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Förord 

Med friskt mod gav vi oss en kylig morgon i mars ut i det okända med målet att utreda om 

begreppet allmän ordning och säkerhet används för att begränsa rätten till asyl. I takt med att 

kunskapens lampa lyst allt klarare för vårt inre har vi blivit varse att asylrätt är och förblir ett 

snårigt rättsområde. För varje sten vi vänt stod där tusen åter och ibland var misströstan oss 

nästan övermäktig. Som dagarna gick bildades emellertid sakta men säkert den intrikata väv 

av direktiv, förordningar, lagar, förarbeten och praxis som tillsammans utgör asylrättens 

regelverk.  

Vi lämnar nu med varm hand över denna uppsats till dig som läsare. Vår förhoppning är att 

du finner den intressant och tänkvärd, kanske får du dig rentav en bit ny kunskap till livs, 

mycket nöje. 

 

Tack till vår handledare Håkan Gustafsson, professor på Karlstads universitet, för att du inte sa 

det vi ville höra utan vad vi behövde höra, för stort tålamod och insiktsfulla kommentarer. 

 

Simon Johansson & Albin Jansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Asylrätten är en global angelägenhet som på grund av sin gränsöverskridande karaktär berör 

alla stater i någon utsträckning. Det är ett väldigt emotionellt laddat ämne som behandlar 

människor som befinner sig i svåra situationer och på grund av ömmande omständigheter flyr 

för sina liv. För att skydda dessa utsatta människor har globala normer instiftats, som är 

universellt gällande och som alla stater måste iaktta.  

Under den senaste tiden har staterna stått inför en av de största flyktingkriserna i moderna 

tid. Staterna har prövats hårt då de försökt hantera den storskaliga mängden människor som 

söker skydd, vilket till slut har lett till att staterna har börjat stänga sina portar. Asylrätten är nu 

mer begränsad än på länge. Ett allt vanligare motiv för sådana begränsningar är med hänsyn 

till allmän ordning och säkerhet, vilket är precis vad denna uppsats kommer behandla.  

I denna uppsats ämnar vi just att undersöka hur sådana begränsningar av asylrätten får göras 

med hänsyn till allmän ordning och säkerhet och hur tillämpningen av begreppet faktiskt ser 

ut. Det erfordrar naturligtvis en förståelse av vad begreppet egentligen innebär och vad som 

omfattas av dess räckvidd. Utöver dess teoretiska och praktiska innebörd, ämnar vi även söka 

svar på vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för det rättsläge vi ser idag. Detta 

innebär att vi bland annat undersöker hur nationella intressen och politiska strömningar har 

påverkat rätten, samt hur begreppet har utvecklats sedan 1951 fram till idag. Vidare granskar 

vi hur denna utveckling eventuellt har möjliggjort att nationella intressen har fått större 

utrymme i asylrättsliga bedömningar, samt hur rättssäkerheten påverkas av begreppets 

formulering. Dessa utgångspunkter behandlas ingående i uppsatsens diskussionsavsnitt som 

efterföljs av de slutsatser vi kommit fram till baserat på uppsatsen frågeställningar och 

presenterat material. Slutligen genomsyras hela framställningen av frågan, har utvecklingen 

skett på bekostnad av mänskliga rättigheter?  

 

Abstract 

The right of asylum is a global issue that, due to its transnational nature affects all nation states 

to some degree.  It’s a very emotionally charged subject concerning people who are in exposed 

situations and because of devastating circumstances flee for their lives. To protect these 

vulnerable people global standards have been established which are universally applicable 

which all states must comply with.  

Recently, numerous states have faced one of the largest refugee crises in modern times. 

These states have been tested in the attempt to deal with the large-scale migration that 

eventually has led to the increasing closing of borders. The right of asylum is now more limited 

than in a long time. A growing frequently used motive for such restrictions is with regard to 

public order and security, which is exactly what this thesis will concern. 

This thesis investigates how restrictions of asylum rights can be made with regard to public 

order and security and how the application of the term is actually used. This requires an 

understanding of how the term is defined, interpreted, and what is covered by its scope.  

In addition to its theoretical and practical forms we explore answers to the factors that lay the 

foundation to the legal situation we see today. Through this process we investigate how national 

interests and political currents have influenced the right of asylum, and how the idea of public 

order and security has evolved from 1951 to present times. Furthermore we examine how this 

development has made it possible for national interests to influence the evaluation of the right 

to asylum. Finally, the entire petition of the matter is pervaded by the question, has the 

development been at the expense of human rights?
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1. Inledning  

 

“If you are neutral in a situation where one side is patently being mistreated, the conclusion is 

that you’re siding with this wrong.” - Kofi Annan, tidigare generalsekreterare för Förenta 

Nationerna. 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige har som land länge varit en av världens stora samariter i fråga om flyktingmottagande 

i tider av kris. Under andra världskriget togs som bekant tusentals finska barn och vuxna emot 

och under kriget i forna Jugoslavien anlände så många som 138 000 bosnier och serber till 

Sverige.1 

I samband med och i svallvågorna efter den arabiska våren har Sverige ställts inför den 

största flyktingströmmen i modern tid. Enbart under 2015 tog Sverige emot omkring 163 000 

människor som sökte skydd och en bättre framtid i Sverige.2  

På grund av det stora antal människor som sökt sig till Sverige har immigrationssystemet ställts 

på sin spets i försöket att hantera denna ökade påfrestning i form av handläggning, ekonomiska 

insatser och behovet andra resurser. Det har resulterat i ett reformarbete där bland annat flera 

nya lagar och förordningar har införts för att kunna hantera den nya situationen. 

Gränskontrollerna har skärpts och möjligheten för människor utifrån att få vistas här är mer 

begränsad än på länge. Ett återkommande motiv för rättfärdigande av sådana begränsningar är 

att de sker med hänsyn till allmän ordning och säkerhet, i både internationella och nationella 

regelverk. På grund av den inneboende vaghet som begreppet allmän ordning och säkerhet 

besitter föreligger en risk för en dissonant tolkning av dess innebörd vilket per se bör resultera 

i en dissonant tillämpning av begreppet som begränsning av asyl. 

Mycket tyder på att de snabba förändringarna har skapat en oro där nationella intressen har 

fått stor genomslagskraft. Fråga uppstår här till vilken pris eller på vems bekostnad. I takt med 

det ökande antalet flyktingar har det politiska klimatet hårdnat och asylrätten utgör nu ett 

centralt ämne i en allt syrligare samhällsdebatt.  

Asylrätten är ett komplext ämne där flera intressen ställs mot varandra. Inte sällan uppstår 

en konflikt där asylrätten slits mellan mänskliga rättigheter och det egna landets intressen. 

Denna konflikt grundar sig i grund och botten på två olika världsåskådningar eller filosofier, 

nämligen universalism och partikularism.3  

1.2 Syfte 

Det är vår avsikt att undersöka, tolka och analysera användandet av begreppet allmän ordning 

och säkerhet som rättslig grund för begränsningar av asyl. Begreppet kommer till uttryck i olika 

former av regleringar beträffande migration och asyl. 

Vi anser inte att en så pass grundläggande rättighet som asyl4 ska kunna begränsas av en 

formulering som inte är klart definierad och avgränsad. Det är vår åsikt att det föreligger en 

risk för att begreppet används som omotiverad rättfärdigandegrund för åtgärder eftersom det 

                                                
1 SCB:s demografiska rapporter 2004:5, s. 37. 
2 Migrationsverket, statistik asylsökande 2015. 
3 Noll, Negotiating Asylum, s. 82 ff. 
4 Art. 14 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, stadgar att asyl från förföljelse är en mänsklig 

rättighet för alla människor. 
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saknas en tydlig definition av vilka omständigheter som omfattas av begreppet. Utan en 

enhetlig definition skapas utrymme för rättens aktörer att tolka begreppet godtyckligt och 

anpassa tillämpningen. Här uppstår en risk att starka nationella intressen kan komma att 

influera bedömningen vilket riskerar att äventyra grundläggande mänskliga rättigheter.  

Vi anser att det är en otrygg väg att anträda då inte ens rätten till asyl för de som riskerar 

förföljelse och död är absolut. När länderna själva börja tolka begrepp och bruka dem för att 

rättfärdiga vissa åtgärder i asylrätten för att verka i sina egna intressen riskerar vi snart ett 

urholkat rättig- och frihetsbegrepp.  

 

Problemformulering 

Möjliggörs en omotiverad användning av begreppet allmän ordning och säkerhet som 

rättfärdigandegrund för begränsning av asyl genom begreppets vaga formulering och vida 

tolkningsutrymme? 

1.3 Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är som ovan nämns att utreda gällande rätt kring hur begreppet 

allmän ordning och säkerhet används för att begränsa rätten till asyl och om användandet av 

begreppet sker som en omotiverad rättfärdigandegrund för sådana begränsningar. För att uppnå 

syftet med uppsatsen har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

● Vad omfattas av begreppet allmän ordning och säkerhet och hur stort är 

tolkningsutrymmet? 

● Hur används begreppet nationellt och internationellt för att reglera immigrationen? 

● Vilka effekter och potentiella konsekvenser uppstår när ett sådant vagt begrepp som 

allmän ordning och säkerhet används som rättslig grund för begränsning av asyl? 

● Hur påverkar nationella intressen och samhälleliga förhållanden rättsbildningen på 

asylrättens område? 

1.4 Avgränsning 

Under arbetet med denna uppsats har vi valt göra vissa avgränsningar.  I fråga om hur begreppet 

har definierats i internationella och nationella regelverk och hur begreppet har tolkats av 

rättstillämpare har vi valt de regelverk och den praxis som härrör från EU:s område. Eftersom 

vi främst är intresserade av svensk asylrätt är det framförallt användandet av allmän ordning 

och säkerhet inom EU som blir aktuell. Detta för att asylrätten på många plan genomgår en 

harmonisering inom EU, en granskning av enbart nationell rätt skulle således bli alltför tunn.  

Samtligt material hämtad från perioden 1951-2017. Detta har att göra med det nya skydd 

för flyktingar som uppkom 1951. En undersökning av asylrättens utveckling under låt säga 100 

år skulle förvisso vara mycket intressant men av utrymmesskäl har detta blivit en nödvändig 

avgränsning. 

Angående effekter och potentiella konsekvenser vid användandet av allmän ordning och 

säkerhet som rättslig grund för begränsning av asyl fokuserar vi främst på konsekvenser ur den 

asylsökandes perspektiv. Frågor som rättssäkerhet och begränsningar på bekostnad av 

mänskliga rättigheter blir så naturligt intressanta. Under skrivprocessen har vi emellertid funnit 

det allt för intressant att diskutera kring hur nationella intressen kan tillåtas sätta sin prägel på 

asylrätten. Eftersom nationella intressen potentiellt kan påverka flyktingars möjlighet att söka 

asyl har vi låtit frågan om nationella intressen bli en del av denna uppsats. 

Slutligen till frågan om hur politiska och samhälleliga förhållanden påverkar rättsbildningen 

på asylrättens område. Vår ansats med att granska om begreppet allmän ordning och säkerhet 
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används som en omotiverad rättfärdigandegrund för begränsning av asyl är offensiv, det är vi 

medvetna om. “Omotiverad rättfärdigandegrund” ger en känsla av medvetenhet och det är just 

det vi vill påvisa. Vi menar att politikens inverkan på asylrätten är stor, en ståndpunkt som 

återkommer genom uppsatsen och som vi anser är väl underbyggd. Att så inte granska politiska 

och samhälleliga strömningar i samband med vår frågeställning vore att missa ett mycket 

viktigt perspektiv. 

1.5 Metod och material 

Vi kommer främst använda oss av en rättsanalytisk metod för att på så vis sila begreppet allmän 

ordning och säkerhet genom ett finmaskigt nät av granskande trådar med målet att få fram 

själva essensen i dess något vaga formulering.  

Den rättsanalytiska metoden inte är lika strikt bunden till de traditionella juridiska 

rättskällorna och deras inbördes hierarki som exempelvis den rättsdogmatiska metoden är. På 

så vis lämpar sig denna metod väl då vi som författare ämnar föra en friare form av 

argumentation där material såsom värderingar, etik och moral ges ett större utrymme än vad 

som vanligen är fallet inom den juridiska kontexten. Genom att analysera rätten kan författarna 

komma att rikta kritik mot lagstiftaren, rättstillämparen eller mot rättssystemet som helhet.5  

Utöver värderingar, etik och moral är vi intresserade av hur samhället påverkar rätten och 

hur rätten faktiskt tillämpas, oberoende av vad som stadgas i lag. Detta angreppssätt benämns 

vanligen rättssociologi.6 Vi ämnar med hjälp av rättssociologin undersöka och förklara hur 

rätten är en avspegling av politiska och samhälleliga föreställningar. Rättssociologin intresserar 

sig för rättens ursprung, dess grund och dess konsekvenser. Vi är intresserade av hur det 

kommer sig att asylrätten har utvecklats som den har gjort samt vilka konsekvenser detta har 

fått. Det horisontella perspektiv (orsak → konsekvens) som rättssociologin erbjuder lämpar sig 

därför väl.7 Vi anser att politisk vilja och andra samhälleliga strömningar inte ges utrymme i 

förhållande till sin betydelse för rättens utveckling.8  

Juridik och politik går i mångt och mycket ihop genom att politiken på flera plan påverkar 

rättens utformning och genom rättens inverkan på samhällets strukturer. För att fördjupa 

analysen av användandet av allmän ordning och säkerhet vill vi granska hur olika regleringar 

på området har genomdrivits och framför allt om detta har skett till följd av politiska mål 

och/eller samhälleliga strömningar. Korrekt använt kan ett så varierande underlag av 

infallsvinklar bidra till en mångfacetterad analys där reflektioner får växa som annars hade 

förbisetts. 

I jakten på att finna gällande rätt och tydliggöra brister i rättssäkerheten förefaller det 

naturligt att inledningsvis ta avstamp i de klassiskt välrenommerade rättskällorna. Inom svensk 

rätt utgörs dessa av lagar, förordningar, praxis, förarbeten och i viss mån juridisk doktrin. I den 

internationella rätten utgör konventioner, direktiv och avgöranden i internationella domstolar 

de mest fundamentala rättskällorna. Utöver dessa källor ämnar vi söka svar i icke-juridiskt 

bindande material som exempelvis EU-rättslig “soft-law” och facklitteratur som inte 

nödvändigtvis är av juridisk karaktär.  

För att utreda det aktuella rättsläget i fråga om begreppets definition och omfattning räcker 

det inte med att studera nu gällande lagar och regler, här tarvas ett bredare material. Vi 

behandlar därför dels den teoretiska definition som stadgas i nationella rättskällor, 

internationella konventioner och direktiv, dels den praktiska tillämpningen av begreppet i 

                                                
5 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 ff. 
6 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 208. 
7 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 16 f. 
8 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 12. 
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nationell och internationell rättstillämpning. Den internationella rätten utgör en grundpelare i 

den svenska asylrättens utformning, vilket gör den särskilt intressant att undersöka, inte minst 

med tanke på den aktiva harmoniseringsprocess9 som sker på asylrättens område.10 

Begreppets definition i internationell och nationell teori och praktik utgör två sidor av 

samma mynt som vi jämför och analyserar med målet att finna en eventuell dissonans i 

begreppstolkningen. En dissonans i definitionen av begreppet kan ge en fingervisning om att 

begreppet tolkas godtyckligt och missbrukas av rättens aktörer. Denna del har på grund av sin 

jämförande karaktär tydliga inslag av en komparativ metod.11  

Som vi påpekat tidigare är för oss interaktionen mellan rätt och samhälle synnerligen 

intressant. För att precisera begreppets definition i dagsläget torde således även en granskning 

av historiska händelser och dess inverkan på utvecklingen av begreppets innebörd över tid vara 

intressant.  

1.6 Disposition 

Utgångspunkten i det här arbetet är att undersöka huruvida begreppet allmän ordning och 

säkerhet används för att begränsa rätten till asyl. 

Uppsatsens första kapitel utgör själva kärnan i form av syftet med uppsatsen tillsammans 

med en problemformulering och de frågeställningar som ligger till grund för hela arbetet. 

För att förstå resonemangen som förs kring uppsatsens frågeställningar erfordras en 

grundläggande kunskap om asylrätten. Under det andra kapitlet introduceras således de 

nationella och internationella regelverk som arbetet kommer att utgå ifrån samt en kort 

redogörelse kring de skyddsgrunder för vilka asyl kan erhållas. 

I uppsatsens tredje kapitel görs en redogörelse för hur begreppet allmän ordning och 

säkerhet har definierats, dels hur begreppet används i aktuella regelverk, dels hur det har 

definierats i internationellt och nationellt praxis. För att underlätta läsningen och förståelsen 

har vi valt att dela in kapitlet i avsnitt efter hur begreppet används i teori och i praktik inom EU 

och inom Sverige. 

Uppsatsens fjärde kapitel består av ett diskussionsavsnitt med tydliga inslag av analys. I 

denna del förs en diskussion kring frågor som uppkommer i samband med frågeställningarna, 

som exempelvis om begreppet allmän ordning och säkerhet verkligen har definierats, vilka 

effekter den öppna formuleringen gett upphov till samt vilka konsekvenser som uppstår därav. 

I uppsatsens femte kapitel presenteras slutsatser där frågeställningarna besvaras i den mån 

detta är möjligt.  

Slutligen presenteras i uppsatsens sjätte kapitel författarnas avslutande reflektioner kring 

ämnet. 

 

 

 

                                                
9 Direktiv 2011/95/EU, skäl nr. 2. 
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. s. 47. 
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 54 f. 
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2. Asylrättens grunder 

2.1 Inledning 

För att öka förståelsen och förenkla läsandet kommer vi utreda asylrättens ramar och dess 

definitioner i sammanhanget begränsningar av asyl. Detta eftersom att snarlika begrepp med 

definitioner som gränsar till varandra är vanligt förekommande och riskerar att försvåra 

läsprocessen. Till detta kan läggas att internationella regler och nationell rätt tillsammans utgör 

ett vidsträckt och intrikat landskap av direktiv, lagar och förordningar där en grundläggande 

förståelse kommer underlätta vidare läsning markant. Vi har valt att avgränsa oss till att 

introducera de nationella och internationella regelverk som vi senare kommer undersöka och 

analysera. 

2.2 Nationell lagstiftning 

Den svenska asylrätten regleras huvudsakligen i Utlänningslagen (2005:716), vidare benämnt 

UtlL. Ordet asyl härstammar ursprungligen från latin och innebär “fristad”. Begreppet har i den 

juridiska kontexten samma praktiska betydelse, men med vissa juridiska förbehåll.  

Med asyl avses enl. 1 kap. 3 § UtlL ett uppehållstillstånd som meddelas en utlänning på grund 

av att hen är flykting eller alternativt skyddsbehövande, med andra ord “fristad” för den som 

definieras som flykting eller som alternativt skyddsbehövande. Av 5 kap. 1 § UtlL framgår 

nämligen att flyktingar och skyddsbehövande har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. 

Dessa utgör de så kallade skyddsgrunderna för vilken asyl kan beviljas. Nedan kommer 

skyddsgrunderna att definieras och förklaras närmare. 

 

Flykting 

Med flykting avses enl. 4 kap. 1 § UtlL den som befinner sig utanför det land som hen är 

medborgare i, därför att hen känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 

nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller 

annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Till detta läggs att hen inte kan, eller på grund av 

sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Denna definition springer ur art. 1 (A) i 

FN:s konvention från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, också känd som 

flyktingkonventionen. 

En person som omfattas av definitionen i 4 kap. 1 § UtlL och uppfyller de rekvisit som 

presenteras däri, ska erhålla flyktingstatus då hen ansökt om uppehållstillstånd med åberopade 

skyddsskäl, vilket framgår av 4 kap. 3 § UtlL. 

 

Alternativt skyddsbehövande 

Med alternativt skyddsbehövande avses enl. 4 kap 2 § UtlL den som befinner sig utanför det 

land som hen är medborgare i därför att det finns välgrundad anledning att anta att hen vid ett 

återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Till 

detta läggs att hen som civilperson skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på 

grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt och inte 

kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. Denna definition 

är hämtad från skyddsgrundsdirektivet. 

En person som omfattas av definitionen i 4 kap. 2 § UtlL och uppfyller de rekvisit som 

presenteras däri, ska erhålla status som alternativt skyddsbehövande då hen ansökt om 

uppehållstillstånd med åberopade skyddsskäl, vilket framgår av 4 kap. 3 a § UtlL. 
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Övrig skyddsbehövande 

Den som bekantar sig med asylrätten kommer snart upptäcka att det finns ytterligare en 

skyddsstatus, övrig skyddsbehövande. Detta är ett skydd som Sverige infört på egen hand och 

som sträcker sig längre än de minimikrav som stadgas i art. 1 flyktingkonventionen och art. 1-

2 skyddsgrundsdirektivet. Övrigt skyddsbehövande är enl. 4 kap. 2 a § UtlL den som befinner 

sig utanför det land som hen är medborgare i, därför att hen behöver skydd på grund av en yttre 

eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner 

välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp. Till detta kan läggas de fall då hen inte 

kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

En person som omfattas av definitionen i 4 kap. 2 a § UtlL och uppfyller de rekvisit som 

presenteras däri, erhåller övrig skyddsstatusförklaring då hen ansökt om uppehållstillstånd med 

åberopade skyddsskäl, vilket framgår av 4 kap. 3 a § 2 st.  UtlL. 

Emellertid har det utökade skyddet för övrig skyddsbehövande begränsats genom 3 § lagen 

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som 

stadgar att bestämmelsen om övrig skyddsstatusförklaring i 4 kap. 3 a § andra stycket UtlL inte 

ska tillämpas. 

2.3 Internationella regelverk 

Flyktingkonventionen 

Asylrätt är en global angelägenhet och finns därför reglerad i ett antal olika internationella 

regelverk där det mest fundamentala är Förenta Nationernas konvention från 1951 angående 

flyktingars rättsliga ställning, allmänt känd som flyktingkonventionen, tillsammans med 1967 

års tilläggsprotokoll12. Dessa dokument är grundläggande för den svenska såväl som den 

unionsrättsliga asylrätten. I konventionen stadgas bland annat vem som är att anse som flykting 

och som har rätt till internationellt skydd.13 Konventionen uppkom som ett svar på viljan från 

FN att tillförsäkra även flyktingar det skydd som de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna innebär.  

UNHCR14, FN:s flyktingkommissariat, har utvecklat en handbok om förfarandet och 

kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning. Syftet med UNHCR:s handbok är 

att tolka konventionens bestämmelser och uppställa riktlinjer gällande staternas fastställande 

av flyktingskap, eftersom att själva konventionen saknar bestämmelser som anger hur den 

proceduren ska gå till. UNHCR:s handbok utgör en vedertagen rättskälla i den svenska rätten, 

vilket har konstaterats i praxis.15 

 

Skyddsgrundsdirektivet 

Ett annat centralt regelverk inom den svenska asylrätten är det unionsrättsliga 

skyddsgrundsdirektivet16. Skyddsgrundsdirektivet stadgar de regler som medlemsstaterna ska 

iaktta vid bedömningen av om tredjelandsmedborgare eller statslösa ska anses ha rätt till 

internationellt skydd. Direktivet grundas på vad som stadgas i flyktingkonventionen, vilket 

bland annat framgår av art. 9 i skyddsgrundsdirektivet där en hänvisning görs till art. 1 (A) i 

flyktingkonventionen.  

                                                
12 Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, New York den 31 januari 1967. 
13 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, art. 1 A. 
14 United Nations High Commissioner for Refugees. 
15 MIG 2006:1. 
16 Direktiv 2011/95/EU. 



11 
 

Ett grundläggande syfte med skyddsgrundsdirektivet är att skapa en enhetlig klassificering 

av flyktingar och skyddsbehövande samt redogöra vad det internationella skyddet innebär, 

vilket kan utläsas i art. 1 i direktivet. Till skillnad från flyktingkonventionen stadgas även ett 

subsidiärt skydd för andra människor som är i behov av skydd men som inte klassificeras som 

flyktingar, med andra ord en alternativ skyddsgrund till flyktingskap. Denna skyddsgrund 

motsvarar bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande i 4 kap. 2 § UtlL.  

En annan skillnad är att skyddsgrundsdirektivet endast omfattar tredjelandsmedborgare som 

söker asyl i ett medlemsland i EU, medan flyktingkonventionen är universell och gäller alla 

människor överallt i världen.17 

Direktivet ställer endast upp minimikrav som binder medlemsstaterna, vilket innebär att 

medlemsstaterna är fria att ha förmånligare reglering kring asyl. Detta under förutsättning att 

de nationella bestämmelserna inte strider mot skyddsgrundsdirektivet, vilket framgår av art. 3 

i direktivet.  

 

Rörlighetsdirektivet 

Rörlighetsdirektivet18 är ett annat centralt dokument inom unionsrätten. Fri rörlighet är en av 

de mest fundamentala rättigheterna inom EU, som är så grundläggande och viktig att den finns 

stadgad i art. 21 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).  

Direktivet innehåller normer som reglerar unionsmedborgares och deras 

familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom unionen, vilket framgår av art. 

1 i direktivet. Förenklat kan sägas att rörlighetsdirektivet preciserar regleringen kring den fria 

rörligheten för personer som finns stadgad i art. 21 i FEUF.19 

Rätten till fri rörlighet som stadgas i FEUF och direktivet omfattar med andra ord inte 

tredjelandsmedborgare. Emellertid framgår av direktivet att även EES-medborgare och deras 

familjemedlemmar omfattas. Med EES-medborgare avses en personen som är medborgare i ett 

land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.20  

Det är möjligt att fråga sig vilken betydelse rörlighetsdirektivet kan ha i en uppsats som 

behandlar ämnet asyl då direktivet inte behandlar asylfrågan. Direktivet är dock av betydelse 

då begreppet allmän ordning och säkerhet har prövats i större utsträckning i fråga om fri 

rörlighet enligt rörlighetsdirektivet än asyl enligt skyddsgrundsdirektivet. Begreppets 

definition är av betydelse för denna uppsats. 

 

Dublinförordningen 

Dublinförordningen21 innehåller verktyg för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig att 

pröva en ansökan om internationellt skydd (asyl). Regler för att avgöra vilken medlemsstat som 

är ansvarig för att pröva en asylansökan stadgas i kapitel III. I art. 13 stadgas den s.k. 

Förstalandsprincipen. Principen innebär att det land där flyktingen först anländer är skyldig att 

pröva dennes asylansökan. Principen tillkom från början genom praxis men har nu genom 

Dublinförordningen officiellt blivit en del av EU-rätten. 

                                                
17 Lerwall, Makt, myndighet, människa: en bok i speciell förvaltningsrätt, s. 37. 
18 Direktiv 2004/38/EG. 
19 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 372. 
20 NJA 2014 s. 415. 
21 Förordning (EU) nr 604/2013. 
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3. Begränsning med hänsyn till allmän ordning och säkerhet 

3.1 Inledning  

Vi kommer nedan granska begreppet allmän ordning och säkerhet som rättslig grund för 

begränsningar av asyl. Begreppet kommer utgöra ryggraden i nästföljande avsnitt där vi 

lagtekniskt granskar en rad internationella regelverk, nationella lagar och förarbeten samt 

internationella och nationella avgöranden med målet att utreda hur begreppet har definierats, 

avgränsats och använts i teori och praktik.  

3.2 Internationella regelverk 

3.2.1 Allmän ordning och säkerhet i teorin 

Flyktingkonventionen 

Under utarbetningen av 1951 års konvention, d.v.s. flyktingkonventionen, fanns en 

övervägande konsensus om att krigsförbrytare inte skulle kunna få skydd i form av 

flyktingstatus. Med andra världskriget färskt i minnet var det staternas vilja att vägra 

brottslingar, då främst krigsförbrytare, tillträde till sina territorier eftersom blotta närvaron av 

sådana brottslingar kunde utgöra fara för den allmänna ordningen och säkerheten.22 Med 

bakgrund av detta utarbetades vissa bestämmelser för att definiera de personer som inte kunde 

anses berättigade internationellt skydd. Dessa bestämmelser återfinns idag i art. 1 F 

flyktingkonventionen och fastslår att konventionens stadganden inte ska äga tillämpning om 

det föreligger allvarliga skäl att anta att en person: 

a) begått brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, 

b) begått grovt icke-politiskt brott utanför tillflyktslandet,  

c) genom sina gärningar kränkt de Förenta Nationernas syften och grundsatser.  

Dessa s.k. uteslutandeklausuler syftar således till att ge det mottagande landet en möjlighet att 

skydda sig mot brottslingar men torde tillämpas tämligen restriktivt. Exempelvis kan nämnas 

art. 32-33 flyktingkonventionen som stadgar skydd mot utvisning för flyktingar. För att ett 

grovt icke-politiskt brott utfört utanför tillflyktslandet ska leda till att en flykting inte kan 

åberopa skydd mot utvisning krävs att brottet är synnerligen grovt.  

I fråga om brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten återfinns de mest 

uttömmande definitionerna av dessa brott i 1945 års Londonöverenskommelse som låg till 

grund för de kända Nürnbergrättegångarna.23 Mycket kort kan dessa definitioner sammanfattas 

som inkluderat men ej begränsat till: brott mot freden - planering, förberedelse eller påbörjande 

av anfallskrig, krigsförbrytelse - kränkning mot krigets lagar, t.ex. mord och deportering till 

slavarbete, brott mot mänskligheten - utrotande, förslavning eller andra omänskliga gärningar.  

Sammantaget krävs för begränsning av rätten till asyl enligt art. 32-33 flyktingkonventionen 

att personen utgör en fara för den allmänna ordningen och säkerheten. Med detta avses mycket 

grova brott, rena kränkningar mot mänskligheten och folkmord.  

I art. 33 flyktingkonventionen stadgas den mycket viktiga principen om non-refoulement 

vilken innebär att en flykting inte får utvisas eller avvisas mot gränsen till ett område där dennes 

liv eller frihet hotas p.g.a. ras, religion, nationalitet, tillhörighet till samhällsgrupp eller politisk 

                                                
22 UNHCR:s handbok, art. 147-148. 
23 Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and 

Charter of the International Military Tribunal. London, 8 August 1945, art. 6. 
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åskådning. Principen bekräftades i 1967 års tilläggsprotokoll art. 7 och får således anses utgöra 

ett mycket viktigt och grundläggande skydd. 

 

Skyddsgrundsdirektivet 

Skyddsgrundsdirektivet innehåller normer om rätt till internationellt skydd. Som många andra 

“rättigheter” kan människors rätt till internationell skydd begränsas. En vanligt förekommande 

grund för begränsning i direktivet är med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Bland annat 

framgår det av art. 17.1 d i direktivet att tredjelandsmedborgare under vissa förutsättningar kan 

vägras att tillerkännas skyddsbehov på grund av att personen i fråga utgör en fara för samhället 

eller säkerheten i den medlemsstat där personen vistas.  

Andra begränsningar såsom återkallande, upphävande eller vägran av förnyande av 

flyktingstatus finns reglerat i art. 14 i skyddsgrundsdirektivet. Av 14.4 framgår att 

medlemsstaterna får återkalla, upphäva eller vägra förnyande av flyktingstatus om det finns 

skälig anledning att anta att personen i fråga utgör en fara för rikets säkerhet i aktuell 

medlemsstat (14.4 a) eller anses utgöra en samhällsfara för medlemsstaten till följd av att hen 

har dömts för ett synnerligen allvarligt brott (14.4 b). 

Regler om uppehållstillstånd regleras huvudsakligen i art. 24 i direktivet. Av artikeln 

framgår att ett erhållet uppehållstillstånd ska gälla i minst tre år med möjlighet till förlängning, 

såtillvida inte annat är påkallat med hänsyn till den nationella säkerheten eller allmänna 

ordningen. 

I art. 21 i direktivet återfinns regleringen om avvisning av tredjelandsmedborgare. Enligt 

art. 21.1 stadgas att medlemsstaterna måste beakta principen om non-refoulement som finns 

stadgad i flyktingkonventionen. En flykting får endast avvisas om principen om non-

refoulement efterlevs och om det finns skälig anledning att anta att personen utgör en fara för 

säkerheten där personen vistas (21.2 a) eller om personen utgör en samhällsfara i den aktuella 

medlemsstaten på grund av att personen dömts för ett synnerligen allvarligt brott (21.2 b). 

I enlighet med art. 21.3 får medlemsstaterna vägra en flykting förnyelse av uppehållstillstånd 

samt återkalla eller upphäva uppehållstillstånd om det visar sig att personen omfattas av art. 

21.2 i direktivet.  

I skälen till direktivet anges att nationell säkerhet och allmän ordning ska omfatta fall då en 

tredjelandsmedborgare personligen stödjer eller är medlem i en grupp som stödjer 

internationell terrorism.24 

     

Rörlighetsdirektivet  

Fri rörlighet är som vi redan påpekat en av de mest fundamentala rättigheterna för 

unionsmedborgare, vilket erfordrar att åtgärder som inskränker rättigheten torde ske tämligen 

restriktivt. Rätten till fri rörlighet för unionsmedborgare får inskränkas med hänsyn till allmän 

ordning, säkerhet eller hälsa. En inskränkning som är motiverad för att tjäna ekonomiska 

intressen får dock inte ske, detta framgår av art. 27.1 i direktivet. Följande stadgas i art. 27.2 i 

direktivet att åtgärder som motiveras med hänsyn till allmän ordning och säkerhet enbart ska 

grunda sig på vederbörandes personliga beteende och krav ställs på att åtgärderna sker i 

enlighet proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen är en grundläggande princip 

inom EU som finns stadgas i art. 5.4 i Fördraget om Europeiska unionen (FEU). Principen 

innebär att åtgärder som fattas inom unionens ramar inte får vara mer betungande eller 

långtgående än vad som anses nödvändigt för att uppnå syftet med åtgärden.25 

Proportionalitetsprincipens betydelse torde bli extra viktig i fråga om långtgående åtgärder 

som t.ex. utvisning, eftersom en sådan åtgärd riskerar att skada berörda personer i stor 

                                                
24 Direktiv 2011/95/EU, skäl 37. 
25 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 43. 
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utsträckning om vederbörande har utnyttjat rätten till fri rörlighet och integrerats i en ny 

medlemsstat.26 Vidare stadgas att personens beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och 

tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Motiveringar som inte tar 

hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet eller som tas av allmänpreventiv hänsyn ska inte 

beaktas.  

3.2.2 Allmän ordning och säkerhet i praktiken 

Vi kommer nedan med hjälp av EU-domar där begreppet allmän ordning och säkerhet har 

aktualiserats söka finna ramarna för begreppets omfattning inom den EU-rättsliga kontexten. 

Domarna berör inte asylärenden men är relevanta för att granska vilken räckvidd begreppet har 

givits i olika sammanhang. Domarnas relevans i migrationsrättsliga sammanhang har visat sig 

bland annat genom att Migrationsverket behandlar följande domar som vägledande i fråga om 

definitionen av allmän ordning och säkerhet.27 

I flera av målen ställs frågor till EUD angående tolkning av Rådets direktiv 64/221/EG, som 

behandlar utländska medborgares rörlighet och bosättning. Rådets direktiv 64/221/EG är i 

dagsläget inte gällande utan är nu ersatt av rörlighetsdirektivet.28 Frågorna rör i stor 

utsträckning hur begreppet allmän ordning och säkerhet ska definieras och vad som omfattas 

av begreppet, varför dessa mål blir av stort intresse för denna uppsats.    

I mål C-41/74, Van Duyn mot Home Office hade en nederländsk medborgare vägrats inresa 

i Storbritannien i samband med att hen där skulle påbörja en anställning. Motivet var att den 

organisation (Church of Scientology) som anställningen rörde utgjordes av en verksamhet som 

Storbritannien ansåg vara en fara för samhället. Till EUD ställdes frågan om huruvida åtgärder 

som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn 

till allmän ordning, säkerhet eller hälsa, är direkt tillämpligt på så sätt att det tilldelar enskilda 

personer rättigheter som de kan göra gällande vid domstol i en medlemsstat.  

EUD fastslog att Rådets direktiv 64/221/EEG29 art. 3.1  stadgande “Åtgärder vidtagna med 

hänsyn till allmän ordning eller säkerhet skall grunda sig uteslutande på den berörda personens 

eget uppförande” ger upphov till rättigheter för enskilda som de kan göra gällande vid domstol 

i en medlemsstat och som de nationella domstolarna skall skydda. Detta för att undvika 

skönsmässiga bedömningar i nationell domstol. Vid bedömning av personens eget uppförande 

får deltagande eller medlemskap i en organisation eller liknande beaktas.  Allmän ordning och 

säkerhet bör tolkas restriktivt och begreppets innebörd får inte fastställas nationellt, utan är en 

unionsrättslig sakfråga. Dock kan de särskilda omständigheter som kan motivera tillämpningen 

av begreppet allmän ordning och säkerhet som rättfärdigandegrund för en inskränkning av den 

fria rörligheten variera från ett land till ett annat.30 Omständigheterna är beroende av den 

kontext vari de placeras och därmed är det nödvändigt att i detta avseende tillerkänna de 

nationella domstolarna ett visst utrymme för skönsmässiga bedömningar inom de ramar som 

fastställs av EEG-fördraget31.  

Det ska klargöras att Rådets direktiv 64/221/EEG endast omfattade EEG-medborgare och 

inte tredjelandsmedborgare, hur restriktivt begreppet ska tolkas i annat fall än när det gäller 

EEG-medborgare är inte klarlagt. I dagsläget motsvaras som sagt Rådets direktiv 64/221/EEG 

av Rörlighetsdirektivet, således gäller regleringen idag för EES-medborgare. 

                                                
26 Direktiv 2004/38/EG, skäl 23. 
27 Migrationsverkets dokument om EU-domar som behandlar allmän ordning och säkerhet. 
28 Direktiv 2004/38/EG. 
29 Direktivet är nu ersatt av direktiv 2004/38/EG. 
30 Mål C-41/74, Van Duyn mot Home Office, p. 18. 
31 Numera FEUF. 
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Ett annat mål där det faktum att en person tillhör eller har tillhört en rörelse, åberopats som 

en fara för allmän ordning är mål C-36/75, Rutili mot inrikesministern. I målet väcktes talan 

mot Franska inrikesministeriet av en Italiensk medborgare som beviljats uppehållstillstånd i 

Frankrike med förbehåll att han inte fick vistas i vissa regioner. Ministeriet motiverade sitt 

beslut med att personens närvaro i dessa regioner på grund av dennes tidigare politiska och 

fackliga aktiviteter riskerade att störa allmän ordning. 

Den franska domstolen ställde till EUD frågan om under vilka omständigheter allmän 

ordning får åberopas av en medlemsstat som rättfärdigandegrund för en begränsning av den 

fria rörligheten för arbetstagare som art. 48 EEG-fördraget stadgar. EUD fastslog att 

begränsningar med hänsyn till allmän ordningen måste vara proportionerliga och nödvändiga 

för att värna om det demokratiska samhällets intressen. Det krävs att personen utgör ett verkligt 

och tillräckligt allvarligt hot mot den allmänna ordningen.32  

Vid bedömning av om en åtgärd som avser att skydda allmän ordning är berättigad ska 

hänsyn tas till alla gemenskapsrättsliga regler som å ena sidan har till syfte att begränsa 

medlemsstaternas befogenhet att göra bedömningar efter eget omdöme och, å andra sidan 

garanterar att personer som på grund av sådana bedömningar utsätts för begränsande åtgärder 

kan försvara sina rättigheter. Vidtagna åtgärder ska endast grunda sig på personens eget 

uppförande och medlemsstaten ska avstå från varje åtgärd som kan utnyttjas för syften som 

saknar samband med behovet av allmän ordning. Även här betonar EUD således vikten av att 

tolka begreppet restriktivt och undvika någon form av godtycke.    

I de ovan beskrivna målen är det personernas koppling till rörelser och samfund som anses 

utgöra ett hot mot den allmänna ordningen. Domstolen konstaterar att en sådan koppling får 

tas i beaktande men att åtgärder med hänsyn till allmän ordning måste vara proportionerliga 

och nödvändiga för att värna om det demokratiska samhällets intressen och att personen utgör 

ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot mot den allmänna ordningen. Vad det demokratiska 

samhällets intressen är och vad ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot mot den allmänna 

ordningen skulle kunna vara låter domstolen vara osagt, frågan är om inte svaren i själva verket 

ger upphov till lika många frågor som ursprungsformuleringen.  

I andra mål har något mer klassiskt brottsliga handlingar gett upphov till att utreda vilken 

innebörd begreppet allmän ordning ska ges. I mål C-30/77, Régina mot Bouchereau hade en 

fransk medborgare arbetet i Storbritannien och där dömts för olovligt narkotikainnehav. På 

grund av narkotikainnehavet framställdes en begäran om att personen skulle utvisas ur landet. 

Personen hävdade att en sådan begäran strider mot fri rörlighet för arbetstagare enligt art. 48 

EEG-fördraget.33  

Till domstolen ställdes frågan om huruvida begreppet allmän ordning i art. 48 EEG-

fördraget ska tolkas extensivt så att begreppet även inkluderar statshänsyn34 även då det inte 

finns någon anledning att befara att den allmänna ordningen och freden äventyras. Eller om 

begreppet ska ges en mer restriktiv avgränsning och tolkas så att det förutsätts ett visst hot mot 

den allmänna ordningen, säkerheten eller freden i landet. 

Domstolen fastslog att om en nationell myndighet ska kunna begränsa den fria rörligheten 

med hänsyn till allmän ordning förutsätts en störning av ordningen och att det föreligger ett 

verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett grundläggande intresse i samhället. 

                                                
32 Mål C-36/75, Rutili mot inrikesministern, p. 28. 
33 EEG-fördraget, art. 48, nuvarande FEUF, art. 45. 
34 Begreppet statshänsyn avser (ibland omoraliska) handlingar företagna av en stat för att skydda folket från 

våld, krig eller andra grymheter. Av det goda bakomliggande motivet anses det vara rättfärdigat av staten att då 

handla omoraliskt eller annars tvivelaktigt genom att luta sig mot det allmännas bästa och motivera handlingen 

med att statens bästa är folkets bästa. En handling eller ett beslut är rättfärdigad om den/det bidrar till att färre 

skadas än om den inte utfördes, även om några få skadas av handlingen i sig.  
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Domstolen hänvisar vidare till den definition som ges i mål C-41/74, Van Duyn mot Home 

Office.  

Även här glider räckvidden av begreppet allmän ordning och säkerhet oss ur händerna och 

in i en ny, motsvarande diffus definition. Det som dock är intressant är att diskussionen här 

börjar gravitera mot frågor som statshänsyn och samhälleliga mål, i det här fallet ett drogfritt 

samhälle. Enbart innehav av narkotika, som här var fallet, ses generellt som betydligt lindrigare 

än överlåtelse av något slag,35 likväl diskuteras utvisning på grund av innehav med målet att 

skydda allmän ordning. Det kan enligt vår mening uppfattas som att medlemsländerna tolkar 

begreppet tämligen extensivt för att uppnå vissa samhälleliga mål eller nationella intressen. 

Åtminstone torde en extensiv tolkning av begreppet skapa ett utrymme för att sådana aspekter 

kan vägas in i bedömningen. 

I ett annat mål, C-67/74, Bonsignore mot Oberstadtdirektor der Stadt Köln, diskuteras 

utvisning med hänsyn till allmän ordning med målet att verka allmänpreventivt. Beslut om 

utvisning från Tyskland fattades mot en italiensk medborgare till följd av brott mot vapenlag 

och vållande till annans död. Personen hade kommit över vapnet på olaglig väg och på grund 

av oaktsamhet råkat ta livet av sin bror. Personen dömdes till böter för brott mot vapenlagen 

men inget straff utgick för vållandet eftersom domstolen bedömde att det vore verkningslöst 

med tanke på det mentala lidande som personen orsakats till följd av sin vårdslöshet. Utvisning 

aktualiserades dock trots att straff inte utgick.  

Den tyska domstolen ansåg utvisningen vara rättfärdigad med hänsyn till den 

allmänpreventiva effekt “som har att göra med den avskräckande verkan som utvisningen av 

en utlänning som har befunnits vara skyldig till olaga vapeninnehav borde ha i invandrarkretsar 

i ett läge då väldet i storstäderna okar.” Här får alltså gärningsmannen representera en grupp 

(kriminella invandrare) och domen ges plötsligt ett uppdrag att, förutom att sanktionera brottet, 

avskräcka andra invandrare från att begå vapenbrott och således verka allmänpreventivt. 

Frågorna som ställdes till EUD var huruvida Rådets direktiv 64/221/EEG art. 3.1 ska tolkas 

så att utvisning förhindras om den grundas på skälet att verka allmänpreventivt, d.v.s. i syfte 

att avskräcka andra från ett visst beteende genom att statuera ett exempel. Och om samma 

bestämmelse innebär att en EEG-medborgare enbart får utvisas om det kan antas att hen 

kommer begå fler brott eller annars kränka den allmänna säkerheten och ordningen. Då av 

individualpreventiva skäl, d.v.s. att förhindra att den enskilda personen begår nya brott i landet. 

Domstolen svarade att bestämmelsen i Rådets direktiv 64/221/EEG art. 3.1, “åtgärder med 

hänsyn till allmän ordning eller säkerhet [...] grunda sig uteslutande på den berörda personens 

eget uppförande” ska tolkas med hänsyn till ändamålet med direktivet, d.v.s. samordnande av 

åtgärder för allmän ordning och säkerhet för att motverka all diskriminering mellan de egna 

medborgarna och medborgare i övriga medlemsstater. Således förhindrar Rådets direktiv 

64/221/EEG art. 3.1 utvisning om beslut om utvisning fattas med anledning att avskräcka andra 

utlänningar och verka allmänpreventivt.  

Domstolens uttalande kan här verka självklart men någon form vägledning får vi åtminstone. 

Utvisning med hänsyn till allmän ordning får inte vidtas om målet är att statuera ett exempel 

och åstadkomma en allmänpreventiv verkan. Domstolen skriver visserligen att det är just 

utvisning som avses, emellertid torde motiveringen kunna appliceras även på andra beslut som 

tas med hänsyn till allmän ordning, i rättssäkerhetens tecken. Detta understöds även av art. 27 

rörlighetsdirektivet36 som stadgar att motiveringar som tar allmänpreventiva hänsyn inte ska 

accepteras. Vad som framförallt bör noteras i detta fall är att den tyska domstolen motiverar 

sitt beslut med skäl liknande de som framförs i mål C-30/77, Régina mot Bouchereau. Den 

tyska domstolen ser en utveckling i samhället som inte är önskvärd från statens sida. De 

                                                
35 Se 1 § Narkotikastrafflag (1968:64). 
36 Direktiv 2004/38/EG, art. 27.2.  
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försöker sedan motivera den aktuella utvisningen med att den skulle statuera ett exempel för 

kriminella invandrare och så motverka den oönskade samhällsutvecklingen. Enligt oss syns här 

ett tydligt försök från tysk sida att låta bedömningen innefatta samhälleliga mål eller nationella 

intressen genom att tolka begreppet allmän ordning extensivt.  

Frågan om tolkning av allmän säkerhet och ordning har varit uppe för prövning även under 

senare år i mål C-373/13 Land Baden-Württemberg. Där inkom till EUD en fråga om avvisning 

samt återkallande av uppehållstillstånd med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.37 Frågan 

föranleddes av att tysk domstol beslutat att upphäva ett uppehållstillstånd och utvisa en person 

med kopplingar till en terrororganisation.  

Domstolens svar berör art. 21 och 24 i dåvarande skyddsgrundsdirektiv.38 Art. 21 stadgar 

att medlemsstaterna ska respektera principen om non-refoulement, d.v.s. att en flykting inte får 

utvisas om hens liv eller frihet där skulle hotas. Förutsatt att det inte är förbjudet enligt dessa 

internationella förpliktelser kan en flykting, vare sig denne officiellt erkänts som flykting eller 

ej, avvisas. Detta då flyktingen (a) skäligen kan antas utgöra en fara för allmän säkerhet i 

landet, eller (b) anses utgöra en samhällsfara med hänsyn till en lagakraftvunnen dom för ett 

synnerligen allvarligt brott. Eftersom art. 21 kan få allvarliga konsekvenser då flyktingen sänds 

till en plats där hen riskerar förföljelse eller död påpekar domstolen att det uppställs stränga 

villkor för när en flykting kan avvisas enl. art. 21 i synnerhet p.g.a. en tidigare dom.39 

Angående frågan om huruvida kopplingar till terrororganisation kan anses utgöra en sådan 

tvingande hänsyn till allmän säkerhet som avses i art. 24 och då skulle innebära en begränsning 

i fråga om uppehållstillstånd svarade EUD att allmän ordning inte definieras i denna 

bestämmelse.40 Emellertid har EUD vid ett flertal tillfällen uttalat sig om tolkningen av allmän 

ordning i den mening som avses i art. 27 och 28 i rörlighetsdirektivet.41 Även om direktiven 

eftersträvar olika mål och trots att medlemsstaterna i princip är fria att bestämma vad hänsynen 

till allmän ordning och säkerhet kräver, får inte omfattningen av det skydd som staten avser ge 

sina grundläggande intressen variera beroende på den rättsliga ställningen hos den person som 

hotar att skada dessa intressen.42 Under alla omständigheter krävs för att allmän ordning ska 

riskera att äventyras att ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot föreligger. Ett sådant hot ska 

vara mer långtgående än det hot som varje lagöverträdelse innebär.43 Här ser vi tydligt att kravet 

på ett verkligt och tillräckligt hot alltjämt kvarstår. EUD erinrar även om att det i skäl 28 till 

skyddsgrundsdirektivet44 stadgas att nationell säkerhet eller allmän ordning också omfattar fall 

då tredjelandsmedborgare är medlem i en internationell terrororganisation eller stödjer en sådan 

organisation.  

Till skillnad från tidigare domar vi här behandlat hänvisar EUD i detta mål till faktiska 

omständigheter som kan påverka allmän ordning och säkerhet. Det fastslås att hot mot 

offentliga institutioner och tjänsters funktionssätt är sådant som kan påverka den allmänna 

säkerheten. Till detta läggs, befolkningens överlevnad, allvarliga störningar i yttre förbindelser 

och hot mot militära intressen.45 Med yttre förbindelser avses bland annat handelsavtal och 

samarbeten rörande energi, hälsa och klimat. Ett sådant hot mot yttre förbindelser kan t.ex. vara 

                                                
37 Direktiv 2004/83/EG, art. 21 och 24.   
38 Direktiv 2004/38/EG. 
39 Mål C‑373/13, Land Baden-Württemberg, p. 72. 
40 Mål C‑373/13, Land Baden-Württemberg, p. 76. 
41 Direktiv 2004/38/EG. 
42 Mål C‑373/13, Land Baden-Württemberg, p. 77. 
43 Mål C‑249/11, Byankov, p. 40. 
44 Direktiv 2004/83/EG. 
45 Mål C‑373/13, Land Baden-Württemberg, p. 78 och mål C‑145/09, Tsakouridis, p. 44. 
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ett avbrott i försörjningen av petroleumprodukter p.g.a. dess vitala funktion i det moderna 

samhällsbygget, för dess institutioner och för medborgarnas direkta överlevnad.46  

Vad som bör noteras i detta fall är att EUD utan omsvep konstaterar att medlemsstaterna i 

princip är fria att bestämma vad hänsynen till allmän ordning och säkerhet kräver. Detta är en 

förändring jämfört med de tidigare domar vi behandlat där EUD snarare diskuterat behovet av 

möjligheten att anpassa bedömningen av allmän ordning och säkerhet till den kontext vari 

bedömningen placeras. 

Att avgränsningen av begreppet allmän ordning är tämligen diffus i en EU-rättslig kontext 

kan vi med bakgrund av ovanstående mål nog vara ense om.  De övergripande slutsatser som 

går att dra är just övergripande och vi kommer behandla dessa ytterligare i kapitel 5. 

3.3 Nationell lagstiftning 

3.3.1 Allmän ordning och säkerhet i teorin 

Utlänningslag 

I UtlL förekommer begreppet allmän ordning och säkerhet i olika variationer i ett flertal 

bestämmelser som rättslig grund för begränsning av asyl. I detta avsnitt ämnar vi undersöka 

hur begreppet allmän ordning och säkerhet brukas inom den svenska asylrätten samt vilken 

innebörd och räckvidd som den lagstiftande makten har gett begreppet. 

Av 4 kap. 3 § 2 st. 1 p. UtlL framgår bland annat att en flykting kan vägras 

flyktingstatusförklaring om personen gjort sig skyldig till ett synnerligen grovt brott som 

påvisar att personen utgör en allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet genom att uppehålla 

sig i landet. En person kan även nekas flyktingstatusförklaring om hen har bedrivit verksamhet 

som utgör en fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att personen skulle fortsätta 

med sådan verksamhet, vilket framgår av 4 kap. 3 § 2 st. 2 p. UtlL.  

En person kan även uteslutas från att erhålla flyktingstatus om det finns synnerlig anledning 

att anta att personen gjort sig skyldig till brott mot freden, krigsförbrytelser eller andra brott 

mot mänskligheten som finns definierat i internationella regelverk. Även ett grovt icke-politiskt 

brott utfört innan personen kom till Sverige eller andra handlingar som bryter mot FN:s syften 

eller grundsatser i FN-stadgorna kan leda till nekad flyktingstatus. Detta framgår av 4 kap. 2 b 

§ UtlL som även omfattar alternativt och övrigt skyddsbehövande vilket framgår av 4 kap. 2 c 

§ 1 st. 1 p. UtlL. Dessa bestämmelser motsvarar de begränsningar, d.v.s. de 

uteslutningsklausuler som stadgas i flyktingkonventionen.47 

Gällande skyddsbehövande kan en person enligt 4 kap. 2 c § 1 st. 2-3 p. UtlL uteslutas från 

att anses som alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande om hen gjort sig 

skyldig till grovt brott eller utgör en fara för rikets säkerhet. 

Bestämmelserna som reglerar statusförklaringar uppställer vissa krav på när en person är att 

anse som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. Det är som redan 

nämnts en förutsättning att personen omfattas av skyddsgrundernas definitioner för att erhålla 

asyl.48 I bestämmelserna regleras även under vilka förhållanden en person kan uteslutas från 

sin statusförklaring. Dessa undantag fungerar i praktiken som en form av begränsning av rätten 

till asyl.  

Av 5 kap. 1 § 2 st. UtlL framgår att uppehållstillstånd får vägras en flykting som begått ett 

synnerligen grovt brott och det visar sig att det skulle innebära allvarlig fara för allmän ordning 

och säkerhet att låta personen uppehålla sig i landet. Uppehållstillstånd får även nekas om 

                                                
46 Mål 72/83, Campus Oil m.fl., p. 34. 
47 Se avsnitt 3.2.1 om flyktingkonventionen. 
48 Se avsnitt 2.2 om statusförklaringar. 
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personen bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att 

anta att hen skulle fortsätta med verksamheten.  

Detta är endast några av de bestämmelserna som innehåller begreppet allmän ordning och 

säkerhet eller rikets säkerhet. Av bestämmelserna framgår dock inte i någon större utsträckning 

vad begreppen egentligen innebär eller vad som omfattas av dem. Svaren får därmed sökas i 

förarbeten till UtlL. Begreppet behandlas bland annat i prop. 2013/14:82 som syftar till att 

förtydliga regleringen gällande EES-medborgare och deras familjemedlemmar.49  

I propositionen framgår att Europeiska kommissionen har riktat kritik mot hur Sverige 

implementerade rörlighetsdirektivet eftersom lagstiftningen inte tydliggör distinktionen mellan 

de bestämmelser som gäller för EES-medborgare specifikt och de bestämmelser som gäller för 

utlänningar i allmänhet.50 I rörlighetsdirektivet, som endast gäller EES-medborgare, finns 

nämligen vissa allmänna principer som ska beaktas vid åtgärder som verkar begränsande med 

hänsyn till allmän ordning och säkerhet, men som inte uttryckligen anges i UtlL.51 Dessa 

principer kommer att behandlas vidare nedan. 

I propositionen framgår att innebörden av begreppet allmän ordning och säkerhet är en 

unionsrättslig angelägenhet att utreda och ska ges den definition som följer av unionsrätten.52 

Konklusionen av detta torde vara att EU-rättsliga direktiv och praxis ska vara vägledande då 

den svenska rättstillämparen står inför uppgiften att definiera begreppet. 

 Allmän ordning kan allmänt sägas innebära att förhindra störande av samhällsordningen. 

Enligt EUD:s praxis krävs, utöver störningen av samhällsordningen som en lagöverträdelse ger 

upphov till, att det föreligger ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot ett 

grundläggande samhällsintresse för att situationen ska omfattas av allmän ordning. 

Allmän säkerhet omfattar generellt sett huvudsakligen en medlemsstats inre och yttre 

säkerhet i syfte att försvara den aktuella medlemsstatens territorium och dess 

samhällsinstitutioner. Allmän ordning och säkerhet torde därmed bland annat omfatta 

omständigheter som spioneri, olovlig underrättelseverksamhet eller sabotage.53 

Utöver vad som framförts ovan gällande allmän ordning och säkerhet gäller vissa allmänna 

principer för begränsning av EES-medborgare i enlighet med rörlighetsdirektivet, som inte 

uttryckligen anges i UtlL. Bland annat får inte åtgärder som verkar begränsande för EES-

medborgares ske med hänsyn till allmän ordning och säkerhet i syfte att främja ekonomiska 

intressen. Utöver detta måste proportionalitetsprincipen beaktas och åtgärden får enbart grunda 

sig på den aktuella personens personliga beteende. Vederbörandes personliga beteende måste 

alltså utgöra ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande 

samhällsintresse, vilket stadgas i art. 27.1 i rörlighetsdirektivet. Utöver dessa principer 

föreligger ett förbud mot motiveringar som inte beaktar omständigheter i det enskilda fallet 

eller som endast har en allmänpreventiv verkan vilket stadgas i art. 27.2 i rörlighetsdirektivet.54 

Av propositionen att döma torde allmän ordning och säkerhet omfatta situationer där en 

person stör samhällsordningen genom en lagöverträdelse som utgör ett verkligt, aktuellt och 

tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse, alternativt en kränkning mot 

medlemsstatens territorium eller institutioner. Dock görs en tydlig distinktion mellan EES-

medborgare, inklusive deras familjemedlemmar, och tredjelandsmedborgare trots att både 

rörlighetsdirektivet och skyddsgrundsdirektivet innehåller begränsningar med hänsyn till 

allmän ordning och säkerhet. För EES-medborgare gäller vissa särskilda principer som stadgas 

i rörlighetsdirektivet och därmed inte är gällande för tredjelandsmedborgare. Några sådana 

                                                
49 Prop. 2013/14:82, s. 1. 
50 Prop. 2013/14:82, s. 43 f. 
51 Prop. 2013/14:82, s. 44. 
52 Prop. 2013/14:82, s. 57. 
53 Prop. 2013/14:82, s. 57. 
54 Prop. 2013/14:82, s. 57.  
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principer stadgas inte i skyddsgrundsdirektivet. Av propositionen att döma verkar skillnaden 

ligga just här. Begreppets definition i skyddsgrundsdirektivet torde vara detsamma som i 

rörlighetsdirektivet, dock torde personers rättigheter variera beroende på om de är EES-

medborgare eller tredjelandsmedborgare på grund av de principer som stadgas i 

rörlighetsdirektivet.  

Ett annat vanligt förekommande motiv för begränsning av asyl är med hänsyn till rikets 

säkerhet.55 Fråga uppstår dock här vad rikets säkerhet egentligen innebär.  

Den svenska säkerhetspolisen (SÄPO) handhar säkerhetsärenden enligt UtlL. Ett 

säkerhetsärende kännetecknas av att SÄPO motsätter sig att en utlänning ska tillåtas uppehålla 

i Sverige på grund av skäl som rör rikets säkerhet eller allmän säkerhet.56 

Enligt SÄPO saknas det en legaldefinition av begreppet. Det finns alltså inte en exakt 

precisering vad begreppet faktiskt innebär. Dock torde begreppet innefatta både den inre och 

yttre säkerheten i landet.  

Den inre säkerheten innefattar först och främst säkerställandet av det demokratiska 

statsskicket och avser bland annat omständigheter som uppror, våld eller tvång av 

statsledningen i syfte att påverka det nationella politiska styret.   

Den yttre säkerheten avser främst totalförsvar som är den verksamhet som bedrivs för att 

försvara landet i händelse av krig. Totalförsvaret kan i sin tur delas upp i en militär och en civil 

verksamhet. Den civila verksamheten innefattar bland annat infrastrukturer som el- och 

vattenförsörjning, telekommunikation och hälsa- och sjukvård.57 Det är möjligt att fråga sig 

hur en begränsning av rätten till asyl med hänsyn till rikets säkerhet förhåller till den definition 

som presenteras ovan. Hur ofta utgör en asylsökande egentligen ett hot mot det demokratiska 

statsskicket i Sverige eller den militära- och civila verksamheten i landet?  

För att belysa problematiken kan följande exempel nämnas. I och med det rekordhöga 

antalet asylsökande år 2015 presenterade regeringen ett lagförslag om att införa lag (2016:752) 

om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen är en 

tidsbegränsad lag som kompletterar UtlL avseende regleringen om uppehållstillstånd.58 Syftet 

med lagen är att minska antalet asylsökande och skapa möjlighet för asylsystemet att återhämta 

sig samtidigt som att integrationen för de som redan anlänt ska förbättras. För att det ska kunna 

ske måste flyktingmottagandet i EU bli jämnare. Den svenska asylrätten är generösare än de 

minimikrav som presenteras inom unionsrätten, vilket har resulterat i att fler asylsökande har 

sökt sig hit. Av den anledningen ämnar Sverige med lagen att endast förhålla sig till de 

minimikrav som ställs inom EU, vilket innebär att skyddsgrunden övrig skyddsbehövande som 

regleras i 4 kap. 2 a § UtlL inte längre blir giltig.59 Som grund för införandet av lagen anförde 

regeringen bland annat att asylsystemet och andra samhällsfunktioner, såsom skola och 

sjukvård, utsatts för stora påfrestningar p.g.a. av det stora antalet människor som kommit hit 

och att detta utgjorde ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.60  

Att en storskalig invandring kan innebära påfrestningar på de samhälleliga infrastrukturerna 

är tämligen självklart, men är det verkligen samma sak som ett hot?  Att döma av vad som har 

framförts ovan torde båda begreppen allmän säkerhet och rikets säkerhet innefatta den inre och 

yttre säkerheten.61 Fråga uppstår här vad som då egentligen skiljer begreppen åt?  

                                                
55 Se avsnitt 4.1.1 om begränsningarna i UtlL. 
56 Prop. 2009/10:31, s. 77 ff. 
57 RPSFS 2010:03, s. 10 f. 
58 Prop. 2015/16:174, s. 1 f. 
59 Prop. 2015/16:174, 21 f. 
60 Prop. 2015/16:174, s. 21. 
61 Jfr prop. 2009/10:31, s. 57 och RPSFS 2010:03, s. 10 f. 
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Något annat som är anmärkningsvärt är att enligt prop. 2009/10:31 utgör den inre säkerheten 

huvudsakligen försvar av samhälleliga institutioner, medan SÄPO, som vi tolkar det, snarare 

menar att försvar av samhälleliga institutioner faller under den yttre säkerheten.62 

Här kan det uppfattas som att begreppet inte har givits en enhetlig definition, där en eventuell 

dissonant tolkning av begreppets innebörd är möjlig. Lagstiftare och myndigheter verkar inte 

vara ense om begreppets innebörd och räckvidd. SÄPO medger att gränsdragningen om vad 

som bör omfattas av begreppet rikets säkerhet är komplicerad. Vidare framgår att begreppet 

stundtals vållar svårigheter och bekymmer i säkerhetsarbetet på grund av dess vaga 

formulering.63 Trots det används begreppet som en rättslig grund för begränsning av asyl, vilket 

ur rättssäkerhetssynpunkt torde vara problematiskt. 

 

Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller 

inre säkerheten i landet  

Lagen innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas då allvarlig fara för den 

allmänna ordningen eller säkerheten i landet föreligger. I 3 § stadgas att föreskrifter om 

identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige 

från en annan stat får meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen gett 

bemyndigande. Även föreskrifter om sanktionsavgifter vid överträdelse mot 3 § får meddelas 

av regeringen.  

Det rör sig här således om en lag med syfte att möjliggöra att allmän ordning och säkerhet 

upprätthålls. Regeringen uttrycker i lagens proposition64  att i syfte att avvärja hotet mot allmän 

ordning och säkerhet är det den stora tillströmningen av flyktingar som måste kontrolleras. 

Detta även om en sådan åtgärd kan innebära att människors möjlighet att söka asyl i Sverige 

begränsas.65 Av propositionen framgår att flyktingströmmarna i första hand utgör en 

påfrestning för hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst och tillgången på boenden men även 

annan samhällsviktig verksamhet. Dessa flyktingar medför således akuta utmaningar för 

samhällets funktionalitet, vilket man menar är en del av Sveriges säkerhet.66  

Angående hur detta lagförslag förhåller sig till EU-rätten framgår av propositionen att EU-

rättsliga regelverk respekterar att medlemsstaterna måste ha utrymme att vidta åtgärder för att 

skydda allmän ordning och säkerhet.67 Eftersom Sverige på egen hand förefaller kunna 

konstatera vad som utgör ett hot mot säkerheten (här avses samhällets funktionalitet) blir detta 

utrymme för åtgärder tämligen stort synes det. 

3.3.2 Allmän ordning och säkerhet i praktiken 

Begreppet allmän ordning och säkerhet har varit föremål för de svenska domstolarnas 

bedömning vid ett flertal tillfällen. De rättsfall som presenteras nedan behandlar begränsning 

av uppehållstillstånd med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Syftet är att undersöka 

begreppets innebörd och räckvidd inom den svenska rättstillämpningen för skapa en förståelse 

för vilka förhållanden och situationer begreppet omfattar. Detta är nödvändigt för att förstå hur 

asyl kan begränsas med hänsyn till samma begrepp. 

Begreppet allmän ordning och säkerhet behandlas bland annat i det vägledande rättsfallet 

MIG 2007:10. I målet uppstod frågan om en person kan nekas uppehållstillstånd på grund av 

att hen utgör en fara för allmän ordning eller säkerhet. Personen i det aktuella fallet var EES-

                                                
62 Jfr prop. 2009/10:31, s. 57 och RPSFS 2010:03, s. 10 f. 
63 RPSFS 2010:03, s. 10. 
64 Prop. 2015/16:67. 
65 Prop. 2015/16:67, s. 9. 
66 Prop. 2015/16:67, s. 8. 
67 Prop. 2015/16:67, s. 10. 
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medborgare och hade tidigare vistats i landet där han hade dömts för två smugglingsbrott och 

var skäligen misstänkt för ytterligare ett smugglingsbrott. Personen ansökte om 

uppehållstillstånd på grund av anknytning men nekades detta med anledning av de upprepade 

smugglingsbrott som han hade begått under sin tidigare vistelse i landet. 

Den huvudsakliga frågan i målet som Migrationsöverdomstolen (MiG) tog ställning till var 

om personen med anledning av sina tidigare smugglingsbrott kunde anses utgöra hot mot 

allmän ordning och säkerhet och därmed vägras uppehållstillstånd enl. 5 kap. 17 a § 1 st. 3 p. 

UtlL.68 MiG gjorde inledningsvis en analogi till 5 kap. 17 § UtlL. Gällande tillämpning av 5 

kap. 17 § UtlL ska det särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller 

brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Av förarbeten till bestämmelsen framställs 

att vägran av uppehållstillstånd på grund av brottslighet kräver en lagakraftvunnen dom som 

avser fängelsestraff av inte allt för kort varaktighet.69 

MiG fastslog att även tillämpningen av 5 kap. 17 a § 1 st. 3 p. UtlL torde erfordra en 

lagakraftvunnen dom. Det innebär att misstankar om brott inte utgör tillräckliga skäl för att 

vägra uppehållstillstånd med hänsyn till allmän ordning och säkerheten i landet.70 MiG 

fortsatte med att påpeka att det inte framgår av förarbetena vilken typ påföljd eller vilken typ 

av brottslighet som utgör tillräckliga skäl för att vägra uppehållstillstånd med hänsyn till allmän 

ordning och säkerhet. MiG fastslog att en bedömning istället måste göras i det enskilda fallet. 

I en sådan bedömning torde EU-rättsliga direktiv och praxis vara vägledande vilka framställer 

att begränsande åtgärder ska ske restriktivt och att det fordras att utlänningen genom sitt 

beteende utgör ett faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. 

Enligt MiG torde ett hot mot ett grundläggande samhällsintresse föreligga om det rör sig om 

uppsåtligt begångna brott.  

MiG ansåg dock inte att karaktären av den smuggling som personen var dömd för utgjorde 

ett direkt hot mot människors liv eller hälsa såsom grova våldsbrott eller grova narkotikabrott. 

MiG ansåg inte heller att personen i fråga utgjorde ett verkligt eller tillräckligt allvarligt hot 

mot ett samhälleligt intresse för att kunna nekas uppehållstillstånd, vilket ligger i linje med vad 

som stadgas i EU-rätten. Det fanns heller inget som tydde på att personen genom sitt personliga 

beteende utgjorde ett sådant hot. Därmed fanns det inte skäl nog att vägra personen 

uppehållstillstånd enl. 5 kap. 17 a § UtlL med hänsyn till allmän ordning och säkerhet, vilket 

resulterade i Migrationsverkets beslut upphävdes och personen beviljades uppehållstillstånd. 

Gällande EES-medborgare räcker med andra ord inte att det föreligger ett hot mot ett 

grundläggande samhällsintresse för att begränsande åtgärder med hänsyn till allmän ordning 

och säkerhet får göras, utan en bedömning i det enskilda fallet måste göras för att se om hotet 

är verkligt och tillräckligt allvarligt. Utöver det måste begränsande åtgärder uteslutande grunda 

sig på personens personliga beteende. Bedömningen torde därför bli väldigt individuell 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

MIG 2007:49 är ett annat rättsfall som behandlar begränsningar av uppehållstillstånd på 

grund av att personen i fråga ansågs utgöra en fara för allmän ordning och säkerheten i landet. 

I målet hade en utländsk kvinna överfallit sin man och dennes son med en yxa. Domstolen 

framförde att kvinnan måste insett att våldet var dödligt med anledning av att det utfördes med 

en yxa. 

Likt bedömningen i MiG 2007:10, påpekade domstolen att något generellt uttalande om 

vilka brott som med stöd av 5 kap. 17 a § 1 st. kan motivera avslag om uppehållstillstånd inte 

kan göras utan bedömningen måste göras i det enskilda fallet. Kvinnans agerande ansågs av 

domstolen vara av så allvarlig art att hon innebar ett hot mot allmän ordning och säkerhet. 

                                                
68 Utgör en begränsning till 5 kap. 3 § UtlL som bland annat stadgar att uppehållstillstånd ska beviljas för en 

person som är make till en person som antingen bor eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.  
69 Prop. 2004/05:170, s. 202. 
70 Prop. 2004/05:170, s. 202 f. 
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Domstolen förtydligade att rubriceringen i sig (försök till dråp) inte är ensamt avgörande, även 

den speciella anknytningen till de två offren samt omständigheterna i övrigt får stor betydelse. 

Rättsfall MIG 2008:46 behandlar bedömning vid nekande av uppehållstillstånd. I målet hade 

en utländsk person beviljats permanent uppehållstillstånd men väntade utvisning efter att ha 

dömts för narkotikabrott. Personen var tidigare dömd för bland annat misshandel, 

narkotikabrott, olaga vapeninnehav, överträdelse av besöksförbud och hot mot tjänsteman.  På 

grund av sin upprepade brottslighet utvisades personen och förbjöds att återvända inom en viss 

tid. Efter att förbudet om återvändande upphörde att gälla ansökte personen om 

uppehållstillstånd och åberopade då anknytning till sin fru och till sina barn som var 

medborgare i Sverige. Migrationsverket avslog ansökan om uppehållstillstånd och anförde 

bland annat att personens relation till hustrun inte var seriös eftersom att de inte träffats sedan 

han utvisades. Angående personens anknytning till barnen ansåg Migrationsverket att den 

brottslighet som personen gjort sig skyldig till, som även varit riktad mot närstående, utgjorde 

hinder mot beviljande av uppehållstillstånd. Personen överklagade sedan avslaget på ansökan 

till migrationsdomstolen och beviljades sedan prövningstillstånd i MiG. 

MiG inledde med att personens anknytning till Sverige i sig inte ifrågasattes, förutsättningar 

fanns för att bevilja uppehållstillstånd genom anknytning enl. 5 kap. 3 § UtlL. Frågan MiG fick 

ta ställning till var om det förelåg omständigheter som innebar att personen kunde nekas 

uppehållstillstånd enligt 5 kap. 17 a § 1 st. 3 p. UtlL. Vid bedömningen om uppehållstillstånd 

ska nekas med hänsyn till allmän ordning och säkerhet bör hänsyn tas till brottslighetens art, 

brottslighetens omfattning, styrkan i den åberopade anknytningen och den tid som förflutit 

sedan personen dömdes för brott. Vid bedömning ska särskilt beaktas om brottsligheten är 

riktad mot anknytningspersonen.  

Den brottslighet som personen hade gjort sig skyldig till omfattade bland annat upprepat 

våld och hot riktat mot hustrun och barnen, d.v.s. personens anknytningspersoner. 

Brottsligheten var av sådan art att uppehållstillstånd kunde nekas enl. 5 kap. 17 a § 1 st. 3 p. 

UtlL. Dock hade fyra år förflutit sedan personen dömdes för sina brott. Fråga uppstod här om 

brottsligheten kunde anses ligga så långt tillbaka i tiden att den ansågs förlegad och inte längre 

utgjorde ett hinder mot uppehållstillstånd. I frågan fann MiG att eftersom upprepade brott hade 

riktats mot familjen utgjorde personen fortfarande ett hot mot allmän ordning och säkerhet i 

enlighet med vad som föreskrivs i 5 kap. 17 a § 1 st. 3 p. UtlL. MiG ansåg även att det var 

barnens bästa om personen nekades uppehållstillstånd. Därmed avslog MiG personens 

överklagande. 

Vid begränsningar av uppehållstillstånd på grund av anknytning med hänsyn till allmän 

ordning och säkerhet skiljer sig bedömningen något från hur vi tidigare beskrivit den. Utöver 

brottslighetens art och omfattning ska hänsyn tas till förhållandet till den åberopade 

anknytningen och den tid som förflutit sedan personen dömdes för brott. Särskild hänsyn ska 

tas om brottsligheten är riktad mot anknytningspersonen. Här uppfattar vi det som att fokus 

läggs på omständigheterna kring anknytningspersonen snarare än på omständigheter som är 

direkt kopplade till allmän ordning och säkerhet vilket vanligen är fallet i de bedömningar vi 

beskrivit. Helt andra omständigheter, av personlig karaktär, vägs således in i dessa fall. 

Omständigheter som inte direkt har anknytning till frågor som samhällsordning och säkerhet. 

I rättsfall NJA 2014 s. 415 väntade en person utvisning efter att ha gjort sig skyldig till stöld 

värderat till omkring 2000 kr. Frågan som Högsta domstolen (HD) hade att ta ställning till var 

om det faktiskt förelåg förutsättningar för utvisning.  

HD inledde med att redogöra för vilka aktuella bestämmelser som är tillämpliga i det 

aktuella fallet. Utvisning på grund av brott regleras i 8 a kap. 1 § UtlL. Gällande bestämmelsens 

tillämpning görs en tydlig distinktion mellan fall där personen är EES-medborgare och fall där 

personen inte är det. Personen i det aktuella målet kom från Polen som omfattas av EES och 

utgjorde därmed en EES-medborgare. För att EES-medborgare ska utvisas enligt 8 a kap. 1 § 
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UtlL krävs att det sker med hänsyn till allmän ordning och säkerhet71, vilket härstammar från 

vad som stadgas i rörlighetsdirektivet.72 Det kravet gäller inte utvisning av personer som inte 

är EES-medborgare. 

HD redogjorde vidare vad som gäller för EES-medborgare specifikt genom de rättigheter 

som stadgas i rörlighetsdirektivet. Av speciellt intresse för detta fall är art. 27 i 

rörlighetsdirektivet. Där stadgas att begränsningar med hänsyn till allmän ordning och säkerhet 

måste ske i enlighet med proportionalitetsprincipen, ska ha sin grund i medborgarens 

personliga beteende. Detta beteende måste innebära ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot 

mot ett grundläggande samhällsintresse. Begränsningar ska beakta omständigheterna i det 

enskilda fallet och får inte ha som enskilt syfte att verka allmänpreventivt. En sådan 

begränsning enligt rörlighetsdirektivet ska således ske restriktivt då fri rörlighet är en 

grundläggande rättighet för EES-medborgarna, vilket har fastslagits av EUD.73 

HD ansåg att det brott som personen i det aktuella målet gjort sig skyldig till visserligen 

utgjorde ett hot mot det grundläggande samhällsintresset äganderätt. Dock kunde inte brottet 

ses som ett faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse, vilket 

är en förutsättning för utvisning av EES-medborgare grundat på hot mot allmän ordning och 

säkerhet. Det skulle även strida mot proportionalitetsprincipen att utvisa honom då det inte kan 

anses vara en proportionerlig åtgärd i förhållande till hans personliga beteende. Detta dels för 

att stölden riktats mot en matbutik och inte en privatperson, dels att värdet av produkterna var 

ringa. HD framhöll även att eftersom personen i målet är EES-medborgare ska tillämpningen 

ske restriktivt. På dessa grunder fastslog HD att personen inte skulle utvisas. 

Detta resonemang som förs av HD ligger i linje med vad som har konstaterats av EUD i 

tidigare praxis och vad som framgår av nyare förarbeten.74 Kontentan torde bli att innebörden 

av allmän ordning och säkerhet torde vara densamma för EES-medborgare och 

tredjelandsmedborgare. Dock erhåller EES-medborgare ytterligare skydd genom de rättigheter 

som stadgas i rörlighetsdirektivet, som inte omfattar tredjelandsmedborgare. Dessutom har 

EUD stadgat att åtgärder mot EES-medborgare med hänsyn till allmän ordning och säkerhet 

ska ske restriktivt. I praktiken blir effekten att tillämpningen av begränsande åtgärder inte är 

densamma för EES-medborgare som för tredjelandsmedborgare. Detta torde bero på den fria 

rörlighet som gäller inom unionen, men det är möjligt att fråga sig om det är skäligt då det 

knappast i någon högre utsträckning är någon inom unionen som flyr från våldsamheter eller 

odrägliga förhållanden.  

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Se 8 a kap. 5 § 1 st. UtlL. 
72 Direktiv 2004/38/EG. 
73 De förenade målen C-482/01 och C-493/01, Orfanopoulos och Oliveri, p. 65.  
74 Prop. 2013/14:82, s. 57 f. 
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4. Diskussionsavsnitt 

4.1 Inledning 

Begreppet allmän ordning och säkerhet är inte tydligt definierat och dess innebörd är klart 

varierande. Detta har gett upphov till ett tvådelat problem som vi ser det. Risken föreligger att 

begreppet missbrukas på så vis att de tolkningsmöjligheter som finns möjliggör att nationella 

intressen prioriteras i högre grad än skyddet för flyktingen. Detta leder i sin tur till en mer eller 

mindre medveten förskjutning av begreppets innebörd över tid. Begreppet allmän ordning 

säkerhet klingar alltjämt av skydd och trygghet, men frågan är vems skydd, och vems trygghet?  

Vi kommer i nedanstående avsnitt diskutera kring användandet av allmän ordning och 

säkerhet som rättslig grund för begränsningar av asyl samt förskjutningen av begreppets 

definition historiskt sett i en EU-rättslig och nationell kontext. 

4.2 Definitionen av allmän ordning och säkerhet 

4.2.1 Definitionen enligt unionsrätten 

Att definitionen av begreppet allmän ordning och säkerhet skulle vara svårfångad insåg vi 

redan från början. Frågan är nu om det överhuvudtaget är möjligt att hitta en enhetlig definition. 

Härnäst följer hur vi ser på de direktiv och den praxis som stadgats av EUD och nationella 

domstolar samt de konklusioner och reflektioner vi drar av rättsläget.  

Begreppet allmän ordning och säkerhet återfinns i de direktiv som har presenterats i denna 

uppsats. I några av direktivens skäl anges vad som kan utgöra fara för allmän ordning och 

säkerhet, dock ges endast generella fingervisningar om vad detta hot kan bestå av och ingen 

tydlig definition av begreppets innebörd eller räckvidd kan egentligen stadgas. Begreppet har 

även varit uppe för tolkning i EUD vid ett flertal tillfällen och vissa ramar har utarbetats.  

EUD har fastslagit att begreppets innebörd inte får fastställas nationellt utan är en 

unionsrättslig sakfråga. Detta upprepas i flera mål och får anses vara klarlagt. Till detta ska 

dock läggas att omständigheter som kan motivera användandet av begreppet kan variera från 

land till land och är beroende av den kontext vari de placeras, ett visst utrymme behövs därför 

för nationella domstolar att göra skönsmässiga bedömningar.75 Detta utrymme för staterna att 

göra egna bedömningar har utvidgats över tid och EUD har under senare år stadgat att staterna 

i princip är fria att utifrån nationella behov avgöra vad hänsynen till allmän ordning och 

säkerhet kräver. Detta med förbehållet att omfattningen av det skydd staterna avser ge sina 

nationella intressen inte får variera beroende på den rättsliga ställningen hos den som hotar 

dessa intressen.76 

Tydligt är dock att åtgärder med hänsyn till allmän ordning inte får vidtas om målet är att 

statuera ett exempel och åstadkomma en allmänpreventiv verkan.77 EUD upprepar även vid 

flera tillfällen att allmän ordning och säkerhet bör tolkas restriktivt, åtminstone i de fall då det 

gäller EES-medborgare, detta till följd av den mycket grundläggande frihet som den fria 

rörligheten inom EU utgör. Denna restriktivitet förefaller dock vara möjlig att kringgå genom 

att motivera en begränsning med att en viss företeelse utgör ett hot mot ett grundläggande 

samhällsintresse. Detta möjliggörs genom att EUD stadgat att en rättfärdig begränsning 

förutsätter ett verkligt och tillräckligt allvarlig hot mot ordningen som påverkar ett 

                                                
75 Mål C-41/74, Van Duyn mot Home office, p. 18. 
76 Mål C‑373/13, Land Baden-Württemberg, p. 77. 
77 Direktiv 2004/38/EG, art. 27.2. 
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grundläggande intresse i samhället.78 Ett sådant intresse kan t.ex. vara medborgarnas 

överlevnad vilket kan tolkas så pass brett att även ett hot mot försörjningen av energi omfattas 

om denna försörjning har en vital betydelse för samhällets funktioner.79  

Ett visst spelrum för staterna har här utvecklats utan att EUD egentligen verkar ha haft den 

avsikten. Spelrummet blir så ytterligare något vidare när begränsningen avser en 

tredjelandsmedborgare eftersom de regler om restriktivitet som uppställs inte uttryckligen 

behöver tillämpas då det gäller tredjelandsmedborgare. Vidare fastslår EUD att åtgärder 

vidtagna med hänsyn till allmän ordning gentemot EES-medborgare endast ska grunda sig på 

personens eget beteende.80 Till personens eget beteende kan deltagande i politiska rörelser eller 

liknande föreningar räknas.81 Deltagande i terrororganisationer torde alltid innebära ett hot mot 

säkerheten men en bedömning ska göras från fall till fall av huruvida den aktuella 

organisationens handlingar utgör ett hot mot allmän ordning eller säkerhet för det berörda 

landet.82 

4.2.2 Definitionen enligt nationell rätt 

I svensk lagstiftning anges inte uttryckligen vad begreppet allmän ordning och säkerhet 

innebär eller vilka omständigheter som avses.  

Av svenska förarbeten framgår att begreppet är en unionsrättslig sakfråga att definiera, 

precis som EUD har konstaterat. Vidare redogör lagstiftaren för att åtgärder med hänsyn till 

allmän ordning generellt sett innebär förhindrande av störande av samhällsordningen. Precis 

som framgår av unionsrätten krävs att det föreligger ett verkligt, aktuellt och tillräckligt 

allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse för att situationen ska omfattas av allmän 

ordning. Allmän säkerhet innefattar i regel den yttre säkerheten som avser att säkerställa 

Sveriges territorium och den inre säkerheten som avser att skydda samhälleliga institutioner. 

För EES-medborgare gäller även vissa allmänna principer som stadgas i rörlighetsdirektivet 

och som därmed inte gäller tredjelandsmedborgare. Detta innebär att proportionalitetsprincipen 

måste beaktas, att begränsade åtgärder inte får göras för att tjäna ekonomiska syften eller i syfte 

att ha allmänpreventiv verkan och att den begränsande åtgärden endast får grunda sig på 

personens personliga beteende.83  

Rikets säkerhet saknar legaldefinition men torde innefatta den inre och yttre säkerheten i 

landet, vilket enligt oss skapar en del frågetecken då det samma föreskrivs om allmän säkerhet. 

Avsaknaden av en tydlig definiering har skapat svårigheter för de aktörer som ska tolka 

begreppet.84 

Av svensk praxis framgår att misstankar om brott inte utgör tillräckliga skäl för att vägra 

uppehållstillstånd med hänsyn till allmän ordning och säkerhet, det krävs en lagakraftvunnen 

dom.85 Vilken typ brottslighet det ska vara frågan om går dock inte att säga på förhand, en 

individuell bedömning måste göras i det enskilda fallet, en ståndpunkt som upprepats vid flera 

tillfällen och får anses vara klarlagd.86 Bedömning gällande EES-medborgare ska göras 

restriktivt och det fordras att personen genom sitt beteende utgör ett faktiskt och tillräckligt 

allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Ett sådant hot torde t.ex. kunna vara 

                                                
78 Mål C-36/75, Rutili mot inrikesministern, p. 28. 
79 Mål 72/83, Campus m.fl., p. 34. 
80 Direktiv 2004/38/EG, art. 27.2. 
81 Mål C-41/74, Van Duyn mot Home office, p. 17. 
82 Direktiv 2011/95/EU, skäl 37. 
83 Prop. 2013/14:82, s. 57. 
84 RPSFS 2010:03, s. 10 f. 
85 Prop. 2004/05:170, s. 202 f. 
86 MIG 2007:10 och MIG 2007:49. 
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uppsåtligt begångna våldsbrott.87 Även variabler såsom anknytning kan spela in i bedömningen 

men detta beror som sagt på varje enskild situation. Vid bedömningen sker en avvägning 

mellan å ena sidan den enskilda personens intresse av uppehållstillstånd och å andra sidan det 

hot som personen och dennes beteende utgör mot allmän ordning och säkerhet. Om personen 

åberopar uppehållstillstånd på grund av anknytning enl. 5 kap. 3 § UtlL ska en bedömning 

göras där anknytningen värderas. Uppehållstillstånd kan vägas enl. 5 kap. 17a § UtlL med 

hänsyn till allmän ordning och säkerhet, vilket bl.a. omfattar brottsligt. I bedömningen ska 

brottslighetens art och omfattning beaktas. Utöver det ska särskild hänsyn tas till om 

brottsligheten är riktad mot den åberopade anknytningen. Våld mot den åberopade anknytning 

torde resultera i vägran av uppehållstillstånd.88 

Av praxis och lagtext framgår även att allmän ordning och säkerhet används då utvisning 

p.g.a. brott aktualiseras.89 En tydlig distinktion görs då mellan EES-medborgare och 

tredjelandsmedborgare. För att EES-medborgare ska utvisas krävs enl. 8 a kap. 5 § UtlL att 

detta sker med hänsyn till allmän ordning och säkerhet, det kravet uppställs inte när det gäller 

tredjelandsmedborgare.90 I fråga om utvisning av EES-medborgare ska även 

proportionalitetsprincipen beaktas, t.ex. spelar det roll vem ett brott riktats mot eller vilket 

värde ett stöldgods har. För tredjelandsmedborgare uppställs inget krav på beaktande av 

proportionalitetsprincipen. 

4.2.3 Reflektion kring begreppets definition 

Den praxis som stadgats av EUD och svenska domstolar ligger i stora drag i linje med de 

internationella direktiv och konventioner som finns på området.  

Kritik har dock riktats mot de svenska domstolarna för att de sällan hänvisar till 

internationell rätt när de gör sina bedömningar, trots att det finns vedertagen praxis på området. 

Asylrätten som område särpräglas av många svåra och diffusa begrepp som ofta härstammar 

från internationell rätt, som exempelvis allmän ordning och säkerhet som kommer till uttryck 

i åtskilliga internationella regelverk. Detta är tämligen problematiskt eftersom att det därmed 

är svårt att förstå hur domstolarna resonerar då de gör sina bedömningar.91 Vi ställer oss kritiska 

till denna praxisbildning eftersom att den knappast främjar en tydligare och enhetligare 

definition av begreppet allmän ordning och säkerhet. 

Ett annat problem är att allmän ordning och säkerhet, som är ett ganska tomt begrepp, 

förekommer i ett antal olika konventioner och direktiv. Om begreppet inte ges en tydlig 

innebörd kan ingen egentligen säga att EUD eller staterna tillämpar begreppet rätt eller fel. Det 

är svårt att tolka ett begrepp vars innebörd ingen påstår sig ha fastslagit eller utrett till fullo. 

Till detta bör även läggas att EU-rättslig och nationell praxis baseras dels på sådan reglering 

som endast omfattar unionsmedborgare och sådan som endast omfattar 

tredjelandsmedborgare.92 Definitionen av begreppet kan därför inte bli en för alla fall gällande 

utan vissa skillnader i bedömning kommer alltid uppstå.  

En fråga vi flera gånger ställt oss är om det finns risk för en dissonant tillämpning p.g.a. att 

begreppet enligt oss inte har getts en enhetlig definition. För att uppnå maximal rättssäkerhet93 

och förutsebarhet inom asylrättens område och inom EU-rätten i stort vore det rimligt att ett 

begrepp som används i flera vitt skilda sammanhang ändå har en enhetlig definition som så att 

                                                
87 MIG 2007:49. 
88 MIG 2008:46. 
89 Kap. 8a § 1 p. 2 Utlänningslag. 
90 NJA 2014 s. 415. 
91 Stern, SvJT 2010, s. 358 ff. 
92 Jfr direktiv 2004/38/EG och direktiv 2011/95/EU.  
93 Rättssäkerhet behandlas vidare i avsnitt 4.1.1. 
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säga gäller över hela brädet. Hur den splittring vi beskriver tar sig uttryck tydliggörs på ett bra 

sätt genom att granska den fundamentala skillnaden mellan EES-medborgares och 

tredjelandsmedborgares rättigheter. I rörlighetsdirektivet ges EES-medborgare rätten att fritt 

röra sig och uppehålla sig inom unionen, en rättighet som inte gäller tredjelandsmedborgare. 

Tredjelandsmedborgare som är i behov av skydd får istället förlita sig på de rättigheter som 

presenteras i skyddsgrundsdirektivet.  

Trots en så tydlig distinktion mellan EES-medborgare och tredjelandsmedborgare görs 

analogier frekvent eftersom begreppets innebörd i rörlighetsdirektivet tydligare fastslagits.94 

Detta kan till synes vara en bra lösning. Problemet eller det motsägelsefulla om man så vill är 

att rörlighetsdirektivet gäller EES-medborgare rätt att fritt röra sig inom medlemsstaternas 

territorier medan skyddsgrundsdirektivet behandlar skydd för tredjelandsmedborgare. På så vis 

gör EUD analogier från en reglering till en annan angående definitionen av allmän ordning och 

säkerhet, vilket borde betyda att definitionen är densamma. Samtidigt finns en tydlig skillnad 

i fråga om de begränsningar som får göras med hänsyn till samma begrepp när det gäller EES-

medborgare och tredjelandsmedborgare. Flera variabler, framförallt “det egna beteendet” och 

“proportionalitetsprincipen”, läggs till bedömningen när det gäller EES-medborgare, vilket 

även innebär att innebörden av allmän ordning och säkerhet inte blir densamma.  

Åtgärder får, när det riktas mot EES-medborgare, endast baseras på personens eget 

beteende,95 i fall med tredjelandsmedborgare är detta inte omnämnt. Här uppstår frågan om 

detta betyder att begränsande åtgärder mot tredjelandsmedborgare får vidtas även om personen 

i fråga inte personligen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet utan att hen utgör en del 

av en grupp som staten anser utgöra ett hot. Vidare måste begränsningar i den fria rörligheten 

för EES-medborgare med hänsyn till allmän ordning och säkerhet göras i enlighet med 

proportionalitetsprincipen vilket framgår av art. 27 rörlighetsdirektivet. För flyktingar eller 

skyddsbehövande, som vanligen är tredjelandsmedborgare, uppställs inget krav på att 

proportionalitetsprincipen ska iakttas i fråga om begränsad rörlighet. Effekten av detta 

förhållande blir att de som verkligen behöver skydd, d.v.s. vanligen tredjelandsmedborgare, 

riskerar att begränsas i sina möjligheter att söka detta skydd. 

 Att de som verkligen behöver skydd också ska få det är en strävan som EU givit uttryck för 

vid flera tillfällen. Det slutliga målet måste enligt EU vara “att skapa ett system som ger 

garantier för att de som verkligen är i behov av skydd har tillgång till en hög skyddsnivå på 

likvärdiga villkor i alla medlemsstater”.96 Om vi ställer detta uttalande mot prop. 2015/16:67 

där regeringen uttrycker att, i syfte att avvärja hotet mot allmän ordning och säkerhet är det 

den stora tillströmningen av flyktingar som måste kontrolleras, detta även om en sådan åtgärd 

kan innebära att människors möjlighet att söka asyl i Sverige begränsas,97 är det svårt att se hur 

EU:s asylrättsliga strävan får en faktisk effekt i nationella domstolar. Sveriges reglering har 

snarare blivit mer restriktiv och möjligheterna att söka asyl begränsas de facto i och med att 

gränskontrollerna blivit hårdare.98 De striktare gränskontroller som införts har regeringen 

motiverat med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Resonemanget bygger på att ökade 

flyktingströmmar innebär akuta utmaningar för skola, socialtjänst och sjukvård m.m. 

Samhällets funktionalitet riskerar så enligt regeringen att äventyras och detta utgör ett hot mot 

                                                
94 Mål C‑373/13, Land Baden-Württemberg, p. 77. 
95 Direktiv 2004/38/EG, art. 27.1. 
96 Grönbok om det framtida gemensamma Europeiska asylsystemet, p.1. 
97 Prop. 2015/16:67, s. 9. 
98 Frelick m.fl., The Impact of Externalization of Migration Controls on the Rights of Asylum Seekers and 

Other Migrants, s. 196 ff. 
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Sveriges säkerhet.99 Flyktingströmmarna måste således kontrolleras även om detta innebär en 

begränsning av människors möjlighet att söka asyl.100 

Den typ av argumentation som här ges prov på kan regeringen föra genom att EU-rätten 

erkänner medlemsstaternas rätt att i viss mån göra skönsmässiga bedömningar och att vidta 

åtgärd för att skydda allmän ordning och säkerhet då ett grundläggande samhällsintresse 

hotas.101  I och med att begreppet grundläggande samhällsintresse fördes in i bedömningen 

skapades möjligheten för staterna att själva definiera sina intressen och så kunna styra vem 

eller vilka som utgör ett hot mot dessa och vem som inte gör det. Detta tolkningsutrymme tar 

udden av EUD:s uttalande om att allmän ordning och säkerhet inte får fastställas nationellt, i 

praktiken ges trots allt medlemsstaterna relativt stora möjligheter att styra begreppets innebörd. 

Trots EU:s mål att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för 

människor som söker skydd, begränsas alltså tredjelandsmedborgares rörlighet i högre grad än 

EES-medborgares och i förlängningen innebär det en begränsad möjlighet att söka asyl. Detta 

trots att det troligen i mycket större utsträckning i realiteten är tredjelandsmedborgare som är i 

behov av skydd.  

Det är mycket troligt att grundarna till dagens skydd för flyktingar och andra 

skyddsbehövande insåg att det är nödvändigt att möjliggöra en nyanserad bedömning och 

därför använde begrepp så om hot mot allmän ordning och säkerhet som grund för 

begränsningar. Det är även troligt att de insåg faran i att använda den typen av formulering, 

d.v.s. att begreppet skulle böjas efter den som tillämpade det och vad denne önskade uppnå 

snarare än att skydda de mest utsatta. Konflikten stod så troligen mellan å ena sidan möjligheten 

för staterna att ha någon som helst chans att avvärja krigsbrottslingar m.m. och risken att 

samma möjlighet öppnar ett fönster för missbruk hos staterna. Lösningen var att stadga vissa 

absoluta skydd såsom principen om non-refoulement. Det skulle emellertid visa sig att även 

absoluta skydd kan suddas ut om omständigheterna är tillräckligt olyckliga. 

4.3 Säkerhetsbegreppets utveckling 

Under detta avsnitt ämnar vi undersöka hur begreppet allmän ordning och säkerhet har 

utvecklats över tid. Detta är intressant eftersom att EUD har slagit fast att medlemsstaterna bör 

ha ett visst utrymme att göra skönsmässiga bedömningar eftersom omständigheterna kan 

variera från ett land till ett annat och är beroende av den kontext vari de placeras.102  Vår tes är 

att begreppets vaga formulering har möjliggjort att begreppets omfattning har förändrats där 

andra omständigheter omfattas än vad som ursprungligen var tänkt.  

För att på bästa förstå hur det tolkningsutrymme uppstått som vi vill belysa i denna uppsats 

tarvas en historisk tillbakablick. Målet är här att förklara hur vi tror att säkerhetsbegreppet över 

lång tid har förskjutits på ett mer eller mindre medvetet sätt vilket föranlett den dissonans i 

begreppets innebörd som vi vill påvisa. Inspiration till denna tidslinje över säkerhetsbegreppets 

utveckling har vi hämtat från Elisabeth Abiri och på det sätt hon beskriver processen.103 

Genom 1951 års flyktingkonvention ges personer rätten att kräva skydd från förföljelse då 

hen känner en välgrundad fruktan för förföljelse, även i en annan stat än den hen är medborgare 

i.104 Det ska här klargöras att det är upp till staten att bedöma om denna fruktan är just 

                                                
99 Se avsnitt. 3.3.1 om Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller 

inre säkerheten i landet och prop. 2015/16:67, s. 8. 
100 Prop. 2015/16:67, s. 9. 
101 Mål C-41/74, Van Duyn mot Home Office, p. 18 och prop. 2015/16:67, s. 10. 
102 Mål C-41/74, Van Duyn mot Home Office, p. 18. 
103 Se Abiri, The Securitisation of Migration och Abiris bidrag, Laglöst land, Asylrätten: Ett hot mot rikets 

säkerhet? 
104 Flyghed m.fl., Laglöst land, s. 132. 
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välgrundad och om personen så ska erkännas som flykting. Eftersom de stater som erkänner 

flyktingkonventionen också erkänner personer med flyktingstatus i princip samma rättigheter 

som landets egna medborgare är det statens sak att utreda att den som säger sig ha asylskäl 

också har det. Om detta inte utreds kan inte staten veta om en flykting nekas sina lagliga 

rättigheter. Asylsökande personer måste alltså ges möjlighet att få sin sak prövad för att staten 

ska efterleva flyktingkonventionen.105 På detta sätt skyddar flyktingkonventionen en mycket 

unik grupp och är det enda internationella dokument som förbinder staterna att skydda personer 

som där inte är medborgare.106 Att flytta över gränser är således en mänsklig rättighet enbart 

för de som erkänns flyktingstatus, all annan migrationspolitik är upp till var stat att själv 

reglera.107  

Flyktingkonventionens skydd fungerade bra under många år. Efter Kalla krigets slut och 

Berlinmurens fall uppstod emellertid ett problem. Under Kalla kriget definierades säkerhet 

traditionellt såsom frihet från militära hot mot territoriet, d.v.s. som ett negativ - generell frihet 

från hot.108 I och med att öst-väst konflikten genom krigets sluts i viss mån luckrades upp 

uppstod en grupp av människor som under kriget varit säkerhetsspecialister. Dessa strateger 

och forskare såg sig nu febrilt om efter en ny definition av säkerhet eftersom deras expertis om 

militära hot inte längre i samma utsträckning var efterfrågad. Således inleddes en omdefiniering 

av säkerhetsbegreppet så att även s.k. “icke militära” hot omfattades. När locket på detta vis 

lyftes kunde således även internationell kriminalitet, droghandel, miljöförstöring och migration 

omfattas av säkerhet.109 En lång rad processer ledde efter denna initierade omformulering av 

säkerhetsbegreppet till att migration och framförallt flyktingströmmar kopplades samman med 

säkerhet och säkerhetspolitik i allt större utsträckning. Inom kort var kopplingen mellan 

flyktingar och säkerhet så självklar att Försvarsberedningen i ett delbetänkande kunde beskriva 

flyktingar som ett av de nya hoten mot svensk säkerhet utan att några röster höjdes i protest.110  

På detta vis förändrades diskussionen om flyktingfrågan från att omfatta människor i behov 

av skydd till att behandla flyktingar som ett hot mot staten. Denna nya inställning påverkade 

naturligtvis även sättet staten förhåller sig till flyktingar. Ser man flyktingar som en grupp i 

behov av skydd kommer målet vara att hjälpa de som anländer till landets gränser. Ser man 

däremot samma grupp som ett hot mot allmän ordning och säkerhet kommer målet bli att hålla 

flyktingströmmen utanför landets gränser. Eftersom Sverige erkänt flyktingkonventionen 

kunde inte flyktingar uttryckligen vägras skydd. För att kunna driva en mer restriktiv 

flyktingpolitik behövde asylrätten skiljas från den starka kopplingen till mänskliga 

rättigheter.111 Detta gjordes 1995 då det i en utredning påpekades att flyktingkonventionen inte 

är juridiskt bindande mer än vad gäller principen om non-refoulement.112 Till detta kan läggas 

att Migrationsverket under samma period påpekade att rätten att söka asyl inte innebär rätt att 

söka asyl var man vill. Förstalandsprincipen113 började så tillämpas av Sverige och fungerade 

som ett instrument för att styra de strömmar som anlände till landet. För Sveriges del, vars 

position geografiskt sett gör det svårt att ta sig hit utan att först passera andra stater, möjliggör 

förstalandsprincipen en betydande sänkning av antalet asylsökande.114 

                                                
105 Flyghed m.fl., Laglöst land, s. 133. 
106 Abiri, The Securitisation of Migration, s. 25. 
107 Detta med vissa undantag för medlemsstater i EU, t.ex. angående fri rörlighet för dess medlemmar. 
108 Abiri, The Securitisation of Migration, s. 45. 
109 Abiri, The Securitisation of Migration, s. 47. 
110 Ds 1995:28, s. 64. 
111 Abiri, The Securitisation of Migration, s. 43. 
112 SOU 1995:75, s. 45. 
113 Se kap. 2 om Dublinförordningen. 
114 Flyghed m.fl., Laglöst land, s. 142. 
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I denna tid av ett stegvis hårdnande flyktingpolitiskt klimat inträffar så den 11 september 

2001 attacken mot tvillingtornen. Över en natt vaknar den kollektiva skräcken för terrorism 

inom alla västerländska stater. Plötsligt är det inte enbart flyktingströmmar som utgör ett hot, 

en liten grupp individer kan på egen hand agera och lamslå en hel värld. Grupper som tidigare 

kallats politiska motståndsrörelser förvandlas så i ett slag till terrorister vilka direkt hotar varje 

stats säkerhet.  

FN svarar direkt med att anta resolution 1373 som förbinder stater att bland annat neka 

fristad för de som finansierar, planerar, stöttar eller utför terroristaktioner.115 Dessa 

bestämmelser kommer inte med något undantag för de fall då personer hotas av dödsstraff eller 

tortyr i hemlandet. Denna nya reglering gavs snart utrymme då Sverige i valet mellan 

flyktingkonventionen och resolution 1373 valde att följa resolution 1373. Frågan rörde 

utlämnandet av två egyptiska asylsökande som i sin frånvaro var dömda till långa fängelsestraff 

i egyptisk militärdomstol p.g.a. påstått samröre med en militant islamistisk oppositionsgrupp. 

Trots att Egypten tillämpar dödsstraff utvisades de två männen, som nekade till att det var 

medlemmar i någon militant islamistisk oppositionsgrupp, efter löfte från de egyptiska 

myndigheterna om att männen inte skulle torteras.  

Efter beslutet har stark kritik riktats mot Sveriges handlande i ärendet. Human Rights Watch 

menar att en diplomatisk försäkran mot tortyr från ett odemokratiskt land som är ökända för 

sitt frekventa användande av tortyr är värdelös.116 Detta uttalande är träffande eftersom de båda 

männen, trots att svenska diplomater övervakat dem efter utlämnandet, blev torterade trots allt. 

Detta agerande från Sveriges sida kan ses som “spiken i kistan” för det internationella 

skyddet för asylsökande. Sveriges agerande skapade en ny praxis inom EU eftersom inget annat 

land tidigare hade lämnat ut personer till en regim där de riskerar tortyr.117 På så vis överordnas 

staternas säkerhet mänskliga rättigheter, och flyktingkonventionens krav på non-refoulement 

förlorar sin ställning som ett absolut skydd.  

Flyktingfrågan placeras alltjämt i en säkerhetskontext men det är inte längre främst 

flyktingens säkerhet som avses utan den säkerhetsrisk som flyktingen och flyktingströmmarna 

utgör. Oavsett hur säkerhetsbegreppet har utvecklats kan vi konstatera att det ursprungliga 

skyddet för flyktingar har ändrats. Att säga att skyddet är helt urholkat är möjligen väl kraftfullt 

men för en stat utan samvete finns relativt stora möjligheter att handla efter egen vilja och på 

olika sätt kringgå de asylrättsliga reglerna.  

4.4 Konsekvenser av begreppets öppna formulering 

4.4.1 Rättssäkerhet 

Av vad som framgår ovan har begreppet allmän ordning och säkerhet inte getts en tydlig 

definition, varken på unionsrättslig eller nationell nivå. En anledning till att begreppet saknar 

en tydlig definition skulle kunna bero på att det finns ett medvetet juridiskt syfte att ge 

rättstillämpare ett vidare tolkningsutrymme. Ett annat syfte skulle kunna vara att skapa en 

nyanserad och rättvis bedömning i varje enskilt fall. Om ett begrepp ges för en för snäv 

definition begränsas rättstillämpningen strikt till definitionens innebörd. Att ge ett begrepp en 

för vag definition kan å andra sidan leda till andra konsekvenser. Ett för stort tolkningsutrymme 

kunna ge upphov till en spretande och inkonsekvent rättstillämpning vilket enligt oss kan få 

konsekvenser för rättssäkerheten.  

                                                
115 FN:s säkerhetsråd, resolution 1373, p. 2 c. 
116 Human Rights Watch, Sweden Violated Torture Ban in CIA Rendition, 2006-11-07. 
117 Flyghed m.fl., Laglöst land, s. 147. 
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Rättssäkerhet är ett begrepp som brukas flitigt kanske främst inom juridiken men även inom 

politik och i media. Fråga uppstår här vad som egentligen menas med rättssäkerhet? Det har 

visat sig att begreppet inte har en given betydelse. Meningarna om begreppets betydelse går 

isär. Enligt Åke Frändberg torde rättssäkerhet utgöra en rättsligt grundad förutsebarhet. En 

godtycklig utövning av gällande rätt av regerande makt utgör en kränkning av den enskilde.  

Utrymme för sådant godtycke skapas bland annat av en otydlig och bristfällig reglering. 

Rättssäkerhet erfordrar därmed att rätten kan tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på 

frågor av rättslig karaktär. Frändberg menar att ju klarare svar rätten kan ge på dessa frågor 

desto högre grad av rättssäkerhet existerar. För att rättssäkerhet ska existera överhuvudtaget 

måste tre förutsättningar vara uppfyllda. För det första måste rätten ha ett klart adekvat svar på 

den aktuella frågan, det förutsätter klara och adekvata bestämmelser. För det andra krävs att 

bestämmelserna är tillgängliga för den som ställer frågan. För det tredje krävs att 

bestämmelserna är pålitliga. Om dessa rekvisit inte är uppfyllda fallerar förutsebarheten och 

rättssäkerheten.118 

Det är möjligt att fråga sig om den aktuella asylregleringen uppfyller de förutsättningar för 

rättssäkerhet som Frändberg ställer upp. Låt oss pröva om en begränsning av asyl med hänsyn 

till allmän ordning och säkerhet uppfyller förutsättningarna för rättssäkerhet: 

Kan rätten tillhandahålla ett klart adekvat svar gällande definitionen av allmän ordning och 

säkerhet? Av vad som har presenterats i uppsatsen framgår att så inte är fallet. Begreppet har 

inte definierats, åtminstone inte givits en enhetlig definition. 

Har den enskilde, i det här fallet en asylsökande, tillgång till bestämmelserna? Det är högst 

tveksamt att en asylsökande har kännedom om bestämmelserna, än mindre att en asylsökande 

som är språkligt begränsad förstår vad bestämmelserna innebär.  

Är bestämmelserna pålitliga? Av vad som har framförts tidigare i uppsatsen framgår att 

begreppets har givits ett stort tolkningsutrymme. Enligt Frändberg kan det skapa utrymme för 

en godtycklig bedömning, vilket skulle vara en kränkning av den enskilde individen. 

Det har även påpekats i förarbeten att det är av vikt att reglerna är tydliga så att asylsökande 

ska kunna förstå sina rättigheter och skyldigheter. Otydlighet i regleringen kan komma att ge 

upphov till konsekvenser i rättssäkerheten för den enskilde eftersom det föreligger en risk att 

den enskilde inte förstår de rättigheter och skyldigheter som rätten ger hen.119 Detta förefaller 

kanske som tämligen självklart. Det är dock möjligt att fråga sig hur kravet på förståelighet går 

ihop med att använda en så vag formulering som allmän ordning och säkerhet som möjlig 

grund för begränsning? Om inte ens vi, som författare till denna uppsats till fullo kan förstå 

innebörden av begreppet, hur ska då en asylsökande som är begränsad språkmässigt kunna göra 

det?  

Dessutom har EUD konstaterat att nationella domstolar ges utrymme att själva bedöma 

begreppet beroende på de omständigheter och den tid vari det placeras. Det torde rimligen ge 

upphov till olika definitioner och avgränsningar i de olika medlemsländerna. Det innebär att 

asylsökande även ställs inför problemet att förstå sina rättigheter och vad som gäller i en viss 

specifik stat under viss specifik tid. 

UtlL som lagstiftning har tidigare kritiserats för att innehålla många generella formuleringar 

som ger upphov till svåra bedömningar. Den generella utformningen av lagen har resulterat i 

att ansvaret har förflyttats till de svenska domstolarna som numera har uppgiften att utforma 

en tydligt och enhetligt praxis på området. Av vad som har presenterats tidigare i uppsatsen är 

det möjligt att ifrågasätta om rättstillämpningen faktiskt har lyckats. Kritiken torde kanske inte 
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främst riktas gentemot den svenska rättstillämpningen utan framförallt mot en oprecis och 

generellt utformad utlänningslag.120  

Rebecca Stern uttrycker även viss kritik mot att låta utformningen av gällande rätt åvila 

rättstillämparen när det kommer till ett område som är så starkt kopplat till politiken. 

Rättstillämparen bör inte ha den befogenheten att göra politiska avvägningar, vilket blir möjligt 

genom den aktuella lagens generella utformning.  Asylrätten handlar trots allt i grund och 

botten om människors rättigheter, d.v.s. rätt till internationellt skydd, kontra nationella 

intressen. Detta är ett faktum som inte går att komma runt. Stern menar att svåra etiska problem 

inte blir mindre politiska för att de fattas av juridiska aktörer. Det ansvaret bör ligga på de som 

är förtroendevalda av folket och inte på rättstillämparen.121 

4.4.2 Nationella intressen kontra mänskliga rättigheter 

Internationellt skydd kräver naturligtvis ekonomiska resurser vilket är en angelägenhet som 

alltid kommer att vara i nationens intresse, inte minst gällande säkerhets- och skyddsfunktioner 

i samhället. Eftersom det skydd som ett visst land kan erbjuda till stor del beror på vilka resurser 

landet kan avsätta till just det syftet kommer det internationella skyddet som erbjuds i landet i 

mångt och mycket grundas på vilken fördelningspolitik som förs i landet. Således kommer 

politiken alltid att vara avgörande för vilka resurser som finns att tillgå och hur de ska fördelas. 

Det innebär att det är praktiskt taget omöjligt att fastställa objektiva ramar för vilket skydd ett 

land kan erbjuda.122 

Möjligheten till internationellt skydd blir så en avvägning mellan människors skyddsbehov 

och landets nationella angelägenheter och intressen.123Asylrätten hamnar därför ofta i en 

konflikt mellan dessa två intressen, vilka kan sägas härstamma från två grundläggande 

filosofiska perspektiv, nämligen universalism och partikularism.124 

Universalism grundas på tanken om människors jämlikhet. Alla människor är födda jämlika 

på denna jord och alla bär därmed samma rätt att nyttja den. Detta är en gränslös rätt som gäller 

alla människor.125 Universalismen kommer till uttryck i asylrätten genom alla människors rätt 

att söka skydd i annat land. Då individen inte längre kan erhålla skydd i sitt eget hemland 

tvingas hen att söka skydd i ett annat land, vilket hen utifrån ett universalistiskt synsätt har rätt 

till. Asylrätten kan sägas innebära att varje individ är en del av ett större kollektivt 

skyddssystem. Enligt universalismen sätts alltså individens skyddsbehov framför nationernas 

egna intressen.126  

Partikularismen tar till skillnad från universalismen sin utgångspunkt i landets egna 

intressen. Landets egna medborgares intressen ämnas att tillgodoses och det finns ingen 

moralisk plikt att tillgodose andra människors intressen. Statens primära syfte är att tillförsäkra 

medborgarna säkerhet och trygghet. Eftersom att säkerhet och trygghet för invånarna 

förutsätter att det överhuvudtaget finns en stat, finns det även anledning att skydda staten. Detta 

kan komma till uttryck genom att vägra icke medborgare tillträde till staten och dess 

samhällsfunktioner. En sluten stat bygger på tanken om att samhällsfunktionerna är anpassade 

efter statens resurser. Andra kostnader som exempelvis uppstår i samband erbjudande av 

internationellt skydd är därmed inte önskvärt för landet, vilket kan resultera i att mänskliga 

                                                
120 Stern, SvJT 2012, s. 298. 
121 Stern, SvJT 2012, s. 298 f. 
122 Noll, Negotiating Asylum, s. 101. 
123 Stern, SvJT 2012, s. 298.  
124 Noll, Negotiating Asylum, s. 74. 
125 Noll, Negotiating Asylum, s. 78. 
126 Noll, Negotiating Asylum, s. 75. 
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rättigheter blir lidande.127 Utifrån dessa paradigm uppstår fråga om vems intressen som borde 

väga tyngst, statens eller den asylsökandes?  

Ursprungstanken med flyktingkonventionen, som var att garantera flyktingar rätt till asyl, 

hade tydliga inslag av en universalistisk filosofi. Som argument kan här bland annat regleringen 

rörande flyktingstatus nämnas. En person är att betrakta som en flykting direkt då 

förutsättningarna i flyktingkonventionen är uppfyllda. Det är med andra ord inte fastställandet 

av flyktingstatus i en asylprocess som avgör om en person är att betrakta som flykting eller 

inte. En person blir inte flykting på grund av erkännandet, utan hen blir erkänd därför att han 

är flykting. Detta stadgas i art. 28 i UNHCR:s handbok, vilket tillsammans med art. 4 i FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter utgör en universell rätt till asyl för flyktingar. 

Dessa regleringar rörande flyktingar är av tydlig universalistisk karaktär eftersom att det ger 

alla människor en jämlik rätt till skydd oavsett var de befinner sig. 

Mycket tyder dock på att partikularismen har fått större fotfäste under den senaste tiden, där 

nationella intressen givits ett allt större utrymme. Till stöd för ett sådant påstående kan 

exempelvis urlakningen av den internationella principen om non-refoulement nämnas. Detta 

var ursprungligen en av de mest fundamentala principerna i den internationella flyktingrätten 

som hindrade länderna från att avvisa eller utvisa flyktingar tillbaka till en plats där hen riskerar 

tortyr eller dödsstraff. I och med resolution 1373 gavs staterna i praktiken utrymme att kringgå 

principen non-refoulement och lämnande flyktingar utan några definitiva rättigheter i den 

internationella asylrätten.128 

Inom den unionsrättsliga asylrätten har EUD, enligt vår mening, skapat ett utrymme för 

medlemsstaternas nationella intressen att avspeglas i bedömningarna angående begränsningar 

av asyl, om än oavsiktligt. Detta eftersom att EUD inte har gett begreppet allmän ordning och 

säkerhet en tydlig och enhetlig definition, vilket skapar ett brett tolkningsutrymme för 

medlemsstaterna. Dessutom har EUD konstaterat att medlemsländerna har ett visst utrymme 

att göra skönsmässiga bedömningar utifrån den tid och kontext som omständigheterna i det 

enskilda fallet är placerade i.129  

En förutsättning för att få göra en begränsning med hänsyn till allmän ordning och säkerhet 

är att vederbörande utgör ett verkligt och tillräckligt hot mot ett grundläggande 

samhällsintresse.130 Men vad utgör egentligen ett hot och vad är egentligen ett grundläggande 

samhällsintresse? Bedömningen torde därmed få en tämligen subjektiv prägel och som troligen 

kommer variera från land till land. Ett grundläggande samhällsintresse i Sverige kanske inte 

anses vara ett grundläggande samhällsintresse i ett annat medlemsland. Äganderätten har 

exempelvis i svenskt praxis fastslagits ansetts utgöra ett grundläggande samhällsintresse. Detta 

innebär att en kränkning av äganderätten utgör ett hot mot ett grundläggande samhällsintresse 

i Sverige.131 Det betyder inte nödvändigtvis att andra medlemsländer gör samma bedömning. 

Med detta exempel vill vi påvisa hur nationella domstolar ges utrymme att själva göra 

bedömningar i fråga om hur begränsningar får göras med hänsyn till allmän ordning och 

säkerhet, vilket möjliggörs av begreppet saknar en tydlig definition. Ju större 

tolkningsutrymmet är desto större blir risken att nationella intressen ges utrymme i 

bedömningen. 

Det är även möjligt att se mönster av en framväxande partikularism i den svenska asylrätten. 

Under den senaste tiden har lagar som begränsar rätten till asyl införts. Bland annat skärpta 

gränskontroller genom hårdare kontroll av ID-handlingar vid gränserna samt införandet av lag 

                                                
127 Noll, Negotiating Asylum, s. 79. 
128 Flyghed m.fl., Laglöst land, s. 146 ff. 
129 Mål C-41/74 Van Duyn mot Home office. 
130 Mål C-36/75 Rutili mot inrikesministern. 
131 Se NJA 2014 s. 415, där en person stulit produkter i en matbutik vilket enligt MiG kränkte äganderätten och 

därmed hotade ett grundläggande samhällsintresse. 
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om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.132 Den senare 

lagen förklarar bland annat att skyddsgrunden övrigt skyddsbehövande inte utgör en giltig 

grund för asyl i skrivandets stund. Övrigt skyddsbehövande utgjorde en skyddsgrund i Sverige, 

utöver de minimikrav som stadgas i den internationella och unionsrättsliga asylrätten. Sveriges 

åtaganden motsvarar i dagsläget endast de minimikrav som framgår av internationella och 

unionsrättsliga regelverk.133  

Av vad som har framförts ovan kan konstateras att begränsningar av människors rätt till asyl 

har skett på ett internationellt såväl som ett nationellt plan. Det finns ett tydligt mönster som 

antyder en framväxt av partikularismen. Denna framväxt riskerar att ske på bekostnad av 

mänskliga rättigheter där de mest utsatta, de människor som asylrätten egentligen är avsedda 

att skydda, blir lidande. 

Det är möjligt att fråga sig vad som ligger till grund för sådan utveckling. Gregor Noll menar 

att det finns en missvisande bild av att rätten till asyl endast kostar staten och medborgarna en 

massa pengar och andra resurser. Enligt Noll bör man inte fokusera så hårt på kostnaderna som 

krävs för att erbjuda internationellt skydd eftersom det inte ger en rättvisande bild av asylrätten, 

och man lätt missar de fördelar som invandring för med sig.134  

Beräkningarna för vad invandring kostar eller inbringar är svåra att göra på grund av att det är 

beroende av vad som anses utgöra skyddsrelaterade kostnader och intäkter samt den tidsram 

man väljer att granska. En kort tidsram torde endast visa invandringskostnaderna, men missar 

de fördelar som en lyckad integrering ger upphov till. En lång tidsram kommer troligtvis visa 

på ekonomiska fördelar som överväger de negativa, under förutsättning att integrationen av 

invandringen är lyckad.135 Kontentan av ett sådant resonemang torde bli att synen på asylrätten 

kommer att påverkas av hur man väljer att se på den ekonomiska aspekten och vilken tidsram 

som studeras. Detta torde även påverka staterna när de ska erbjuda internationellt skydd. 

Asylrätten är som sagt ett mycket komplext ämne. Vi förstår givetvis att länderna måste ha 

möjlighet att ta hänsyn till nationella intresse och främja medborgarnas behov. Av den 

anledningen kommer partikularistiska drag alltid att finnas med i bilden då det är fråga om 

asylrätt. Dock är det viktigt att det finns en väl avvägd balans mellan partikularism och 

universalism där nationella intressen kan tillgodoses samtidigt som människor i nöd kan 

erbjudas skydd. 

4.4.3 Risk för missbruk  

Det är inte omöjligt att begreppets vaga definition och vida tolkningsutrymme har skapat ett 

utrymme för staterna att omotiverat rättfärdiga vissa typer av åtgärder, t.ex. begränsningar av 

uppehållstillstånd. Det finns nämligen underlag som åtminstone indikerar på att sådana 

situationer har förekommit.  

Under 2015 presenterade Europeiska kommissionen för första gången någonsin i den 

gemensamma migrationspolitikens historia ett förslag om att omplacera personer som är i 

behov av internationellt skydd. Tanken är att det ska vara möjligt för medlemsstater som har 

en mycket stor invandring att omplacera personer i behov av internationellt skydd till andra 

medlemsstater som inte har samma invandringstryck.136 

Som ett resultat av detta fattade det Europeiska rådet två juridiskt bindande beslut som gav 

medlemsstaterna Grekland och Italien, som har ett stort invandringstryck, möjlighet att låta 
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omplacera personer i behov av internationellt skydd. Omplaceringar ska ske i enlighet med 

Rådets beslut. Enligt Rådets beslut ska omplaceringarna grundas på framställningar från 

Grekland och Italien.137   

Kommissionen har uppmärksammat att medlemsstater har avslagit Greklands och Italiens 

framställningar angående omplaceringar med generella hänvisningar till allmän ordning, 

nationell säkerhet eller de undantag som stadgas i art. 12 och art. 17 skyddsgrundsdirektivet, 

utan att lämna skäl eller ytterligare motiveringar. Detta trots att det av EU-rättsligt praxis 

framgår att avslag av omplacering som saknar motivering inte är förenligt med rådets beslut 

om omplacering och att det “strider mot en lojal samarbetsvilja”.138 

Detta ger en fingervisning om att medlemsstater använder allmän ordning och säkerhet eller 

andra vaga formuleringar för att rättfärdiga vissa begränsningar i den unionsrättsliga 

migrationsrätten, vilket torde stödja vår tes om att begreppets vaga formulering eventuellt kan 

leda till godtyckliga bedömningar som staterna utnyttjar.  

4.5 Samspelet mellan juridik och samhälle 

En intressant fråga har för vår del varit att utreda hur olika intressen ska vägas mot varandra. I 

fråga om begränsning av asyl med hänsyn till allmän ordning och säkerhet ställs så rikets 

säkerhet mot flyktingens behov av skydd. Eftersom asylfrågan i mångt och mycket består av 

en parallell debatt där politiker, medborgare och jurister uttalar sig vitt och brett kring ämnet, 

går rätt och samhälle hand i hand genom att rätten återspeglar de strömningar som finns i 

samhället. Det torde innebära att de värderingar som finns i samhället också kommer att 

avspeglas i rätten genom samhälleliga föreställningar och antaganden som kommer till uttryck 

i såväl lagstiftning som rättstillämpning.139  

För det första kan här nämnas att rätten härstammar från politiken, vilken grundas på 

föreställningar om hur ett samhälle ska fungera. För det andra är rätten skapad och tillämpad 

av människor. Människan är som varelse starkt influerad av sin omvärld och dess värderingar. 

Med andra ord återspeglar de normer som stiftas de föreställningar som finns hos lagstiftaren. 

Dessa normer kommer sedermera att tolkas av människor i rättstillämpningen och mynna ut i 

praxis vilket fungerar som kompletterande lag. På det viset kommer rätten att blir influerad av 

samhälleliga föreställningar redan vid stiftandet av lagarna men sedan även vid tillämpningen 

av dessa. Juridiken torde därför alltid innehålla inslag av samhälleliga värderingar och 

föreställningar. 

Vi har under senare år känt hur högerextremistiska vindar blåser allt starkare i Sverige och 

Europa. En växande protektionism som får fäste i kommuner och riksdag med ett tydligt 

budskap: det är invandringen som är problemet. Trots att övriga partier inte vill kännas vid 

nykomlingarna förskjuts samhällsdebatten sakta men säkert och mycket riktigt uttalar sig 

numera regeringen i ordalag som förut endast de högerextrema partierna använt. Ett ökat antal 

terrordåd i Europa oroar och skrämmer. I debatten uttrycks att invandringskontrollen är för 

dålig, borde inte polisen få större befogenhet, borde inte hårdare begränsningar för invandring 

införas?  

                                                
137 Se Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på 

området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland och Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 

september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien 

och Grekland. 
138 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet - Första rapporten om 

omplacering och vidarebosättning, COM (2016) 165 final, s. 11. 
139 Thorburn Stern, Wikström, Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - bedömning i asylärenden, s. 253 
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Ackerman, professor på Yales universitet, menar att den enda anledningen till att man 

begränsar invandringen är för att invandringen skapar oro hos ursprungsbefolkningen, varifrån 

fascistiska grupper alltid kommer att få en ökad makt. Makten hos de fascistiska grupperna 

kommer öka i förhållande till den oro som ursprungsbefolkningen känner, detta är enligt 

Ackerman en oundviklig process.140 Med detta vill vi inte ha sagt att fascistiska partier helt tar 

över makten, men i takt med att partierna växer kräver även den demokratiska processen att 

deras åsikter ges utrymme. En partikularistisk retorik blir ett allt vanligare inslag i 

samhällsdebatten och på så vis torde den även finna sin väg in i rättstillämpningen. I och med 

partikularismens förkärlek för nationella intressen blir troligheten således större att landets 

intressen i allt högre grad kommer sättas före flyktingens. 
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5. Slutsatser 

Vi ämnar nu, så tydligt det i överhuvudtaget är möjligt, besvara de frågeställningar som ligger 

till grund för denna uppsats. 

 

- Vad omfattas av begreppet allmän ordning och säkerhet och hur stort är 

tolkningsutrymmet? 

 

Begreppet allmän ordning och säkerhet används frekvent i flera internationella och nationella 

regelverk. Vad som omfattas av denna flytande formulering stadgas emellertid inte uttryckligen 

i varken direktiv, förordningar, förarbeten eller lagar. Vissa ramar för begreppets innebörd har 

istället utvecklats inom praxis, delar av denna praxis har sedermera upptagits i art. 27 

rörlighetsdirektivet. Innebörden av allmän ordning och säkerhet får inte fastställas nationellt 

utan är en unionsrättslig sakfråga. Dock kan de omständigheter som kan motivera användandet 

av begreppet variera från land till land och är beroende av den kontext vari de placeras. Ett 

visst utrymme behövs därför för nationella domstolar att göra skönsmässiga bedömningar. 

Detta tolkningsutrymme torde möjliggöra att nationella intressen tillåts spela in i bedömningen.  

Åtgärder med hänsyn till allmän ordning får inte vidtas om målet är att statuera ett exempel 

och åstadkomma en allmänpreventiv verkan. EUD påpekar att denna restriktiva inställning bör 

iakttas även vid tolkning av innebörden av allmän ordning och säkerhet, åtminstone i de fall 

då det gäller begränsningar för EES-medborgare. Vidare förutsätter en rättfärdig begränsning 

ett verkligt och tillräckligt allvarlig hot mot ordningen som påverkar ett grundläggande 

samhällsintresse. I fråga om EES-medborgare ska bedömningen grunda sig på personens eget 

uppförande till vilket deltagande i politiska rörelser eller liknande föreningar kan räknas. 

Bedömningen om eget uppförande stadgas i rörlighetsdirektivet vilket enbart omfattar EES-

medborgare och därför gäller inte bedömningen för tredjelandsmedborgare. Några liknande 

bedömningar som reglerar begränsningar existerar inte för tredjelandsmedborgare. 

 

- Hur används begreppet nationellt och internationellt för att reglera immigrationen? 

 

Begreppet tycks användas av länder, däribland Sverige, för att rättfärdiga åtgärder som 

resulterar i begränsning av immigrationen. Som stöd för detta kan bland annat nämnas EU-

kommissionens meddelande som riktar kritik mot vissa medlemsländer för att de försummar 

sitt ansvar i fråga om omplaceringar med omotiverade hänvisningar till allmän ordning och 

säkerhet. Begreppets vaga formulering verkar ha skapat ett utrymme för staterna att bruka 

begreppet för att rättfärdiga vissa åtgärder på ett tämligen godtyckligt sätt.141 

Begreppet används även som motiv för instiftandet av lagar142 som kan utgöra begränsningar 

av möjligheten att söka asyl. Begreppet används dock aldrig uttryckligen för att reglera 

immigrationen men effekten blir likväl att flyktingar begränsas i sina möjligheter att söka asyl 

om t.ex. kraven på ID-kontroller blir hårdare, något som även regeringen håller med om.143 

 

- Vilka effekter och potentiella konsekvenser uppstår när ett sådant vagt begrepp som 

allmän ordning och säkerhet används som rättslig grund för begränsning av asyl? 

 

                                                
141 Se avsnitt 4.4.3 om risk för missbruk. 
142 Lag om (2015:1073) särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i 

landet. 
143 Se avsnitt 3.3.1 om Lag om (2015:1073) särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller inre säkerheten i landet. 
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Vår utgångspunkt är att rättssäkerhet utgör en rättsligt grundad förutsebarhet, likt Frändberg 

anför. Risken är att rättssäkerheten äventyras om åtgärder kan vidtas med hänsyn till ett 

begrepp som ur rättslig synpunkt är otillfredsställande vagt. Rättssäkerhet erfordrar att rätten 

kan tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. Om 

tolkningsutrymmet är för stort blir rättssäkerheten lägre eftersom att förutsebarheten blir lägre. 

Utrymme för godtycke skapas lätt av en otydlig och bristfällig reglering vilket torde innebära 

att begränsningar med hänsyn till allmän ordning och säkerhet inte kan anses vara 

rättssäkert.144 

Asylrätten som rättsområde slits huvudsakligen mellan två intressen, människors behov av 

skydd och nationella angelägenheter. Denna kamp kan tydliggöras genom två paradigm - 

universalism (alla människors lika värde och rätt till jorden) och partikularism (statens ansvar 

för sina medborgares intressen).  Det är viktigt att det finns en väl avvägd balans mellan 

partikularism och universalism där nationella intressen kan tillgodoses samtidigt som 

människor i nöd kan erbjudas skydd. I och med att staterna har getts större möjlighet att låta 

samhälleliga intressen påverka tyder mycket på att partikularismen har fått större utrymme 

under den senaste tiden. Detta leder i sin tur till risken att mänskliga rättigheter åsidosätts vilket 

innebär svåra konsekvenser för människor i behov av skydd.145 

 

 

- Hur påverkar nationella intressen och samhälleliga förhållanden rättsbildningen på 

asylrättens område? 

 

Juridik och politik kommer naturligt alltid vara nära sammankopplade. Därför kommer 

opinionens svängningar även påverka rättstillämparen. Politiken skapar normer som 

rättstillämparen har att förhålla sig till. Rättstillämparen kompletterar normerna genom att tolka 

dem vilket mynnar ut i en praxis som senare rättstillämpare tar hänsyn till och på så vis blir 

politiken juridik. 

Finns det ett starkt intresse hos en viss grupp eller hos en stat att omdefiniera ett begrepp är 

det troligt att begrepp också kommer omdefinieras. Språket är i juridiken mycket viktig och en 

språklig omdefiniering kommer över tid finna sin väg in i juridiken.146  

Oro hos ursprungsbefolkningen kommer troligen leda till en ökning av högerextrema 

grupperingar. Makten hos högerextrema grupper kommer öka i förhållande till den oro som 

ursprungsbefolkningen känner, detta är enligt Ackerman en oundviklig process.147  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
144 Se avsnitt 4.4.1 om rättssäkerhet. 
145 Se avsnitt 4.4.2 om nationella intressen kontra mänskliga rättigheter. 
146 Se avsnitt 4.3 om säkerhetsbegreppets utveckling.  
147 Se avsnitt 4.5 om samspelet mellan juridik och samhälle. 
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6. Avslutande reflektioner 

Asylrätten är ett svårt och komplicerat ämne på flera plan. Dels på grund av att det är en global 

angelägenhet som regleras av åtskilliga internationella regelverk som nationerna måste ta 

hänsyn till utöver sin nationella lagstiftning. En annan aspekt som gör asylrätten så 

komplicerad är det faktum att intressen ställs mot varandra, där uppfattningar och värderingar 

kommer in i bilden. Argumentationen mynnar ofta ut i vilka människor som bör prioriteras, 

medborgarnas välmående eller människor utifrån som flyr för sina liv. Det gör det till ett väldigt 

känsligt ämne, vilket är en utmaning för lagstiftare och rättstillämpare. 

Något vi reagerat över och diskuterat i tidigare avsnitt är att innebörden av begreppet inte 

får fastställas nationellt i teorin men i praktiken finns det stora möjligheter att göra just detta. 

Oavsett vad som stadgas i de olika regelverken eller av EUD har medlemsstaterna erkänts rätten 

att göra skönsmässiga bedömningar och vidta åtgärd för att skydda allmän ordning och 

säkerhet då ett grundläggande samhällsintresse hotas. Termen “grundläggande 

samhällsintresse” är så subjektiv ett begrepp rätt gärna kan bli och skapar ett stort 

tolkningsutrymme för staterna. I och med detta utrymme för subjektiva bedömningar är det 

svårt att ifrågasätta om staterna verkligen ser det ordnings- och säkerhetsproblem som de 

hänvisar till. Låt oss ta ett exempel. Säkerhetsbegreppet har visat sig omfatta medborgarnas 

direkta överlevnad. Medborgarna behöver grundläggande samhällsfunktioner. Grundläggande 

samhällsfunktioner kan sägas vara beroende av petroleumprodukter. Således omfattas även 

risken att försörjningen av petroleumprodukter ska skäras av säkerhetsbegreppet.148 Med denna 

typ av resonemang torde staterna kunna tillämpa säkerhetsbegreppet på i princip vilket fall som 

helst eller åtminstone hävda det och vem kan egentligen föra fram bevis att tillämpningen är 

felaktig när definitionen givits så lösa ramar?  

Möjligheterna till skydd beror enligt oss numera i hög grad på den aktuella statens goda 

vilja. Sverige är alltjämt en stor välgörare på många plan, något som vi är högst medvetna om. 

Men vad är rättsvetarens roll om inte att studera, analysera och kritisera rätten?  

Avslutningsvis: regler är så ofta bara en ram som rättens aktörer fyller med mängder av 

praxis, uttalanden och tolkningar. Om dessa ramar inte är tillräckligt styva är risken att den 

fresk som över tid målas inte riktigt motsvarar den bild som konstnären från början hade i 

åtanke. Om du ber någon att rita en sexa och sedan hänger bilden upp och ner kan man knappast 

säga att någon har gjort fel, sexan finns kvar men åskådaren ser en nia. På samma sätt avser 

alltjämt asylrättens reglering skydd och säkerhet men den utsatta flyktingen har genom en lång 

rad händelser och stegvisa förskjutningar övergått från att vara en individ till att bli en del av 

den mörka massa som vi kallar för “flyktingströmmar”. Dessa flyktingströmmar har sin tur 

börjat betraktas som ekonomiska utmaningar och eventuella säkerhetsrisker, vem vet 

egentligen vilka sorts terrorister som gömmer sig där i leden? Så skyddet finns kvar men 

skyddsobjektet har blivit hotet och samariten stänger dörren om sig av rädsla för vad som lurar 

utanför.  

 

 

 

 

 

                                                
148 Mål 72/83, Campus Oil m.fl, p. 34. 
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