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Sammanfattning 

En individ som inte har svenskt medborgarskap benämns som utlänning och 

kan utvisas vid brott som kan leda till fängelsestraff. Med utvisning innebär att 

individen förs ut ur landet. Utlänningslagens bestämmelser om utvisning på 

grund av brott är baserat på att personen inte är svensk medborgare, har begått 

brott med högre straffvärde än böter och om det finns risk för fortsatt 

brottslighet. Lagen tar även hänsyn till personens anknytning till Sverige dvs. 

om personen har jobb, bostad, familj eller släkt i Sverige. 

Uppsatsen kommer fokusera på ett visst brott, närmare sagt våldtäkt. Våldtäkt 

innebär att utföra sexuella handlingar mot någons vilja enligt 6 kap. 1§ 1 st. 

BrB.  

Rättspraxis har valts ut och presenteras i uppsatsen, samtliga fall leder till 

utvisning då vårt syfte är att belysa vilka faktorer domstolen väger in för att 

bedöma om en person ska utvisas vid våldtäkt. 

Uppsatsen tar upp bland annat barnkonventionen, europakonventionen och 

konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling/bestraffning samt innebörden av proportionalitetsprincipen. 

Proportionen mellan begången gärning ställs mot straffet och faktorer som 

domstolarna beaktar när utvisning ska ske lyfts upp. 

 

Uppsatsen består av 5525 ord exklusive framsida, innehållsförteckning, 

sammanfattning och källförteckning. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi valt utvisning vid våldtäkt är för att vi vill belysa vilka 

faktorer domstolarna tittar på i sitt avgörande vid utvisning i detta specifika 

brott. 

Utvisning pga. brott är en fråga som enligt bestämmelserna i rättegångsbalken 

(1942:740), RB behandlas av den allmänna domstolen. Om en utlänning döms 

för brott har domstolen möjlighet att under vissa omständigheter jämte 

brottspåföljden besluta om utvisning ur landet med återreseförbud. 

Återreseförbudet kan vara på viss tid eller för all framtid.   

Enligt utlänningslagen (2005:716), UtlL är en utlänning en person som inte 

innehar svenskt medborgarskap. Av regeringsformen 2 kap. 7§ stadgas 

att “ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. 

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt 

medborgarskap”. 

År 1994 och 1997 gjordes två viktiga ändringar i utlänningslagstiftningen. 

Syftet med dessa ändringar i utlänningslagen var att bekämpa brottsligheten 

genom att inkludera flera brott än tidigare som skulle kunna leda till utvisning 

samt lägga mer vikt på barnets bästa i fall där föräldrarna ska utvisas.1  

Enligt 8a kap. 1§ UtlL får en utlänning som inte är EES-medborgare eller 

familjemedlem till en EES-medborgare utvisas ur Sverige om denne döms för 

ett brott som kan leda till fängelse. Utvisningen får dock endast ske om 

utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om gärningen är av sådant 

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

brottslighet här i landet, eller brottet med hänsyn till fara, skada eller kränkning 

är så allvarliga att han eller hon inte bör få stanna kvar 

 
1  Brottsförebyggande rådet, BRÅ-RAPPORT 2000:18 sid. 9, 10 och 17 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse kring 

proportionalitetsbedömning vid utvisning i samband med våldtäkt och belysa 

vilka faktorer domstolen väger in i bedömningen gällande utvisning. Det 

centrala i uppsatsen är avvägningen mellan den enskildes intresse att få stanna 

kvar i landet och statens intresse att avlägsna en person som är dömd för ett 

grovt brott. Huvudfrågan som ska besvaras i uppsatsen lyder:  

Vilka faktorer väger domstolen in för att bedöma om en person ska utvisas 

efter att ha begått en våldtäkt?  

För att besvara vår huvudfråga och uppnå syftet kommer vi att ta hjälp av 

frågeställningar. Dessa är följande:  

 Vilka faktorer ställs mot varandra i domstolens bedömning? 

 Vad innebär proportionalitetsprincipen?  

 

1.3 Metod och material 

Vi har valt att använda oss av den rättsdogmatiska metoden som är en 

tolkningsmetod där man utgår från befintliga rättskällor och gör en tolkning av 

det. Metoden kommer att användas för att kunna ta reda på hur lagarna 

tillämpas. Genom att studera förarbeten till de aktuella lagarna kan vi förstå 

syftet och hur beslutet om lagarna har kommit till.2   

Anledningen till varför vi väljer att använda oss av den rättsdogmatiska 

metoden är främst pga att vi lägger stor tyngd på förståelsen och analysen av de 

relevanta lagarna som tillämpas när det kommer till utvisning vid våldtäkt i 

Sverige. Eftersom UtlL är den mest centrala och aktuella lagen för vårt arbete, 

kommer den användas löpande genom uppsatsen. Vi kommer även använda 

oss av Brottsbalken (1962:700), BrB där påföljden för brottet våldtäkt framgår, 

 
2 Sandgren, 2018, s.48 
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samt hur våldtäkt definieras. Förarbetena kommer att läsas parallellt med de 

olika lämpliga rättspraxis och lagarna. Rättspraxis är till stor nytta i vårt arbete 

för att kunna jämföra och analysera faktorerna för förståelse hur de står i 

proportion till varandra samt för avgörandet i domstolarnas dömande.   

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa denna uppsats till utvisning vid brott och inte utvisning 

generellt. Vår andra avgränsning är att specificera ett visst brott, nämligen 

våldtäkt. Detta med anledning av att det blir alldeles för brett och stor omfång 

att se på utvisning vid alla möjliga typer av brott.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen börjar med en kort bakgrund kring processen av hur en utvisning går 

till och vilka personer som kan bli utvisade från Sverige (1.1 bakgrund). Vidare 

kommer vi att förklara vad syftet med uppsatsen är och vilka frågeställningar vi 

har valt basera vår uppsats på (1.2 syfte). Beskrivningen av vilken typ av 

metod vi kommer att utgå efter för att uppnå syftet i uppsatsen och hur vi har 

valt att använda den i uppsatsen framgår under metod och material (1.3 metod 

och material). Eftersom ämnet är väldigt brett och det finns många relevanta 

aspekter som skulle kunna vara intressant att diskutera för att besvara vår 

huvudfråga har vi valt att avgränsa uppsatsen och koncentrera oss inom visst 

specifikt områden istället (1.4 avgränsningar). Analysdelen i uppsatsen 

kommer att bestå av olika underrubriker för att kunna besvara våra 

frågeställningar 2- Utvisning, 3- Konvention och förarbeten, 4- våldtäkt, 5- 

proportionalitetsprincipen och 6- rättspraxis. För att knyta ihop säcken kommer 

vi att analysera det som är relevant för att svara på syftet och under slutsats dra 

relevanta slutsatser utifrån våra frågeställningar som vi har haft genom 

uppsatsens gång (7 slutsats). Avslutningsvis kommer vi redovisa alla källor 

som vi har använt oss av under arbetets gång (Källförteckning). 
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2 Definition av begreppet utvisning och hur 

det går till i praktiken 

2.1 Begreppet utvisning 

Utvisning innebär att beslut tas att föra ut en individ med utländskt 

medborgarskap från landet. Ifall individen inte väljer att frivilligt lämna, får det 

göras mot personens vilja. Utvisningen kan innebära att individen inte får 

vistas i landet under en period eller för resten av livet. Normalt sett är det 

åklagaren som begär att domstolen ska pröva frågan om utvisning pga brott. 

Domstolen måste göra en hel del överväganden innan beslut kan tas gällande 

om individen ska utvisas eller inte.3  

Utvisning ur Sverige kan ske om en utländsk medborgare döms för ett brott 

som kan leda till fängelse enligt 8 kap. 8 § UtlL.  

Av 8a kap 1§ 2 st UtlL. framgår att en utlänning endast får utvisas om 

utlänningen döms till svårare påföljd än böter samt ifall: det kan antas att 

utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, 

eller brottet är så pass allvarligt att utlänningen inte bör få stanna kvar. 

År 2014 infördes kapitel 8a i UtlL motsvarande tidigare bestämmelser gällande 

utvisning pga brott i 8 kap (prop. 2013/14:82, bet. 2013/14:SU12, rskr. 

2013/13:192). 1§ motsvarar den tidigare gällande lagregleringen 8 kap. 8§, 

dock med en ändring kring att paragrafen enbart avser andra utlänningar än 

EES-medborgare samt deras familjemedlemmar.  Före 1954 års lag tillkom, var 

det länsstyrelsen som prövade frågan om en utlänning vid brott skulle utvisas 

ur landet. Efter förslag i prop 1993/94:159 infördes bestämmelser som gjorde 

att utvisning blev möjlig när en utlänning döms för brott som kan leda till 

 
3 Flyktinggruppernas riksråd, Tvångsåtgärder och utlänningskontroll. 

https://lagen.nu/2005:716#K8P8
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fängelse. Syftet med detta har varit att kunna möjliggöra utvisning vid sidan 

om påföljd vid systematisk eller upprepad brottslighet.4 

2.2 Utvisning i praktiken 

Då Migrationsverket tagit beslut om att en individ ska utvisas påbörjas 

återvändande arbetet. Fram till den dag då själva utvisningen äger rum kan den 

utvisade individen åberopa nya omständigheter. Exempel på sådana nya 

omständigheter kan vara att hälsosituationen försämrats avsevärt eller att 

skyddsskäl inte tidigare prövats. Migrationsverket gör då en bedömning ifall de 

nya uppkomna omständigheterna ska utredas. Om så är fallet, kan 

Migrationsverket tillfälligt stoppa utvisningen.5  

En utvisning går inte alltid som planerat. Det händer att individen motsätter sig 

beslutet om utvisning och inte frivilligt väljer att lämna landet. 

Migrationsverket kan i sådant fall överlämna ärendet till polisen, som i sin tur 

gör en transportbeställning till kriminalvården. Kriminalvården planerar resan 

för individen och dagen före resan besöker personalen individen och går 

igenom hur det kommer att gå till. Besöket har inte enbart till syfte att ge 

information utan även att skapa ett förtroende mellan personal och individen 

för att underlätta. Väl på avresedagen hämtas individen för avfärd till 

flygplatsen. Personalen säkerställer att individen stiger ombord och att 

individen vid framkomst accepteras av mottagarlandet.6  

Enligt 29 kap. 5§ punkt 6 BrB ska vid straffmätning och påföljdsval domstolen 

beakta om den tilltalade förorsakas men genom utvisning. Denna bestämmelse 

gör att fängelsestraffets längd sätts ner i förhållande till vad som skulle ha 

blivit följden om utlänningen inte utvisats. Utlänningen kan vid mindre 

 
4 Wikrén & Sandesjö, 2017, sid 506-510 
5 Migrationsverket, Nya omständigheter kan leda till att utvisning resa avbryts, 2019. Publicerad: 2018-04-10 
6 Kriminalvården, Så fungerar utvisningsuppdragen, 2019 
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allvarliga brott dömas till ett kortare fängelsestraff istället för en inte 

frihetsberövande påföljd.7 

 

 

3 Konventioner och förarbeten 

3.1 Europakonventionen 

Av artikel 5 lag om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (1994:1219) EKMR 

fastslås att var och en har rätt till frihet samt personlig säkerhet. Ingen individ 

får berövas denna frihet utom i fall som lagen föreskriver. Av samma artikel 

punkt f) framgår “när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad 

friheten för att förhindra att han obehörigen reser in i landet eller som ett led i 

ett förfarande som rör hans utvisning eller utlämning.”. 

3.2 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling/bestraffning 

Av artikel 3 konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (SÖ 1986:1) stadgas att ingen 

konventionsstat ska utvisa en person till en annan stat där det finns anledning 

att anta att individen skulle utsättas för fara eller tortyr. Behöriga myndigheter 

ska därför beakta all hänsyn av betydelse gällande kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna.  

3.3 FN:s barnkonvention 

Barnkonventionen blir för vår uppsats betydande eftersom i de valda 

rättspraxisen har de åtalade utlänningarna barn, vilket gör att domstolen ska ta 

 
7 Utvisning på grund av brott, SOU 1993:54, sid 47 
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särskilt hänsyn till denna faktor i en proportionalitets avgörande. Det blir därför 

en viktig konvention att belysa. 

Då Sverige är ansluten till FN:s barnkonvention, ska domstolarna beakta 

barnets bästa vilket stadgas i 1 kap. 10-11§§ UtlL där det framgår att hänsyn 

ska tas till barnets bästa i fall som rör barn. Om det inte är olämpligt ska barnet 

som berörs av ett beslut i ärendet höras och hänsyn till detta ska tas om 

mognaden och åldern motiverar till det. Detta återfinns även i artikel 3 i FN:s 

barnkonvention där det framgår att barnets bästa ska beaktas i första hand vid 

alla åtgärder som rör barn, oavsett om det utförs av privata eller offentliga 

välfärdsinstitutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ.8  

Eftersom man redan belyser barnets bästa i 1 kap. 10 § UtlL där det stadgas att 

i fall rörande barn ska hänsyn tas till barnets hälsa och utveckling samt barnets 

bästa i övrigt, vill man poängtera ännu tydligare under 8 a kap. 2§ stycke 2 

UtlL att domstolen ska i sitt bedömande väga in utlänningens anknytning till 

det svenska samhället och lägga stor vikt på om utlänningen har barn i Sverige, 

behovet av kontakten med utlänningen, hur kontakten varit och hur kontakten 

kommer att påverkas i samband med utvisning. Om utlänningen inte har familj 

ska man ta hänsyn till övriga förhållanden om utlänningen exempelvis etablerat 

sig och levt ett ordningsamt liv. Hur länge utlänningen har varit i Sverige tar 

lagen också hänsyn till.9 

3.4 Förarbeten  

Proposition (2004/05:170)  

Propositionen föreslår att 1989 år utlänningslag ska ersättas med en ny lag där 

man ska införa en ny instans-och processordning i utlänningsärenden. 

Utlänningsnämnden ska avvecklas och prövning ska ske i migrationsdomstolar 

och i migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolarna ska utses av länsrätten. 

 
8 Unicef, Barnkonventionen. 2019 
9 Wikrén & Sandesjö, 2017, sid 506-510 



11 
 

Kammarrätten i Stockholm ska vara migrationsöverdomstolen.10  

När det kommer till utvisning på grund av brott diskuteras i propositionen att 

1989 år lagens bestämmelser ska gälla. Enligt 4 kap. 7 § UtlL ska en utlänning 

utvisas om utlänningen döms till brott som kan leda till fängelse.  Utvisning får 

endast ske om utlänningen döms till svårare straff än böter. Gärningens 

beskaffenhet och övriga omständigheter kan påverka då det kan vara avgörande 

då man överväger ifall utlänningen kommer att fortsätta med brottslighet i 

landet eller om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det 

har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att 

utlänningen inte bör få stanna kvar. Regleringen kring utvisning ändrades och 

blev hårdare 1 juli 1994. Tillfälliga besökare och även personer som har varit 

bosatt i Sverige en längre tid kan bli utvisade på grund av brott. Det finns 

undantag från utvisning för utlänningar som har bosatt sig i landet där man 

lägger vikt på utlänningens anknytning till Sverige enligt 4 kap. 10 § UtlL. 

Tidigare lagstiftning gav förutsättningar för utvisning om straffskalan var 

fängelse i minst ett år. Efter ändringen kunde utvisning ske om brottet kunde 

leda till fängelse i straffskalan.11  

 

 

 

4 Våldtäkt 

Våldtäkt utgör ett brott i svensk lagstiftning och faller in under brottsbalkens 

sjätte kapitel som avser sexualbrott. Av 6 kap. 1§ 1 st. BrB framgår följande: 

“Den som, med en person som inte frivilligt deltar, genomför ett samlag eller 

annan sexuell handling är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 

fängelse i lägst två år och högst sex år.”  När bedömning görs gällande om 

“deltagandet” är frivilligt eller inte ska det beaktas om frivilligheten kommit i 

uttryck i form av handling eller ord. En individ anses inte delta frivilligt enligt 

lagens mening av 6 kap 1§ 1 st. brottsbalken ifall:  

 
10 Prop. 2004/05:170 
11 Prop. 2004/05:170 sid. 237 
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 Deltagandet utgör misshandel, våld, hot 

 Gärningsmannen utnyttjar personen pga. av sjukdom, psykisk störning, 

medvetslöshet, rädsla, sömn, berusning/annan drogpåverkan, 

kroppsskada eller annan utsatt situation 

 Gärningsmannen övertalar personen att delta genom att missbruka att 

personen står i beroendeställning till gärningsmannen. 

Om brottet är att anse som mindre grovt, döms gärningsmannen för våldtäkt till 

fängelse i högst fyra år enligt 6 kap 1§ 2st. BrB. Av 6 kap. 1§ 3 st. framgår att 

vid bedömning om brottet är att anse som “grovt” beaktas ifall gärningsmannen 

använt hot/våld, fler än en person förgripit sig på offret eller annan 

hänsynslöshet förekommit.  

 

 

5   Proportionalitetsprincipen i 

utlänningslagen 

Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som går ut på att en 

myndighet inte får vidta åtgärder som inte står i proportion till ändamålet.  

Avvägningar vid proportionalitetsbedömningen görs mellan allmänna och 

enskilda intresse, skälen för inskränkningen och ändamålet. Åtgärden ska inte 

leda till orimliga konsekvenser för den enskilde i förhållande till ändamålet. 

När det kommer till brott och straff bör proportionalitetsprincipen råda, en 

rimlig balans mellan brott och straff bör finnas. Ingripandet ska inte medföra 

orealistisk konsekvens för den enskilde. Proportionalitetsprincipen i UtlL 

framgår i 1 kap. 8 § som innebär att lagen inte ska begränsa utlänningens frihet 

mer än vad som är nödvändigt i det enskilda fallet och beslutet ska inte stå i 

strid med proportionalitetsprincipen. Detta innebär att straffet som utdöms ska 

vara rättvist i förhållande till den gärning som 

gjorts.12  Proportionalitetsprincipen förekommer även i europakonventionen 

 
12 Bohlin, 2015, s. 225 
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artikel 8-10  (1974:152) och RF 2 kap 21 § där det stadgas att begränsningen 

inte får gå utöver vad som är nödvändigt till självaste ändamålet som har 

föranlett den. 

Proportionalitetsprincipen blir viktig i ett avseende då domstolarna ska avgöra 

om en utlänning som begått brottet våldtäkt ska utvisas eller inte, vilket vårt 

syfte med uppsatsen är. Det blir därför betydande att se över faktorerna som de 

olika instanserna lyfter fram i sitt avgörande, och ifall den utförda gärningen 

står i proportion till utvisningen. Domslutet ska fattas utifrån 

proportionalitetsprincipen och en sådan bedömning görs i varje enskilt fall.  

 

 

6 Rättspraxis 

Följande rättsfall har valts ut för att belysa de faktorer som domstolen väger in 

i sitt avgörande. Anledningen till att dessa rättsfall valts ut är eftersom det är 

relevant till uppsatsens syfte. Med tanke på att vårt syfte är att belysa vilka 

faktorer som domstolen väger in i sitt avgörande, har vi valt ut fyra rättsfall 

som leder till utvisning. Det som blir intressant är avvägningen mellan den 

enskildes intresse att få stanna kvar i landet och statens intresse att avlägsna 

den dömde för ett grovt brott. Rättsfallens avgörande är från olika instanser för 

att kunna se likheter och skillnader, därför är tingsrättens domar även av 

betydande roll. 

 

Rättsfall B 5931-18  

Bakgrund  

HM har tvingat målsägande att utföra olika typer av sexuella handlingar. 

Mellan 2012 och 2017 har HM blivit dömd för ringa narkotikabrott, rattfylleri 

och olovlig körning med följd av dagsböter. HM tillhör en minoritetsgrupp i 

Somalia och det finns en risk att han dödas om han åker tillbaka. 
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Migrationsverkets anförande till tingsrätten att det finns väpnad konflikt i 

hemlandet, dock är situationen inte så pass allvarlig att var och en riskerar sitt 

liv. HM menade att Högsta domstolen ska ogilla åtalet och lämna 

skadeståndstalan utan bifall och upphäva beslutet om utvisning.  

 

Tingsrättens bedömning  

Tingsrätten dömde HM till våldtäkt till fängelse i ett år och nio månader och 

menade att det fanns synnerliga skäl att utvisa HM från Sverige med ett 

återreseförbud om tio år. Utifrån 8 a kap.1 § UtlL kan en utlänning utvisas om 

brottet kan leda till fängelse, om det finns övriga omständigheter som tyder på 

att utlänningen kommer att göra sig skyldig till andra brott och att brottet har 

inneburit skada, kränkning eller fara för den enskilde eller allmänna intressen. 

Enligt tingsrättens bedömning fanns inga omständigheter som skulle kunna 

vara hinder mot utvisningsbeslutet. Även om HM behärskar svenska och har 

planer att ha framtid i Sverige är anknytningen till Sverige svag då HM inte har 

någon familjeanknytning. 

Hovrättens bedömning  

Hovrätten gjorde samma bedömning och fastställde tingsrättens beslut 

beträffande skuld, påföljd och utvisning.  

Domslut 

Högsta domstolen upphäver hovrättens beslut när det kommer till utvisning och 

ändrar fängelsestraffet till två år och två månader.  

Analys  

Även om Migrationsverket menar att det finns väpnad konflikt i hemlandet ska 

enskilda fall prövas i detta avseende. Domstolen har refererat till andra fall som 

rör andra typer av brott exempelvis stöld pga att brott som inte anses vara 

allvarliga kan också leda till utvisning. Ett av fallet som domstolen väljer att 

referera till handlar om P.S. som dömdes för grov stöld, tillgrepp av 

fortskaffningsmedel, föregivande av allmän ställning och olovlig körning till 
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fängelse 8 månader enligt 1§, 4§ och 7 § 2 st 17 kap. 15 § 2 st BrB och även 3 

§ 1 st. 2 p trafikbrottslagen. Eftersom det finns synnerliga skäl finner hovrätten 

att P.S. ska utvisas. Även om brottet inte anses vara allvarligt kan denna typ av 

brottslighet leda till utvisning då denna typ av påföljd anses vara ytterst 

allvarligt. Beslutet kring utvisning grundar sig på vilken anknytning P.S. har 

till Sverige vilket var svag. Även om P.S. var svenskspråkig hade han inte 

familjeanknytning till Sverige.  

Domstolen belyser faktorn svag anknytning till Sverige. 

 

Rättsfall RH 2016:79 

Bakgrund  

Fallet handlar om A.T. som har dömts till våldtäkt 2016 då A.T. har dragit ner 

målsäganden från cykeln, dragit henne till ett skogsområde och dragit av 

hennes byxor, slagit och sagt att han ska döda henne. A.T sökte asyl i Sverige 

den 16 augusti 2012 vilket inte blev beviljat och Migrationsverket beslutade att 

utvisa utlänningen till Gambia. Två år senare lämnade A.T ansökan om 

verkställighetshinder eftersom han hade anknytning till sin flickvän och sin 

son. Han beviljades begränsat uppehållstillstånd tills 24 april 2017. A.T har 

inga vänner i Sverige, är arbetslös samt lever på försörjningsstöd och har inte 

framtida planer på att studera. A. T har bott med sin son under ett års tid sedan 

har paret separerats och i samband med det har modern haft ensam vårdnad. 

Åklagaren yrkar att A.T ska utvisas med återreseförbud på tio år.  

Tingsrätten bedömning  

Tingsrätten beslutar att utvisa A.T enligt 8 a kap. 1 § UtlL med förbud att 

komma tillbaka före 2026, och dömer till våldtäkt med fängelsestraff till två år 

och sex månader.  

Hovrättens bedömning  

Hovrätten fastställer tingsrättens beslut när det kommer till skuld och påföljd. 
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När det kommer till utvisning menar hovrätten att av artikel 27.1 och 27.2 i 

Europakonventionen och direktiv från rådet 2004/38/EG av den 29 april 2004 

framgår att unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att röra sig 

fritt i medlemsländernas territorier. EU domstolen menade att i artikel 28.3a i 

direktiv 20014/38 ska tolkas på så sätt att medlemsstaterna får anse det brott 

som framgår i artikel 83.1 andra stycket FEUF menar hovrätten att det finns 

bestämmelser kring sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn vilket anses vara 

ett tillräckligt allvarligt hot mot de grundläggande samhällsintressen vilket kan 

innebära utvisning med hjälp av artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/38/EG.  

Utvisning får ske om personens beteende innebär hot mot samhällets 

grundläggande principer där risken finns att personen kommer att upprepa 

samma typ av brott. Detta är uppfyllt enligt hovrättens bedömning. Man ska 

även ta hänsyn till personens ålder, familjesituation, personens uppehåll i 

landet, ekonomiska situation, hälsotillstånd och integritet. Av 20 artikel i 

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, FEUF framgår att 

rättigheterna som medborgarna får är genom unionsmedborgarnas rättigheter. 

Artikel 7 i Europeiska unionens stadga kan tillämpas i A.T:s fall då artikeln ger 

rätten till medborgaren att ha familjeliv och privatliv.  

Hovrättens bedömning kring familjesituationen enligt 20:e artikeln i FEUF för 

A.T är begränsad då A.T inte har haft kontakt med sin son under fem månader 

vilket tyder på umgänget inte anses vara viktigt för A.T. A.T är inte dömd 

sedan tidigare, och eftersom händelsen skedde på natten anses det vara 

överfallsvåldtäkt. Enligt hovrätten gör A.T:s beteende hot mot de 

grundläggande samhällsintresset som råder i Sverige. 8 a kap. 5 § andra stycket 

2 och 8 kap. 12 § UtlL är uppfyllda och av den anledningen ska tingsrättens 

dom fastställas gällande utvisning.  

Domslut  

Tingsrätten dömer A.T för våldtäkt till fängelse två år sex månader och 
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utvisning enligt 8 a kap. 1  §  UtlL med återreseförbud tills 2026. Hovrätten 

fastställer tingsrättens beslut.  

Analys  

Åklagaren yrkar att A.T ska utvisas med återreseförbud på tio år. Tingsrätten 

väljer att utgå efter målsägandens berättelse och beslutar att utvisa A. T med 

förbud att komma tillbaka före 2026, samt dömer till våldtäkt med 

fängelsestraff till två år och sex månader.  

Hovrätten håller med tingsrätten dock är hovrätten försiktigare med 

utvisningsbeslutet då artikel 27.1 och 27.2 i Europakonventionen kommer in i 

bilden och kan vara avgörande. Sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn anses 

vara ett tillräckligt allvarligt hot mot de grundläggande samhällsintressen vilket 

kan innebära utvisning med hjälp av artikel 28.3 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/38/EG.  

Hovrätten tar hänsyn till om man kan anta att utlänningen kommer att utgöra 

samhällsfara. Familjeanknytningen är svag då A. T inte har haft kontakt med 

sin son på flera månader.  

I detta fall belyser domstolarna faktorerna att brottet varit av grov karaktär, den 

dömde utgör ett samhällshot, det finns risk för att upprepning av brottet kan ske 

samt att den dömde saknar tillräckligt stark anknytning till Sverige.  

 

Rättsfall RH 2009:2  

Bakgrund 

Den dömde har haft samlag med målsäganden under berusning, sömn och 

andra omständigheter som gjort att målsäganden har befunnit sig i en utsatt och 

hjälplös situation. Personen saknar anknytning till Sverige, men har fått 

permanent uppehållstillstånd. Åklagaren yrkar att personen ska utvisas från 

landet med återreseförbud.  
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Tingsrättens bedömning  

Tingsrätten dömde personen till fängelse ett år enligt BrB 29 kap. 7 § st. 1 samt 

utvisning med förbud att återvända till riket före 2013. Enligt Migrationsverket 

finns inget hinder mot utvisning till hemlandet och kan utvisas från landet med 

återanvändning förbud under fem års tid.  

Hovrättens bedömning  

Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten kring påföljden och 

utvisningen. I samband med en utvisning på grund av brott ska även förbud 

med återvändning till Sverige framgå under en viss tid enligt 8 kap. 13 § UtlL. 

Vidare menar hovrätten att när det kommer till återreseförbud framgår det i 

förarbeten att man ska ta hänsyn till återfallsrisken och ifall personen utgör 

samhällsfara, som ska vägas in i beslutsfattandet om längden för 

återreseförbudet. Personen ifråga är ensamstående och har inga anhöriga i 

Sverige. Hovrätten finner inte skäl till att ta hänsyn till personens unga ålder 

utan anser att återreseförbudet ska bestämmas till tio år med anledning av 

brottets grova karaktär, till skillnad från tingsrättens bedömning på fem år.  

Domslut  

Tingsrätten dömde personen till våldtäkt och utvisning med förbud att 

återvända till riket under fem års tid. Den dömde fick fängelse ett år enligt BrB 

29 kap. 7 § st.  Hovrätten fastställde tingsrättens dom dock förlängde 

återreseförbudet till tio år.  

Analys   

Våldtäkten ska ha ägt rum när målsäganden var i en hjälplös situation. 

Tingsrätten valde att utgå efter målsägandens berättelse och dömde personen 

till våldtäkt till fängelse ett år enligt BrB 29 kap. 7 § st. 1 samt utvisning med 

förbud att återvända till riket före 2013. Med tanke på att brottet var av 

allvarligare karaktär blev utlänningen utvisad trots hans unga ålder.  

I detta fall belyser domstolarna faktorerna att brottet varit av grov karaktär 

samt att den dömde saknar anknytning till Sverige.   



19 
 

Rättsfall B 363-17 

Bakgrund  

Den åtalade har tillsammans med en underårig utfört sexuella handlingar och 

tvingat NN3 till samlag. Brottet är grovt våldtäkt då det är två personer som har 

tvingat målsäganden till samlag.  Andra åtalspunkten är olaga hot enligt 4 kap. 

5 § 1 st brottsbalken då Q.O har sagt att han ska döda målsägande om någon 

annan rör henne. Åklagaren yrkar att Q.O ska utvisas med återreseförbud på tio 

år enligt 8 kap. 1 § och 8 § utlänningslagen (2005:716).  Den åtalade förnekar 

brott och yrkar att utvisning och skadeståndsyrkandet ska upphävas.  

Tingsrättens bedömning 

Enligt tingsrätten anses målsägandens berättelse tillsammans med all bevis 

lägga grunden för bedömningen. Även om hänsyn ska tas till barnets bästa 

enligt 1 kap. 10 UtlL § kan det inte väga mer än att Q.O. nästan helt saknar 

anknytning till Sverige och gärningen anses vara av grov karaktär. Tingsrätten 

finner att den åtalade ska utvisas med återreseförbud att återvända på 10 år. 

Migrationsverket menar att läget i hemlandet är mycket allvarligt, men inga 

hinder till att utvisa. Tingsrätten väljer i sin bedömning att inte ta hänsyn till 

den åtalades ålder eller personliga förhållanden gällande utvisning.  

 

Domslut 

Den åtalade döms till grov våldtäkt och olaga hot enligt 6 kap 1 § 1 st och 4 st 

brottsbalken, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken och ska utge skadestånd. Tingsrätten 

finner att den åtalade ska utvisas och förbjudas att återvända hit under 10 år. 

Analys    

Bevisfråga och övrigt material har spelat stor roll då man har haft förhör med 

kuratorn som har styrkt målsägandens berättelse och påverkan efter händelsen. 

I proportionalitetsbedömningen ställs utlänningen svaga anknytning till Sverige 

och att han är underåriga mot varandra. Tingsrättens bedömning är även 
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baserad på övriga omständigheter som leder till att brottet anses vara grov 

våldtäkt.  

I detta fall belyser domstolen att den dömde har begått grovt brott och har svag 

anknytning till Sverige.  

 

7 Slutsatser 

Domstolarna ser på ett antal faktorer i sitt avgörande kring utvisning vid 

våldtäkt såsom personens anknytning till Sverige, tidigare dömd för brott, 

brottets karaktär, om den dömde utgör samhällsfara samt ifall det råder väpnad 

konflikt i hemlandet. Då Sverige har anslutit sig till FN:s barnkonvention ska 

domstolen ta hänsyn till barnets bästa, enligt 1 kap 10§ UtlL. Domstolen måste 

beakta denna lydelse som i sin tur bidrar till att intresseavvägningar måste 

ställas mot varandra i fall där barn är inkluderade. Respekten för individens liv 

är även en faktor som ställs i proportion vägningen mellan brott och straff. 

Exempelvis som tidigare nämnt fastslås av artikel 3 konvention mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning att 

ingen individ ska utvisas om det kan antas att det finns risk för att individen 

ska utsättas för fara eller tortyr. Det stadgas även i artikel 5 i 

Europakonventionen skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna, EKMR att var och en har rätt till frihet samt 

personlig säkerhet.  

 En avvägning måste göras av på ena sidan brottets svårighetsgrad, brottets 

kränkande aspekt och återfallsrisken mot andra sidan individens anknytning till 

svenska samhället och personliga förhållanden.  

Det finns en tendens att domstolarna i sitt bedömande kring utvisning lägger 

stor vikt och beaktande till faktorn anknytning till Sverige. Om man utgår från 

våra rättspraxis utgör alla fall en svag anknytning till svenska samhället. Även 

om barnets bästa är en viktig faktor har den dömde i rättsfall RH 2016:79 ett 

barn på två år men får ändå utvisningsbeslut. Domstolarna menar i detta fall 
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utifrån proportionalitetsprincipen att fadern enbart haft ständig relation med 

barnet under ett års tid. Sedan separationen har fadern träffat barnet tre gånger 

per vecka och sedan ingenting på fem månader. Detta för domstolarna 

övervägs till en inte tillräcklig stark relation till barnet. I rättsfall RH 2009:2 

som tidigare nämnt saknas en stark anknytning och domstolarna finner inga 

övriga faktorer till hinder för utvisandet. 

En annan viktigt faktor som domstolarna tar hänsyn till är väpnad konflikt i 

hemlandet detta stadgas i artikel 3 konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. I rättsfall B 5931-18 

har domstolen valt att belysa faktorn konflikten i hemlandet samt den svaga 

anknytningen till Sverige och att utlänningen har tidigare gjort sig skyldig till 

brott. Konflikten i hemlandet utgör dock inte så pass allvarlig faktor att hindra 

den dömde att utvisas då anknytningen till Sverige även inte är stark. Även i 

rättsfall B 363-17 saknar personen anknytning till det svenska samhället och 

det enda hindret som möjligt skulle finnas är att det finns väpnad konflikt i 

hemlandet, vilket enligt migrationsverket inte är tillräckligt allvarligt för att 

utgöra ett hinder.  

Överväganden om faktorerna stark anknytning, brottets karaktär samt väpnad 

konflikt i hemlandet står att väga mot. Domstolarna lägger stor vikt på dessa tre 

ovan nämnda faktorer och är nästintill avgörande i 

proportionalitetsbedömningen och beslut kring utvisning. Detta med anledning 

av att utvisningen kommer strida mot gällande lagar samt innebära att 

individen blir fråntagen sin tillvaro med närstående, svenska samhället i övrigt 

samt respekten för sitt mänskliga liv.  

I förarbetena till utlänningslagen framgår att det bör finnas en rimlig proportion 

mellan brott och de rättsverkningar som brottet medför (Prop. 1993/94:159 s. 

16). Som följer av 8a kap. 2§ UtlL ska en domstol i sin bedömning om 

utvisning beakta individens anknytning till det svenska samhället, framförallt 

med hänsyn till individens levnadsomständigheter, barn, familjeförhållanden 

samt vistelsetiden i Sverige. Det blir ett intresse från den enskilde att stanna 
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kvar, och samhället att utvisa individen. Domstolarna resonerar i sina beslut i 

frågan om utvisning att ju större anknytning till det svenska samhället den 

dömde har, ju allvarligare brott måste ha ägt rum samt att en allvarlig väpnad 

konflikt skall råda i hemlandet för att den dömde ska utvisas. För övrigt finns 

det ett antal faktorer som domstolarna kollar på, exempelvis ifall den dömde är 

ostraffad sedan tidigare och hälsotillståndet, dock visar domstolen ingen 

tendens på att dessa faktorer blir avgörande gällande utvisningsbeslutet.   

Ur en proportionalitets perspektiv anser domstolarna i första rättsfallet att 

faktorn anknytning till Sverige var svag även om den dömde kunde svenska 

språket var det inte tillräckligt. Den dömde kommer från ett land där det finns 

väpnad konflikt dock fanns det inget hinder för ett utvisningsbeslut. 

Utvisningsbeslutet för domstolen var därför proportionerlig mot gärningen. 

Andra fallet ansågs vara av grov karaktär, den dömde utgjorde ett samhällshot, 

det fanns risk för att upprepning av brott samt att den dömde saknade 

tillräckligt stark anknytning till Sverige. Den dömde hade sin flickvän och son i 

Sverige men domstolen ansåg inte att det var en stark anknytning med tanke på 

att den dömde inte hade regelbunden kontakt med sin son. Utvisningsbeslutet 

stod därför i proportion till den begångna gärningen. Tredje fallet enligt 

domstolen ur ett proportionerligt perspektiv var baserad på ena sidan att brottet 

var grovt och andra sidan att den dömde var ung. Hovrätten tog inte hänsyn till 

personens unga ålder och bestämde återreseförbud till tio år till skillnad från 

tingsrättens bedömning på fem år. Fjärde fallet uppmärksammar domstolen att 

den dömde har begått grovt brott och har svag anknytning till Sverige på så sätt 

är utvisningsbeslutet proportionerligt. Eftersom anknytningen till Sverige är 

svag finner domstolen att utvisningsbeslutet är rättvis.  

När det kommer till de olika instanserna görs det olika bedömningar 

exempelvis gällande återreseförbudet, antingen anser de högre instanserna att 

tingsrätten utdömt ett för lågt straff eller ett för högt. Eftersom svensk lag 

stadgar att var och en har rätt till en rättvis rättegång och överklaga beslut som 

går den enskilde emot, kommer de olika instansernas domslut inte alltid vara 
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den andra likt, 42§ förvaltningslagen (2017:900) FL och 2 kap 11 2 st. RF. 

Proportionalitetsprincipen går ut på att åtgärderna ska vara rimliga till 

ändamålet vilket innebär i vårt fall att straffet ska stå i proportion till brottet. 

Har man ingen stark anknytning till Sverige, brottet är av grov karaktär och det 

inte råder någon väpnad konflikt i hemlandet står utvisning i proportion till det 

begångna brottet. Det finns då varken barnkonvention, lagens stadga om 

barnets bästa eller konvention mot tortyr eller annan omänsklig/förnedrande 

behandling att beakta. Detta med anledning av att vid en svag anknytning till 

Sverige bedöms anknytningen till sitt barn även vara svagt samt om det inte 

råder någon väpnad konflikt i hemlandet finns det ingen risk att den dömde ska 

riskera tortyr vid utvisning till hemlandet.  

Som svar på vår huvudfråga som lyder “Vilka faktorer väger domstolen in för 

att bedöma om en person ska utvisas efter att ha begått en våldtäkt?” följer: 

Domstolarna ser över olika faktorer som finns i varje enskilt fall innan beslut 

om utvisning görs. Det finns däremot tre betydande faktorer utifrån vår studie 

och den matris vi granskat som kan ge en tendens att hindra utvisningen och är 

därmed avgörande faktorer som domstolarna väger in i bedömningen. De 

avgörande faktorerna är: hur stark anknytningen till Sverige är, situationen i 

hemlandet om det råder en väpnad konflikt eller inte samt brottets karaktär.  
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