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Referatskrivare: Föredragande Linnéa Brossner 

 

 

Debattledaren, seksjonssjef Kristin Kvigne, Norge, önskade deltagarna välkomna och 

gav därefter ordet till referenten.  

 

Referenten, assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud, Norge, redogjorde i alltvä-

sentligt för vad han anfört i sin uppsats ”Lovbrudd begått av personer uten eller med 

svak tilknytning til riket”. 

 

Korreferenten, vice riksåklagare Kerstin Skarp, Sverige: Rubriken ”Brott begångna av 

personer utan eller med svag anknytning till riket” för mina tankar till problem som 

uppkommer vid speciella situationer och med speciella persongrupper. Jag kan när-

mast identifiera tre grupper. Det är dem som har svag anknytning till riket, en så svag 

anknytning att det finns risk för att de försvinner från landet innan man hinner genom-

föra en lagföring och än mindre en verkställighet. Jag tänker på personer som begår 

brott men där vi inte har tillräcklig möjlighet att få en helhetsbild av deras brottslighet 

och inte heller tillräcklig kunskap om omständigheterna kring deras brottslighet och 

deras personliga förhållanden i övrigt. Jag tänker även på personer vars svaga anknyt-

ning till riket gör att det finns särskilda problem knutna till straffverkställighet och 

rehabilitering. Det innebär att jag har en något smalare utgångspunkt än Knut H. Kal-

lerud. Han behandlar även brottslighet begången av s.k. invandrare, dvs. personer som 

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

men som har föräldrar som är födda i ett annat land. Min fokus kommer i stället att 

ligga på personer som mer tillfälligt uppehåller sig i riket. 

Min första tes är att polis och åklagare utreder brott på nationell nivå trots att 

brottsligheten i ökande grad är internationell. Jag instämmer således här helt i det 

Knut H. Kallerud har anfört. Vad är då problemen med att man gör så? Ett problem är 

att det är väldigt svårt att få grepp om omfattningen av den enskilda personens brotts-

lighet. Om man inte har kontakt med andra länder kan det vara svårt att få uppgift om 

vad personen har gjort i något annat land. Det kan då även vara svårt att bedöma om 

det är fråga om en organiserad grov brottslighet eller en enskild händelse. Man behö-

ver den kontakten för kunna avgöra hur utredningen ska bedrivas. 

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 sett 

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 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 en icke frihetsberö-

vande påföljd eller korta fängelsestraff. De som har planerat brottsligheten kommer 
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många gånger undan utan något straff överhuvudtaget och kan därför fortsätta sin 

verksamhet. Det kan knappast kallas effektiv och rättvis brottsbekämpning. Ett sam-

arbete mellan olika länder skulle kunna leda till att hela brottsligheten kunde utredas 

och lagföras.  

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 fus-

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

kontrollsystemet brast. Det kunde också konstateras att den sammantagna brottslighe-

ten omsatte stora belopp. På mera permanent basis inrättades en strategisk grupp med 

representanter från olika myndigheter.  

Även på internationell nivå bör liknande projekt kunna genomföras. Samver-

kan mellan myndigheter är en framgångsfaktor för att upptäcka och utreda brottslig-

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

gränserna, såväl nationellt som internationellt. För att effektivisera brottsbekämpning-

en 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 ju-

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

leda till att ett land är förhindrat att utreda hela den samlade brottsligheten.  

Min andra tes är att det krävs effektiva instrument men också att åtgärder 

vidtas för att de instrument som finns ska kunna tillämpas på ett ändamålsenligt och 

rättssäkert sätt för att åstadkomma ett effektivt internationellt samarbete. 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. 

Ett perspektiv som ofta har diskuterats när det gäller internationellt samarbe-

te 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 inne-

bär att ett större informationsutbyte ska ske mellan medlemsstaterna och Eurojust. 

Prümrådsbeslutet är ett EU-rådsbeslut som bl.a. innehåller bestämmelser om ett ut-

vecklat 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 utred-

ningar. 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. Bedöm-

ningen 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.  
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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 

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

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

naler 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 de gäl-

lande 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 befint-

liga instrumenten intensifieras. Exempel på åtgärder för att åstadkomma detta är ut-

bildning om internationellt samarbete, gärna i form av seminarium där tjänstemän från 

olika länder deltar. Ett annat sätt att stimulera genomslaget av de instrument som finns 

på det internationella området är att ta fram lättillgänglig information i form av hand-

böcker och mallar. Ett annat område som vi skulle kunna vidareutveckla är språkut-

bildningen för anställda inom rättsväsendet.  

De ekonomiska begränsningarna är en del av den vardag som de rättsvårdan-

de myndigheterna lever i och gör sig gällande både i nationella utredningar och när 

det gäller internationellt samarbete. Prioriteringar måste ständigt göras. Likaså upp-

följningar och utvärderingar. Frågan är vad det finns för möjligheter i de olika länder-

na 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 redovisnings-

krav finns däremot inte när det gäller det internationella samarbetet. Ett exempel är att 

den svenska åklagarmyndigheten ska redovisa andelen misstänkta personer som lag-

förts i Sverige. Något krav på att rapportera om rättsligt samarbete som lett till lagfö-

ring i andra länder finns emellertid inte. Inom EU utvecklas ett system med gemen-

samma utredningsgrupper (Joint Investigation Teams). Något krav att Åklagarmyn-

digheten t.ex. ska redovisa i vilken utsträckning som man har deltagit i sådana utred-

ningsgrupper ställs inte upp. I utvärderingen av Åklagarmyndighetens arbete riskerar 

därför det internationella samarbetet att komma i skymundan. Arbete som har lagts 

ner blir inte synligt, vilken i sin tur kan leda till att incitamentet att delta i internatio-

nellt samarbete minskar. Risken finns också att den ökning som skett av det interna-

tionella samarbetet inte i tillräcklig grad beaktas när verksamheten ska finansieras.  

Min tredje tes är, som även Knut H. Kallerud har nämnt i sitt anförande, att 

det finns risker med att använda ett snabbt utvisningsförfarande utan att se till helhen. 

I våra nationella system finns det två intressen som ibland hamnar i konflikt med var-
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andra. 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 som inte bor i landet och som har begått brott på det ena eller 

andra sättet lämnar landet. Konflikten blir särskilt aktuell då landets invandrarmyn-

digheter 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 miss-

tänkte i stället kan skickas till sitt hemland.  Är det fråga om riktigt allvarlig brottslig-

het är avvägningen mellan de olika intressena inte så svår men framför allt vad gäller 

s.k. vardagsbrottslighet kan gränsen vara svår att dra. Vad som ligger i vågskålen är ju 

inte bara intresset av att den misstänkte så snabbt som möjligt lämnar landet utan ock-

så 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 eller 

avvisas utan vidare utredning i själva verket är offer för människohandel och behöver 

skyddas och få stöd som målsägande i en sådan utredning. Risken finns att detta tap-

pas bort till förmån för snabb lagföring och utvisning. 

Min fjärde tes är, som även Knut H. Kallerud har berört, att överföring av 

lagföringen och verkställigheten mellan länder bör öka. När det gäller personer med 

svag eller ingen anknytning till riket är det förenat med svårigheter att verkställa på-

följder 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 åter-

vända 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 ak-

tuell 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 har anfört, önskvärt att dömda i större ut-

sträckning än som nu sker verkställer påföljder i sitt hemland. Jag är därför positiv till 

utvecklingen internationellt som innebär större möjligheter till överförande av frihets-

berövande 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 har 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 län-

der utan även lagföringen.  

Avslutningsvis kan konstateras att det föreligger att antal svårigheter när det 

gäller den här persongruppen. Jag har dels tagit upp intressekonflikten mellan lagfö-

ring och en snabb förpassning från landet, dels svårigheterna med att överblicka hela 
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bilden och se strukturella mönster nationellt men även internationellt. Liksom Knut H. 

Kallerud tror jag att det är viktigt att vi höjer blicken från den nationella synranden till 

förmån för den internationella horisonten.  

 

Dommer Torkel Florian Hagemann, Danmark: Jag arbetar som domare men är också 

medlem i Flygtningenævnet som är det organ som tar slutlig ställning till om en viss 

person ska beviljas asyl i Danmark eller inte. Det finns många likheter mellan den 

situation referenten tar upp, att effektivt verkställa utvisningen av en utvisningsdömd 

person, och situationen när en asylsökande fått avslag på sin begäran om asyl och där-

för ska avvisas från t.ex. Danmark till sitt hemland. Det är min erfarenhet att ett av de 

stora problemen är att fysiskt skicka tillbaka den utvisningsdömda personen eller per-

sonen som har fått avslag på sin begäran om asyl till hemlandet. Det är t.ex. få afgha-

ner, i vart fall i Danmark, som har fått avslag på sin begäran om asyl och faktiskt 

skickats tillbaka till Afghanistan. Detta kan givetvis bero på många faktorer men den 

viktigaste faktorn är att det saknas internationella avtal mellan å ena sidan Danmark 

och å andra sidan afghanska myndigheter. Ett sådant avtal har i vart fall tills alldeles 

nyligen varit svårt att uppnå. Detsamma gäller avtal med andra icke västliga länder. 

Det är givetvis lättare att utvisa och avvisa personer inom Schengenområdet. Det är 

t.ex. inte problematiskt att skicka en rumän som har blivit dömd för bedrägeribrotts-

lighet tillbaka till Rumänien. Därför är det min uppfattning att man bör intensifiera 

arbetet med att se till att avtal träffas mellan de nordiska länderna och icke västliga 

länder som t.ex. Afghanistan, Syrien, Irak och Iran så att det blir möjligt att effektivt 

förflytta personer från de nordiska länderna till deras hemländer.  

 

Tingsdomare Petra Spring-Reiman, Finland: Jag skulle först vilja svara på Knut H. 

Kalleruds fråga om varför det finns ett procentuellt litet antal invandrare i finska fäng-

elser i jämförelse med de övriga nordiska länderna. Det är ett enkelt svar. Det finns 

procentuellt färre antal invandrare i Finland än i de övriga nordiska länderna. 

Jag tycker att man bör skilja på invandrare och utlänningar i denna diskus-

sion, som också Kerstin Skarp har gjort. Brottsbekämpningen när det gäller invandra-

re har samma förutsättningar som vad gäller den övriga befolkningen som bor i lan-

det. Brottsligheten beror i de fallen till stor del på sociala förhållanden och utanför-

skap. 

Vad gäller utlänningar som begår brott instämmer jag i det Kerstin Skarp har 

anfört om att vi måste använda de medel som finns inom EU och internationellt fullt 

ut. Som domare är det svårt att få en helhetsbild av brottslighetens omfattning efter-

som det t.ex. inte finns internationella belastningsregister. Straffmätningen bygger på 

att domstolen beaktar om personen har begått brott förut. I Finland är det t.ex. vanligt 

med utlänningar som begår rattfylleri men man har som domare ingen aning om dessa 

personer har begått brott tidigare. Detta kanske är en fråga som vi bör ta upp på EU-

nivå så att vi kan få någon form av centralt belastningsregister, i vart fall inom EU-

området. 

 

Lagdommer Anne-Mette Dyrnes, Norge: Jag vill fråga både referenten och korreferen-

ten om deras syn på dilemmat effektiv handläggning kontra rättsäkerhet. I Norge har 

det varit ett mål att man ska använda sig av häktning i mindre utsträckning. Ändå har, 

som Knut H. Kallerud berättat, antalet häktade ökat med 70 procent de senaste åren 
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och detta beror till stor del på att man häktar utlänningar. I Danmark och Norge är 

mellan 25 och 30 procent av de som sitter i fängelse häktade och har således ännu inte 

fått en dom. Många av de utlänningar som sitter häktade har begått brott som är rela-

tivt bagatellartade. När de väl får en dom är det därför ofta fråga om ganska korta 

fängelsestraff och i vissa fall blir det en icke frihetsberövande påföljd. Det finns en 

stor risk för att de häktade utlänningarna s.k. översonar sitt brott, dvs. att de sitter i 

fängelse längre tid än de skulle ha gjort om de först fick sin dom och därefter blev 

satta i fängelse. Det är också ett problem att flyktfara i många fall utgör grunden för 

häktning. Som domare ser man att flyktfaran grundar sig nästan uteslutande på att det 

är fråga om en utlänning. Det stämmer säkert i många fall när det gäller utlänningar 

som endast tillfällig vistas i Norge eller i något av de andra nordiska länderna att de 

skulle resa hem om de fick möjligheten. Men vad gäller de som har lite större anknyt-

ning är det en fara att vi använder oss av flyktfaran slentrianmässigt. Jag vill därför 

fråga både referenten och korreferenten om deras syn på rättssäkerhetsfrågorna vid 

bekämpning av kriminalitet som är begången av utlänningar.  

 

Advokat Øivind Østberg, Norge: Jag har några kommentarer till Knut H. Kalleruds 

anförande. Vad gäller statistiken norska medborgare kontra utländska medborgare i 

Ullersmo landsfengsel blir siffrorna ännu dystrare om man tar hänsyn till att en stor 

andel av de norska medborgarna har utländsk bakgrund. Det leder till frågan om pa-

rallellkulturer av invandrare i det nordiska samfundet är besläktat med huvudtemat. 

Det handlar om personer som juridiskt och formellt inte har någon svag anknytning 

till riket men som kulturellt uppger sig tillhöra ursprungslandets kultur. Om man ska 

värdera hur kriminalitetsproblematiken ser ut i samhället ligger detta, enligt min me-

ning, nära den problemställning som är temat för mötet. De juridiska redskapen, de 

straff- och processrättsliga redskapen, skiljer sig givetvis åt och det är mer av en vär-

deringsbaserad diskussion som leder över till en invandringspolitisk och integrations-

politisk generell debatt. En annan kommentar till den statistik som presenterats är att 

jag inte tror att faktorer som ålder och kön helt förklarar utlänningarnas överrepresen-

tation i brottsstatistiken. Det finns t.ex. stora skillnader mellan olika nationaliteter som 

inte kan förklaras med någon av dessa faktorer. 

Jag instämmer helt i det som anförts om att man i största möjliga utsträck-

ning ska ge den dömde möjlighet att verkställa straffet i hemlandet och menar också 

att detta är mer preventivt. 

Det är riktigt att det finns problem med verkställigheten av utvisningar vid 

t.ex. brott mot utlänningslagstiftningen. Jag ska ge ett exempel på detta som jag blev 

upplyst om igår. Två av mina klienter satt på ett chartrat flygplan som skulle gå ige-

nom diverse nordeuropeiska huvudstäder på väg till Kongo-Kinshasa. Flygplanet blev 

emellertid stoppat på grund av formella problem med landningstillstånd och alla pas-

sagerarna fick släppas av igen i sina respektive avsändarländer. Bara kostnaderna för 

samhället medför att man måste ta detta problem på allvar. Man skulle kunna ta upp 

frågan på en diplomatisk mellanstatlig nivå. Man skulle också kunna fråga sig om inte 

det bistånd de nordiska länderna ger till de här mottagarländerna på något sätt kan 

kopplas till villigheten att ta emot de egna medborgarna. 
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Knut H. Kallerud: Först en kommentar till det senaste inlägget. Det är riktigt att det vi 

pratar om nu måste ses i ett större sammanhang än bara det straffrättsliga perspektivet 

och att många av svaren ligger i hur invandringspolitiken hanteras i våra länder.  

Jag delar Torkel Florian Hagemanns uppfattning att det fysiska återförandet 

kan vara problematiskt och att det säkert är lika problematiskt oavsett om det grundar 

sig på straffrättslig lagstiftning eller utlänningslagstiftning. Men vi kanske ska försöka 

vara konstruktiva. Att ingå avtal med länder som Afghanistan eller Irak är inte så en-

kelt. Vi kanske i stället kan bli bättre på att verka inom den sfär som vi faktiskt be-

härskar någorlunda. Vi kan t.ex. föregå med gott exempel inom Norden och EU, visa 

att det faktiskt kan genomföras och sedan hoppas på att det kommer att sprida sig som 

ringar på vattnet. Jag tror också att vi skulle kunna introducera ett nytt sätt att tänka 

inom detta område nämligen att vi inte först ska genomföra lagföring och verkställig-

het i riket och sedan tänka på utvisning. Kanske ska vi i stället nöja oss med lagfö-

ringen.  

Vad gäller Petra Spring-Reimans synpunkt att man ska skilja på utlänningar 

och invandrare instämmer jag i detta men samtidigt blir det snabbt en diskussion om 

begrepp som inte skiljer sig så mycket. En annan skillnad som kanske är mer naturlig 

och som jag hade i åtanke är den mellan de som har så stark anknytning till ett land, 

genom medborgarskap eller på annat sätt, att de ska få stanna där efter brottet är be-

gånget och de som ska utvisas. Vad man kallar den gruppen som ska utvisas är kanske 

av mindre betydelse och många tycker att det är naturligt att kalla den för invandrare. 

Poängen är om de ska stanna kvar i landet och vara vårt ansvar eller om de ska utvi-

sas. Vad gäller belastningsregister finns det mycket att göra på det området. Det finns 

mycket som tyder på att vi kommer att få tillgång till belastningsgister i vart fall inom 

EU och då kommer en del av de praktiska problem Petra Spring-Reiman tog upp lö-

sas. 

Vad gäller den problemställning Anne-Mette Dyrnes tar upp är det svårt att 

ge något kort och enkelt svar. En poäng som jag tycker att vi ska tänka på är att det 

kanske är så, i vart fall vad gäller den mindre allvarliga brottsligheten, att vi ska vara 

mer villiga att låta utlänningsrättsliga hänsyn få företräde framför straffrättsliga såda-

na. Kanske är det viktigare att genomföra en rättssäker process med hänsyn till utvis-

ning än att insistera på att straffet verkställs i norska fängelser.  

 

Kerstin Skarp: Jag instämmer i det Anne-Mette Dyrnes har anfört om att man inte kan 

bortse från den misstänktes rättssäkerhet. Det får givetvis inte vara så att de som 

kommer hit från andra länder och saknar anknytning till riket får strängare straff än 

andra. Det är något som vi alla som arbetar med dessa frågor måste beakta. Det ligger 

även i en av Knut H. Kalleruds teser att utlänningar och invandrare får respekt från 

vårt samhälle och våra lagar om de upplever att alla blir behandlade lika. I Sverige 

kan man t.ex. använda sig av andra typer av lagföring, som strafföreläggande. Sedan 

skulle jag också vilja se att jourdomstolarna fick ett utökat ansvar och att man på så 

sätt skulle kunna få en snabbare lagföring.  Som det är i Sverige i dag har vi bara 

häktningar i jourdomstolarna. 

Vad gäller de synpunkter Petra Spring-Reiman förde fram vet jag inte hur 

långt diskussionerna har kommit om ett internationellt belastningsregister men det 

finns i vart fall mellan Sverige och Finland goda möjligheter att utbyta sådana kun-

skaper. 
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Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen, Danmark: Jag ska försöka svara på några av de 

frågor Knut H. Kallerud berörde och även komma med någon kommentar. Situationen 

i Danmark är i dag sådan att vi har fler utlänningar i fängelser än någonsin förr. Kapa-

citeten i danska fängelser ska helst inte utnyttjas till mer en till 92 procent, annars 

uppstår det erfarenhetsmässigt allvarliga problem i fängelserna. I dag används kapaci-

teten till ca 98-99 procent.  Detta beror i hög grad på häktning och det finns framför 

allt två förklaringar. Fler personer häktas och de som häktas sitter också häktade un-

der en längre tid. Vi ser också en ökning av antalet häktade utlänningar. De grundläg-

gande lösningarna på de här problemen är inget som rättsystemet kan leverera. Även i 

Danmark är det så att utlänningarna är koncentrerade till de stora städerna där det 

finns mer kriminalitet. Det finns också ett stort socialt proletariat som alltid kommer 

att vara överrepresenterat i brottsstatistiken. Det är i dag och har i många år varit vissa 

bestämda grupper av utlänningar. Med detta sagt är det viktigt att försöka ha den hår-

fina balansen mellan att å ena sidan erkänna att de grundläggande lösningarna på des-

sa problem inte finns i rättssystemet och att å andra sidan erkänna att rättsystemet 

spelar en mycket viktigt roll i bekämpningen av denna kriminalitet. Rättsystemet mås-

te konsekvent använda sig av de redskap som finns till förfogade. Särskilt vad gäller 

utlänningar finns möjligheten till utvisning. Utvisning är en konkret lösning på pro-

blemet såtillvida att man blir av med dem som begår brott och om man har en effektiv 

inresekontroll så kommer de ovälkomna inte tillbaka igen. Den mer långsiktiga hän-

synen är den preventiva verkan som utvisning har. Att skärpa straffnivån har i bästa 

fall en marginell betydelse för den reella bekämpningen av kriminalitet. Jag delar upp-

fattningen att utvisning verkar mer preventivt än längre och hårdare straff. Andra hän-

syn som en konsekvent utvisningspraxis går hand i hand med en tolerant och kon-

struktiv integrationspolitik. För 10 till 15 år sedan hade danska domstolar, i hög grad 

med Højesteret i spetsen, en mycket liberal praxis på utvisningsområdet. Utveckling-

en har emellertid gått mot en mer restriktiv utvisningspraxis. Detta beror givetvis på 

många olika faktorer men en viktig faktor var att domstolarna var mycket bekymrade i 

förhållande till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. Det har senare visat sig att den utvisningspraxis som har 

uppstått är mer restriktiv än det finns grund för i Europadomstolens avgöranden. I 

realiteten är det så att om man tittar på praxis från Strasbourg finns det en stor tolerans 

i förhållande till medlemsstaterna på det här området, t.ex. när det rör sig om grova 

narkotikabrott eller grova våldsbrott. Jag tror att det har uppstått en situation i Dan-

mark som till viss del har medverkat till utvecklingen av den mycket missnöjda stäm-

ning vad gäller utlänningspolitik som vi har sett de senaste åren. Jag tror att man ska 

ha klart för sig att om man ska skapa en långsiktig, konstruktiv och tolerant hållning 

till utlänningar i ett samhälle duger det helt enkelt inte att behålla kriminella utlän-

ningar i landet i situationer då ingen förnuftig människa kan förstå skälet till detta. Jag 

instämmer i att överföring av verkställighet till hemlandet är ett område som måste 

utvecklas, vilket det också håller på att göra på en internationell nivå. Det är klart att 

de här frågorna ger oss många problem. Jag ska ta upp två av dessa. Det ena är ett 

principiellt problem. Det säger sig själv att ju allvarligare brottsligheten är desto star-

kare är de principiella hänsyn som bör tas till att det land där brottligheten är begång-

en också ska stå för verkställigheten av straffet. Om man tar ett extremt exempel är 

det t.ex. svårt att föreställa sig att staten ska släppa kontrollen över verkställigheten 
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vid brott mot statens säkerhet, terrorism, grova våldsbrott osv. Det andra problemet är 

de mer bagatellartade brotten. Jag tror att man kan säga att det i dessa fall gömmer sig 

ett betydande praktiskt problem, i vart fall i Danmark men säkert även i de andra nor-

diska länderna, i att många utlänningar avtjänar sitt straff medan de är häktade vilket 

innebär att det inte finns något mer att verkställa när domen väl har meddelats. Mellan 

dessa två ytterlighetsgrupper finns det emellertid tillfällen att komma överens om vis-

sa riktlinjer. Det kan också noteras att det finns instrument under utveckling vad avser 

de delarna. 

 

Juristen Anna Owens, Sverige: Jag är jurist vid Rikspolisstyrelsen och även juridisk 

rådgivare till den svenska styrelseledamoten i Europols styrelse. Jag instämmer i det 

Kerstin Skarp har anfört om att det bör finnas tydligare redovisningskrav än vad som 

finns i dag. Det skulle som jag ser det i det polisiära samarbetet inte bara öka kunska-

pen om vad samarbete kan leda till utan även ställa krav på det arbete som försiggår i 

polismyndigheterna. Att man i ett utredningsarbete lyfter från ett nationellt perspektiv 

till ett internationellt perspektiv skulle öka effektiviteten i hela det nationella polisar-

betet. Vi har krav på att vara effektiva i polisen och jag är övertygad om att effektivi-

teten skulle kunna öka om vi bara utnyttjade de internationella kanalerna i större ut-

sträckning. De finns där ute. Nu gäller det bara för oss att ta tillvara dem. 

 

Kerstin Skarp: Jag delar de synpunkter Anna Owens har fört fram. Det gäller som i 

alla sammanhang att man inte bara tittar på det i stort utan även får in det i det vardag-

liga arbetet. Det var även det jag försökte framhålla tidigare just när det gäller utbild-

ning, att man inte behöver se det så stort utan att man kan göra det i enskilda samarbe-

ten mellan tjänstemän och liknande. Det är naturligtvis det absolut viktigaste att få in 

det i arbetet. Många är rädda för det de inte behärskar. I den mån man känner till det 

är det därför lättare att föra in det. 

 

Knut H. Kallerud: En nyckelfaktor som skulle kunna öka effektiviteten är ömsesidigt 

erkännande. Om vi ska vänta tills vi har fått ett helt harmoniserat system i Europa 

kommer vi att få vänta mycket länge. Vi måste komma från tankesättet att det alltid är 

bäst i vårt eget land och lite sämre ju längre bort ifrån det egna landet vi kommer. Vi 

bör i stället tänka att det, i vart fall inom EU och stora delar av Västeuropa, finns ett 

väl fungerande rättssystem, även om det kan skilja sig något ifrån vårt eget. Om vi är 

villiga att erkänna det tror jag att det löser många problem. Vidare finns det en pre-

ventiv verkan med att skicka tillbaka folk att avtjäna sitt straff i ett land där fängelser-

na kanske inte fullt ut är lika bra som våra. Vi måste använda oss av det hjälpmedlet 

så länge fängelserna i hemlandet håller en rimlig standard, vilket de gör i stora delar 

av Europa. Jag tror också att kunskap om varandras system ger tilltro till dem. Om vi 

har tilltro till varandras system kommer det också att bli lättare att erkänna dem. Jag 

tror att det är där framtiden ligger, att erkänna varandras avgöranden och system. På 

det sättet kan vi samarbeta mycket bättre.  

 

Kristin Kvigne: Jag vet att de nordiska justitieministrarna har bett rikspolischeferna i 

de nordiska länderna att titta på ett förstärkt samarbete på nordisk nivå vad gäller in-

ternationell mobil kriminalitet, vilket rikspolischeferna också kommer att börja med 

när de träffas i nästa vecka på sitt årliga möte. 
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Debattledaren sammanfattade de synpunkter som kommit fram på mötet och tackade 

därefter referenten, korreferenten och mötesdeltagarna för en intressant debatt. 


