
ÖREBRO UNIVERSITET 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 

Juristprogrammet, HT 2011 

Examensarbete, 30 hp 

2011-11-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrars utvisning på 

grund av brott 

- med fokus på barns rättigheter 

 

 

 

 

  

 

  

 Författare: Joanna Björklund 

 Handledare: Kerstin Nordlöf 

Examinator: Joakim Nergelius 



2 

 

Sammanfattning 
Förevarande uppsats belyser de fall då en förälders utvisning på grund av brott 

medför men för den tilltalades barn och i vilken mån det ska beaktas då domstolen 

fattar beslut i utvisningsfrågan. Enligt art 3 Barnkonventionen och 1 kap 10 § 

Utlänningslagen (2005:716), UtlL, ska barnets bästa beaktas vid ärenden som rör 

barn. Principen om barnets bästa medför emellertid inte att barns intressen i alla lägen 

ska vara utslagsgivande. 8 kap 8 § UtlL är utformad att utgöra avvägning mellan 

behovet av effektiv allmän och individuell utlänningskontroll och humana aspekter, 

varför skäl som talar emot utvisning måste prövas om förutsättningar för utvisning är 

uppfyllda.  

Skäl emot utvisning framgår av 8 kap 11 § UtlL. Samhällets reaktion gentemot 

brottslighet ska vara proportionerlig med de följder som utvisning skulle medföra sett 

till den tilltalades samhällsanknytning. Enligt 8 kap 11 § 2 p UtlL ska särskilt beaktas 

om utlänningen har barn i Sverige, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur 

kontakten har varit och hur den skulle påverkas av ett utvisningsbeslut. 

Bestämmelsen är av betydelse ur två perspektiv; vid anknytningsprövning och 

bedömningen vilken hänsyn som ska tas till den tilltalades barn. 

Principen om barnets bästa medför skyldighet för domstolen att utreda, beakta och 

redovisa barnets bästa. Den vikt som ska läggas vid barnets bästa är beroende av 

vilket behov barnet har av kontakt med föräldern, hur kontakten tidigare varit och hur 

den skulle komma att påverkas om föräldern utvisades, samt skäl som talar för 

utvisning; den tilltalades brottslighet och risk för återfall i brott. Både förälderns 

brottslighet och förhållningssätt gentemot barnet är således av direkt betydelse för 

barnets möjlighet att få sina intressen iakttagna när utvisningsfrågan avgörs.  

Praxis har visat att beslutsunderlag inte sällan saknas till följd av domstols bristande 

utredning av barnets situation. Utvisning av föräldrar presumeras ofta vara i strid med 

barnets bästa utifrån generella antaganden om barns behov. Det är dock av stor vikt 

att domstolen gör en bedömning av barnets situation i det enskilda fallet för att på 

bästa sätt åstadkomma en rättstillämpning som är enhetlighet men samtidigt flexibel 

och utgör ett verkligt beaktande av barnets bästa. Ökat mått av enhetlig kan uppnås 

genom mer utförliga resonemang i domskälen då dessa kan utgöra vägledning i andra 

fall. Flexibiliteten kan öka om den befintliga möjligheten till anpassning av tid för 

återreseförbudet används för att mildra utvisningsbeslutets negativa effekter för 

barnet i fall då skäl som talar för utvisning endast är måttligt övervägande.      
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Under vissa förutsättningar kan personer som saknar svenskt medborgarskap utvisas 

från Sverige på grund av brott. Utvisning på grund av brott är litet omskrivet i den 

juridiska litteraturen, vilket kan bero på att agerandet uppfattas som okontroversiellt 

då det länge varit en del av vårt administrativa system. Under senare år har det 

uppmärksammats att barn till personer som utvisas på grund av brott kan fara illa.
1
 

Hur många föräldrar som utvisas från Sverige varje år är oklart men BRÅ har 

uppskattat att det rör sig om 60 ärenden per år och att omkring 120 barn berörs av 

beslutet.
2
 Om ett barn bor i Sverige, och även fortsättningsvis kommer att göra det, 

och dess förälder utvisas på grund av brott kan det medföra att kontakten med 

föräldern begränsas eller bryts helt. Eftersom utvisning på grund av brott kan medföra 

ingripande följder för den tilltalade och dennes familj är det enligt förarbeten av stor 

vikt att rättstillämpningen är förutsebar, rättssäker och enhetlig.
3
  

1.2 Syfte och problemformulering 
Förevarande uppsats har inte till intention att ifrågasätta om utvisning på grund av 

brott bör förekomma. Fokus kommer istället läggas på tillämpningen av rådande 

utvisningsreglering. Avsikten är att belysa fall då en förälders utvisning på grund av 

brott medför negativa konsekvenser för den tilltalades barn, i form av avskiljande från 

föräldern, och i vilken mån det ska beaktas då domstolen fattar beslut i 

utvisningsfrågan.  

Samhället har intresse av att utvisa utlänningar som begår brott, samtidigt som den 

utvisningshotades barn kan ha behov av sin förälder. När dessa för sig viktiga 

intressen ställs emot varandra uppstår en intressekonflikt.
4
 Uppsatsen har till syfte att 

utreda hur domstolen genomför avvägning mellan dessa intressen, vilka 

omständigheter som har betydelse för de olika intressenas relativa tyngd, och under 

vilka förutsättningar hänsyn till barnets bästa kan medföra att utvisning av föräldern 

inte sker.   

Syftet är av deskriptiv karaktär då avsikten är att redogöra för rättsläget men har 

också en normativ aspekt då rättstillämpningen kommer att värderas, analyseras och 

ifrågasättas. Regler i utlänningslagen (2005:716), UtlL, och dess tolkning i praxis 

kommer att granskas kritiskt, varvid hänsynstagandet till barnets intresse vid 

                                                 
1
 Se exempelvis Ds. 2002:41, och Ds. 2004:56.  

2
 BRÅ, s. 18. 

3
 Prop. 1993/94:159 s. 10. 

4
 Ågren, Utvisning på grund av brott, s. 724. 
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intressekollisioner av beskrivet slag kommer att behandlas. Fokus kommer av 

naturliga skäl läggas på domstolens rättstillämpning, då fråga om utvisning på grund 

av brott prövas av den domstol som ådömer straffansvar.
5
 För att uppnå detta syfte 

kommer följande frågor att besvaras;  

1. Vilka rättigheter har ett barn då dess förälder riskerar utvisning på grund av 

brott?  

2. I vilken mån får barnets bästa genomslag vid avvägning gentemot samhällets 

intresse att utvisa en person på grund av brott? 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Vetenskaplig syn 

Val av metod och tillämpning av aktuell metod är beroende av författarens perspektiv 

på gällande rätt. Utgångspunkt för denna framställning är rättspositivistiskt, samtidigt 

som den bygger på den härskande uppfattningen att rätten måste ses som större helhet 

än enbart lagtext.
6
 Författningar är produkter av politiska överväganden men kan för 

den sakens skulle inte endast betraktas som frusen politik. God lagtolkning förutsätter 

att lagen ses i sitt rättssystematiska sammanhang. Rätten utgörs av systematiserade 

normer men är även ett resultat av dessa normers tillämpning. Rättsprinciper och 

begreppsdefinitioner som står att finna i doktrin är därför avhängig en djupare 

förståelse av rättens innehåll.
7
  

Denna uppsats vilar på Peczniks uppfattning att ett enda rimligt svar på rättens 

innehåll endast kan ges på de rättsfrågor som har utgångspunkt i oföränderliga 

preferenser. Lagbestämmelser kan genom sin utformning tvinga domaren till 

avvägningar och bedömningar om skälighet eller rimlighet. Som en följd av det är 

den juridiska argumentationen i viss mån öppen och flera svar kan vara riktiga om de 

föranleds av hållbar argumentation baserad på rättskällornas innehåll.
8
  

1.3.2 Val av metod 

Uppsatsen bygger i huvudsak på en deskriptiv och analyserande metod och har 

genomförts med hjälp av litteraturstudier och rättsvetenskaplig textanalys. I 

framställningens deskriptiva delar används traditionell rättsdogmatisk metod, vilket 

innebär att behandling av rättskälleläran står i fokus.  Lagtext, förarbeten, doktrin och 

praxis kommer därmed studeras. Rättsdogmatikens fördel ligger i dess närhet till den 

verksamma juristens arbetssätt samtidigt som den skiljer sig avsevärt genom 

                                                 
5
 8 kap 9 § UtlL. 

6
 Peczenik, Vad är rätt?, s. 279. 

7
 Kleineman, Till fråga om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla, s. 627, 635 och 645.  

8
 Peczenik, Vad är rätt?, s. 630. 
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möjligheten att bibehålla ett kritiskt ifrågasättande perspektiv.
9
 Såväl den 

rättsdogmatiska metoden och den praktiska juridiken har till ändamål att tolka 

gällande rätt utifrån rättskällor på ett sammanhängande sätt. Källmaterialet i denna 

uppsats kommer att behandlas med ambition att återge rätten på korrekt sätt samtidigt 

som kritiskt förhållningssätt till rättens innehåll bibehålls.  

1.3.3 Källmaterial 

En försvårande omständighet vid sökande av relevant material för valt ämnesområde 

är myndigheters ärendehantering. Lagföringsstatistiken visar ej hur stort antal av de 

personer som utvisas på grund av brott som har barn i Sverige, och 

Folkbokföringsregistret kan endast ge upplysning om barn till personer folkbokförda i 

Sverige. Domstolar registrerar ärenden efter datum, diarienummer och brottskategori. 

Omständigheter som den tilltalades familjesituation, eller om utvisningsfrågan har 

behandlats i målet, är därmed inte registrerade sökkriterier i domstolarnas databaser. 

All sökning efter praxis på området kräver därför manuell genomgång av befintliga 

domar, vilket medför omfattande arbetsbörda för den som ämnar göra en kvantitativ 

studie av domstolars tillämpning. Materialhantering försvåras ytterligare av att 

ärenden rörande barn vid såväl domstol som socialnämnd inte sällan är förenade med 

omfattande sekretess, vilket har en begränsande effekt på tillgången till material. 

En rättssociologisk ansats hade varit intressant men till följd av ovan anförda 

svårigheter kan en kvantitativ undersökning näppeligen genomföras inom tidsramen 

för ett examensarbete. Uppsatsens fokus kommer som nämnts inledningsvis att ligga 

på tillämpningen men snarare utgöra en kvalitativ studie än en kvantitativ. De 

undersökta domarna utgör ett urval av samtliga rättsfall som funnits genom 

sökmotorn Infotorg, och har valts ut efter sin relevans för ämnet. I första hand har 

avgörande från högsta instans valts ut då dessa har störst betydelse för 

rättstillämpningen genom sin mer normgivande karaktär. Även hovrättsavgöranden 

kommer att redovisas – dessa avgöranden har valts ut då de tillför någonting för 

rättsläget som ännu ej prövats av Högsta domstolen, eller då dess utgång skiljer sig 

från befintlig praxis. De bestämmelser i UtlL som är mest centrala för uppsatsens 

frågeställning fick nuvarande lydelse år 2004, och samtliga rättsfall som rör ändrade 

lagrum är efter detta datum. För att spegla den avvägning som krävs av domstolen då 

en kollision mellan samhällsintresset och barnets intresse uppstår har fem domar med 

varierande utgång valts ut.  

Doktrin avseende utvisning på grund av brott är knapphändig. Det kan bero på det 

inledningsvis nämnda antagandet att utvisning på grund av brott uppfattas som 

okontroversiellt. Den mest omfattande litteraturen på området är Wikrén och 

                                                 
9
 Kjellgren och Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, s. 53. 
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Sandesjös kommenterade sammanställning av UtlL vid namn ”Utlänningslagen med 

kommentarer”. Inom barnrättens område och gällande Barnkonventionen är 

tillgången till litteratur betydligt mer omfattande. Barnets bästa inom just 

utlänningsrätten är dock föga omskrivet, och avseende den specifika rättsfrågan om 

utvisning av en förälder på grund av brott är litteraturen näst intill obefintlig. Stor vikt 

läggs istället vid förarbeten och lagutredningar. 

Utvisningsinstitutet har länge varit en del av svensk rätt vilket kan förklara varför 

förarbeten av senare datum sällan motiverar varför endast svenska medborgare bör 

tillförsäkras ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.
10

 Den rättspolitiska bakgrunden till att 

utvisning på grund av brott sker sökas i äldre förarbeten där mer rättframma 

förklaringar ges. I övrigt kommer i största möjliga mån material av senare datum att 

användas.  

1.4 Avgränsningar 
Svenskt medborgarskap är inte nödvändigt för vistelse i Sverige utan en utländsk 

medborgare kan genom tillstånd av olika slag tillåtas resa in och vistas i landet.
11

 Hur 

ett svenskt medborgarskap och olika former av tillstånd för vistelse i landet erhålls 

kommer ej att redogöras för i det följande.
12

   

8 kap UtlL föreskriver två olika former av avlägsningsbeslut, avvisning och 

utvisning. Denna framställning behandlar uteslutande utvisning på grund av brott. 

Utöver utvisning på grund av brott kan utvisningsbeslut fattas i ytterligare tre 

situationer.
13

 Dessa former av utvisning kommer inte att behandlas men läsaren bör 

vara införstådd med att begreppet utvisning i andra sammanhang inte förutsätter att 

straffansvar för brott utdömts.  

Ett närliggande rättsområde är utlämning.
14

 Institutet skiljer sig från utvisning då dess 

reglering saknar bestämmelse om barnets bästa utöver Barnkonventionen.  Utlämning 

kommer ej behandlats även om det hade varit intressant att jämföra barnets rättsliga 

ställning vid utvisning respektive utlämning av dess förälder.
15

   

                                                 
10

 Jfr exempelvis prop. 2003/04:113 och Ds. 2004:56. 
11

 1-7 kap UtlL.  
12

 Förutsättningar för svenskt medborgarskap framgår av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.  
13

 8 kap 7 §, 7a § och 15 § UtlL. 
14

 Förutsättningarna för utlämning till en stat utanför Norden regleras i lagen (1957:668) om utlämning 

för brott. 
15

 Huvudsyftet med utlämning är möjliggöra samarbete mellan stater avseende lagföring och 

straffverkställighet. I praxis har bestraffningsintressets bedömts vara av större vikt än hänsynen till 

barnets bästa vid utlämningsfrågan. Se exempelvis NJA 1993 s. 242 då domstolen angav att barnets 

intresse inte kunde ges avgörande betydelse, trots att båda föräldrarna skulle utlämnas till annan stat 

och barnets framtid var osäker.  



10 

 

8 kap 11 § UtlL behandlar skäl emot utvisning av en utlänning på grund av brott samt 

faktiska hinder mot utvisning. Första stycket, som anger att den tilltalades anknytning 

till Sverige ska ges vikt, kommer att ges stort utrymme i det följande. Andra stycket 

belyser problematiken då den tilltalade har flyktingstatus och av humanitära skäl ej 

kan utvisas till hemlandet. Bestämmelsens andra stycke kan sägas utgöra direkta 

hinder mot utvisning och har betydelse som ytterst skyddsnät för upprätthållandet av 

humanitär hänsyn. EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen medför ytterligare 

skydd mot utvisning av humanitära skäl. Skyddsreglering av nämnt slag saknar 

särskild betydelse för barnet till den som riskerar utvisning på grund av brott och 

kommer därmed inte att redovisas.  

Motsvarande gäller annan reglering som i första hand tar sikte på omständigheter 

hänförliga till den tilltalade. 8 kap 12 § UtlL föreskriver att en utlänning som vistats i 

Sverige med permanent uppehållstillstånd mer än fyra eller varit bosatt i Sverige 

under fem år då talan väcktes endast får utvisas på grund av brott vid synnerliga skäl. 

Detsamma gäller om en utlänning vistas i Sverige med permanent uppehållsrätt eller 

om utlänningen är nordisk medborgare som vistats i Sverige i minst två år. Slutligen 

råder förbud mot att utvisa en utlänning som kom till Sverige före 15 års ålder och 

därefter har vistats i Sverige i minst fem år då talan väcktes.  

Försiktighet måste iakttas vid utvisning av unionsmedborgare då utvisning utgör en 

inskränkning av den fria rörligheten. EU-domstolen har prövat utvisningsinstitutets 

förenligt med unionsrätten flertal gånger.
16

 Utvisning av unionsmedborgare kräver att 

den dömdes beteende utgör verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett 

grundläggande samhällsintresse. I svensk praxis har kravet ansetts uppfyllt vid 

exempelvis bedrägeri med straffvärde motsvarande tre månaders fängelse.
17

 Om 

unionsmedborgaren har permanent uppehållsrätt i Sverige krävs att personen utgör ett 

allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet. Enligt EU-domstolens praxis ska 

utvisning i dessa fall endast kunna ske undantagsvis.
18

 Det sagda har begränsad 

betydelse för den tilltalades barns möjlighet att få sina intressen iakttagna och 

kommer därför lämnas utanför framställningen. Läsaren bör dock vara införstådd med 

att unionsmedborgarskap kan medföra ett visst utökat skydd för den tilltalade. 

Enligt art 8 Europakonventionen har var och en rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv. Vid utvisning på grund av brott har Europadomstolens praxis medfört krav 

på proportionalitet mellan brottet och utvisningsbeslutets beräknade negativa följder 

för den dömde och dennes familj.
19

 Alla familjemedlemmar kan hävda att deras privat 

                                                 
16

 Asp, EU och straffrätten, s. 277.  
17

 RH 2007:14. 
18

 Se exempelvis EU-domstolens mål Donatella Calfa. 
19

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 335. 
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och familjeliv blivit kränkt om de skiljs från en annan familjemedlem till följd av ett 

utvisningsbeslut.
20

 Praxis visar dock att prövningen främst sker utifrån den tilltalades 

perspektiv och att eventuella barn endast berörs indirekt.
21

 Bestämmelsen kommer 

därför inte att diskuteras i det följande. 

Utvisningsbeslut som bedöms utgöra men för den tilltalade kan föranleda en 

strafflindring, enligt 29 kap 5 § BrB.22 Det sagda faller utanför uppsatsens område 

eftersom dess prövning bygger på omständigheter hänförda till den tilltalade, bland annat 

förekomsten av barn, medan barnets bästa saknar relevans.23  Kännedom om möjlighet 

till strafflindring är dock nödvändig för att undvika missförstånd i följande framställning, 

då uppgivna straffvärden i presenterade mål inte nödvändigtvis överensstämmer med 

faktiskt utdömd påföljd. Vid tal om straffvärde åsyftas alltid en bedömning utifrån 29 kap 

1-3 §§ BrB, det vill säga före eventuell strafflindring.  

1.5 Disposition  
Uppsatsen inleds med en kort introduktion till ämnet som följs av en precisering av 

arbetets syfte och problemformulering. Metodavsnittet, 1.4, innefattar en kort 

redogörelse för den vetenskapliga syn som ligger till grund för uppsatsen, motivering 

till metodval, samt kommentarer rörande källmaterial. En utgångspunkt som har haft 

stor inverkan på valet av disposition är att förståelsen för innebörden av barnets bästa 

inom ett visst rättsområde förutsätter kunskap dels om principen om barnets bästa 

som ska genomsyra all lagstiftning, dels specifika förutsättningarna inom aktuellt 

rättsområde. Kapitel 2 inleds därför av en redogörelse för UtlL:s reglering av 

utvisning på grund av brott. Kapitel 3 utgör en presentation av barnets rättigheter 

enligt Barnkonventionen och EU:s rättighetsstadga. Först därefter, i kapitel 4, 

kommer barnets bästa inom den valda rättsfrågan utvisning på grund av brott att 

behandlas. Avsnittet är av pedagogiska skäl disponerat att efterlikna lämplig 

ärendehantering vid domstol av den aktuella rättsfrågan; barnets bästa utreds, 

fastställs och ges adekvat utrymme vid utvisningsfrågan i förhållande till andra 

intressen. Kapitel 5 utgör en analys av det anförda. Kapitlet inleds med ett kort avsnitt 

om regleringens systematik som ämnar öka förståelsen och spegla utgångspunkterna 

för efterföljande analys.  

                                                 
20

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 302. 
21

 Se exempelvis Europadomstolens mål Boultif mot Schweiz och Amrollahi mot Danmark. 
22

 I praxis har uttalats att utvisning medför men under förutsättning att den tilltalades anknytning till 

Sverige inte är obetydlig, se NJA 1991 s. 255. 
23

 Jfr Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 130. 
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2 Utvisning på grund av brott 

2.1 Grunder och systematik 
Den svenska utlänningslagstiftningen bygger på principen att endast svenska 

medborgare har villkorslös rätt att vistas i Sverige.
24

 Under vissa förutsättningar kan 

personer som saknar svenskt medborgarskap utvisas ur landet till följd av att de döms 

för brott.
25

 Enligt 8 kap 9 § UtlL fattas beslut om utvisning på grund av brott av den 

domstol som prövar fråga om straffansvar. Utvisningsbeslut ska kompletteras med 

återreseförbud under viss tid eller livstid enligt 8 kap 13 § UtlL. Ett beslut om 

utvisning får inte verkställas innan eventuellt fängelsestraff har avtjänats i Sverige 

eller verkställigheten av fängelsestraff överflyttats till annat land.
26

 Utvisningsbeslut 

är en särskild rättsverkan av brott och inte ett straff i rättslig mening.
27

  

 

Regleringen av utvisning på grund av brott i nuvarande utlänningslagstiftning 

överensstämmer i stort med 1994 års lag, även om vissa förändringar har gjorts.
28

 Vid 

införandet av lagen uppgavs i lagutredningar att utvisning på grund av brott medför 

flera förtjänster för samhället. Bland annat påstods det föreligga en ökande 

främlingsfientlighet hos svenskar som grundade sig i utlänningars överrepresentation 

i brottsstatistiken. Genom att skärpa hållningen gentemot kriminella utlänningar 

skulle främlingsfientligheten gentemot utlänningar som inte var kriminella reduceras. 

Utvisning bedömdes också viktigt som brottsförebyggande åtgärd då staten genom 

utvisningsbeslut kunde markera att kriminellt beteende hos utlänningar inte 

accepterades.
29

 Dessutom ansågs utvisning medföra betydande samhällsekonomiska 

besparingar då kriminella genom utvisning förhindrades begå nya brott i landet, då 

fortsatt brottslighet presumerades.
30

 

8 kap 8 § UtlL föreskriver förutsättningarna för att beslut om utvisning på grund av 

brott ska kunna fattas. Följande schema, som inspirerats av Ågren, kan förklara 

bestämmelsens systematik: (1A) En utlänning får utvisas på grund av brott som 

innehåller fängelse i straffskalan, eller (1B) om en domstol undanröjer en villkorlig 

dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till annan påföljd, 

och (2) domstolen dömer till annan påföljd än böter. Utöver det nämnda ska skäl för 

                                                 
24

 Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentarer, s. 416. 
25

 Svenska medborgare kan inte utvisas och ett svenskt medborgarskap kan aldrig fråntas en person 

som bor eller har bott i Sverige, 2 kap 7 § RF. 
26

 12 kap 9 § UtlL. 
27

 1 kap 3 § och 8 § BrB. 
28

 Jfr prop. 1993/94:159 och prop. 2003/04:113. 
29

 SOU 1993:54 s. 17. 
30

 A.SOU. s. 59. 
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utvisning föreligga; (3A) antingen genom att det föreligger återfallsrisk sett till 

gärningens beskaffenhet och övriga omständigheter, eller (3B) om brottet med 

hänsyn till vissa kvalifikationer är särskilt allvarligt.
31

  

Om kriterierna är uppfyllda är utvisning av den tilltalade en möjlig åtgärd. UtlL är 

dock utformad att utgöra avvägning mellan samhällets behov av effektiv allmän och 

individuell utlänningskontroll och humana aspekter.
32

 Om förutsättningar för 

utvisning föreligger enligt 8 kap 8 § UtlL har domstolen därför att pröva om det 

samtidigt föreligger omständigheter som talar emot att utvisning sker. Om både skäl 

för och emot utvisning föreligger uppstår en intressekonflikt och domstolen måste 

göra en avvägning mellan flera i sig skyddsvärda intressen.
33

 Domstolen har här att 

bedöma olika intressens tyngd i förhållande till varandra.
34

 

2.2 Förutsättningar för utvisning på grund av brott 
8 kap 8 § 1 st UtlL stadgar att utvisning på grund av brott förutsätter brott av viss 

svårhetsgrad. Bestämmelsens utformning möjliggör utvisning då mindre allvarlig 

brottslighet skett upprepat och med systematisk karaktär medan enstaka 

bagatellartade brott inte ska medföra utvisning i normalfallet.
35

 Enligt första stycket, 

första meningen, kan utvisning ske då den tilltalade döms för brott med fängelse i 

straffskalan. Styckets andra mening stadgar att utvisning även kan ske då domstol 

undanröjer utdömd villkorlig dom eller skyddstillsyn, och dömer till annan påföljd. 

Syftet är att möjliggöra utvisning vid misskötsel av straff som avtjänas i frihet.
36

  

Tidigare var utvisning på grund av brott endast möjligt om den tilltalade dömdes för 

brottslighet med mer än ett års fängelse i straffskalan.
37

 Genom lagändring har 

möjligheterna till utvisning på grund av brott ökat då kravet på brottslighetens 

svårhetsgrad sänkts, vilket motiverades med att hänsyn till kriminellas intressen inte 

kunde ges större utrymme än skydd för vanliga människors vardagliga trygghet.
38

 För 

att förhindra att utvisning skedde vid alltför bagatellartad brottslighet infördes i 

samband med lagändringen ytterligare ett rekvisit som idag återfinns i 8 kap 8 § 2 st 

UtlL; domstolen måste för att utvisning ska kunna aktualiseras döma den tilltalade till 

strängare straff än böter.
39

   

                                                 
31

 Ågren, Utvisning på grund av brott, s. 725. 
32

 Prop. 1993/94:159 s. 8. 
33

 Ågren, Utvisning på grund av brott, s. 724. 
34

 Prop. 1996/97:25 s. 227. 
35

 Prop. 1993/94:159 s. 9-10 och 33.  
36

 Prop. 1954:41 s. 98-99. 
37

 4 kap 7 § 1 st ÄUtlL (1989:529). 
38

 SOU 1990:92 s. 116. 
39

 Prop. 1993/94:159 s. 10. 
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2.3 Skäl att utvisa 

2.3.1 Den dömdes återfallsrisk 

Enligt 8 kap 8 § 2 st 1 p UtlL får en utlänning utvisas om gärningen är av sådant slag 

att det kan antas att han eller hon kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i 

landet. Före lagändringen år 1994 åsyftade begreppet återfallsrisk en risk för fortsatt 

brottslighet av samma slag. Nuvarande lagstiftningen är dock mer extensiv då den 

tilltalades allmänna brottsbenägenhet tillmätas relevans, och inte endast dennes risk 

att begå brott av visst slag.
40

 I praxis har återfallsrisk också ansetts kunna föreligga i 

mål då utlänningen döms för brott på grund av oaktsamhet.
41

 

I lagens förarbete anges att den tilltalade inte behöver vara tidigare straffad för att 

återfallsrisk ska kunna anses föreligga, även om det i normalfallet torde krävas 

påvisad upprepad brottslighet i registerutdrag.
42

 Enligt en undersökning utförd av 

BRÅ är det dock vanligt att återfallsrisk grundas på nuvarande brottslighets 

förslagenhet snarare än tidigare kriminalitet.
43

 I mål NJA 2006 s. 375 dömdes en 

tidigare ostraffad man till ansvar för tre fall av snatteri och en stöld. Högsta 

domstolen menade att återfallsrisk förelåg trots att mannen tidigare var ostraffad 

eftersom mannens brottslighet kunde anses systematisk då den begåtts i tät följd. 

Domstolen gav också mannens sociala situation betydelse vid bedömande av 

återfallsrisken; mannen var arbetslös, levde på bidrag och hade alkoholproblem.
44

       

2.3.2 Brott av särskild allvarlig grad 

Även om återfallsrisk inte föreligger kan utvisning ske om brottet är att betrakta som 

särskilt allvarligt och utlänningen därmed ”inte bör få stanna kvar” i landet.
45

 

Utvisning som sker oberoende av återfallsrisk bedöms utifrån brottets straffvärde. 

Härvid beaktas den skada, fara och kränkning som brottet inneburit för ett enskilt 

eller allmänt intresse. Ett straffvärde som överstiger ett års fängelse ska generellt 

föranleda bedömningen att den tilltalade inte bör få stanna i landet.
46

 Straffvärde 

överstigande ett års fängelse är dock inte ett absolut krav, utan brott med lägre 

straffvärde kan föranleda utvisning om brottet riktats mot ett särskilt skyddsvärt 

intresse. I förarbeten har uttalats att mened, övergrepp i rättssak, övergrepp mot 

personers hälsa och integritet, såsom sexualbrott och misshandel, kan föranleda 

utvisning även vid lägre straffvärden. Det är dock rättstillämparen som bedömer om 

brottet är av sådant allvar att det inte kan anses oskäligt att utvisa den tilltalade trots 

                                                 
40

 A.prop. s. 11-12. 
41

 NJA 1995 s. 448, där brottet framkallande av fara medförde utvisning.  
42

 Prop. 1993/94:159 s. 12. 
43

 BRÅ, s. 17.  
44

 NJA 2006 s. 375. 
45

 8 kap 8 §, 2 st 2 p UtlL.  
46

 Prop. 1993/94:159 s. 13. 
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att återfallsrisk inte föreligger.
47

 I mål RH 2007:57 utvisades en tidigare ostraffad 

kvinna i samband med att hon dömdes för falsk angivelse. Kvinnan hade gjort en 

osann polisanmälan mot en man avseende våldtäkt. Hon hade vid domstillfället 

vistats i Sverige i tre år. Trots att brottets straffvärde endast var sex månaders 

fängelse menade domstolen att det fanns skäl att utvisa kvinnan eftersom brottet var 

av allvarlig art med tanke på de gärningar som den utpekade mannen hade riskerat att 

åtalas för.
48

     

2.4 Skäl att inte utvisa 
Som nämnts ska domstolen då förutsättningar för utvisning på grund av brott är 

uppfyllda pröva om skäl emot utvisning föreligger. Enligt 8 kap 11 § 1 st UtlL ska en 

domstol som överväger att utvisa en person på grund av brott, med stöd av 8 kap 8 § 

UtlL, ta hänsyn till den tilltalades anknytning till Sverige. Bestämmelsen medför att 

ju närmare anknytning den tilltalade har till det svenska samhället desto högre ställt är 

kravet på brottets allvar, eller återfallsrisken, för att utvisning ska kunna ske. 

Utvisningen måste stå i rimlig proportion till den begångna brottsligheten och de men 

som utvisning skulle innebära för den dömde.
49

 8 kap 11 § 1 st UtlL anger att 

domstolen särskilt ska 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.  

I förarbetena anges att en utlänning som etablerat sig i Sverige sedan en längre tid kan 

drabbas hårt av utvisning. Den skada eller olägenhet som utvisning medför i 

förhållande till den tilltalades personliga förhållanden ska därför kunna anses 

försvarlig för att utvisning ska kunna ske.
50

 Ågren benämner dessa särskilt 

beaktansvärda intressen anknytningsintressen.
51

 Rätten ska enligt förarbetena göra en 

sammanvägd bedömning av vad som är känt rörande den tilltalades personliga 

förhållanden. Därvid ska rätten se till den tilltalades familjesituation, 

levnadsförhållanden och sociala förhållanden. Arbetsförhållanden, 

bostadsförhållanden, och social anpassning kan också vara av betydelse.
52

 Det faktum 

att den tilltalade har familj i Sverige bör enligt förarbetena medföra att den tilltalades 

                                                 
47

 Prop. 1993/94:159 s. 13-14. 
48

 RH 2007:57.  
49

 Prop. 1993/94:159 s. 15-16. 
50

 A.prop. s. 15.  
51

 Ågren, Utvisning på grund av brott, s. 726.  
52

 Prop. 1993/94:159 s. 15-16. 
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anknytning till Sverige är att betrakta som stark. Det gäller särskilt om 

familjemedlemmarna är svenska medborgare, eller har vistats i Sverige under en 

längre tid.
53

  

8 kap 11 § 2 p UtlL är det anknytningsintresse som är av störst vikt för förefintlig 

framställning och aktualiseras om den tilltalade har barn i Sverige. Punkten kommer 

att redogöras för närmare och ur en annan synvinkel i avsnitt 4.2. Det bör dock redan 

nu uppmärksammas att punkten skiljer sig från övriga punkter i bestämmelsen. Att 

den tilltalade har barn är nämligen en omständighet av betydelse ur två perspektiv; 

dels vid bedömning av hur djupt rotad den tilltalade är i det svenska samhället, dels 

för avgörandet vilken hänsyn som bör tas till barnets bästa. En avgörande skillnad 

mellan punktens två funktioner är att prövning av den tilltalades anknytning till 

samhället ämnar förhindra att brottet och samhällets reaktioner gentemot den 

tilltalade till följd av brottet är oproportionerliga, medan barnperspektivet är till skydd 

för barnet.
54

  

2.5 Återreseförbud 
Domstolens beslut om utvisning ska enligt 8 kap 13 § UtlL kompletteras med ett 

förbud att återvända till Sverige. Förbudet kan bestämmas till viss tid eller vara 

obegränsat i tid. I normalfallet ska tiden bestämmas till fem eller tio år, även om två 

års återreseförbud kan meddelas undantagsvis. Av högst betydelse för förbudets 

tidslängd är utlänningens samhällsfarlighet och återfallsrisk men också den tilltalades 

anknytning till landet.
55

 Återreseförbudet börjar i normalfall avräknas från 

domsdagen. För att utvisningsinstitutet inte ska bli verkningslöst är det av vikt att 

domstolen beaktar att tiden för återreseförbudet inte löper ut endast en kort tid efter 

meddelad dom.
56

 Om utvisningsfrågan prövas av högre rätt kan löptiden för 

återreseförbudet ändras till att börja löpa då den högre instansen meddelar dom.
57

  

Närmare riktlinjer angående vilken vikt olika omständigheter ska ges vid prövning av 

tidsbestämningen kan svårligen återfinnas i förarbetena.
58

  I praxis motiveras heller 

inte alltid tidsbestämningen annat än kortfattat. I Göta hovrätts mål B 3541-10 

utvisades en man som dömts för stöld till fängelse en månad. Hög återfallsrisk ansågs 

föreligga. Med hänsyn till det låga straffvärdet fastslogs återreseförbudet till två år, då 

ett längre förbud uppfattades som oproportionerligt.
59

 I Göta hovrätts mål B 1898-10 

                                                 
53

 A.prop. s. 15. 
54

 A.prop. s. 8 och 14, och prop. 2003/04:113 s. 13. 
55

 Prop. 1993/94:159 s. 25. 
56

 A.prop. s. 25-26. 
57

 RH 2007:14. 
58

 Jfr prop. 1979/80:25, och prop. 1993/94:159. 
59

 Göta hovrätts mål, 2011-01-05, mål B 3541-10. 
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dömdes en man för flera fall av tillgreppsbrott till fyra månaders fängelse, och 

återreseförbudet fastslogs till fem år utan närmare motivering.
60

  

Tidsobegränsade återresförbud ska endast beslutas för särskilt allvarlig brottslighet. 

Vad som krävs för att brottsligheten ska bedömas som särskild allvarlig varierar i 

praxis. I NJA 2007 s. 425 förenades utvisningsbeslutet med ett tidsobegränsat 

återreseförbud. I målet hade det faktum att mannen vid flertal tillfällen återfallit i 

våldsbrottslighet samt att denne i strid med tidigare utvisningsbeslut vistats i landet 

betydelse för tidsbestämningen. Brottsligheten hade ett straffvärde motsvarande två år 

och sex månaders fängelse.
61

 I Svea hovrätts mål B 10679-10 ansågs däremot inte en 

tidsobegränsad utvisning vara aktuell trots ett relativt högt straffvärde. Mannen 

dömdes för bland annat våldtäkt med ett sammanlagt straffvärde motsvarande tre års 

fängelse. Mannens anknytning till Sverige bedömdes av hovrätten som svag. 

Återreseförbudet som av tingsrätten bestämts till tio år till följd av brottets allvar och 

mannens samhällsfarlighet fastslogs av hovrätten. Återfallsrisk ansågs föreligga men 

beaktades inte inom ramen för tidsbestämningen.
62

    

                                                 
60

 Göta hovrätt, 2010-08-18, mål B 1898-10. 
61

 NJA 2007 s. 425.   
62

 Svea hovrätt, 2011-03-28, mål B 10679-10.  
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3. Sveriges internationella förpliktelser 

3.1 Barnkonventionen 
Förenta nationernas konvention om barns rättigheter, benämnd Barnkonventionen, 

har ratificerats av Sverige genom att riksdagen godkänt regeringens proposition om 

en internationell förpliktelse. Konventionen har inte ställning som lag i Sverige men 

riksdagen har bekräftat att det föreligger överensstämmelse mellan svensk lag och 

konventionen.
63

 Det medför att ny lagstiftning ska anpassas efter konventionen samt 

att befintlig lagtext ska tolkas fördragskonformt.
64

 Vid konflikt mellan bestämmelser 

i Barnkonventionen och lagtext ska lagtext ges företräde. Sverige är dock skyldig att 

korrigera lagtexten efter konventionens innehåll i efterhand om brister i konformitet 

uppkommer.
65

 Någon sanktion som kan riktas mot medlemsstaterna med anledning 

av överträdelse av konventionen saknas.
66

  

Barnkonventionen innefattar fyra huvudprinciper som utgör barns grundläggande 

rättigheter; rätten att inte diskrimineras, art 2, principen om barnets bästa, art 3, rätten 

till liv och utveckling, art 6, samt rätten att komma till tals, art 12. Dessa principer ska 

användas som vägledning för tolkning av konventionens övriga artiklar. Det är av 

stor vikt att Barnkonventionen läses som en helhet och att rättstillämparen ser till 

relationen mellan olika bestämmelser.
67

 Art 3(1) Barnkonventionen föreskriver att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det gäller 

oaktat om åtgärderna vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ. Att barnets bästa ska 

beaktas vid alla åtgärder som berör barn medför att dess tillämpning sträcker sig inte 

endast över flera lagstiftningsområden utan även över flera samhällsområden. Som en 

oundviklig följd av tillämpningsområdets bredd varierar begreppets innebörd i viss 

mån inom olika rättsområden och i olika rättsfrågor inom ett visst rättsområde.
68

  

Som ett led i implementeringen av Barnkonventionen har ett flertal större regelverk 

kompletterats med inledande bestämmelser, portalparagrafer, som erinrar om 

konventionens krav på hänsynstagande till barnets bästa.
69

 Kännetecknande för 

portalparagrafer är att de inte är direkt tillämpbara utan snarare framhåller en 

rättspolitisk avsikt och endast får betydelse vid tolkning eller tillämpning av andra 

                                                 
63

 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 22. 
64

 Prop. 1996/97:25 s. 244-245.  
65

 A.prop. s. 245. 
66

 Jmf. Barnkonventionen.  
67

 SOU 1997:116 s. 49 och 121-123.  
68

 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 31-33.  
69

 A.a. s. 30. 
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regler i det aktuella regelverket.
70

 För att anpassa begreppet barnets bästa efter olika 

lagstiftningsområdens förutsättningar föreskriver regelverkens portalparagrafer i viss 

mån olika tolkningar av begreppets innebörd.
71

  

3.2 Europeiska unionens rättighetsstadga 
Unionsrätten är överordnad svensk lag och dess bestämmelser kan åberopas vid 

svensk domstol enligt principen om direkt effekt.
72

 Vid oklarheter kring hur 

unionsrättens regler ska tolkas kan, och i vissa fall ska, svensk domstol inhämta 

förhandsbesked från EU-domstolen.
73

 Det saknas möjlighet att överklaga svenska 

domstolars avgörande till EU-domstolen, däremot kan Sverige bli föremål för 

fördragsbrottstalan med anledning av överträdelse av unionsrätten.
74

 

Ett av flera grundläggande syften med EU-samarbetet är enligt art 3 EU-fördraget att 

främja skydd av barns rättigheter. Barns rättigheter framgår främst av art 24 EU:s 

rättighetsstadga. Stadgan är sedan år 2009 juridiskt bindande för staterna genom en 

hänvisning till stadgan i art 6 EU-fördraget. Barns särskilda rättigheter enligt stadgan 

är inspirerade av Barnkonventionens reglering, särskilt dess artiklar om barnets bästa, 

barnets rätt till en god kontakt med båda föräldrarna, barnets rätt att komma till tals 

och barnets rätt till yttrande- och informationsfrihet.
75

 Enligt art 24(2) EU:s 

rättighetsstadga ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 

berör barn, och enligt art 24(3) har barn rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt 

förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot 

barnets bästa.  En förutsättning för stadgans tillämplighet är enligt art 51(2) i nämnd 

stadga att unionsrätt tillämpas i ärendet.  

Utvisning på grund av brott har ansetts falla inom EU-domstolens kompetensområde 

under förutsättning att den tilltalade är unionsmedborgare.
76

 I EU-domstolens praxis 

kan svårligen finnas mål där barns rättigheter enligt stadgan diskuterats då en förälder 

riskerat utvisning på grund av brott, då frågan ännu inte aktualiserats. Därmed är 

bestämmelsens tillämplighet vid aktuell rättsfråga ännu är oklar.    
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4 Barnets bästa inom utlänningsrätten 

4.1 Utredning av barnets bästa  
UtlL:s portalbestämmelse är utformad som en pliktnorm som anger att barnets bästa 

är en rättighet som rättstillämparen är skyldig att ta i beaktande.
77

 Tolkningen av 

barnets bästa är kopplat till en rad omständigheter av annan natur än rättslig vilket 

innebär att rättstillämparen måste ha tillgång till kunskap inom ett flertal 

vetenskapliga discipliner.
78

  

Enligt 46 kap 4 § 2 st RB ska rätten tillse att målet blir så pass utrett som dess 

beskaffenhet kräver, samt genom frågor och påpekande söka avhjälpa otydligheter 

och ofullständigheter. Enligt 46 kap 9 § RB ska uppgifter angående den tilltalades 

personliga förhållanden och belastningsregister läggas fram i den utsträckning det är 

behövligt. I samband med ändringen av UtlL år 2005 ändrades lydelsen i lag 

(1991:2041) om särskild personutredning.
79

 Enligt 6 § 2 st i nämnd lag ska en 

socialnämnd på begäran av rätten, åklagare eller kriminalvården lämna upplysningar 

om huruvida utlänningen har barn i Sverige och om så är fallet, vilket behov barnet 

har av kontakt med utlänningen, hur kontakten tidigare varit och hur den skulle 

påverkas av att utlänningen utvisades. Syftet med bestämmelsen är att förbättra det 

beslutsunderlag domstolen har till sitt förfogande vid prövning av utvisning på grund 

av brott. Vilken utredning som krävs får dock bedömas i det enskilda fallet.
80

 Enligt 7 

kap 10 § 2 p Utlänningsförordningen (2006:97), UtlF, har migrationsverket en 

skyldighet att på begäran av domstol lämna upplysningar om vad som framkommit 

om den tilltalades familjeförhållanden i ärenden som prövats inom ramen för 

utlänningslagstiftningen.   

I lagutredningar har uttalats att det faktum att portalparagrafen ålägger rätten att 

beakta barnets bästa får anses medföra en skyldighet för rätten att inhämta tillräcklig 

underlag för att kunna bedöma situationen.
81

 Motsvarande synsätt antog Högsta 

domstolen i mål NJA 2006 s. 40. Domstolen var av uppfattningen att även om det 

inte sägs uttryckligen i lagen är rätten förpliktigad att utnyttja möjligheten att inhämta 

yttranden av socialnämnden om ett sådant yttrande krävs för att kunna bestämma 

barnets bästa. Vare sig tingsrätten eller hovrätten hade i det aktuella ärendet inhämtat 

utredning avseende den tilltalades fyra barn. Högsta domstolen menade att 
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underlåtenheten att inhämta utredning utgjorde ett rättegångsfel och återvisade därför 

målet till hovrätten för omprövning.
82

   

I mål RH 2009:126 intog hovrätten en annan inställning. Den tilltalade dömdes för 

häleri med straffvärde motsvarande ett år och två månaders fängelse. Han utvisades 

med ett återresförbud avseende tio år. Hovrätten menade att det faktum att den 

tilltalade hade gjort sig skyldig till brott av högt straffvärde samt uppvisat lagtrots 

genom överträdelser av tidigare lämnade utvisningsbeslut var det ej nödvändigt att 

inhämta utredning avseende hans barn. Domstolen uttalade att ”[u]nder sådana 

förhållanden framstår det inte som rimligt att i detta sammanhang beakta 

anknytningen till dottern eller att närmare utreda hur kontakten med henne skulle 

påverkas av att han utvisas.”
83

 (min markering) 

4.2 Fastställa barnets bästa 
1 kap 10 § UtlL utgör regelverkets portalparagraf och anger att i fall som rör barn ska 

särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i 

övrigt kräver. Portalparagrafen tar i likhet med principen om barnets bästa sikte på 

alla beslut som omfattas av utlänningslagstiftningen som barnet berörs av.
84

   

Barnets bästa fastslås bäst enligt såväl Barnkonventionen som svensk rätt med 

utgångspunkt i en kombination av en subjektiv och objektiv tolkningsmodell av 

begreppet. Utgångspunkten för den objektiva modellen är inte sällan presumtioner 

och uppfattningar grundade på forskning och erfarenhet om vad som generellt sett är 

bäst för barn.
85

 Flertal bestämmelser i Barnkonventionen påtalar vikten av barns 

kontakt med båda sina föräldrar, exempelvis art 9(3), 10(2), och 18(1), vilket ger 

grund för antagandet att barnets bästa är att ha nära relation till båda sina föräldrar då 

konventionen ska ses som en helhet.
86

 I förarbetena till UtlL uttalas att barnets bästa 

har sin grund i barnets grundläggande behov av: 

1. Omvårdnad och skydd för att kunna överleva och utvecklas,  

2. Ett stabilt och varaktigt förhållande till båda sina föräldrar, samt  

3. Respekt för sin integritet, att få känna att de har en uppgift att fylla och få ta 

ansvar och påverka sin situation i takt med stigande ålder och mognad.
87

 

Det angavs vidare att barnets möjlighet till ett varaktigt och stabilt förhållande till 

sina föräldrar, andra punkten ovan, definitivt var den viktigaste aspekten av begreppet 
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barnets bästa.
88

 I statliga utredningar har barnets behov av sina föräldrar vid flertal 

tillfällen diskuterats. Utgångspunkten är att särskilt yngre barn har stort behov av 

föräldrars kärlek, psykiskt stöd och möjlighet att utnyttja föräldrarnas erfarenheter 

som tolkningsdata. Även om behovet av föräldrarna minskar under tonåren, kvarstår 

dock ett behov av upplevd gemenskap för att barnets ska bygga upp sin självkänsla 

och egna identitet.
89

 

Den subjektiva tolkningsmodellen av barnets bästa utgår ifrån barnets egen 

uppfattning, under förutsättningar att barnets framförda berättelse och vilja kan antas 

opåverkad av inflytande från partiska vuxna.
90

 Tolkning av barnets bästa ska göras 

utifrån ett barnperspektiv vilket innebär att beslutsfattare ska se saken ur det enskilda 

barnets synvinkel och med förståelse för dess situation.
91

 Art 12 Barnkonventionen, 

barnets rätt att komma till tals, är central för bedömningen. Bestämmelsen medför att 

barnet har en absolut rätt att höras, under vilka former barnet ska höras är dock 

oreglerat.
92

 Enligt art 12(2) ska barnet höras direkt eller indirekt inom ramen för 

befintliga processuella regler. Utgångspunkten är således vara dels barnets egen vilja 

och åsikt men också kunskap och beprövad erfarenhet om barnfrågor. Vad som är 

bäst för ett visst barn i en särskild situation behöver inte var bäst för ett annat barn 

eller samma barn i en annan situation.
93

  

I familjerättsliga hänseenden presumeras att en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna är att föredra, med undantag för de fall då en förälder gjort sig skyldig till 

övergrepp mot barnet eller risk för det föreligger.
94

 En undersökning av BRÅ visade 

att tingsrätterna i linje med det anförda sällan undersöker barnets bästa närmare om 

barnet drabbats direkt eller indirekt av den utvisningshotades brottslighet.
95

 Motsatt 

bedömning gjorde dock Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål B 2996-09. 

Domstolen menade att det faktum att barnet bevittnat våld mot sin mor skulle komma 

att få betydelse för vårdnadsfrågan men att fadern troligtvis familjerättsligt skulle 

beviljas umgängesrätt i ordnade former. Ett utvisande av den tilltalade skulle påverka 

ett utnyttjande av denna umgängesrätt och minska barnets kontaktmöjligheter med sin 

förälder.
96
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4.3 Beaktandet av barnets bästa 

4.3.1 Barnets bästa - en avvägningsnorm 

Såväl art 3 Barnkonventionen och UtlL:s portalparagraf, 1 kap 10 § UtlL, bygger på 

uppfattningen att barnets intresse är en av flera viktiga faktorer som ska beaktas vid 

rättstillämpning. Det framgår tydligt av Barnkonventionens engelska lydelse som 

anger att barnets bästa ska vara ”a primary consideration”.
97 

UtlL:s portalparagraf är 

en avvägningsnorm, vilket innebär att dess tillämpningsutrymme är beroende av 

hänsynstagande till andra intressen.
98

 Då beslut fattas i strid med barnets bästa 

förskriver Barnkonventionen att samtliga argument som anförts och lagts till grund 

för beslutet ska redovisas. På så vis kan bedömningen och avvägningen av 

kolliderande intressen synliggöras.
99

 Det har också i förarbetena till UtlL påpekats att 

barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och redovisas vid hanteringen av ärenden som 

berör barn.
100

 Avsikten med denna skyldighet är att rättstillämparen ska försäkra sig 

om att hänsyn tagits till barnets bästa i största möjliga utsträckning.
101

  

Avvägningsnormer kompletteras ofta med hjälpnormer som förtydligar 

förutsättningar för normens tillämpning.
102

 Då en förälder riskerar utvisning på grund 

av brott återfinns närmare reglering av beaktansvärda omständigheter i 8 kap 11 § 2 p 

UtlL. Bestämmelsen infördes i syfte att ge portalparagrafen utökat genomslag genom 

att förtydliga förutsättningarna för dess tillämpning och utgör således 

portalparagrafens hjälpnorm.
103

 Hjälpnormer, som Eckhoff och Sundby benämner 

retningslinjer (sv. riktlinjer), kan ses som en anvisning om vilken hänsyn som kan 

och ska tas till olika omständigheter och vilken vikt dessa bör tillmätas. På så vis 

utgör hjälpnormer ett förtydligande av vilka omständigheter som bör bli 

utslagsgivande vid avvägningsnormens tillämpning.
104

  

4.3.2 Hjälpnormen  

Om fastställande av barnets bästa enligt portalparagrafen medför bedömningen att 

utvisning av föräldern skulle vara i strid med barnets bästa har domstolen att pröva 

om utvisning alltjämt bör ske. För att hänsynstagande enligt hjälpnormen ska vara 
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aktuellt krävs att det berörda barnet vistas i Sverige på mer permanent basis. Därmed 

inte sagt att svensk medborgarskap är ett krav men uppehållstillstånd torde krävas.
105

     

Avgörande för i vilken mån barnets bästa bör ges utrymme då en förälder riskerar 

utvisning är enligt 8 kap 11 § 2 p UtlL barnets behov av kontakt med föräldern men 

också hur deras relation hittills företagit sig och hur den kommer att påverkas om 

föräldern utvisas.
106

 Kontakt är ett begrepp som är centralt för tolkningen av 

bestämmelsen och ska enligt förarbetena tolkas i bred bemärkelse. Begreppet ska 

vidare tolkas likalydande med motsvarande begrepp i 6 kap 2 a § FB, som utgör den 

balkens portalparagraf.
107

 Kontakt avser inte endast kontakt i form av vårdnad, 

sammanboende och umgänge, utan också andra former av kommunikation, 

exempelvis telefonsamtal och brevväxling.
108

  

Utöver fastställande av hur kontakten tidigare varit har domstolen också, enligt 8 kap 

11 § p 2 UtlL att ta ställning till hur relationen skulle påverkas av att föräldern 

utvisades. En enligt förarbetena viktig utgångspunkt vid bedömandet av barnets 

behov av kontakt och vilka följder utvisning av föräldern skulle få för barnet är hur 

kontakten mellan barnets och föräldern tidigare har företagit sig.
109

  

4.4 Avvägning vid intressekonflikt 
Ågren menar att barnets bästa är en omständighet som ska väga tungt i domstolens 

bedömning i utvisningsfrågan vilket framgår inte minst av det faktum att lagtexten 

anger att barnets bästa särskilt ska beaktas. Han menar vidare att det inte är 

främmande att tala om presumtion för att barnets bästa ska ges avgörande utrymme 

om det ställs mot andra intressen men att avvägningen i det enskilda fallet är 

beroende av en rad omständigheter.
110

  

4.4.1 RH 2008:59 

I målet dömdes en kvinna för grovt koppleri med straffvärde motsvarande fyra års 

fängelse. Samtidigt dömdes en man för försökt till grovt koppleri med straffvärde 

motsvarande fängelse i två år och sex månader. Tillsammans hade de dömda en 16 

årig son som de bodde med i Sverige. Med hänsyn till brottets särskilda allvar 

utvisades de båda och återreseförbudet fastslogs gälla under tio års tid. Hovrätten 

uppgav kortfattat att de beaktat det faktum att sonen skulle hinna bli myndig innan 

moderns fängelsestraff var avtjänat och att han därför hade möjlighet att hålla kontakt 
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med föräldrarna även efter en eventuell utvisning av de båda. Hur hans relation till 

föräldrarna tidigare varit diskuterades inte i domen.  

4.4.2 NJA 2006 s. 388 

Den tilltalade dömdes i målet för två fall av tillgreppsbrott och försök till våld mot 

tjänsteman. Han förekom i belastningsregistret under nio avsnitt. Han hade tidigare 

utvisats på grund av brott men hade vistats i Sverige i strid med återreseförbudet. Han 

hade fyra barn i Sverige i åldrarna 12, 16, 20 och 30 år. Domstolen uttalade att som 

skäl för att mannen skulle få stanna i Sverige talade den 12 åriga dottern och i viss 

mån också den 16 åriga sonens behov av fadern. Domstolen uppgav att dottern enligt 

socialtjänsten inte hade haft kontakt med fadern i den utsträckning som en 12 åring 

normalt har behov av. Kontakten hade endast bestått av ett fåtal träffar de senaste 

åren och telefonsamtal. Den begränsade kontakten medförde bedömningen att 

mannen inte kunde anses ha fungerat i sin föräldraroll. Eftersom kontakten varit 

begränsad före domstillfället skulle mannens utvisning inte medföra någon egentlig 

förändring av kontakten mellan far och dotter. Domstolen konstaterade att det förelåg 

en uppenbar risk för återfall i brott, och att det faktumet vägde tyngre än att dottern 

hade behov av en utökad kontakt med fadern. Mannen dömdes till åtta månaders 

fängelse och utvisningen förenades med ett återreseförbud under tre år.  

4.4.3 NJA 2007 s. 425 

En man som hade fem underåriga barn i Sverige hade gjort sig skyldig till våldtäkt. 

Mannen hade enligt socialnämndens yttrande god kontakt med sina barn. Kontakten 

hade dock med nödvändighet begränsats av att mannen varit frihetsberövad under 

delar av barnens liv samt vistats utomland till följd av tidigare meddelade 

utvisningsbeslut på grund av brott. Vidare hade mannens alkoholvanor menlig effekt 

på hans kontakt med barnen. Domstolen fann det uppenbart att barnens mödrar hade 

stått för den vardagliga omsorgen av barnen. Utvisning ansågs ändå inte vara 

förenligt med barnens bästa då barnen i likhet med andra barn antogs ha starkt behov 

av en relation till sin far. Den befintliga kontakten skulle med säkerhet försämras om 

mannen utvisades. Domstolen ansåg att såväl mannens tidigare brottslighet, bland 

annat försök till våldtäkt och andra våldsbrott, samt det nuvarande brottet talade för 

en hög risk för återfall i brott. Dessutom talade den allvarliga kränkning som den 

aktuella domen innefattade med styrka för att utvisning skulle ske, eftersom det var 

av stor vikt att mannen förhindrades begå nya brott i Sverige. Mannen dömdes till två 

års fängelse och utvisades med återresförbud utan tidsbegränsning.  

4.4.4 B 399-06 

I målet dömde hovrätten en man för olaga frihetsberövande, grovt olaga hot, olaga 

hot, grovt hemfridsbrott, våldtäkt, misshandel, urkundsförfalskning och övergrepp i 
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rättssak. Det sammanlagda straffvärdet bestämdes till fyra års fängelse. Mannen hade 

fyra barn i åldrarna 6-15 år. I målet framkom att mannen levt tillsammans med barnen 

under i stort sett hela deras liv. I socialtjänstens utredning framkom att barnen uppgett 

att deras far var viktig för deras utveckling och att de hade saknat honom när han 

varit frihetsberövad. Rätten fann att barnens kontakt med sin far skulle försämras om 

denne utvisades. Trots att brottsligheten var av allvarlig art menade hovrätten att de 

skäl som talade emot utvisning, barnens bästa och det faktum att mannen återförenats 

med barnens mor, vägde tyngre än de skäl som talade för utvisning.
111

    

4.4.5 RH 2009:97 

I målet dömdes en man efter att ha våldtagit sin fru tre gånger samt utsatt henne för 

grov kvinnofridskränkning. Dödshot och våld hade förekommit då kvinnan var gravid 

med deras gemensamma barn. I tingsrättens domskäl framkom att sonen vid 

förlossningen drabbats av en hjärnskada. Han var därför i behov av medicinering och 

särskild omvårdnad. Tingsrätten menade att den tilltalade hade en god relation till 

sonen och inte uppvisat något som tydde på ett bristande intresse i sonens omvårdnad. 

Trots brottslighetens allvar ogillade därför tingsrätten utvisningsyrkandet.  

Hovrätten gjorde dock en annan bedömning. Det faktum att sonen hade särskilda 

behov till följd av sin hjärnskada nämndes inte i domen. Hovrätten menade att sonen 

likt andra barn hade ett behov av båda sina föräldrar. Barnet hade en vardagsrelation 

med fadern och kontakten skulle försämras om han utvisades. Domstolen menade att 

hänsyn till barnets bästa talade för att utvisning ej skulle ske. Det ansågs dock att 

samhällets intresse av att utvisa den tilltalade var starkt till följd av brottets allvar. 

Vid en avvägning ansågs samhällets intresse väga tyngre än barnets behov och 

mannen utvisades. Mannen dömdes till tre års fängelse samtidigt som utvisningen 

kompletterades med tio års återreseförbud.    

4.5 Ofödda barn 
Art 1 Barnkonventionen såväl som 1 kap 10 § UtlL anger att barn är varje människa 

under 18 år, vilket sammanfaller med uppnådd myndighetsålder.
112

 Konventionen 

uppger inte om ofödda barn omfattas av dess reglering utan lämnar den frågan öppen 

för konventionsstaterna.
113

 Om portalparagrafens reglering av barnets bästa omfattar 

ofödda barn då dess förälder riskerar utvisning på grund av brott är ej prövat av 

Högsta domstolen och omtalas inte i lagens förarbeten.
114

 Hovrätten över västra 

Sverige mål B 2875-11 talar för att ofödda barn inte ska beaktas. I målet dömdes en 
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man efter att ha utsatt sin gravida sambo för grov kvinnofridskränkning. 

Brottslighetens straffvärde motsvarade tio månaders fängelse. Mannen utvisades då 

domstolen menade att de skäl som anförts emot utvisning inte var tillräckliga för att 

mannen skulle undgå utvisning. Det barn som mannen väntade tillsammans med sin 

sambo var ännu inte fött vid domstillfället och domstolen diskuterade inte hur barnet 

skulle komma att påverkas av utvisningen eller vilken inställning mannen hade till 

barnet.
115

  

En undersökning av BRÅ har visat att vissa domstolar ger ofödda barn betydelse som 

del av den tilltalades anknytning till Sverige. I andra domar uppgavs att ofödda barn 

helt saknade relevans i utvisningsfrågan. Det motiverades med att den tilltalade och 

det ofödda barnet ännu inte hade någon relation och därför inte omfattades av 8 kap 

11 § 2 p UtlL.
116

   

4.6 Utvärdering av domstols ärendehantering 
År 2006 genomförde BRÅ en utredning av domstolars benägenhet att inhämta 

information rörande den tilltalades barn inom ramen för utvisningsfrågan. 

Undersökningen visade att endast ett fåtal domstolar hade tillgång till annan 

information än det faktum att den tilltalade hade barn i Sverige. I endast 1 av 30 

undersökta ärenden hade domstolen begärt in ett yttrande från socialnämnden. Mer 

vanligt var att information rörande barn inhämtats från frivårdens personutredning, 

men också det gjordes endast undantagsvis. Endast i fall då förälderns brott varit 

direkt riktat mot barnet hördes barnet personligt inför rätten, vilket BRÅ trodde 

berodde på att barnen ofta var mycket unga.
117

   

Domstolens benägenhet att redogöra för avvägningar mellan barnet och andra 

beaktansvärda intressen uppgavs vara låg. En beskrivning av barnets relation till 

föräldern påträffades endast i 9 av 30 undersökta tingsrättsdomar, vilken enligt BRÅ 

kunde sammanhänga med att domstolen i regel saknade information att lägga till 

grund för sådana uttalanden. Av de nio fall där relationen diskuterades innefattade 

endast ett fåtal också ett resonemang kring hur relationen skulle komma att påverkas 

om föräldern utvisades.
118

   

Beslut om utvisning grundade sig på i genomsnitt mer allvarlig brottslighet i de fall 

då den dömde hade barn i Sverige än i de fall då han eller hon inte hade det. BRÅ 

menade dock att det troligtvis inte berodde på hänsyn till barnens behov utan snarare 
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det faktum att de personer som hade barn i Sverige i regel hade stark anknytning till 

Sverige även utan beaktandet av förekomsten av barn.
119

   

Vid en jämförelse mellan utvisningshotade personer med barn framkom också i 

utredningen att barnen till personer som utvisades i regel var yngre än barnen till 

personer som inte utvisades. Det stod också klart att förekomsten av barn eller dess 

behov inte diskuterades i något mål vid bestämning av tiden för återreseförbudet.
 120
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5 Analys 

5.1 Barnets plats i systematiken 
Skyldighet att beakta barnets bästa då en förälder riskerar utvisning förelåg enligt 

portalparagrafen och Barnkonventionen redan innan hjälpnormen fick sin nuvarande 

utformning.
121

 8 kap 11 § 2 p UtlL utgör endast en hjälpnorm som föreskriver vilket 

utrymme barnets bästa ska tillerkännas vid en avvägning mot andra viktiga 

intressen.
122

 Regleringens tillämpning kan förklaras med en vidareutveckling av det i 

avsnitt 2.1 redogjorda schemat över UtlL:s systematik;  

I. Är förutsättningar för utvisning uppfyllda enligt 8 kap 8 § UtlL?  

(1A) En utlänning får utvisas på grund av brott som innehåller fängelse i straffskalan, 

eller (1B) om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som 

utlänningen har dömts till och dömer till annan påföljd, och (2) domstolen dömer till 

annan påföljd än böter. Utöver det nämnda ska skäl för utvisning föreligga; (3A) 

antingen genom att det föreligger en återfallsrisk sett till gärningens beskaffenhet och 

övriga omständigheter, eller (3B) om brottet med hänsyn till vissa kvalifikationer är 

särskilt allvarligt. 

II. Är ett utvisningsbeslut förenligt med barnets bästa enligt 1 kap 10 § UtlL? 

Barnkonventionen är vägledande för tolkning av portalparagrafen. Fastställandet sker 

på bästa sätt utifrån en kombination av objektiv och subjektiv tolkningsmodell.
123

 

Som framgår av lagtext är oförenlighet med barnets bästa avgörande för om barnets 

bästa måste beaktas.
124

  

III. Vilken vikt ska läggas vid det faktum att utvisning är oförenligt med barnets 

bästa?  

Vid intressekollision bedöms om de skäl som talar för utvisning, (3A) återfallsrisken 

och (3B) brottets allvar, är starkare än de skäl som talar emot utvisning. Domstolen 

har här att dels beakta den tilltalades anknytning till Sverige, enligt 8 kap 11 § UtlL, 

dels att bedöma vilken vikt som bör läggas vid barnet intresse enligt 8 kap 11 § 2 p 

UtlL.
125

  

Regleringens systematik kan knappast anses vara enkel och tydlig utan förutsätter 

förståelse för såväl utlänningslagstiftningens grunder som Barnkonventionen i dess 

helhet. Systematiken hade kunnat förenklas genom att bedömningen av den hänsyn 
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som ska tas till barnet respektive den tilltalades anknytning var separat reglerade. En 

lagteknisk konstruktion som medför att en mening i lagtexten ska beaktas ur två olika 

perspektiv synliggör inte på ett tydligt sätt lagstiftarens intentioner. 

5.2 Beslutsunderlag  
Det faller sig tämligen självklart att domstolen behöver information om både barnets 

personliga förhållanden och om dess familjeförhållanden för att kunna fastslå barnets 

bästa. Precis som uppgetts i lagutredningar får lagen därmed anses medföra krav på 

att domstol utreder omständigheter som är relevanta för bedömningen.
126

 Domstolars 

benägenhet att utreda och inhämta information kring barnets bästa har varierat enligt  

BRÅ:s undersökning.
127

 Att domstolen saknar fullgod information om barnets 

situation vid beslutsfattandet kan i hög grad påverka barnets möjlighet att få sina 

intressen iakttagna. Som framgått i tidigare avsnitt har domstolen goda möjligheter att 

bereda sig tillgång till information om barnet genom frivården, migrationsverket och 

socialtjänstens försorg.
128

  

Att lagstifta om en skyldighet för domstol att närmare utreda, eller att alltid inhämta 

yttranden från socialtjänsten, synes nödvändigt för att framtida rättstillämpning ska 

vara förenligt med Barnkonventionens krav. Högsta domstolen uttalade i mål NJA 

2006 s. 40 att underlåtenhet att utreda barnets bästa är att betrakta som 

rättsgångsfel.
129

 Huruvida domstolens synsätt får genomslag är inte givet då svenska 

domstolars prejudikatbundenhet endast är relativ. Hovrättens påstående i mål RH 

2009:126, att förälderns lagtrots kan medföra att barnets bästa vare sig behöver 

utredas eller beaktas, är inte förenligt med vare sig Barnkonventionens reglering, 

ordalydelsen i 1 kap 1 § UtlL, förarbeten till UtlL eller Högsta domstolens nyss 

nämnda uttalande.
130

 Det är heller inte förenligt med rättens generella 

utredningsskyldighet som redogjorts för i avsnitt 4.1. Hovrättens ställningstagande 

talar med tydlighet för att domstolens utredningsskyldighet bör synliggöras genom 

lagstiftning avseende den aktuella rättsfrågan för att undvika liknande 

rättstillämpning i framtiden, även om en sådan bestämmelse endast hade synliggjort 

en skyldighet som är underförstådd genom nuvarande lagstiftning.  

5.3 Fastställandet av barnets bästa 
Att fastslå barnets bästa då dess förälder riskerar utvisning på grund av brott synes 

utifrån redovisade rättsfall och av resultatet i BRÅ:s undersökning ske tämligen 
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schablonartat, vilket tyder på att domstolen förlitar sig på den objektiva 

tolkningsmodellen av barnets bästa. Praxis indikerar att barnets bästa behandlas som 

ett rättsfaktum, som kan bevisas och motbevisas. Med det åsyftas fråga huruvida en 

utvisning är i strid med barnets bästa ofta endast besvaras jakande eller nekande av 

domstolen. Någon gråzon eller bedömning av styrkan av det jakande eller nekande 

svaret presenteras i regel inte. Förarbetena till UtlL föreskriver att en central del av 

prövningen av barnets bästa ska baseras på tanken att alla barn har ett behov av ett 

stabilt och varaktigt förhållande till båda sina föräldrar. Om detta är en oföränderlig 

utgångspunkt borde en särskiljande av barnet från föräldern näst intill alltid vara i 

strid med barnets bästa, då det försvårar stabilitet och varaktighet i förhållandet.
131

 

Med det i åtanke samt med beaktande av ovan redovisad praxis synes det riskfritt att 

påstå att det föreligger presumtion för att utvisning av en förälder på grund av brott är 

i strid med barnets bästa.
132

  

En subjektiv tolkning, alternativt en kombination av objektiv och subjektiv tolkning, 

av barnets bästa kan medföra en mer nyanserad bedömning av barnets situation.  

Portalparagrafen ska som tidigare nämnts läsas i ljuset av Barnkonventionen.
133

 

Barnets rätt att komma till tals i art 12 Barnkonventionen borde därför inte sällan vara 

central för bedömningen av barnets bästa. Av de mål som undersöktes i BRÅ:s 

utredning 2006 förekom inte ett enda fall då barnet tilläts yttra sig vid 

rättegångstillfället, vilket antogs bero på barnens ringa ålder.
134

 Art 14(2) 

Barnkonventionen föreskriver endast kravet att barn ska höras direkt eller indirekt. 

Genom domstolens möjlighet att begära in yttrande från socialnämnden i frågan kan 

barnets vilja och åsikt klarläggas utan att barnets utsätts för den påfrestning som ett 

framträdande inför domstol kan antas innebära för barnet. Det sagda förutsätter 

naturligtvis att domstolen faktiskt begär in ett sådant yttrande och som nämnts visade 

BRÅ:s undersökning att det endast görs undantagsvis.
135

  

Inom familjerättens område kan presumtionen att barnets bästa är en nära kontakt 

med båda sina föräldrar brytas om barnet direkt eller indirekt faller offer för 

förälderns brottslighet.
136

 BRÅ:s undersökning visade att tingsrätterna utan att 

motivera sitt ställningstagande ofta agerade i linje med en sådan syn.
137

 Hovrättens 

avgörande i B 2996-09 skiljer sig dock starkt från denna uppfattning. Hovrättens 

ståndpunkt innebär att det faktum att barnet indirekt fallit offer för en förälders brott 
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inte medför att presumtionen att utvisningen är i strid med barnets bästa bryts.
138

 Det 

sagda tyder på en oenhetlighet i rättstillämpningen.   

Portalparagrafen anger att domstolen särskilt ska ta hänsyn till vad barnets hälsa, 

utveckling och barnets bästa i övrigt kräver. I vilken utsträckning domstolen tar 

hänsyn till barnets hälsa eller utveckling som portalparagrafen föreskriver är 

svårbedömt på grund av begränsad redovisning i domskäl.
139

 I mål RH 2009:97 

diskuterade tingsrätten men inte hovrätten det faktum att den utvisningshotades son 

ådragit sig hjärnskador vid förlossningen och därmed hade särskilt behov av 

omvårdnad. Hovrätten konstaterade att en utvisning av föräldern var i strid med 

barnets bästa men endast utifrån det faktum att barn generellt sett har stort behov av 

sina föräldrar.
140

 Målet medför antagandet att om utvisning är i strid med barnets 

bästa utifrån generella antaganden, vilket det i regel tycks vara, så saknar barnets 

hälsa eller särskilda förutsättningar betydelse. Portalparagrafens ordalydelse tyder på 

att en mer nyanserad bild av barnets särskilda förutsättningar ska läggas till grund för 

domstolens hänsynstagande än vad en sådan schablonisering av barnets bästa medför 

och hovrättens ställningstagande kan därför ifrågasättas. UtlL:s regelstruktur medför 

att barnets livssituation beaktas i viss mån inom ramen för tillämpningen av 

hjälpnormen 8 kap 11 § p 2 UtlL.
141

 Det belysande av barnets situation som 

hjälpnormen medför är dock begränsat till de i lagen angivna beaktansvärda 

omständigheterna, vilka kommer redogöras närmare för i avsnitt 5.4. 

En avgörande skillnad mellan portalparagrafen och hjälpnormen är att den 

förstnämnda har till syfte att fastslå barnets bästa medan den sistnämnda att fastslå 

vilken hänsyn som bör tas till barnets bästas. Det är därför av stor vikt att de 

omständigheter som är av betydelse enligt portalparagrafen, men inte enligt 

hjälpnormen, blir belysta inom ramen för fastställandet av barnets bästa. Exempelvis 

kan handikapp av det slag som barnet led av i RH 2009:97 endast beaktas inom 

ramen för fastställandet av barnets bästa, inte inom ramen för hjälpnormens 

tillämpning då denna är mer begränsad.
142

  

5.4 Avvägning; grader av beaktansvärde  
Barnets bästa ska alltid beaktas enligt portalparagrafen, och det kan anses 

underförstått att domstolen i möjlig mån ska undvika att agera i strid med barnets 

bästa. Begreppet beakta får i det närmaste beskrivas som ett hänsynstagande som är 

beroende av avvägningar och kompromisser. Ågren menar det finns anledning att tala 
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om en presumtion till förmån för barnintresset då det ställs gentemot andra 

skyddsvärda intressen, inte minst till följd av lagstiftningens krav på ett särskilt 

beaktande.
143

 Denna bild måste modifieras något. Precis som Ågren anför är det en 

rådande mening i lagutredningar att principen om barnets bästa ska väga mycket 

tungt i de sammanhang då det ställs mot övergripande samhällsintressen. Lagtexten 

uppställer dock inte krav på att barnets intresse särskilt ska beaktas som Ågren påstår. 

Barnets bästa ska, som redovisats ovan, beaktas i alla ärenden som berör barn enligt 

Barnkonventionen och inom hela utlänningsrätten enligt UtlL:s portalparagraf.
144

 Vid 

bedömningen om vilket utrymme barnets bästa bör tillerkännas då dess förälder 

riskerar utvisning ska domstolen däremot särskilt se till barnets behov, hur relationen 

med föräldern tidigare varit och hur kontakten kan komma att påverkas av en 

utvisning. Hjälpnormen föreskriver således inte att barnets bästa ska beaktas särskilt, 

utan endast vilka omständigheter som särskilt ska ges betydelse vid bedömningen av 

vilken vikt som barnets bästa ska tillmätas.
145

  

Ett beaktande av barnets bästa får naturligt utrymme då en förälder riskerar utvisning, 

till följd av UtlL:s strävan efter en avvägning mellan humanitär hänsyn och en 

effektiv utlänningskontroll.
146

 Vid bedömningen vilken vikt som bör tillskrivas 

barnets bästa vid prövning av utvisningsfrågan saknar exempelvis barnets specifika 

behov av omvårdnad betydelse, vilket nämnts i avsnitt 5.3. Vilket utrymme som ska 

tillerkännas barnets bästa vid aktuell rättsfråga är istället beroende av en avvägning 

som här valts att benämna de grader av beaktansvärde som kan hänföras barnets 

bästa respektive samhällets intresse av utvisning. Barnets bästas grad av 

beaktansvärde bedöms med utgångspunkt i omständigheter presenterade i 8 kap 11 § 

2 p UtlL; vilket behov barnet har av kontakt med den tilltalade, hur kontakten tidigare 

varit och hur kontakten kan komma att förändras av utvisningsbeslutet. Vilken grad 

av beaktansvärde som bör tillmätas samhällets intresse att utvisa den dömde bedöms 

utifrån styrkan av de omständigheter som utgör skäl för utvisning enligt 8 kap 8 § 

UtlL.
147

  

5.4.1 Omständigheter av betydelse enligt hjälpnormen 

5.4.1.1 Barnets behov av kontakt med den tilltalade 

Den härskande uppfattningen är att barn generellt sett har ett starkt behov av sina 

föräldrar. Särskilt yngre barn har ett behov av en nära och stabil kontakt med båda 

sina föräldrar, vilket uppges minska i takt med att barnet blir äldre även om ett visst 
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behov kvarstår in i vuxen ålder.
148

 Som en följd av detta är det inte förvånande om 

barnets ålder har stor betydelse för det utrymme som ges till dess intresse. Av de 

studerade målen framgår att domstolen ofta lägger barnets ålder till grund för 

uppskattningen av dess behov av kontakt med föräldern. 

Inte sällan föregås utvisning av ett längre fängelsestraff vilket medför att det behov 

barnet vid domstillfället har av sin förälder inte nödvändigtvis kvarstår när 

utvisningen ska verkställas. Det medför att barnets behov av kontakt ofta bedöms 

med ett framtida perspektiv.
149

 Möjligheterna för rätten att förutse framtiden är 

begränsad och det är därför förståligt att barnets framtida behov ofta bedöms med 

utgångspunkt i den ålder barnet kommer ha uppnått när utvisningsbeslutet ska 

verkställas. Om barnet hinner uppnå myndig ålder innan utvisningen verkställs bör 

hänsyn till barnets bästa inte rimligen ges stort utrymme då det saknas lagstadgad 

skyldighet för domstolen att beakta barnets intresse efter att barnet fyllt 18 år och i 

lagens mening inte längre är att betrakta som ett barn. Det bör dock påpekas att det 

faktum att den tilltalade har vuxna barn i Sverige kan ha betydelse vid prövning av 

den tilltalades anknytning till landet enligt 8 kap 11 § 1 p UtlL även om 

portalparagrafen och 8 kap 11§ 2 p UtlL inte är tillämpliga.
150

  

5.4.1.2 Relation före domstillfället 

Att domstolen ska utgå från vilken relation barnet och föräldern har innebär i 

praktiken att domstolen avgör om relationen mellan föräldern och barnet är värd att ta 

i beaktande och ges betydelse inom ramen för utvisningsfrågan. Precis som inom det 

familjerättsliga området ska alla former av kontakt beaktas vid bedömning av 

relationen. De redovisade avgörandena i avsnitt 4.4 tyder dock på att ett faktiskt 

umgänge av tillräcklig omfattning krävs för att medföra att relationen ska bedömas ha 

mer ansenlig grad. Även om brevväxling och telefonkontakt mellan föräldern och 

barnet ska tas i beaktande så synes det mindre troligt att sådan kontakt medför 

bedömningen att barnintressets beaktansvärde värderas högt. På ett generellt plan 

anses barn ha ett större behov av sin förälder än vad en sådan distanskontakt medger. 

Det synes inte främmande att påstå att kontaktens omfattning måste täcka barnets 

behov av kontakt i viss grad för att kunna ha betydelse inom ramen för 

utvisningsfrågan. Om kontakten med föräldern varit avsevärt mindre än vad barnet 

har behov av borde ett tillvaratagande av relationen vara av lägre vikt.
151

 Det sagda 

har också betydelse vid bedömning av omständigheter som har koppling till den 

tidigare relationen, vilket kommer framgå i följande avsnitt.  
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5.4.1.3  Utvisningens påverkan på kontaktmöjligheter 

Bedömningen av hur kontakten kommer påverkas förutsätter en lagtolkning ex ante, 

då avgörande för rättstillämparens bedömning är en föreställning om resultatet av 

tillämpningen. En förutsättning för en god bedömning är kunskap i annat än rättsliga 

hänseenden och en förmåga att kunna förutse rättstillämpningens följder. Hur 

kontakten mellan föräldern och barnet har varit tidigare är av naturliga skäl av stor 

vikt vid bedömningen av hur relationen kommer att påverkas av en utvisning. 

I NJA 2006 s. 388 bestod kontakten mellan den tilltalade och hans 11 åriga dotter av 

ett fåtal träffar de senaste åren och telefonkontakt. Dottern hade ett långt mer 

omfattande behov av kontakt med fadern än vad hon hittills medgivits och pappan 

ansågs ha brustit i sin föräldraroll.
152

 Om kontakten mellan barnet och föräldern som i 

det ovan nämnda fallet främst bestått av telefonsamtal kan liknande kontakt 

bibehållas efter utvisning, även om ökade kostnader och viss anpassning till följd av 

eventuella tidsskillnader kan påverka i någon mån. Det är alltså relationen före 

domstillfället som är av betydelse. Ett barns eventuellt starka behov av kontakt med 

föräldern påverkar därmed inte barnets bästas grad av beaktansvärde om föräldern 

inte tidigare agerat för att fylla barnets behov. Förälderns tidigare förhållningssätt 

påverkar därmed direkt barnets möjlighet att få sina intressen tillvaratagna. Det sagda 

framgår inte minst vid en jämförelse av målen NJA 2006 s. 388 och NJA 2007 s. 425. 

Den avgörande faktor som medförde olika utgång i målen var de tilltalades 

förhållningssätt gentemot sina barn.
153

 Grunden till det sagda är troligtvis att det i 

regel saknas skäl att anta att föräldern blir mer uppmärksam på barnets behov i 

framtiden om intresse inte funnits tidigare.  

I NJA 2007 s. 425 menade domstolen att den tilltalade genom sitt förhållningssätt 

allvarligt försvårat kontakten till sina barn och att det saknades anledning att anta att 

hans inställning eller livsföring skulle förändras.
154

 Resonemanget poängterar att 

bristerna i relationen beror på omständigheter som den tilltalade råder över. Det kan 

förekomma situationer då relationen försvårats eller förhindrats genom den andra 

förälderns agerande. Det är dock inte troligt att domstolen hade kommit fram till en 

annan bedömning om relationen mellan den tilltalade och barnet hade varit begränsad 

eller obefintlig utan att den tilltalade kunde lastas. Utifrån lagtexten kan utläsas att 

konsekvenserna av utvisningsbeslutet ska beaktas utifrån resultat om hur relationen 

kommer utvecklas om utvisning sker, inte hur relationen skulle utvecklas om 

utvisning inte sker.
155
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Vilket behov barnet har av föräldern avgör slutligen om utvisningen påverkar 

kontakten i en omfattning som är beaktansvärd. Det förefaller rimligt att påstå att om 

utvisning av föräldern påverkar kontakten mellan barnet och föräldern menligt så 

torde utvisning ändå inte anse strida mot barnets bästa om kontakten efter utvisning 

ändå kan vara tillräcklig för att kunna anses fylla barnets behov av kontakt med 

föräldern. Vilket behov domstolen bedömer att barnet har av kontakt är enligt denna 

tolkning av hjälpnormen av direkt betydelse både för hur relationen värderas före 

utvisningen och huruvida den förändring av relationen som utvisningen medför är 

acceptabel.
156

  

5.4.2 Utvisningsintresset 

De faktorer som talar för att utvisning bör ske är i hög grad relativa. Om utvisning 

sker av återfallsrisk torde samhället ha tämligen starka skäl att utvisa utlänningen, 

inte minst av ekonomiska skäl och för att skydda samhället från ytterligare 

brottslighet. Det gäller särskilt om den dömde är benägen att begå brott av mer 

allvarlig natur. Återfallsrisk är som nämnts ett brett begrepp som tar sikte på den 

dömdes generella brottsbenägenhet. Bedömningen av återfallsrisk bedöms tämligen 

extensivt, därmed inte givet att alla former av återfallsrisk medför skäl för utvisning 

som kan bedömas som starkt. Det kan med fog antas att om den dömde är benägen att 

begå brott av mer allvarlig natur innebär det ett utökat skäl att utvisa den dömde.
157

  

Om den dömde helt saknar risk för återfall avgör rätten om brottet är av sådan art att 

den dömde inte bör få stanna kvar i landet. Generellt sett kan utvisning ske om 

straffvärdet överstiger ett år men brott med lägre straffvärde kan medföra utvisning 

under förutsättning att det inte anses oskäligt.
158

 Med tanke på att 

skälighetsbedömningen i vissa fall kan antas kunna tala med olika styrka torde även 

bedömningen av grad av skälighet kunna få betydelse. 

Om brottsligheten riktats mot ett särskilt skyddsvärt intresse medför det ökad 

anledning att avlägsna den dömde från landet. Det sagda torde gälla även vid något 

lägre straffvärden. Den tilltalades avsikt med sin gärning bör sannolikt också få 

betydelse. Det kan antas att den grad av beaktansvärde som kan tillskrivas 

utvisningsintresset, i de fall då uppsåtet inte kan beskrivas som starkt, är lågt.   Även 

om det sagts att utvisning kan ske på grund av brott begångna av oaktsamhet är det 

oklart om en oaktsam gärning kan medföra utvisning om återfallsrisk inte föreligger. 

Grunden för utvisning på grund av brott när återfallsrisk saknas utgår från behovet att 

markera det oacceptabla i att utlänningar begår brott i Sverige.
159

 En person som av 
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oaktsamhet begått en gärning torde vara mindre klandervärd och behovet av att 

markera det oacceptabla i dennes beteende därmed lägre, vilket borde ha betydelse 

vid bedömningen av styrkan av skälen som talar för utvisning.   

5.4.3 Avvägning  

Då en förälder riskerar utvisning på grund av brott är det utrymme som barnets bästa 

tillerkänns beroende av omständigheter hänförliga till föräldern. Hur föräldern 

tidigare förhållit sig gentemot barnet och brottslighetens särskilda omständigheter är 

centrala för bedömningen. Barnets bästa är, om dess beaktansvärde är högt, en 

omständighet som kan få avgörande betydelse för utvisningsfrågan.
160

  

Om såväl barnets bästa som samhällets intresse av utvisning har hög grad av 

beaktansvärde kan det antas att barnets bästa i många fall får genomslag. I såväl 

hovrättsavgörandet B 399-06 som NJA 2007 s. 425 var risken för återfall i 

brottslighet hög samtidigt som brottet var att bedöma som särskilt allvarligt.
161

 

Straffvärdet i det först nämnda målet motsvarande fyra års fängelse, medan 

straffvärdet i det andra motsvarade två år. Båda männen hade barn, och utvisning 

ansågs i båda fallen vara i strid med barnets bästa. Den tilltalade i hovrättens 

avgörande tilläts stanna i Sverige medan mannen i Högsta domstolens avgörande 

utvisades. Den avgörande skillnaden är vilken grad av beaktansvärde som barnets 

bästa tillerkänts i de olika målen. I hovrättens avgörande bedömdes barnets bästas 

grad av beaktansvärde som högt, medan graden av beaktansvärde i det andra målet 

var lågt. En högre grad av beaktansvärde av barnets bästa medförde alltså att mannen 

vars brottslighet hade det högre straffvärdet tilläts stanna i Sverige. Av det sagda 

framgår att om barnets bästa har hög grad av beaktansvärde så talar det enligt 

hovrättens mening med styrka för att utvisning inte ska ske även om brottet har ett så 

högt straffvärde som fyra år och den tilltalades återfallsrisk är hög. Det kan dock 

svårligen besvaras om domstolen hade gjort samma bedömning om straffvärdet hade 

överstigit fyra år.  

5.5 Redovisning av ställningstaganden 
Något som kan antas svårt att kontrollera är om barnets rätt tillerkänns det utrymme 

som lagstiftaren avsett då det ställs gentemot samhällets intresse av att utvisa den 

tilltalade. Avvägningen mellan barnets intresse och samhällets intresse motiveras och 

redovisas inte alltid i rättens domskäl vilket gör det svårt att avgöra vilken vikt som 

lagts vid barnets bästa.
162

 Bristande redovisning av detta slag kan medföra att 

rättstillämpningen blir mindre enhetlig då domstolen svårligen kan utnyttja befintlig 
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praxis som vägledande vid nya avgöranden. En utökad möjlighet att söka vägledning 

i tidigare avgöranden i frågan kan medföra att rättstillämpningen blir mer enhetlig. En 

bättre ärendehantering medför också en utökad möjlighet att kontrollera och följa upp 

praxis förenlighet med Barnkonventionen.   

5.6 Ofödda barn 
Under vilka förutsättningar det bästa för ett barn som ännu inte har fötts ska beaktas 

är som framgått ovan oklart.
163

 Som nämnts omfattas endast barn som vistas 

permanent i Sverige av portalparagrafen och dess hjälpnorm. Om det ofödda barnet 

efter sin födelse kommer att vistas i Sverige uppkommer frågan i vilken mån dess 

existens bör beaktas inom ramen för utvisningsprövning av föräldern.  

Barnkonventionen anger inte om ofödda barn omfattas av dess bestämmelser. Det 

framgår inte heller av UtlL eller dess förarbeten.
164

   

I praxis har som nämnts barnets behov av föräldern i flertal fall bedömts med 

utgångspunkt i viken behov barnet kommer att ha vid det framtida tillfälle då ett 

eventuellt utvisningsbeslutet ska verkställas.
165

 Om barnets minskade behov av 

förälder ska bedömas med barnets framtida ålder som utgångspunkt borde också ett 

ofött barns framtida behov bedömas på detta sätt. Om barnet föds innan den 

tilltalades straff är verkställt och utvisningen ska verkställas kommer den tilltalade 

vid utvisningstillfället ha ett barn i Sverige som kan ha behov av kontakt med sin 

förälder. Den begränsade vägledning som ges i den praxis som redovisades i BRÅ:s 

undersökning medför bedömningen att barnets behov inte ska beaktas särskilt i dessa 

fall. Det tyder på att barnets framtida behov läggs till grund för bedömningen i de fall 

då barnets behov minskar med tiden, inte då behov kan antas uppkomma i framtiden. 

Att beakta ett ofött barn inom ramen för utvisningsfrågan är inte en skyldighet enligt 

svensk rätt, däremot kan det faktum att domstolen ser till barnets framtida behov i ett 

läge men inte i ett annat medföra att rättstillämpningen blir mindre enhetlig.  

En annan sak är att förekomsten av barn i Sverige kan beaktas inom ramen för 

prövningen av den tilltalades anknytning till Sverige, vilket också förekommit i 

praxis.
166

 Det kan dock antas att flertal problem i bevishänseende uppkommer om den 

tilltalade påstår sig i framtiden ha barn bosatt i Sverige. Det sagda ligger dock något 

utanför arbetets område.
167
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5.7 Barnets bästa i internationell kontext 
Det hänsynstagande som regleringen av utvisningsfrågan medför är vid en granskning 

väl förenlig med Barnkonventionens krav på ett beaktande av barnets bästa, både på 

grund av det faktum att barnets bästa enligt portalparagrafen ska läsas med 

vägledning av Barnkonventionen och att utvisningsbeslutet ska bygga på 

intresseavvägningar. Såväl Barnkonventionen som UtlL föreskriver ett avvägt 

hänsynstagande till barnets bästa. 

I likhet med i UtlL:s portalparagraf är art 24 EU:s rättighetsstadga skapad med 

Barnkonventionen som förebild. Det är dock inte givet att stadgans tolkning och 

tillämpningsområde är direkt överrensstämmande med Barnkonventionen. Medan 

Barnkonventionen är konstruerad att läsas som en helhet utgör barnets rätt enligt 

EU:s rättighetsstadga endast ett begränsat urval av konventionens artiklar. Som sagt 

är det ännu inte klarlagt om stadgan medför att medlemstaterna har en skyldighet att 

beakta barnets bästa inom ramen för utvisning på grund av brott av dess förälder. Att 

det inte återfunnits avgöranden från EU-domstolen där barnets bästa enligt art 24 

EU:s rättighetsstadga har diskuterats inom ramen för utvisningsfrågan beror troligen 

på att frågan inte aktualiserats snarare än att domstolen inte funnit bestämmelsen 

tillämplig. Stadgan har dock nyligen blivit juridiskt bindande och det är möjligt att 

dess tillämpningsområde kommer att förändras allt eftersom praxis utvecklas.
168

  

Barnkonventionen är bindande för medlemsstaterna men saknar sanktionsmöjligheter 

om överträdelse av bestämmelser sker. Barnkonventionens skydd av barns rättigheter 

omfattar ett brett tillämpningsområde men bristen på sanktionsmöjligheter gör att 

garantier för att barn tillerkänns de rättigheter som konventionen förespråkar saknas. I 

motsatts till det sagda är unionsrätten istället kopplad till tämligen starka 

sanktionsmöjligheter. Som nämnts kan EU-domstolen kontrollera och styra 

medlemsstaternas rättstillämpning genom förhandsbesked samtidigt som 

fördragsbrottstalan kan riktas mot medlemsstater vid överträdelse av unionsrätten.
169

  

Som en följd av kravet på att unionsrätt tillämpas i rättsfrågan för att EU:s 

rättighetsstadga ska vara tillämplig är dess tillämpningsområde långt mer begränsat 

än Barnkonventionens som sträcker sig över flera rätts- och samhällsområden. 

Slutsatsen blir att stadgan medför ett starkare skydd än Barnkonventionen medan 

Barnkonventionen medför ett bredare skydd än stadgan.  
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5.8 Återreseförbudet 
Som nämnts ovan ska återresförbudet i normalfallet fastställas till fem eller tio år. 

Någon minimigräns för tiden för förbudet finns inte, och som längst kan det avse 

livstid. UtlL:s portalparagraf föreskriver att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden 

som berör barn vilket också borde kunna omfatta beslut om återreseförbudet längd. 

Återreseförbudet utgör dock endast en komplettering av utvisningsbeslutet och det 

faktum att barnets intresse beaktas inom ramen för utvisningsfrågan torde dock enligt 

lag vara tillräckligt för att barnets bästa ska anses beaktat i ärendet. 

När det gäller återreseförbudets längd så saknar bestämmelsen en hjälpnorm till 

vägledning för vilket utrymme barnets bästa ska tillerkännas.
170

 Undersökningar har 

visat att barnets bästa inte tas i beaktande vid fastställandet av återreseförbudets 

längd.
171

 Förarbetena anger att domstolen ska se den dömdes farlighet och 

återfallsrisk vid tidsbestämningen men anger samtidigt att detta inte innebär att den 

tilltalades anknytning saknar vikt. Som nämnts ovan är förekomsten av barn i Sverige 

en del av anknytningsprövningen men det innebär inte anknytningsprövningen görs 

utifrån ett sådant barnperspektiv som Barnkonventionen föreskriver.
172

 Genom att 

beakta barnets bästa vid tidsbestämning kan utvisningsinstitutet bli mer flexibelt utan 

att barnets bästa åsidosätts i ökande grad. Utvisningsbeslut i strid med barnets bästa 

skulle kunna fattas men anpassas till att gälla mer rimlig tid i förhållande till inverkan 

på barnet. Genom att beakta barnets bästa inom ramen för bestämningen av 

återreseförbudet kan utvisningsbeslutets negativa verkningar för barnet minskas i de 

fall då övervägande skäl talar för att utvisning ska ske. Tillämpningen sker lämpligen 

i fall då skäl för utvisning endast är måttligt övervägande skäl emot utvisning.         

5.9 Avslutning 
Barn till personer som riskerar utvisning på grund av brott har rätt att få sina intressen 

beaktade. Att tvångsmässigt skilja ett barn från dess förälder är en ingripande åtgärd 

och det kan inte anses acceptabelt att domstol underlåter att utreda, beakta eller 

redovisa barnets bästa i dessa situationer. Att endast bedöma barnets situation utifrån 

hjälpnormens begränsade ordalydelse kan sällan anses tillräckligt. Istället för att se 

rättstillämpningen ur barnets perspektiv utgår inte sällan rättstillämpningen till synes 

enbart från omständigheter direkt kopplade till den tilltalade. Domstolen ser till 

förälderns tidigare agerande i form av förhållningssätt gentemot barnet, det begångna 

brottet och risken för återfall i brott. Sådana omständigheter är visserligen av vikt och 

kan inte lämnas utan hänseende men iakttagandet av ett barnperspektiv får för den 

sakens skull inte förbises.  
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