobb att se till att det funkar”108 

  

”Visst kan man tänka tanken att ”stackarn”, men det kan man ju inte låta styra utan det är 

professionalismen som får ta över….”109 

 

Så långt skulle man alltså kunna tänka sig att tillämparna är överens om att huruvida deras 

känslor i förhållande till- och vilja att utföra föreliggande beslut, helt saknar betydelse. 

Intressant nog uppfattar jag att bilden förändras, eller i vart fall nyanseras, en aning  när 

känslomässiga aspekter berörs i andra delar av intervjuerna. Lika frekventa och likartade som 

svaren om rolluppfattningen, är svaren beträffande de egna känslorna i förhållande till 

arbetsuppgiften. Ett svar som på ett sammanfattande vis medger egna känslor, men som också 

definitivt följer iakttagelsen i det föregående är: 

 

”Jag undersöker har han pass, har han inte pass, vad har han gjort. Men det är inte det primära 

för mig. Jag bryr mig inte om vad de har gjort, jag ser det mer som en uppgift att verkställa. […] 

”Har han varit på Birsta och stulit eller har han slagit ihjäl någon… visst, det är olika känslor 

man får naturligtvis… men jag ska göra ett jobb och det är att se till så att han kommer hem, när 

han är dömd.”110 

 

Mycket tydlig, och måhända signifikant, är också den ständigt återkommande jämförelsen 

mellan denna typ av verkställigheter av domstols dom, och verkställigheter av asylsökande 

som i den administrativa processen fått avslag på sin begäran om uppehållstillstånd. När 

intervjuerna kommer att beröra detta och liknande frågor manifesteras helt tydligt en hel rad 

känslor och personliga uppfattningar Också här återges ett representativt axplock, där allt 

innehåll hämtats från separata intervjuer; 

 

                                                 
107 Intervju med Intervjuperson 5,  2008-12-10 
108 Intervju med Intervjuperson 7,  2008-12-17 
109 Intervju med Intervjuperson 1,  2008-12-05 
110 Intervju med Intervjuperson 1,  2008-12-05 
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”Jag kan väl känna, kanske, mer för en del asylärenden, där man kan känna att de har varit här i 

fem år och pratar perfekt svenska så är det klart att det är en del mer känslor att verkställa en 

sådan person, än den som kanske är dömd för en våldtäkt och ska hem…”111 

 

”Ja dom fallen [utvisning i domstol, min. anm.] är lite lättare för att just här har vi en människa 

som kommit till Sverige och har begått ett brott som är ändå så pass allvarligt att en domstol 

anser att de inte skall få vara kvar i landet… De har så att säga misskött sig,  i förhållande till ett 

638-ärende112” 

 

”Det känns inte särskilt betungande med tanke på att de gjort sig skyldiga till brott, det har ju 

straffat ut sig själva… Däremot, då det gäller de andra ärendena som man har, ut- och 

avvisningar av asylsökanden som man har gett tillfälliga uppehållstillstånd, till exempel, det 

tycker jag är bedrövligt[…] Sådana gånger känns det konstigt alltså, att skicka iväg folk som har 

fått tillstånd och varit här ett antal år…”113 

 

”Speciellt när det gäller brottslingar som har begått brott, allvarliga brott, känner jag inte några 

svårigheter att verkställa”114 

 

”- Motsvarar vi, här lokalt, den nationella bilden för hur ofta vi lyckas med verkställigheter tror 

du?” 

 ”-  Ja, det tror jag. Man anstränger sig över lag mer för att få iväg de som är utvisade på grund 

av brott…än,  än våra vanliga asylsökande… det tycker jag. […]Det är väl inte någonting som är 

uttalat, det kan väl vara det här mänskliga att…har du gjort dig skyldig till något…och så finns 

det en dom…kanske är vi fast inom polisen med det här straff och dom… att det följer med 

våran rättsuppfattning på något vis. […]Jag ömmar ju mer för vanliga asylsökande, även om de 

inte fyller asylkraven, än jag ömmar för en som har fått chansen men inte skött sig.”115 

 

I samma anda återfinns några uttalanden som angår förhållanden då barn är inblandade, något 

som anges som ett fenomen med känslomässigt inflytande.  

 

”Det är klart att när det är barn med så är det lite känsligare […] om jag tänker på det ärende jag 

håller på med nu, så är det både och där…De är ju dömda till utvisning, men de har ju barn”116 

 

                                                 
111 Intervju med Intervjuperson 4,  2008-12-09 
112Intervju med Intervjuperson 3,  2008-12-08. ”638-ärende” kallas diariförda ärenden för administrativa beslut 
inom utlänningsrätten, t.ex. asylsökande som fått avslag på begäran om uppehållstillstånd. 
113 Intervju med Intervjuperson 6,  2008-12-15 
114 Intervju med Intervjuperson 1,  2008-12-05 
115 Intervju med intervjuperson 2, 2008-12-08 
116 Intervju med Intervjuperson 7,  2008-12-17 
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Sammanfattningsvis kan väl detta uppfattas som aningen motsägelsefullt, att tillämparna ser 

sig själva som neutrala tillämpare av överordnade regler och beslut, samtidigt som de, 

dessutom utan omsvep och i detalj, kan ange vilka åsikter och känslor som uppstår hos dem i 

olika fall av implementering. Det är inte svårt att skönja tendenser som väl passar in i 

”nedifrån och upp-perspektivet” som diskuterats ovan. De båda teoretiska perspektiven kan 

alltså, i synnerhet under denna rubrik, sägas äga en gemensam och samtidig aktualitet, även 

om detta arbete inte gör anspråk på att mäta kraften i deras respektive inflytande på huruvida 

besluten verkställs eller ej. Att såväl normer som egna känslor i högsta grad är verksamma 

och aktualiserade i det studerade tillämpningsskedet kan man dock, utifrån det som 

presenterats, i princip fastslå. För att koppla detta till frågorna om vilka 

implementeringsproblemen är och varför de uppstår kan man alltså inte uttyda mer än att det 

utifrån intervjuerna är sannolikt att tillämparnas uppfattningar och känslor, såsom de kan 

tänkas manifesteras i deras vilja, samtidigt med förståelsen för den egna formella rollen och 

de av normer styrda och definierade göromålen, kan äga något inflytande över vad som sker i 

tillämpningsskedet. Att några särskilda problem skulle uppstå under själva förverkligandet av 

besluten, just på grund av viljerelaterade processer i tillämparnas inre, är däremot svårt att 

påstå rent generellt.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Kategoriseringsschema ”vill” efter L. Lundquist 

 

Viljan hos 
tillämparna 

att genomföra besluten (vill) 
 

Intervjusvar berörande 
förhållningssätt, känslor,  

värderingar och upp- 
fattningar, egna eller andras 

 

Det är inte uteslutet att något 
implementeringsproblem kan utgå från 

enskilda tillämpares vilja, men inte heller 
sannolikt. Några tendenser till sådana 

mönster har inte kunnat skönjas i 
sammanhanget. 
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11.3. Kan 
 

Det är i detta avsnitt, slutligen, jag tycker mig kunna mönstra ut den absolut största 

förklaringskraften, med all respekt bibehållen gentemot de tidigare iakttagelserna. Den kanske 

starkaste indikatorn på detta påstående finner jag i samklangen mellan de fynd som gjorts i 

den deskriptiva avdelningen och den tydliga trend i intervjusvaren, som presenteras nedan. 

Detta förhållande, rubricerat ”mottagarländer”, ägnas också en särskild underavdelning. I 

övrigt har jag identifierat två andra stora förklaringsfält som jag avser behandla tillsammans i 

ett följande separat avsnitt, kallat ”Identitet och Byråkrati”. Gemensamt för alla iakttagelser 

här är att de samtliga är av den karaktären att administrativa förhållanden på lokal nivå, sådant 

som resurstilldelning, inte tycks ha någon större betydelse för resultatet. Det är istället ganska 

komplexa yttre faktorer som ådagaläggs. Om några iakttagelser skall understyrkas med grövre 

linjer än andra, så är det alltså de som presenteras i denna avdelning. Samstämmigheten, 

tyngden och frekvensen i intervjumaterialet har varit massiv.  Dessutom kan jag, som nämnts, 

i stor utsträckning hämta stöd för mina iakttagelser i de observationer som gjorts i föregående 

delar. Särskild vikt vill jag, utifrån vad jag har kunnat uttolka, tillmäta de två fenomen som 

jag har kallat ”Mottagarländer” och ”Identitet” 

 

11.3.1. Mottagarländer  

 

I avsnittet 8.1, ovan, kunde jag konstatera att två av de fyra ”omöjliga” fallen var sådana som 

inte hade några utsikter att verkställas på grund av att de avsedda mottagarländerna inte 

tillmötesgår den svenska byråkratins krav. Att det finns problematiska förhållanden av olika 

slag, som utgår från rådande tillstånd i de tänkta mottagarländerna, är helt uppenbart ett 

välbekant och aktuellt faktum som får sin bekräftelse i intervjusvaren. Eftersom det i 

intervjumallen förkom frågor som tog upp just denna problembild,  är det kanske inte alls 

förvånande att samtliga av de tillfrågade bekräftade problemets status. Det som kan anmärkas 

är istället att dessa omständigheter beskrevs som ett av de stora problemen redan i den helt 

”öppna” delen av frågeguiden. Som nämnt har svaren kring detta har varit långa och 

initierade. Också här är alla citat hämtade från separata intervjuer.  

 



 60 

”De [de största problemen, min anm.] ligger ju inom EU-perspektivet alltså, men ska ju lägga 

det på den nivån… och andra internationella överenskommelser och mellan länder och så… Och 

diplomatin är ju enda vägen att lösa de här problemen om man ska få det att fungera 

hundraprocentigt. Men hur avvisa till länder som inte har några legitima regeringar, ta Somalia 

till exempel, det finns ju inga legitima myndigheter att vände sig emot heller så…”117  

  

 

 ”I vissa stater kan de ju vara så, att trots att man är medborgare där, inte får återvända hem utan 

handling, trots att man kan göra troligt, sett ur Svensk synvinkel, att det är rätt identitet, men man 

få ändå ingen handling från det landets ambassad…[…] Man kan konstatera att en del länder, av 

en eller annan anledning, inte vill ha tillbaka sina egna  medborgare. Och vissa länder kan ju ha 

upphört att existera under tiden då straffet avtjänades, och hur ska vi hantera det då?”118 

 

”Rent praktiskt, det är som jag har sagt, en del länder är ju nästan omöjliga att verkställa till”119 

 

”De ärenden vi inte verkställer, då hänger det inte på oss, utan då hänger det helt enkelt på, som 

till exempel, Iran då eller liknande”120 

 

Att problematik kan utgå från särskilt definierade, enskilda länders förhållningssätt gentemot 

svenska myndigheter antyds av det följande, uttryckt av tjänstemän i två andra län än  

Västernorrland. Som framgår är det samma nation och samma problematik som aktualiseras 

här som det som beskrivits i den deskriptiva undersökningen beträffande fall i Västernorrland. 

 

”Iranier är det ju som det är med… vi har en livstidsutvisad, men vi får inte ut honom. Han har 

ju gått här i många år… sedan –03 har han gått här… vi har ju haft honom på uppsikt, men vi har 

ju släppt på den också, för det är ju omöjligt.”121 

 

” Det beror väl lite på vilket land också…ta Iran till exempel, som inte ens tar emot om de själva  

inte vill, va”122 

 

Kommen så långt tycker jag att det utan tvekan kan påstås att ett tydligt problem har kunnat 

identifierats, till på köpet i båda delarna av undersökningen, nämligen: yttre förhållanden i 

form av länder som i någon utsträckning inte samarbetar med svenska myndigheter är ett 

uppenbart ”kan-relaterat” problem för tillämparna.  

                                                 
117 Intervju med Intervjuperson 2,  2008-12-05 
118 Intervju med Intervjuperson 5,  2008-12-10  
119 Intervju med Intervjuperson 1,  2008-12-05 
120 Intervju med Intervjuperson 3,  2008-12-08 
121 Intervju med Intervjuperson 6,  2008-12-15 
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Till denna problembild hör naturligtvis också större geopolitiska fenomen, länder som upplöst 

eller kommit att ingå i en ny statsbildning och liknande. Det måste hur som helst, definitivt, 

anses ligga bortom den enskilde tillämparens förmåga att förverkliga beslut i omständigheter 

där den omgivande verkligheten helt enkelt inte tillåter detta, i synnerhet som internationell 

politik, också dagsaktuell, kan påverka möjligheterna för genomförandet.  

      

11.3.2. Identitet och byråkrati 

 

Den andra stora problembilden, till och med mer framhållen i intervjuerna än problemen 

beträffande mottagarländerna, gäller svårigheterna att fastställa en utvisningsdömd persons 

identitet. I nära nog samtliga av de utförda intervjuerna har detta problem anförts som det 

absolut största. Trots att detta till och med i vissa fall behandlas flera gånger i en och samma 

intervju nöjer jag mig här med att återge ett identitetsrelaterat uttalande per citerad 

respondent. 

 

”Om man inte har rätt identitet, hur ska man verkställa då, och vart ska man verkställa? Jag tror 

att det är det största problemet faktiskt, att identiteten på något sätt är felaktig.123 

 

”Jamen det är ju det här med att de saknar handlingar. Orsaken till problemen är att de saknar id-

handlingar… och att de vägrar medverka…”124  

 

”När man får fram nationalitet… sen hur det är med identiteten… det är väl där strulet börjar. 

Det är väl det som jag ser, bekymret, med att verkställa det här utvisningsbeslutet…[…] Det blir 

ju lite löjligt när man kommer… när det egentligen är han som sitter med triumf, och inte talar 

om vem han är, och han vet att jag har till uppgift att få hem honom till nåt land. Och om han 

kallar sig Musse Pigg, och håller fast vid det, så är det ändå han som sitter i förarsätet. Då blir ju 

min roll lite löjlig… Man är rätt så chanslös faktiskt. Det beror väl lite på vilket land också…ta 

Iran till exempel, som inte ens tar emot om de själva  inte vill, va… så kan de dessutom ha annan 

id….då är man ju dubbel tvåa.”125 

 

 

 

                                                                                                                                                         
122 Intervju med Intervjuperson 4, 2008-12-09 
123 Intervju med Intervjuperson 5, 2008-12-10 
124 Intervju med Intervjuperson 2, 2008-12-08 
125 Intervju med Intervjuperson 4, 2008-12-09 
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”Det kan vara svårt…på grund av att de är identitetslösa, de gömmer sin rätta identitet…[…] där 

kan det vara betydande svårigheter, beroende på just brist på folkbokföring… vissa länder har 

inte någon vidare koll på sina medborgare. […]…De problem som man ställs inför det är ju 

identifiering, de döms ju, en del av de här döms ju då  i en identitet som de själva har uppgivit… 

sedan i samband med utvisningen, då måste man ju leta rätt identitet, rätt medborgarskap för att 

få hem dem. När man väl har fått reda på den rätta identiteten, så ska ju domstolarna ha reda på 

det också, så det är en liten pappershantering det också.  ”126 

  

”- Vilken är enligt din uppfattning den vanligaste, återkommande problematiken när det gäller 

att verkställa…635-ärenden?”  

 ”- Ja, det är att de inte har pass…[…] Det har ju blivit svårare med åren att verkställa, eftersom 

det nu numera, i många fall… är det ju oftast asylsökande, som kommit hit en gång i världen 

utan, som, i alla fall som de säger, utan passhandlingar... Förut var det enklare, då hade de flesta 

pass för då var det inte asylsökande, då var det gäster.. eller också rent kriminella som var här 

för att begå brott. Nu har de ju många gånger  kommit för att bosätta sig och vara kvar här och 

vill inte härifrån… När det inte medverkar till att skaffa pass…då blir det ju svårare och 

svårare.”127 

 

”De problem jag upplever är… att den som ska verkställas motarbetar oss. […] Han kan komma 

med falsk information, undanhålla dokument… Sen finns de ju de som börjar bråka på flygplan 

och liknande, men det har jag inte själv varit med om.”128 

 

Som framgår är också detta ett uppenbart ”kan-relaterat” problem. En intressant skillnad, i 

jämförelse med mottagarlandsproblematiken, kan man dock märka om man betänker att 

byråkratin i detta senare fall har större - om än fortfarande mycket begränsad - förmåga att 

genom utöva något inflytande på slutresultatet. Övertalning, vädjan, hänvändelse till 

ambassader och andra relevanta myndigheter och organisationer, nationellt och internationellt, 

kan vara av betydelse för huruvida en identitet kan fastställas eller ej. Med en kort återblick 

till den lokala granskningen kan man notera att inga ärenden hade preskriberats eller 

underlåtits att verkställas på grund av problem med att fastställa identiteten.  

 

I direkt anslutning till problemet med fastställelse av identitet kan ett annat, måhända mindre, 

problem, nämligen svårartad formalism och byråkrati, spåras. Att få hjälp med identifiering av 

en utländsk person kan exempelvis kräva en hänvändelse till någon beskickning för det land 

man misstänker att den utvisningsdömde hör hemma.  

                                                 
126 Intervju med Intervjuperson 6,  2008-12-15 
127 Intervju med Intervjuperson 1, 2008-12-05 
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Personen skall vidare godkännas för återresa, något som i sin tur kan förutsätta att landet 

ifråga utfärdar vissa dokument129 och mycket annat. All denna hantering ligger på 

tjänstemännen att utföra, och det är i dessa skeden som utländsk byråkrati upplevs som ett 

problem: 

 

”Sen har vi ju ett annat problem också, och det är ju att vissa länder, till exempel Ryssland, trots 

att vi har ett återtagandeavtal, är så byråkratiskt… att man får fnatt”130 

 

”Sen kan det vara ibland svårt, kontakten med utländska myndigheter… jag upplever att 

ambassaderna kan ge olika besked när olika personer ringer, och sen upplever jag att de kan vara 

väldigt byråkratiska och stela.”131 

 

 

11.3.3. Tillämparna Kan – en sammanfattning 

 

Innan den sammanfattande modellen för denna etapp, ”kan-etappen” presenteras förtjänar ett 

litet förhållande ett särskilt omnämnande. Det gäller analysformens delar med avseende på 

ekonomiska resurser, arbetsmiljö, lokaler och  andra mer praktiska förhållanden som tidigare 

angavs som en del av tolkningsmallen av intervjusvaren. Resultatet i detta är nämligen att 

ingen har framfört att resurser av detta slag skulle kunna utöva något betydande inflytande på 

utfallet över huvud taget. På uttryckliga frågor på temat svarar två av respondenterna på 

följande sätt, och detta får sammanfatta den uppfattning som jag tycker mig kunna spåra: 

 

”Nej, sådant är… nej, det skulle inte göra någon skillnad…” 

 

”- Om det funnits obegränsade resurser, hade man då kunnat komma till rätta med de problem 

du tycker.. just avseende dem som är dömda till utvisning i domstol?” / 

”- Ja… alltså då hade vi… Nej, det tror jag inte… Vi lyckas ju nu också, men det tar längre tid. 

Det är bara det att nu får folk sitta i förvar i stället för att åka hem när de muckar. Det är den 

enda skillnaden. Fler personer, fler poliser eller så… det skulle ju inte förändra möjligheterna att 

verkställa. Däremot skulle det förkorta handläggningstiden.”132  

 

                                                                                                                                                         
128 Intervju med Intervjuperson 3, 2008-12-08 
129 Inte minst tillfälliga resehandlingar, så kallade ”laissez-passer” 
130 Intervju med Intervjuperson 1 2008-12-05 
131 Intervju med Intervjuperson 3, 2008-12-08 
132 Intervju med intervjuperson 1, 2008-12-05 
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Det är nu till sist min uppfattning, att det är just denna del, kan-temat, som i allra störst 

utsträckning kommit att beröras av intervjusvaren. För att vara tydlig i denna starka 

koncentration av intervjusvar, vill jag i en första analytisk uppspjälkning tänka mig ett 

avskiljande mellan vad man skulle kunna kalla ”inre” och ”yttre” faktorer under rubriken för 

tillämparnas faktiska förmåga att genomföra beslut. För det andra delar jag in de yttre 

faktorerna i det som presenterats ovan; mottagarländer, identitet och byråkrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 12 – Kategoriseringsschema ”kan” efter L. Lundquist 

Tillämparnas förmåga  
att genomföra 
besluten (kan) 

 

Intervjusvar berörande fenomen som 
lokaler, arbetsmiljö och resurser, 
men också ”yttre” orsaker; formella, 
praktiska, eller andra slag 

 

”Inre” faktorer 
Arbetsmiljö Resurser, 
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implementeringsproblem 

Byråkrati 
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11.4. Analys av intervjuer, några allmänna påpekanden 
 

Tvivelsutan har intervjumaterialet, som helhet betraktat, kommit att tangera alla de tre temata 

som ställdes upp i den teoretiskt motiverade modellen, men, vilket också är uppenbart, i olika 

utsträckning.  Att inte resultatbilden är större under rubriken ”förstår” tycker jag förtjänar en 

särskild, lätt förvånad, kommentar, då man har anledning att betänka komplexiteten i 

lagstiftningen och andra normgivningsmässiga, politiska och juridiska, förhållanden där bara 

de absoluta grunddragen presenterats i denna uppsats. Att allt detta borde kunna medföra 

problem av föreståelse-karaktär är i vart fall inte orimligt att tro. Kanske kan man anta att 

fenomen inom förståelse-delen som sådan inte innebär att verkställigheter av besluten inte 

sker, utan endast bidrar till att de administrativa svårigheterna och osäkerheten för 

byråkraterna, i synnerhet på högre beslutsfattande nivåer, blir större. Detta inverkar sannolikt i 

sin tur snarare på sådant som rättssäkerhet, juridisk förutsägbarhet och jämlikhet i tillämpning 

på ett mer allmänt plan, än på de mer praktiska frågor jag söker svaren på.  

 

Också när det gäller ”vill” och ”kan” ber jag att få göra några särskilda små inledande 

anmärkningar. Min analys av kan-delen kan till exempel ifrågasättas med resonemanget att en 

enskild tillämpares förmåga att övertala en ambassadtjänsteman att utfärda en resehandling 

för en utvisningsdömd person kan inverka på resultatet av implementeringen, varför 

personliga kompetenser och förmågor på ren individnivå skulle kunna vara av mycket större 

betydelse än vad som har angivits här. Det går också att invända att sådana exempel till och 

med snarast är att hänföra till tillämparens vilja, huruvida han vill anstränga sig för att försöka 

övertala en ambassadtjänsteman eller inte. Att göra sådana och liknande mätningar, på en 

sådan mikroskopisk nivå, ser jag dock som en omöjlighet och konstaterar, väl medveten om 

synpunkterna, att analyserna utan tvekan kan vara mycket värdefulla också på det mycket mer 

generella plan som är fallet här. Mot bakgrund av resultaten av intervjuerna finns det heller 

ingen anledning att tro att individrelaterade förklaringar och enskild vilja skulle vara särskilt 

viktiga storheter i sammanhanget. En vidare diskussion om detta återfinns i avsnitt 12.3. 
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DEL III –  Resultat och sammanvägda iakttagelser  

 

12. Slutsatser 
 

Om jag har lyckats uppfylla uppsatsens första, allmänt hållna syfte; att kort och gott 

presentera och belysa faktiska förhållanden i en implementeringsprocess, överlåter jag åt 

läsaren att bedöma. Dock kan jag inte frånhålla mig påminnelsen om att omfattande delar av 

såväl aktuell lagstiftning som andra normer och begreppsförklaringar, liksom ren statistik, 

faktiskt har tillhandahållits. Detta torde, sammantaget, kunna borga för en ganska god första 

förståelse för det sammanhang som uppsatsen har undersökt. Genom att vissa svårigheter 

inom temat nu har belysts hoppas jag naturligtvis också - vilket policyanalysen som bekant 

ofta strävar efter133- på en ökad medvetenhet om en specifik förvaltningsmässig problematik, 

väl värd att uppmärksamma och diskutera 

   

Mina ambitioner var till att börja med att på olika sätt undersöka om det fanns några mätbara 

implementeringsproblem, identifiera deras former och söka deras ursprung. Min uppfattning, 

med hänvisning till det som framkommit under resans gång, är att man med fog kan göra ett 

antal påståenden och föra ett antal resonemang, i förhållanden till dessa avsikter. I de tre 

följande underavdelningarna presenteras dessa resonemang i form av svar på de frågor som 

uppställdes inledningsvis. 

 

12.1. Finns implementeringsproblem? 
 

Den läsare som kommit så här långt torde vara av uppfattningen att svaret på denna fråga som 

ganska uppenbart. Likväl finns en hel del att diskutera och kommentera. För att till att börja 

med återknyta till den numerära genomgången i del I, så syftade den ju i första hand till att 

skapa ett sorts empiriskt fundament och utgöra en del av det deskriptiva råmaterial som 

intervjustudien vilade på. Redan denna genomgång gav hur som helst vid handen att det fanns 

problem och även klart skönjbara problembilder. Jag uppfattade att problemen var av tre olika 

typer; mottagarländerna, förändring av förvarsbeslut och konkurrerande lagstiftning, för att 

uttrycka dem i koncentrat. 
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Den stora insikten i denna del tycker jag dock framför allt var att de problem som rent faktiskt 

kunde mätas upp numerärt, var en mycket liten del av den studerade helheten. En välvillig 

tolkning av detta förhållande kan i och för sig vara att den tillämpande myndigheten, och 

därmed de enskilda handläggarna, i mycket stor utsträckning faktiskt utför de uppgifter som 

åligger den. Å andra sidan har det i detta sammanhang inte fastslagits hur stor del av de 

vidarebefordrade/överlämnade ärendena (de som faktiskt utgjorde majoriteten av alla de 

studerade ärendena134) som till fullo kan sägas ha tillmötesgått de överordnade beslutens 

diktat. Då det dessutom, i det senare intervjuskedet, och den avdelning som jag har kallat del 

II, klart kunde uttydas att tillämparna uppfattade att en rad problem häftade vid 

verkställigheten av utvisningsbesluten, tvekar jag inte att svara ja på frågan om 

implementeringsproblem av någon betydelse kan sägas föreligga.  Jag vill dessutom påstå att 

jag i detta arbete har ringat in och systematiserat de problem som är de vanligast 

förekommande. Dessutom har jag i något mått kunnat peka på problemens olika tyngd. Det 

kan anmärkas att jag ursprungligen inte hade dessa avsikter, att försöka mäta upp vilken 

storlek och frekvens de olika problemen var av, och jag kommer inte heller att göra några 

bestämda påståenden kring sådana saker. Däremot tycker jag att det i resultaten går att skönja 

tendenser även i detta avseende och jag uppfattar dessa tendenser som både för tydliga och för 

intressanta, för att inte poängtera. 

12.2. Vilka är problemen? 
 

Det kan för det första konstateras att det fanns såväl samstämmigheter som dissonans mellan 

de statistiskt uppmätta problembeskrivningarna (del I) och de problem som kunde utmönstras 

genom intervjuer med tillämparna (del II), detta trots att intervjuerna styrdes av fynden i det 

föregående. Utan omsvep vill jag medge att jag i mina inledande förställningar antog att det, 

av rent logiska skäl, torde vara de ”olösliga” implementeringsproblemen, exempelvis 

kraftfullt konkurrerande lagstiftning, som också i intervjuskedet skulle framhållas som de 

mest massiva. Dock var det i den öppna delen av intervjuerna endast problemet med 

mottagarländerna som överhuvudtaget nämndes av tillämparna. Till på köpet är det inte helt 

säkert att detta ska betraktas som det enskilt största problemet. En sak som är helt tydlig 

däremot är att karaktären hos den andra stora problemsfären som har kunnat identifieras, 

problemen med att fastställa identiteten, inte består av lika rigida och synbarligen 

                                                                                                                                                         
133 Se t.ex. Premfors, Rune  “Policyanalys”, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 122 ff. 
134 Siffran var 56 %. Se avsnitt 7.3 



 68 

”oövervinnerliga” svårigheter som mottagarlandsproblematiken. Här tycker jag att man kan 

uttyda en särskilt intressant paradox och man skulle lite lekfullt kunna sammanfatta resultatet 

härvidlag som att tillämparna kort och gott upplever de problem som de som regel lyckas lösa 

som de största. Mest är väl detta dock av kuriöst intresse och kanske inte alls särskilt 

besynnerligt, om man betänker att de på förhand definierade ”utsiktslösa” fallen troligen 

ägnas liten eller ingen handläggning, och därmed inte upplevs som problem på samma sätt. 

Ett litet tillägg, med ytterligare en blick på den numerära genomgången, är att av de nio fall 

som av olika orsaker var oredovisade kunde jag konstatera att verifierbara uppgifter om 

identitet saknades i fem fall. 

 

För att nu istället mer i detalj försöka svara på rubrikens fråga, till att börja med från en rent 

empirisk utgångspunkt så ser jag alltså två fenomen framträda tydligare än de övriga. Det 

första är, som sagt, svårigheten att fastställa identiteten hos den dömde, något som 

intervjusvaren ju uppvisar en nästan häpnadsväckande enighet i. Det andra fenomenet är 

naturligtvis de problemförhållanden i och beträffande tänkta mottagarländer som ju betonas 

både i den numerära genomgången och i intervjuerna. Konvergensen mellan del I och del II i 

just denna problemformulering är väl det kanske största argumentet för problemets vikt. 

 

Det mer teoretiskt betonade, mindre komplicerade men också mer generella svaret på frågan 

om vilka och hurudana problemen är, återfinns kort och gott i det analysmoment som bär 

rubriken ”kan”135. Kan-delen skänker, som framgått, betydligt mycket mer förklarningskraft 

än de två andra, ”förstår” och ”vill”, även om också dessa två onekligen har burit med sig 

vissa nyttiga insikter.  Intressant är att de problembilder inom ”kan-delen” som jag har visat 

vara mer vägande än andra i stor utsträckning ligger bortom den enskilde tillämparens 

förmåga att påverka, samt att materiella resurser inte kan anses utgöra någon faktor med 

kraft att påverka implementeringsprocessen i någon riktning.136 Att tillämparna i allmänhet 

nog måste anses göra ”så gott de kan” är ett konstaterande som jag tycker att resultaten låter 

mig göra.  

 

 

 

                                                 
135 Se t.ex. avsnitt 11.3. 
136 Se avsnitt 11.3.3 
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Man kan under alla förhållanden minnas att inte mindre än 44 % av alla de undersökta fallen i 

den deskriptiva avdelningen redovisades såsom verkställda i enlighet med lagakraftvunnen 

dom. I vilken utsträckning identiteten inledningsvis var fastställd, vilken inställning och 

attityd mottagarländerna hade, huruvida de dömda medverkade eller inte, och så vidare är 

visserligen inte utrett; siffran tjänar här bara som en markör för tillämparnas förmåga att trots 

allt uppnå målen med handläggningen, ur ett allmänt perspektiv. 

 

Til syvende og sidst visar undersökningen alltså att problemen med mottagarländerna, 

identitetsfastställelsen och byråkratin är de mest framträdande, åtminstone ur den enskilde 

handläggarens perspektiv. Av dessa tre är problemen med mottagarländerna och 

identitetsfastställelse de största och mest frekventa. Efter övervägande avstår jag från alla 

försök att göra några jämförelser mellan dessa två storheter i syfte att finna ”det största 

enskilda problemet” eller någonting liknande. Problemtyperna är för olika och på helt olika 

nivåer (huvudsakligen ”individerna” respektive ”staterna”) för att någon sådan slutsats skall 

vara möjlig. Ett ytterligare tillägg är att de två problemsfärerna dessutom ofta kan antas 

överlappa varandra och alltså vara samtidigt aktuella, i ett och samma ärende.  

 

Avslutningsvis kan sägas att en mer statistiskt stringent och omfattande undersökning på ett 

nationellt plan måhända skulle kunna ge en bättre bild av den numerära verkligheten. 

Nationella siffror beträffande hur många fall per år som är omöjliga att verkställa, hur ofta 

man misslyckas av andra orsaker o.s.v. skulle mer precist kunna visa på av vilken omfattning 

problemområdet egentligen är, och säga ännu mer om huruvida problematiken verkligen är 

politiskt angelägen. Väl medveten om detta, som ju eventuellt också kan framhållas som ett 

aber i generaliserbarhetshänseende, vill jag påstå att de identifierade problembilderna som 

sådana under alla omständigheter är av helt allmängiltig karaktär och jag är övertygad om att 

de rubriker som presenterats här, generellt, motsvarar alla förhållanden i det nationella 

perspektivet. Detta gäller definitivt om man tillmäter kvalitativa angreppssätt och analyser 

förmågan att presentera generellt gångbara förklarningar.  
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12.3. Varför uppstår problemen? Vilka faktorer tycks inte bidra? 

 
Steget mellan svaret på frågan om vilka problemen är och varför de uppstår är så kort att det 

kanske kan anses meningslöst att ens göra en åtskillnad. Det jag menar är att orsakerna till att 

problemen uppstår i de flesta fall lätt kan uttydas i själva problembeskrivningen. För 

diskussionens och nyansernas skull har jag valt att gå ett litet steg till, inte minst som det i 

något fall kan sägas föreligga en viss nyansskillnad mellan det iakttagna, reella, problemet 

och dess gestalt i form av ett implementeringsproblem. Som framgått har jag konstaterat att de 

främsta orsakerna till att problem uppkommer i implementeringsskedet definitivt ligger inom 

gränserna för rubriken ”kan”. För att föra ned orsaksresonemanget på en djupare analytisk 

nivå, den bottensats där essensen av orsakerna kan antas flyta omkring,  kan uttydas att 

anledningarna till de presenterade kan-problemen dels är att de rådande omständigheter som 

tillämparna har att hantera många gånger inte låter sig påverkas av den enskildes göranden 

och låtanden (främst i den problembild som jag har kallat ”mottagarländerna”, men ofta också 

i de följande två), dels att utvisningsdömda individer, i de fall de motsätter sig 

verkställigheten, har att vinna på att inte medverka till att identifiering sker; de vill helt enkelt 

inte underkasta sig domen. Här är det alltså andra enskilda aktörer som kan sägas ha större 

inflytande på implementeringsprocessen än tjänstemännen själva (tydligast i den problembild 

som har handlat om identitetsfastställelse). Byråkrati och formalism i mottagande länder (som 

i den något mindre problembilden ”byråkrati”) är i sig lika mycket ett konkret problem som 

en tydligt skönjbar orsak till implementeringsproblem.  

 

De två senare av orsaksbilderna, trots att de måste hänföras till ”kan”, låter sig naturligtvis i 

något större utsträckning påverkas av den enskilde tillämparens ansträngningar än den 

tidigare, då de i olika utsträckning är förlagda till ett individuellt interaktionsplan.  Mitt 

tidigare påstående om att det i stor utsträckning ligger utanför den enskilde handläggarens 

förmåga att påverka utfallet i de problem som jag betecknat som ett av de två största, 

identitetsproblematiken, kan möjligen ifrågasättas med påpekandet att enskild förmåga och 

exempelvis envishet torde ha betydelse för slutresultatet.  

 

 

 



 71 

I viss mån är nog detta ett väsentligt påpekande, men jag vill ändå bemöta det med de 

argument som också återfinns i avsnitt 11.3 ovan; att individrelaterade förklaringar är för 

svåra och obestämbara för att det skall vara meningsfullt, om ens möjligt, att mäta upp i ett 

sådant här sammanhang. Dessutom, i bjärt motsats till de kan-relaterade fenomenen, ger 

undersökningen inte någon särskild grund för att påstå att individuellt präglade företeelser, 

exempelvis enskilda viljeuttryck eller kompetensnivåer, skulle ha någon särskild betydelse för 

resultatet av implementeringen i det stora hela.  

 

Om nu enskilda förmågor, eller oförmågor, skall anses vara faktorer utan någon väsentlig 

betydelse för implementering, skulle man, kanske lite oförsiktigt, kunna uttrycka en något 

större iakttagen giltighet för det traditionella uppifrån- och ned perspektivet137 i den aktuella 

kontexten. Rubrikerna ”förstår” och ”vill”, som väl mer kan hänföras till enskilda tillämpares 

person och kapacitet (och därmed också till nedifrån- och upp-perspektivet) har aktualiserats i 

någon mån, men det som iakttagits här är nog mer betydelsefullt för andra (väl så intressanta!) 

frågor än de som uppsatsen i första hand har tagits sig an. Så kan till exempel rättssäkerhet 

och jämlikhet i tillämpning av förvarsbesluten diskuteras under rubriken ”förstår”, och 

känsloaspekternas betydelse för, exempelvis, vilka ärendens handläggning som prioriteras och 

framförallt hur de genomförs, under rubriken ”vill”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Se avsnitt 4.1 
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En sista figur får, helt översiktligt, sammanfatta det slutliga resultatet och de diskussioner som 

förts ovan. I rutan nere till höger återfinns tre ord, vilka också är essensen av uppsatsens 

huvudsakliga slutresultat. Deras gemensamma nämnare heter någonting så enkelt som ”kan”. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Sammanfattande figur – orsaksbilder. 

Tillämparnas förmåga 
att genomföra besluten 

(Kan) 

”Inre” faktorer 
Arbetsmiljö, resurser, 
ekonomiska,materiella, 
 

I huvudsak ej aktualiserade 

Viljan hos tillämparna 
att genomföra beslutet 

(Vill) 

Det är inte uteslutet att något 
implementeringsproblem kan utgå från 
enskilda tillämpares vilja, men inte 
heller sannolikt. Några tendenser till 
sådana mönster har inte kunnat skönjas. 

 

Hur tillämparna förstår 
beslutet (Förstår) 

1. Vissa problem kan utgå från brister i 
tydlighet i normgivning och avsaknad av 
”tolkningsstöd”.  
2. Vissa problem kan utgå från avsaknad 
av central byråkrati 

”Yttre” faktorer 
Formella och praktiska av olika slag 
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uppenbart betydelsefulla 

-Mottagarländer 
-Identitet 
-Byråkrati 
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13. Slutord 
 

Jag inledde detta arbete med ett resonemang kring vikten av allmänt förtroende för 

rättssamhället och min uppfattning härvidlag står fast; förvaltningen måste fungera för att den 

skall uppfattas som legitim och meningsfull. Det var alltså misstankar om 

tillkortakommanden i myndighetsutövningen som inspirerade mig till denna undersökning, 

tillkortakommanden som nu har ringats in, klassificerats och analyserats. Med detta i minne 

vill jag ändå påstå att arbetet kanske snarare än någonting annat har skänkt bekräftelser på att 

förvaltningen i stor utsträckning faktiskt strävar efter att utföra, och dessutom förhållandevis 

ofta lyckas utföra, sina uppgifter. De resultat som har presenterats här tycker jag ger en 

välartikulerad förståelse för att förvaltningen, trots allt, ibland misslyckas och vilka som är 

orsakerna i dessa fall. En uppenbar realitet är att den faktiska straffeffekten och den praktiska 

hanteringen av två olika utvisningsdömda personers ärenden onekligen kan skilja sig åt på ett 

sätt som riskerar att uppfattas som orättvist. Huruvida dessa misslyckanden och orättvisor nu 

är av sådan art och omfattning att de kan riskera att hota förtroendet för rättstillämpningen 

och, i en yttersta förlängning, bli en del av en förtroendeskadande helhet som kan utöva ett 

menligt inflytande på den demokratiska ordningen, kan jag inte avgöra. Denna och ett antal 

andra liknande frågor överlåter jag helt åt eventuella läsare att diskutera. Däremot konstaterar 

jag att en nationell undersökning av alla dessa förhållanden vore oerhört intressant. Till sist 

utber jag mig bara att med eftertryck få återge det mycket kärnfulla, för byråkratier 

allmängiltiga och eviga, och helt ovedersägliga, uttalande som en av respondenterna gjorde 

som svar på min inledningsfråga: ”vad tänker du spontant på när jag talar om detta, 

utvisningar i brottmål?” 

 ”- Ja…från teori till praktik… kan det ju bli lite svårt…”138.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Intervju med Intervjuperson 2,  2008-12-08  
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Intervju (telefon) med Intervjuperson 7, 2008-12-17  

 

Internetadress: Sifos väljarbarometer från November 2008 

(http://www.sifo.se/Public/Reports/Barometer.aspx) senast besökt 2009-01-07 

 

Ärende Au-635-4544-03 (Polismyndigheten i Västernorrlands län) 

Ärende Au-635-162-06 (Polismyndigheten i Västernorrlands län) 

Ärende Au-635-194-06 (Polismyndigheten i Västernorrlands län) 

Ärende Au-635-356-06 (Polismyndigheten i Västernorrlands län) 
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14.3. Domar 
 

Regeringsrättens Mål nr. 862-2003 Beslut 2003-05-16 

Svea Hovrätts dom i mål B9038-01. 

Hovrättens för västra Sverige dom i mål B3645-03 

Svea Hovrätts dom i målen B4696-06 och B2354-06 

Värmlands tingsrätts dom i mål B1902-05. 
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15. Bilagor 

15.1. Intervjuguide 

 

Grundschema för intervjufrågor angående verkställigheter av utvisningsbeslut 
Förhandsinformation till respondenter: Observera att dessa frågor endast avser de fall där 

utvisningsbesluten fattats i domstol. 
 
1. Namn / funktion – annan formalia. 
 
2. Vad tänker du spontant när jag talar om detta, ”utvisningar i brottmål”? 
 
3. Hur ser du på din roll som den som tillämpar lagar och beslut i praktiken?  
 
4. Uppfattar du det som att det, generellt sett, är enkelt eller svårt att verkställa beslut gällande personer som 
dömts till utvisning? 

Praktiskt 
Känslomässigt 

 
5. I vilken utsträckning anser du att polisen lyckas i sitt uppdrag att verkställa domstolsbesluten? 
 

Generell uppfattning? 
På din arbetsplats? 

 
6. Om du har upplevt några problem med verkställigheter i det sammanhang du arbetar – hur skulle du 
karaktärisera problemen? 
 
7. På vilken nivå ligger problemen?  Tänk dig en skala mellan ”lägste tjänsteman – internationella politiska 
strukturer ” 
 
8. Jag har i en undersökning tyckt mig se tre olika typer av problem (kort beskrivning) : Mottagarländerna (2 
fall) / Konkurrerande lagstiftning (1 fall) / Avvikande när förvarsbeslut ändrats till uppsiktsbeslut (1 fall) 
 

Kommentarer till detta? 
 
9. Vilken är, enligt din uppfattning, den vanligast återkommande problematiken? 
 

Allmänt / Nationellt 
På din arbetsplats 

 
10.  Hur förhåller du dig på ett personligt plan till just den här arbetsuppgiften? 
 
11. Övriga synpunkter? 
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