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Brott begångna av personer utan eller med svag 

anknytning till riket – straffrättsliga och 

utlänningsrättsliga frågor 
 

Vice riksåklagare Kerstin Skarp, Sverige 

 

 

1 Inledning 

Såsom frågeställningen är utformad avser denna ”brott av personer utan eller med 

svag anknytning till riket”. Som korreferent har jag tagit som utgångspunkt problemen 

som uppkommer när det rör sig dels om personer där det med hänsyn till deras svaga 

anknytning till landet finns risk för att de på det ena eller andra sättet lämnar landet 

innan lagföring hinner äga rum, dels om personer där vi inte har tillräcklig kunskap 

om omständigheterna kring deras brottslighet eller personliga förhållanden i övrigt 

och dels om personer vilkas svaga anknytning till landet gör att det finns särskilda 

problem knutna till straffverkställighet och rehabilitering 

Jag har därför en något annan och kanske smalare utgångspunkt än Knut H 

Kallerud, som i sin redogörelse har ett bredare perspektiv på frågeställningen. Han 

behandlar ju även brottslighet bland personer som är invandrare, d v s personer som är 

födda i ett annat land och folkbokförda i riket, och personer som är födda i riket men 

som har föräldrar som är födda i ett annat land. Mitt fokus kommer i stället att ligga 

på personer som tillfälligt uppehåller sig i riket.  

 

2 Teser 

2.1 Polis och åklagare utreder brott på nationell nivå även om brottsligheten i 

ökande grad är internationell 

 

Jag instämmer helt i Knut H Kalleruds tes om att polis och åklagare utreder brott på 

nationell nivå trots att brottsligheten i ökande grad är internationell. Denna fråga blir 

särskilt aktuell när det gäller personer som begått brott i ett land de har en svag 

anknytning till.  

Knut H Kallerud nämner att allvarlig internationell brottslighet bara kan 

bekämpas effektivt om vi slutar att se den som ett nationellt problem och istället 

betraktar den som ett gemensamt problem som vi måste lösa tillsammans. Jag delar 

Knut H Kalleruds uppfattning och vill dessutom understryka att det även i utredningar 

som vid första anblicken inte förefaller röra allvarlig eller organiserad brottslighet kan 

vara helt avgörande att man samarbetar med andra länder för att utredningen ska bli 

framgångsrik och för att kunna bedöma brottslighetens omfattning.  

Att bedöma brottslighetens omfattning vållar problem när det gäller 

brottslighet med internationell anknytning. Ett exempel där denna svårighet är 

påtaglig är de ligor som åker mellan olika länder och begår stölder och annan 

relaterad brottslighet. Dessa brott är kanske sedda isolerade inte särskilt allvarliga 

men på grund av sin omfattning är det en brottslighet som vi bör bekämpa med kraft, 

inte minst med tanke på att vad vi ser i ett land bara är en liten del av ligornas samlade 
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brottslighet. Det kan i själva verket också röra sig om personer som i vissa fall tvingas 

utföra brotten. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan röra sig om organiserad 

brottslighet och att förövaren i själva verket är ett offer för människohandel. 

Personerna som utför stölderna får vanligen icke frihetsberövande straff eller korta 

fängelsestraff. De som planerat brottsligheten kommer många gånger undan utan 

något straff överhuvudtaget och kan därför fortsätta sin verksamhet. Det kan knappast 

kallas effektiv och rättvis brottsbekämpning. Ett samarbete mellan olika länder skulle 

kunna leda till att hela brottsligheten kunde utredas och lagföras. Jag återkommer till 

det (avsnitt 2.2.2).  

Låt mig som exempel på det jag menar ta ett fall på det nationella planet. 

Sverige har under en tid haft problem med brott gällande s.k. assistansersättning, dvs. 

ett ekonomiskt stöd som utgår för att bl.a. personer med särskilda behov ska kunna ha 

en personlig assistent. Polisen i Halland var den som först noterade fusk med denna 

stödform. Efter en kartläggning över landet och kontakter med andra myndigheter 

kunde man slå fast att det här inte var en lokal och rätt harmlös företeelse utan att 

fusket i systematisk form förekom relativt allmänt och hade sin grund framför allt i att 

kontrollsystemet brast Det kunde också konstateras att den sammantagna 

brottsligheten omsatt stora belopp. På mera permanent basis inrättades en strategisk 

grupp med representanter från olika myndigheter.  

Även på internationell nivå bör liknande projekt kunna genomföras. 

Samverkan mellan myndigheter är en framgångsfaktor för att upptäcka och utreda 

brottslighet. Det är därför viktigt att vi lyfter blicken för att kunna kartlägga samband 

över gränserna, såväl nationellt som internationellt. För att effektivisera brotts-

bekämpningen bör samarbetet avse både själva ärendena och hanteringen av dem. Då 

kan vi dra lärdom av varandras erfarenheter och kunskaper. 

För möjligheten att kunna utreda brottsligheten i sin helhet är frågan om 

jurisdiktion av avgörande betydelse. En alltför snäv bestämning av jurisdiktionen kan 

leda till att ett land är förhindrad att utreda hela brottsligheten.  

 

2.2 För att åstadkomma ett effektivt internationellt samarbete krävs effektiva 

instrument men också att åtgärder vidtas för att de instrument som finns ska 

tillämpas på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. 

 

Hur kommer det sig då att vi utreder brott på nationell nivå, trots att brottsligheten i 

allt högre grad är internationell? Det finns en mängd orsaker till detta och om jag 

skulle gå in på dem alla skulle detta bli ett mycket långt framförande. Jag tänkte 

därför begränsa mig till att nämna några. 

 

2.2.1 Utvecklandet av nya instrument 

 

Ett perspektiv som ofta diskuterats när det gäller internationellt samarbete är vilka 

instrument, t ex i form av rådsbeslut eller konventioner, som finns och hur dessa 

genomförts. Där har Knut H Kallerud nämnt några av de mest centrala.  

I det här sammanhanget förtjänar också det nya Eurojustbeslutet och 

Prümrådsbeslutet att nämnas. Eurojust är ett åklagarsamarbete inom EU och det nya 

Eurojustbeslutet innebär att ett större informationsutbyte ska ske mellan 

medlemsstaterna och Eurojust. Prümrådsbeslutet är ett EU rådsbeslut som bl.a. 
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innehåller bestämmelser om ett utvecklat informationsutbyte och tillgång till uppgifter 

i andra medlemsstater. Syftet med båda dessa beslut är således att öka 

informationsutbytet. 

Informationsutbyte är av stor betydelse för möjligheten att samordna 

utredningar. Behovet av samordning gör sig särskilt gällande angående utredningar 

som berör personer med svag anknytning till riket. För den gruppen är samordning 

och uppgifter från andra länder helt avgörande för hur ärendet ska handläggas. 

Bedömningen av vilka utredningsåtgärder och ingripanden som aktualiseras måste ske 

med hänsyn till bl. a. frågan om personen förekommer som misstänkt i andra länder. 

Med tillgång till uppgifter om att personen är föremål för utredning i ett annat land 

kan samordning av utredningar ske och frågor om övertagande av lagföring 

aktualiseras.  

 

2.2.2 De befintliga instrumenten bör tillämpas i högre utsträckning 

 

Jag skulle även vilja belysa ett annat perspektiv på frågan hur samarbetet kan 

utvecklas. Minst lika viktigt som att vi har internationella instrument är att vi också 

utnyttjar dem fullt ut. 

Tillåt mig att ännu en gång illustrera med ett nationellt exempel! En 

handlingsplan mot handel med människor antogs 2008. Polisen och åklagarna fick 

särskilda pengar i kampen mot prostitution och människohandel som skulle användas 

för kompetensutveckling, internationellt samarbete och metodutveckling. Det blev en 

lyckad satsning då antalet anmälda fall och inledda förundersökningar under de här 

åren ökade markant. En av de viktigaste iakttagelserna var att man inom rättsväsendet 

blivit uppmärksam på att personer som grips vid bagatellartad brottslighet, som 

småstölder också själva kan vara offer för brott, t.ex. människohandel. 

Varningssignaler som man bör vara uppmärksam på är att personen saknar 

identitetshandlingar eller har falska sådana handlingar, saknar returbiljett, inte vet var 

han eller hon bor, inte kan göra sig förstådda och inte har några pengar 

Det här exemplet visar att en satsning på en effektiv tillämpning av gällande 

reglerna och de möjligheter till internationellt samarbete som finns kan leda till goda 

resultat och en betydligt mer effektiv brottsbekämpning än om man nöjt sig med att se 

de enskilda brotten isolerat. Det finns fler områden med utvecklingspotential. Jag 

tycker att det är önskvärt att arbetet med att stimulera tillämpningen av de befintliga 

instrumenten intensifieras. Exempel på åtgärder för att åstadkomma detta är 

utbildning om internationellt samarbete, gärna i form av seminarium där tjänstemän 

från olika länder deltar. Överhuvudtaget tror jag att det är viktigt att representanter 

från olika länder träffas för att skapa ett ömsesidigt förtroende.  

Ett annat sätt att stimulera genomslaget av de instrument som finns på det 

internationella området är att ta fram lättillgänglig information i form av handböcker 

och mallar. Ett annat område som vi skulle kunna vidareutveckla är språkutbildningen 

för anställda inom rättsväsendet.  

 

2.2.3 Uppföljning och utvärdering av det internationella samarbetet 

 

De ekonomiska begränsningarna är en del av den vardag som de rättsvårdande 

myndigheterna lever i och gör sig gällande både i nationella utredningar och när det 
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gäller internationellt samarbete. Prioriteringar måste ständigt göras. Likaså 

uppföljningar och utvärderingar. Frågan är vad det finns för möjligheter i de olika 

länderna att prioritera, följa upp och utvärdera det internationella samarbetet? Jag 

skulle vilja väcka frågan om det inte finns ett behov av att förbättra möjligheten att 

utvärdera våra insatser från en internationell synvinkel.  

På det nationella planet har vi en rad krav på att rapportera och redovisa till 

våra regeringar hur resultatet av vår verksamhet har blivit. Motsvarande 

redovisningskrav finns däremot inte när det gäller det internationella samarbetet. Ett 

exempel är att den svenska åklagarmyndigheten ska redovisa andelen misstänkta 

personer som lagförts i Sverige. Något krav på att rapportera om rättsligt samarbete 

som lett till lagföring i andra länder finns emellertid inte. Inom EU utvecklas ett 

system med gemensamma utredningsgrupper (Joint Investigation Teams). Något krav 

att Åklagarmyndigheten t.ex. ska redovisa i vilken utsträckning som man deltagit i 

sådana utredningsgrupper ställs inte upp. 

I utvärderingen av åklagarmyndighetens arbete riskerar därför det 

internationella samarbetet att komma i skymundan. Arbete som lagts ned blir inte 

synligt, vilken i sin tur kan leda till att incitamentet att delta i internationellt samarbete 

minskar. Risken finns också att den ökning som skett av det internationella samarbetet 

inte i tillräcklig grad beaktas när verksamheten ska finansieras.  

Jag tror att det är viktigt att aktörerna på alla nivåer, från den enskilde 

tjänstmannen till den normgivande makten har klart för sig, precis som Knut H 

Kallerud är inne på, att för att bekämpa organiserad brottslighet måste vi ha ett 

bredare perspektiv än den egna statens gränser.  

 

2.3 Det finns risker med att använda ett snabbt utvisningsförfarande utan att se 

till helheten. 

 

2.3.1 Utvisning/avvisning – samverkan mellan myndigheter 

 

I våra nationella system finns två intressen som ibland hamnar i konflikt med 

varandra. Å ena sidan legalitetsprincipen, enligt vilken brottsmisstankar ska 

rapporteras, utredas och, om tillräckliga skäl föreligger, läggas till grund för åtal. Å 

andra sidan intresset av att den inte bor i landet och som har begått brott på det ena 

eller andra sättet lämnar landet. Konflikten blir särskilt aktuell då landets 

invandrarmyndigheter bestämt att en utlänning inte ska få stanna kvar samtidigt som 

det pågår en brottsutredning mot samma person. 

I praktiken är det oftast åklagaren som får avgöra om lagföringsintresset är så 

starkt att åtalet bör prövas i domstol eller om man kan låta bli att åtala om den 

misstänkte i stället kan skickas till sitt hemland. Är det frågan om riktigt allvarlig 

brottslighet är väl avvägningen mellan de olika intressena inte så svår. Men i andra 

fall - hur långt ska man kunna gå? Vad som ligger i vågskålen är ju inte bara intresset 

av att den misstänkte så snabbt som möjligt lämnar landet utan också frågor om t.ex. 

hur brottsoffrets intresse ska bli tillgodosett.  

Ett annat problem som jag redan har varit inne på är att vi i dessa situationer 

inte alltid har hela bilden klar för oss. Kanske är det så att personen som 

utvisas/avvisas utan vidare utredning i själva verket är offer för människohandel och 
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behöver skyddas och få stöd som målsägande i en sådan utredning. Risken finns att 

detta tappas bort till förmån för snabb lagföring och utvisning. 

 

2.4 Överföring av lagföringen mellan länder bör öka  

 

När det gäller personer med svag eller ingen anknytning till riket är det förenat med 

svårigheter att verkställa påföljder som tar tillvara både intresset av ett 

proportionerligt straff och intresset av att avhålla den dömde från fortsatt brottslighet. 

Generellt är frågor om straffverkställighet och rehabilitering problematiska men 

avvägningarna blir ännu svårare när det gäller den grupp personer vi nu talar om.  

Det är svårt att med framgång genomföra frivårdande påföljder för personer 

med svag anknytning till landet. Det ligger i sakens natur att dessa ofta önskar 

återvända till sitt hemland. De saknar normalt sett social anknytning, som arbete, 

bostad och familj, till landet de dömts i. I många fall innebär det att den påföljd som 

blir aktuell är ett fängelsestraff. Även ett fängelsestraff är förenat med nackdelar när 

det gäller denna grupp av personer. Den dömdes möjlighet att upprätthålla kontakten 

med sina anhöriga under verkställandet av fängelsestraffet är små och det är sällan 

möjligt att på ett verkningsfullt sätt underlätta den dömdes återanpassning till 

samhället.  

Det är således, precis som Knut H Kallerud anfört, önskvärt att dömda i 

större utsträckning än som nu sker verkställer påföljder i sitt hemland. Jag är därför 

positiv till utvecklingen internationellt som innebär större möjligheter till överförande 

av frihetsberövande påföljder liksom övervakning av icke frihetsberövande påföljder 

som dömts ut i något annat land. 

Jag skulle även vilja rikta uppmärksamheten på frågan om överförande av 

lagföring. För att få en samlad bild av brottsligheten – något som jag berört flera 

gånger tidigare här – är det önskvärt att hela brottsligheten lagförs vid ett tillfälle. Ett 

instrument för att åstadkomma detta är överförande av lagföring. Jag anser därför att 

det inte bara är straffverkställighet som i större utsträckning bör överföras mellan 

länder utan även lagföringen.   

 

3 Avslutning 

Avslutningsvis kan konstateras att det föreligger att antal svårigheter när det gäller 

den här persongruppen. Jag har dels tagit upp intressekonflikten mellan lagföring och 

en snabb förpassning från landet, dels svårigheterna med att överblicka hela bilden 

och se strukturella mönster nationellt men även internationellt.  

Liksom Knut vill alltså även jag att vi höjer blicken från den nationella 

synranden och blir bättre på att samverka länderna emellan. Det tror jag är avgörande 

för en bättre och effektivare brottsbekämpning 

.




