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Summary 

 Chapter 20 § 8 of the Swedish Aliens Act (2005:716) states that human smuggling is 

a crime. The purpose of the provision is to prevent assistance for unauthorized entry, 

which otherwise would make it difficult to maintain a regulated immigration in 

Sweden. The number of people choosing to leave their homes because of conflicts, 

poverty and underdevelopment is increasing. This has resulted in drastically escalated 

human smuggling, mostly organized by criminals, but there has also been an increase 

of cases where individuals provide humanitarian assistance to refugees.   

The European Council Directive 2002/90/EC leaves an opening for the member states 

of the EU to exclude cases where the aim of the behaviour is to provide humanitarian 

assistance to the person concerned, the so-called humanitarian clause. Theoretically 

this opens up for an opportunity to make an exception in the regulation of human 

smuggling. The Swedish legislators have chosen not to legislate the humanitarian 

exception into Swedish law. However the court can develop it when they apply the 

law to actual cases. When analysing how the court has reasoned on the humanitarian 

exception, two main obstacles can be deduced, the Dublin Regulation and the 

Schengen cooperation. How these two influence the humanitarian exception will be 

shown further along in the essay, however the conclusion is that the scope for the 

exception is highly limited.  

Due to this conclusion it is also of importance to determine in which extent the 

humanity of an act can be taken into account by the courts. The possibility to classify 

the offence as minor is one way to take the humanity of the act into consideration, but 

the courts have restricted the possibility by making it applicable only to people who 

have helped their relatives come to Sweden. This causes issues though and brings us 

to ask the question of whether the Swedish regulation criminalizes compassion and 

acts with a humanitarian aim. Since there currently are large numbers of people 

escaping conflicts, one can wonder if it would not be reasonable for there to exist a 

possibility to help occasional cases of people who come to Sweden with the pure 

intention of seeking asylum, without committing a crime.
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Sammanfattning 
I 20 kap. 8 § Utlänningslagen (2005:716) stadgas brottet människosmuggling. Syftet 

med bestämmelsen är att förhindra hjälp till olaglig inresa, vilket kan resultera i att 

den reglerade invandringen blir svår att upprätthålla. Idag råder det stor orolighet i 

världen och allt fler människor väljer att fly från sina hem. Det har gjort att 

människosmugglingen ökat drastiskt de senaste åren, men även fallen där 

privatpersoner hjälpt enskilda flyktingar till Sverige har ökat.  

I rådets direktiv 2002/90/EG lämnas ett utrymme för EU:s medlemsstater att undanta 

ideella gärningar från bestämmelsens kriminaliserade område, den så kallade 

humanitära klausulen. Det innebär att det i teorin finns en möjlighet till ett humanitärt 

undantag från bestämmelsen om människosmuggling. I Sverige valde lagstiftaren att 

inte lagstadga ett humanitärt undantag, däremot lämnades ett utrymme för 

rättstillämparen att utveckla ett sådant. När man analyserar hur domstolen resonerat 

kring ett humanitärt undantag kan främst två hinder utläsas, Dublinförordningen och 

Schengensamarbetet. Hur dessa påverkar ett humanitärt undantag kommer framgå 

längre fram i arbetet, men man kan i alla fall dra slutsatsen att utrymmet för ett 

humanitärt undantag är mycket begränsat.  

Därmed blir det även intressant att utröna vilken möjlighet rättstillämparen ändå har 

att beakta den bakomliggande humaniteten i gärningen. Det som då faller naturligt är 

att rubricera gärningen som ringa människosmuggling, men inte heller denna 

bedömning är helt problemfri. Det gör att man kan ställa sig frågan om dagens 

reglering om människosmuggling kriminaliserar medmänsklighet och humanitära 

handlingar. Då det i nuläget är enorma mängder människor på flykt kan man 

verkligen ifrågasätta om det inte borde finnas en reell möjlighet till att hjälpa enstaka 

människor till Sverige, vars syfte är att söka asyl, utan att begå ett brott.  
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Fredrik Önnevall hade ett syfte med sin serie ”Fosterland”. Det var att skildra den 

ökade nationalistiska framväxten i Europa. Det hela tog en vändning när en 15-årig 

pojke från Syrien bad Fredrik Önnevall ta med honom till Sverige. Alternativet var att 

han skulle hoppa från en bro, landa på ett lastbilsflak och förhoppningsvis ta sig till 

Sverige, ett livsfarligt alternativ.1 Oron i världen och främst konflikten i Syrien har 

resulterat i enorma flyktingströmmar. Flyktingkrisen har lett till stängsel inom 

Europa, utökade gränskontroller och ett hårdare klimat i flyktingpolitiken. Bristen på 

lagliga vägar in i Europa har medfört ökad människosmuggling som ofta innebär en 

livsfara för de som flyr. Under oktober månad 2015 hade 218 000 människor flytt 

över Medelhavet och tusentals kom aldrig fram, vilket uppmärksammades när Alan 

Kurdis livlösa kropp spolades upp på en strand. För många flyktingar är detta den 

enda möjligheten att ta sig in i Europa och även om det innebär en livsfara, så är 

tanken på tryggheten i Europa större än rädslan att drunkna i ett mörkt Medelhav.2 

Fredrik Önnevall dömdes senare för människosmuggling och frågan som uppkommer 

i detta sammanhang är i vilken utsträckning det är möjligt att ideellt hjälpa flyktingar 

till Sverige. I 20 kap. 8 § UtlL föreskrivs att den som uppsåtligen hjälper en utlänning 

att resa in i någon av EU:s medlemsstater döms för människosmuggling. Hur 

tillämpas denna bestämmelse på fall där hjälpen till inresan skett av humanitära skäl 

och hur ser egentligen utrymmet för ett humanitärt undantag till bestämmelsen ut i 

svensk rätt? 

1	Grönlund	och	Backlund,	Dagens	Nyheter,	”Efter	Fosterland:	SVT-journalisten	Fredrik	Önnevall	
åtalas”,	Dagens	Nyheter,	<http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/efter-serien-fosterland-svt-
journalisten-fredrik-onnevall-atalas>,	Efendic,	Svenska	Dagbladet,	”Rapport:	40	000	misstänks	för	
människosmuggling”,<https://www.svd.se/rapport-40-000-manniskosmugglare-i-vaxande-
miljardindustri>.	
2	Sverigesradio,	”Tidslinje	över	flyktingkrisen”	
<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6299595>.	
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1.2 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med detta arbete är att besvara vilket utrymme bestämmelsen 

om människosmuggling lämnar för ett humanitärt undantag och ett beaktande av 

gärningens humanitära karaktär, för att därefter ta ställning till om bestämmelsen 

kriminaliserar individers medmänsklighet. Uppsatsen kommer utifrån ett kritiskt 

perspektiv redogöra för nuvarande rättsläge och utöver det används ett 

kriminalpolitiskt perspektiv för att kunna ta ställning till kriminaliseringens 

legitimitet.  

För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar använts som utgångspunkt; 

• Vilket utrymme ges för ett humanitärt undantag till bestämmelsen om

människosmuggling i svensk rätt?

• Vilka hinder finns för ett sådant humanitärt undantag?

• Hur har domstolen tagit hänsyn till ett humanitärt undantag och humanitet när

det kommer till tillämpningen av regleringen människosmuggling i praxis?

• Kriminaliseras individers medmänsklighet i och med bestämmelsen och i

vilken utsträckning är kriminaliseringen i så fall rättfärdigad?

1.4 Metod och material 
Arbetet utgår ifrån en rättsdogmatisk juridisk metod, då de huvudsakliga källorna 

utgörs av allmänt erkända rättskällor som förarbeten, praxis och doktrin. Dessa har 

använts för att redogöra för gällande rätt och ur ett kritiskt perspektiv analysera 

rättsläget.3 

För att kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen krävs en redogörelse för 

varför och när en kriminalisering sker och sedan jämföra det med gällande rätt. I 

denna del används främst den juridiska doktrin av väletablerade personer på området. 

Det råder stor brist på forskning kring ett eventuellt humanitärt undantag till 

bestämmelsen om människosmuggling, vilket gör att jag främst använt mig av 

offentligt tryck och rättspraxis för att redogöra för dagens rättsläge. I vissa delar har 

jag kunnat använda doktrin om flyktingrätt, men endast i begränsad omfattning. 

3 Kleineman, s. 21 och 35. 
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Dessutom är det nödvändigt att ta upp betydelsen av Dublinförordningen och andra 

internationella åtagande, för att ge en heltäckande bild av förutsättningarna för ett 

undantag och problematiken kring det.  

Då NJA 2009 s. 424 är vägledande ur flera perspektiv har särskild vikt lagts vid det 

rättsfallet. Därefter begränsas rättsfallen till Hovrättsdomar som utrett utrymmet för 

ett humanitärt undantag och inte bara avfärdat det med hänvisning till prejudikatet. 

Tingsrättsdomen från Fredrik Önnevalls mål har jag valt att inkludera eftersom 

rättsfallet fick stor uppmärksamhet i medierna.  

1.4 Avgränsning 
Arbetet har begränsats till att omfatta människosmuggling av humanitära skäl vid en 

inre gräns. Det innebär att arbetet inte kommer behandla humanitär hjälp till en yttre 

gräns, även om det kommer nämnas som jämförelse. Dessutom kommer inte 

uppsåtsbedömningen gällande brottet beaktas och inte heller förhållandet mellan 8 § 

och 9 § 20 kap. UtlL.  

1.5 Disposition 
Arbetet inleds med ett kapitel om kriminalisering för att ge en bakgrund till när och 

varför kriminalisering sker, samt förhållandet mellan rätt och moral. Därefter följer en 

beskrivning av dagens bestämmelse om människosmuggling, samt bakgrunden till ett 

humanitärt undantag och dess omfattning i teorin. Sedan kommer en praktisk del som 

behandlar rättstillämparnas tolkning av regleringen och ett humanitärt undantag.  Det 

kommer framgå att det råder viss problematik kring ett humanitärt undantag och mot 

bakgrund av det kommer ett kapitel beröra möjligheten att beakta humanitet vid 

rubriceringen av brottet. Arbetet avslutas med en analys och slutsats där 

frågeställningarna besvaras. 
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2 Allmänt om kriminalisering 

2.1 Syftet med kriminalisering 
Det finns ett stort antal straffrättsteorier som behandlar vilka handlingar som ska vara 

kriminaliserade, vilka begränsningar som finns och vilka de bakomliggande syftena 

med kriminalisering är. Det råder enighet om att kriminalisering av handlingar ska ske 

i restriktiv omfattning, samt utgöra den sista utvägen, ultima ratio.4 Kriminalpolitiken 

är ett viktigt verktyg för att etablera ett moralbildande handlingsmönster hos 

befolkningen och på så sätt avskräcka människor från ett icke-önskvärt beteende. Det 

innebär samtidigt att kriminaliseringen inskränker medborgarnas handlingsfrihet och 

därav ska det endast göras i nödvändig utsträckning.5 I praktiken sker kriminalisering 

ofta som en förstahandsåtgärd, eftersom det är det effektivaste sättet att utöva formell 

social kontroll.6  

Jareborg anser att kriminaliseringar rättfärdigas av det bakomliggande skyddsintresset 

och förhoppningen om att förhindra skada. Skyddsintresset är avgörande för att 

bestämma gärningstypens straffvärde, som innebär att det finns goda skäl att belägga 

gärningen med straffhot. Ett starkt skyddsintresse innebär godare skäl för 

kriminalisering. Straffvärdet påverkas även av hur ”nära” gärningstypen står 

skyddsintresset. I detta sammanhang talas om direkt kränkning, fara, risk och de 

omständigheter som kan bidra till en kränkning. 7  Lernestedt väljer istället att 

diskutera kriminalisering utifrån individhänsyn respektive samhällelig hänsyn.  

Förhållandet mellan dessa två utgör potentiellt en intressekonflikt. Fri- och rättigheter 

ges en stark position och ses som en yttre gräns för statens legitima maktutövande, 

exempelvis stadgas i 1 kap. 2 § Regeringsformen (1974:152) att den offentliga 

makten ska utövas med respekt för allas människors lika värde och frihet. Dessutom 

återknyter Lernestedt till ultima ratio när han uttrycker att individens frihet värderas 

högre än samhällets vilja att försvara moraluppfattningar med straffhot. Däremot när 

statens intresse värderas högre talar han inte längre om en intressekonflikt. Lernestedt 

4 Lernestedt, s. 15 f. 
5 Jareborg, s. 46 f.  
6 Asp, Jareborg,och Ulväng, s. 44. 
7 A.a, s. 42. 
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menar då att det gemensamma goda väger tyngre än individens uppfattning om gott 

och personers självbestämmanderätt. Staten har nämligen en plikt att skydda 

gemensamma värderingar, även om det för den enskilde individen innebär en 

inskränkning.  Ur detta perspektiv kan flera kriminaliseringar med staten som 

skyddsintresse rättfärdigas.8 

Även lagstiftaren har diskuterat när en kriminalisering är legitim. I exempelvis 

propositionen Ett effektivare brottsmålsförfarande uttrycktes ett antal principer om 

när en kriminalisering bör ske. Där nämndes bland annat att beteendet ska föranleda 

påtaglig skada eller fara, att straffhotet effektivt ska motverka det oönskade beteendet 

och att en kriminalisering ska krävas med beaktande av gärningens allvar. Dessutom 

påtalas att rättstillämparen inte bör belastas med gärningar som endast har ringa eller 

inget straffvärde.9 

2.2 Rätt och moral 
Inom straffrätten är den moraliska karaktären framträdande. Det ställs moraliska krav 

på rättens innehåll och rättstillämparens bedömning, samtidigt som opartiskhet är 

grundläggande för rättssäkerheten. 10 

Jareborg diskuterar utförligt förhållandet mellan moral och rätt. I detta sammanhang 

talar han om handlingsskäl, som är skäl för att göra eller inte göra något visst. 

Handlingsskälen är personrelaterade och kan därför variera. Beroende på exempelvis 

intressen, förmåga och sociala roller, har personer olika föreställningar om ens 

handlingsskäl. Det gör även att en persons uppfattning om moral är ytterst 

individuell.11 Eftersom moralen inte är enhetlig blir det svårt att kritisera rätten ur ett 

moraliskt perspektiv. Däremot krävs att straffrättssystemet korresponderar med 

vanliga människors värderingar för att inte bli ineffektivt. Jareborg anser dock att 

även om kriminalisering i grunden förutsätts bygga på moralisk argumentation, så är 

8 Lernestedt, s. 94 f.  
9 Prop. 1994/95:23 s. 54 f. 
10 Jareborg, s. 94.  
11 A.a, s. 72 och s. 158.  
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det egentligen politiska beslut som grundar sig på olika gruppers intressen. Det gör att 

han anser att straffrättssystemet innehåller drag av social orättvisa.12 

12 Asp, Jareborg och Ulväng, s. 45. 
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3 Människosmuggling 

3.1 Människosmuggling i svensk rätt 
Den allmänna definitionen av människosmuggling är organisering av olaglig transport 

av människor över nationella gränser. Inte sällan är det kriminella organisationer som 

bedriver människosmugglingen och ofta i samband med annan grov brottslighet, så 

som narkotikasmuggling, människohandel och koppleri. Till skillnad från flertalet 

andra brottsformer karaktäriseras människosmugglingen av en form av frivillighet 

från de som blir insmugglade, vilket innebär att det ligger i båda parters intresse att 

brottet fullbordas.13 

Bestämmelsen om människosmuggling stadgas i 20 kap. 8 § UtlL. Där föreskrivs att 

den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i, alternativt passera 

en annan EU-medlemsstat, Island, Norge, Schweiz eller Lichtenstein döms för 

människosmuggling. Skyddsintresset är staten och kriminaliseringen syftar till att 

förhindra att personer kringgår bestämmelserna om laglig inresa. Det skulle leda till 

att den reglerade invandringen blev svår att upprätthålla, vilket skulle resultera i långa 

handläggningstider som i slutändan drabbar de som kommit till Sverige legalt.14 

Huvudregeln i svensk rätt är att en utlänning ska ha giltigt pass och nationell visering 

alternativt Schengenvisering vid inresa. Har utlänningen inte dessa giltiga handlingar 

är inresan olovlig. 15  Regleringen grundar sig på Rådets direktiv 2002/90/EG, 

hädanefter kallat Rådets direktiv. Syftet med harmoniseringen är att bekämpa olaglig 

invandring och förstärka kriminaliseringen av hjälp till olovlig inresa. Syftet uppfylls 

i artikel 1.1 a i Rådets direktiv där det stadgas att varje medlemsstat ska anta lämpliga 

påföljder för den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen resa in, alternativt 

passera genom, en medlemsstats territorium.16  

13 Prop. 2003/04:35 s. 27.  
14 A.a, s. 58.  
15 2 kap. 1 § och 3 § UtlL.  
16 Wikrén, Sandesjö, 20 kap. 8 §, Zeteo. 
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Människosmuggling är ett uppsåtsbrott indelat i tre rubriceringar; grov 

människosmuggling, människosmuggling av normalgraden och ringa 

människosmuggling. Av stor vikt för rubriceringen av gärningen är det så kallade 

vinstsyftet. Ekonomisk ersättning talar för att handlingen skett med ett vinstsyfte, 

vilket i sin tur kan utgöra skäl för att rubricera gärningen som grov. Samtidigt ska det 

observeras att det i svensk rätt inte ställs upp ett krav på vinstsyfte för straffbarhet och 

inte heller i Rådets direktiv.17 Det bottnar i att flera medlemsstater anser att det 

föreligger bevissvårigheter gällande den ekonomiskt ersättningen. Regleringens 

utformning möjliggör därmed sanktioner mot den person som hjälper en utlänning att 

olovligen resa in en medlemsstat, även om det inte kan bevisas att det skett med ett 

vinstsyfte.18 Samtidigt resulterar avsaknaden av ett vinstsyfte i att även personer som 

faktiskt ideellt bistår utlänningar hjälp kan dömas för människosmuggling. Däremot 

kan ett ideellt syfte utgöra en omständighet för att rubricera brottet som ringa 

eftersom motiven anger att ringa fall exempelvis är när någon utan ersättning hjälper 

en enstaka person till Sverige.19 

3.2 Definitionen av inre och yttre gräns 
Sveriges inträde i Schengensamarbetet 20  har förändrat förutsättningarna för 

passerandet av svenska gränser. Schengensamarbetet har nämligen gett upphov till 

begreppen inre och yttre gränser. Inre gräns definieras i 1 kap. 3 § UtlF och är 

landsgränser, flod- och insjögränser till en medlemsstat i Schengensamarbetet, samt 

flygplatser och hamnar med reguljära färjeförbindelser. De yttre gränserna är de 

gränser som inte utgör inre gränser enligt samma bestämmelse.21  

Hur en gräns klassificeras beror därmed på varifrån personen kommer och vart man 

ska; exempelvis är Öresundsbron en inre gräns eftersom det är en förbindelse mellan 

Danmark och Sverige, som båda är medlemmar i Schengensamarbetet. Anländer man 

däremot till Sverige via en förbindelse från ett land utanför Schengensamarbetet 

passerar man en yttre gräns. Förståelsen för innebörden av begreppen är av vikt 

17 A.a, 20 kap. 8 §, Zeteo.  
18 Prop. 2001/02:37 s. 5.  
19 Wikrén, Sandesjö, 20 kap 8 §, Zeteo. 
20 Europaparlamentets och Rådets förordning nr 562/2006. 
21 1 kap. 3 § UtlF genom hänvisning till artikel 2 Europaparlamentets och rådets förordning nr 
562/2006.  
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eftersom distinktionen har förändrat bestämmelsen om människosmuggling. Brottet 

har numera fått olika fullbordanspunkter beroende på om det är en inre eller yttre 

gräns som passeras. För att människosmuggling tidigare skulle anses vara fullbordat 

krävdes att utlänningen passerade passkontrollen gömd eller med förfalskade 

handlingar, alternativt reste in vid sidan av en passkontroll.22 Detta gäller fortfarande 

vid passering av en yttre gräns, men gällande de inre gränserna är situationen en 

annan. Sverige, likt många andra medlemmar i Schengensamarbetet, avskaffade 

gränskontrollerna vid inre gränser.23 Eftersom gränsen nu är obevakad tappar de 

tidigare kraven sin funktion. Istället är det tillräckligt att utlänningen kommit in på 

svenskt territorium för att brottet ska anses vara fullbordat.24  

22 Prop. 1993/94:52 s. 13. 
23 Prop. 2003/04:35 s. 24. 
24 A.a, s. 67.  
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4 Ett humanitärt undantag för 

människosmuggling 

4.1 Bakgrunden till ett humanitärt undantag 
I artikel 1.1 a i Rådets direktiv stadgas att varje medlemsstat ska införa lämpliga 

påföljder för den person som uppsåtligen hjälper en utlänning passera eller resa in i en 

medlemsstat. I samma direktiv lämnas det även ett utrymme för medlemsstaterna att 

frivilligt införa ett humanitärt undantag i nationell rätt. I den så kallade humanitära 

klausulen, som stadgas i artikel 1.2. i Rådets direktiv, föreskrivs att varje medlemsstat 

får besluta att inte införa påföljder för den som ideellt hjälper en utlänning passera 

eller resa in i en medlemsstat.25 

Ett humanitärt undantag kan regleras i både nationell lagstiftning och praxis. I svensk 

rätt finns det inget lagstadgat humanitärt undantag vid människosmuggling, däremot 

lämnas ett utrymme att i praxis utveckla ett sådant undantag. Bakgrunden till ett 

humanitärt undantag är att det i vissa situationer kan framstå som inhumant att 

gärningen ska falla inom det kriminaliserade området; exempelvis när en person utan 

vinstsyfte hjälper en utlänning till Sverige vars avsikt är att söka asyl.26 När Rådets 

Direktiv skulle implementeras i Sverige förhöll sig flera remissinstanser positiva till 

ett lagstiftat humanitärt undantag, men lagstiftaren ansåg att möjligheten skulle 

finnas, dock inte uttryckt i lag.27 

Klassificeringen av inre och yttre gräns får i detta sammanhang betydelse för 

möjligheten att ideellt hjälpa en utlänning till Sverige. Den som hjälper en person till 

Sveriges yttre gräns kan inte dömas för människosmuggling enligt 20 kap. 8 § UtlL. 

Det beror på att den yttre gränsen är bemannad och kontrollerad. Först när man 

passerat eller borde passerat gränskontrollen kan man anses ha rest in i landet och 

därmed lämnas en möjlighet för utlänningen att omedelbart vid ankomsten - före 

25 Art. 1.2 Rådets direktiv 2002/90/EG. 
26 Prop. 2003/04:35 s. 65 f. 
27 A.a, s. 60.  
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inresan - ansöka om asyl.28 Gärningen syftar då inte till att hjälpa någon illegalt in i 

landet och därför faller gärningen utanför regleringens kriminaliserade område. 

Annorlunda blir det inom Schengensamarbetet. Eftersom en inre gräns är 

okontrollerad saknas möjlighet att innan inresa ansöka om asyl, vilket resulterar i att 

syftet med handlingen blir att faktiskt hjälpa utlänningen illegalt in i landet. Att 

personen därefter omedelbart ansöker om asyl är utan betydelse eftersom inresa har 

skett, vilket gör att rekvisiten för människosmuggling har uppfyllts. Det är i dessa 

situationer som det öppnas upp för ett humanitärt undantag till bestämmelsen om 

människosmuggling.29  

4.2 Dublinförordningen 
Dublinförordningen30 trädde i kraft år 1997 och är ett resultat av EU:s vilja att ha ett 

gemensamt asylsystem. Syftet med förordningen är att fastställa vilken av EU:s 

medlemsstater som är ansvarig för prövningen av en asylansökan. Grundprincipen är 

att en flykting har rätt att söka asyl, men att personen endast kan få sin ansökan 

prövad i ett av EU:s medlemsländer.31 Dublinförordningen stadgar en uttömmande 

lista för vilken medlemsstat som ansvarar för prövningen av asylansökan. Har 

personen familj i något medlemsland eller visum beaktas det, men utgångspunkten är 

att det land man reste in i via en yttre gräns ansvarar för prövningen.32 Principen om 

första asylland gäller inte om landet är Grekland. I en dom från Europadomstolen har 

det fastslagits att det strider mot Europakonventionen att överföra flyktingar dit. Det 

på grund av Greklands bristfälliga asylsystem samt att flyktingar där har utsatts för 

frihetsberövanden och förnedrande levnadsförhållanden.33 Därefter har EU-domstolen 

fastslagit att ensamkommande barn är undantagna från Dublinförordningen, ansvarig 

stat blir istället den medlemsstat där barnet befinner sig.34 

Dublinförordningen har varit mycket omdebatterad. UNHCR har kritiserat 

Dublinförordningen för att den riskerar att underminera möjligheterna för flyktingar 

28 Jfr, NJA 2010 s. 237.  
29 Prop. 1993/94:52 s. 18, NJA 2009 s. 424.  
30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013. 
31 Seidlitz, s. 31, Artikel 1 och 3, Europaparlamentets och rådets förordning nr 604/2013. 
32 Artikel 3.2, 7.1 och 11-13, Europaparlamentets och rådets förordning nr 604/2013.  
33 M.S.S  mot Belgien och Grekland, dom 2011-01-21. 
34 De förenade målen C-411/10 och C-493/10, dom 2011-12-21. 
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att få sin asylansökan beviljad, eftersom vissa medlemsstater har restriktivare 

asyllagstiftning.35 Dublinförordningen har ifrågasatts alltmer och under flyktingkrisen 

2015 blev det tydligt att systemet inte hade önskad funktion. Flyktingtrycket på 

länderna i EU:s ytterkant är mycket stort, och Italien och Grekland är de EU-länder 

dit flest flyktingar kommer först. Dessa länder har valt att inte registrera majoriteten 

av flyktingarna som kommer, eftersom de flesta vill norrut. Därefter har flera länder 

valt att frångå Dublinförordningens bestämmelser. Tyskland var först ut och 

upphävde Dublinförordningen för asylsökande från Syrien och beslutade sedan att 

inte ta emot flyktingar som skickats tillbaka från andra medlemsländer.36 Därefter har 

både Ungern och Danmark tagit beslut om att frångå förordningen på liknande sätt.37  

4.3 Flyktingkonventionen 
Flyktingkonventionen38 trädde i kraft den 22 april 1954 och både EU och Sverige 

grundar sin asylrättsliga lagstiftning på detta dokument. Konventionen definierar vem 

som anses vara flykting samt flyktingars rättigheter och konventionsländernas 

skyldigheter.39  Rätten till asyl innebär att alla har rätt att söka internationellt skydd i 

en annan stat. Däremot kan den asylsökande inte kräva att staten ska bevilja 

ansökan.40 Flyktingkonventionen ger inte heller flyktingar rätt att välja asylland, 

vilket innebär att principen om att återsända flyktingar till första asylland enligt 

Dublinförordningen är helt legitim. En annan viktig reglering i konventionen är 

artikel 31 där det stadgas att en konventionsstat inte får bestraffa en flykting för 

olovlig inresa om flyktingen kommer från ett område där hans eller hennes liv eller 

frihet hotas. För att bestämmelsen ska kunna åberopas krävs att flyktingen utan 

dröjsmål anmäler sig till myndigheterna i landet. 41

35 Hammarberg, s. 91 f. 
36 Palme, Sverigesradio,”Tyskland upphäver Dublinförordningen” 
<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6240361>. 
37 Bolling, Dagens Nyheter, ”Folkrättsexpert: Dags att skrota Dublinförordningen” 
<http://www.dn.se/nyheter/varlden/folkrattsexpert-dags-att-skrota-dublinforordningen/ >. 
38 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 
39 Seidlitz, s. 16.  
40 Gunner, Namli, s. 238.  
41 SOU 2002:69 s. 90 f.  



16	

4.4 Andra internationella överenskommelser 
Sverige har även godkänt FN:s tilläggsprotokoll om människosmuggling. Syftet med 

protokollet är att bekämpa och förebygga människosmuggling, samt skapa ett ökat 

samarbete mellan medlemsstaterna. I artikel 3 i protokollet stadgas definitionen av 

människosmuggling och en förutsättning för kriminalisering är att direkt eller indirekt 

uppnå ekonomisk eller materiell vinst. Detsamma föreskrivs i artikel 6 där 

människosmuggling är en av gärningarna som enligt protokollet ska vara 

kriminaliserade. Syftet med utformningen är att de organiserade och kriminella 

nätverken ska omfattas, men att personer som bistår flyktingar hjälp på grund av 

humanitära skäl eller nära familjeanknytning ska falla utanför det kriminaliserade 

området.42 När man diskuterade behovet att lagstiftning till följd av protokollet kom 

lagstiftaren fram till att ett sådant behov inte förelåg, eftersom människosmuggling 

redan var kriminaliserat i svensk rätt. Varför Sverige inte har valt att använda FN:s 

definition av människosmuggling kan förklaras av artikel 1 i protokollet. Där stadgas 

att den bakomliggande konventionen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet 

i tillämpliga delar ska gälla för protokollet. I art 34.3 i konventionen kan utläsas att 

varje medlemsstat får tillämpa striktare åtgärder för att uppfylla konventionens syfte. 

Med bakgrund av detta ansågs det alltså inte föreligga ett behov av att införa ett 

vinstsyfte i den svenska regleringen.43  

42 Prop. 2004/05:138 s. 8, Prop. 2003/04:35 s. 39 f. 
43 Ds. 2004:38 s. 33 f, Prop. 2002/03:146 s. 23.  
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5 Det humanitära undantaget i 

rättspraxis

5.1 Inledning 
Det framgår alltså att det är rättstillämparens uppgift att bedöma om det finns ett 

utrymme för ett humanitärt undantag i svensk rätt. Till följd av detta blir det intressant 

att redogöra för hur domstolarna har bedömt olika situationer och hur de då har 

beaktat ett humanitärt undantag och humaniteten i handlingen.  

5.2 NJA 2009 s. 424 
Bakgrunden i fallet är att gärningspersonen transporterat sin syriska syster, svåger och 

deras son från Tyskland till Sverige, där inresan till svenskt territorium skedde via en 

inre gräns. Det innebar att gärningspersonen uppfyllde rekvisiten för 

människosmuggling. Domstolen konstaterade till en början skillnaden mellan ideell 

hjälp till en yttre respektive inre gräns. Eftersom det i fallet var en inre gräns som 

passerades fanns ingen möjlighet att ansöka om asyl innan inresan, så som fallet är 

vid en yttre gräns.  

Domstolen ställde då frågan om avsaknaden av möjlighet att söka asyl vid ankomsten 

bör föranleda ett humanitärt undantag till bestämmelsen om människosmuggling. Ett 

jakande svar på den frågan skulle resultera i att ideell hjälp via en inre gräns likställs 

med den hjälp som kan ges till en yttre gräns. För att kunna ta ställning redogjorde 

domstolen för Sveriges skyldigheter enligt Flyktingkonventionen och 

Dublinförordningen. Flyktingkonventionens förbud om att inte bestraffa flyktingar för 

olovlig inresa gäller inte den som hjälper flyktingen och Dublinförordningen 

föreskriver att den som kommer in i landet via en inre gräns ska återsändas till 

ansvarig medlemsstat, vilket ofta är den stat man anlände till via en yttre gräns. Med 

bakgrund av det fastslog domstolen att behovet att bistå en utlänning hjälp via en inre 

gräns inte ansågs tillräckligt starkt för att legitimera ett humanitärt undantag i detta 

fall, eftersom asyl hade kunnat sökas i någon av de medlemsstater de passerade på 

vägen till Sverige. Domstolen uttryckte däremot att det inte utesluter att ett humanitärt 
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undantag kan tillämpas i andra fall om omständigheterna är sådana att handlingen bör 

undantas från det straffbara området.44 

Två av justitieråden var skiljaktiga, Torgny Håstad och Leif Thorsson. De 

konstaterade, i likhet med övriga justitieråd, att etableringen av inre gränser och de 

borttagna gränskontrollerna omöjliggör ideell hjälp till den punkt där utlänningen kan 

söka asyl, utan att bryta mot bestämmelsen om människosmuggling. De menade att de 

inre gränserna har gjort att möjligheten att ansöka om asyl har flyttats en bit in i 

Sverige, men att ett humanitärt undantag borde omfatta hjälp till den första punkt där 

avsikten att söka asyl praktiskt kan manifesteras. Det kan till exempel vara 

tullpersonal eller annan myndighetspersonal. När denna tolkning tillämpas på det 

aktuella fallet tycks de skiljaktiga justitieråden lämna ett större utrymme för att 

frikänna gärningspersonen, men eftersom flyktingarna inte omedelbart ansökte om 

asyl kunde ett undantag från bestämmelsen inte göras. Hade de däremot begärt asyl 

hos tullpersonalen när de stoppades utanför Malmö, hade förmodligen möjligheten att 

tillämpa ett humanitärt undantag varit större.45 

5.3 Efterföljande praxis 
Vad som kan utläsas av den praxis som utvecklats efter NJA 2009 s. 424 är att 

underrätterna har följt prejudikatet. I flertalet fall där den tilltalade har försökt 

rättfärdiga sin handling genom att åberopa ett humanitärt undantag, har domstolen 

dömt personen för människosmuggling, förutsatt att inresan skedde via en inre gräns.  

Det finns flera exempel på detta och ett av dem är ett fall där gärningspersonen hjälpte 

sex syriska medborgare, varav tre barn, från Danmark till Sverige. Personerna var för 

honom okända, men han tyckte synd om dem eftersom de hade slitna kläder och 

uppenbart var flyktingar. Han erbjöd dem pengar, men de frågade istället om skjuts 

till Sverige. Hovrätten gjorde bedömningen att gärningspersonen objektivt sett 

uppfyllde rekvisiten för människosmuggling. Därefter undersökte de om 

omständigheterna var sådana att ett humanitärt undantag kunde tillämpas. Domstolen 

refererade till uttalandet i NJA 2009 s. 424 och kom då fram till att de åberopade 

44 NJA 2009 s. 424. 
45 NJA 2009 s. 424. 
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humanitära omständigheterna inte var tillräckliga för att legitimera ett humanitärt 

undantag från bestämmelsen om människosmuggling. 46  En liknande bedömning 

gjordes när gärningspersonen skjutsade en irakisk familj från Danmark till Sverige. 

Gärningspersonen uppgav att han ömmade för familjen och särskilt barnen och med 

anledning av det erbjöd han dem skjuts. Även här menade hovrätten att familjen hade 

kunnat söka asyl i ett annat EU-land och därmed fanns det inte skäl för ett humanitärt 

undantag.47 

I de båda ovanstående fallen påpekade domstolen att gärningspersonerna hade 

skjutsat okända personer, men samma bedömning gjordes när en pappa hjälpte sin 18-

åriga dotter till Sverige från Tyskland. Pappan hade fått uppehållstillstånd i Sverige, 

men hans familj befann sig fortfarande på flykt. Han fick ett samtal om att hans 18-

åriga dotter befann sig i Tyskland och bestämde sig för att åka dit och hämta henne. 

Dottern hade tagit sällskap av en familj, bestående av en man, en höggravid kvinna 

och ett barn, som bad om att få åka med dem till Sverige. De åkte gemensamt genom 

Danmark och sedan via färjan till Helsingborg. Domstolen fastslog först att 

handlingen omfattades av kriminaliseringen av människosmuggling. Därefter tog 

domstolen ställning till om handlingen kunde omfattas av ett humanitärt undantag. 

Domstolen hänvisade till uttalandet i NJA 2009 s. 424 och konstaterade att även om 

man på ett mänskligt sätt kunde förstå pappans handlande, så förelåg inte sådana 

omständigheter att gärningen kunde undantas från kriminaliseringen. Domstolen 

menade att syftet med handlandet snarare var att kringgå reglerna om första asylland 

och därför dömdes han för människosmuggling.48  

5.3.1 Fallet Fredrik Önnevall 
Bakgrunden till fallet är att reportern Fredrik Önnevall och hans TV-team besökte 

Grekland som en del av inspelningen till programserien ”Fosterland”. Där mötte de en 

15-årig pojke som ensam flytt från Syrien. TV-teamet valde att hjälpa honom genom

Europa till Sverige, efter att han vädjat om deras hjälp.49

46 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 2749- 16, 2017-03-27. 
47 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 1405-16, 2016-08-22. 
48 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 2313-16, 2017-01-30. 
49	Malmö	Tingsrätt,	mål	2249-16,	2017-02-09.	
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Pojken befann sig i en mycket utsatt situation och tingsrätten underströk att det var av 

rent ideella skäl som hjälpen till den 15-åriga pojken gavs. Mot bakgrund av det ansåg 

tingsrätten att det ur ett mänskligt perspektiv var fullt förståeligt att TV-teamet valde 

att hjälpa pojken. Tingsrätten gick därefter igenom grunderna för ett humanitärt 

undantag samt uttalandet i NJA 2009 s. 424. Domstolen konstaterade att syftet med 

avgöranden som inskränker Dublinförordningen är att säkerställa efterlevnaden av 

asylsökandens mänskliga rättigheter samt ge dem ett skydd, som exempelvis 

Europadomstolens dom om att inte skicka tillbaka flyktingar till Grekland.50  Ett 

humanitärt undantag bör därför anses ha större legitimitet om den asylsökandes 

skyddsbehov är omedelbart och överhängande. Med den slutsatsen utredde domstolen 

utrymmet för att tillämpa undantaget i det aktuella fallet.  

Tingsrätten diskuterade den omständighet att första asylland var Grekland, men även 

om det görs undantag för Grekland, så passerade TV-teamet och pojken flertalet inre 

gränser och därför ansåg inte tingsrätten att skyddsbehovet var tillräckligt starkt för 

att biståndet skulle omfattas av ett humanitärt undantag till bestämmelsen. Tingsrätten 

underströk även att om undantaget hade kunnat tillämpas, krävs att utlänningen 

omedelbart efter inresan söker asyl, vilket pojken inte gjorde. 

50 Se M.S.S mot Belgien och Grekland, dom 2011-01-21, Förenade målen C-411/10 och C-493/10, 
dom 2011-12-21.  
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6 Rubriceringen ringa 

människosmuggling

6.1 Bakgrund 
Till följd av att ett humanitärt undantag än så länge inte har tillämpats någon gång i 

svensk rättspraxis, blir det av intresse att granska om humaniteten ändå beaktats i 

rättstillämpningen. När man studerar fallen om människosmuggling där humanitet 

åberopats för att rättfärdiga handlingen kan ett mönster utläsas. Först redogör 

domstolen för utrymmet för att tillämpa ett humanitärt undantag. När domstolen 

sedan kommer fram till att undantaget inte är tillämpligt, utreds istället möjligheten att 

rubricera gärningen som ringa.  

Sedan tidigare finns en möjlighet att utdöma böter som påföljd om omständigheterna i 

fallet är mildrande. I samband med EU:s rambeslut om förstärkning av den 

straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och 

vistelse diskuterades det om denna möjlighet skulle tas bort. Flera remissinstanser 

förde en negativ inställning till skärpt straff för ringa människosmuggling. De ansåg 

att ett humanitärt undantag skulle lagstadgas, alternativt att möjligheten till att utdöma 

böter för ringa människosmuggling skulle kvarstå, bland annat föreslog Stockholms 

tingsrätt att ett humanitärt undantag skulle kunna utformas med en mildare påföljd så 

som böter, ett kortare fängelsestraff eller påföljdseftergift. 51  Resultatet blev att 

påföljden för ringa människosmuggling blev böter eller fängelse i högst 6 månader. 

Detta möjliggörs genom att rambeslutet endast föreskriver en maximipåföljd, men 

inget minimistraff. Däremot ska hänsyn tas till bestämmelsen i rambeslutet om att 

påföljderna ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. De allvarligaste 

gärningarna ska rubriceras som grov människosmuggling och de mindre allvarliga 

brotten rubriceras som människosmuggling av normalgraden. I de ringa fallen ska det 

särskilt beaktas om det står klart att gärningen varit en engångsföreteelse, som avsett 

enstaka person samt skett utan vinstsyfte.52 

51 Prop. 2003/04:35 s. 60, Prop. 2001/02:37 s. 6. 
52 Prop. 2003/04:35 s. 62 f.  
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6.2 Bedömningen av rubriceringen i praxis 
Det har utvecklats en fast hovrättspraxis gällande rubriceringen av ringa 

människosmuggling. Det grundar sig delvis på propositionen till bestämmelsen, men 

även på NJA 2009 s. 424 där Högsta Domstolen i domen uttalade följande: ”Med 

hänsyn till att gärningspersonen utan ersättning hjälpt sina nära släktingar, som 

avsåg att söka asyl i Sverige, in i landet kan brottet anses ringa och bör föranleda ett 

bötesstraff” 

Det uttalandet har fått stort genomslag i praxis vilket kan ses i flertalet fall. I 

exempelvis ovan nämnda fall, där gärningspersonen hjälpte en irakisk familj från 

Danmark till Sverige, kom hovrätten fram till att gärningspersonen handlat med 

medmänsklighet, då han kände stor sympati för familjen och främst barnen. Hjälpen 

hade skett helt ideellt, men domstolen ansåg att de inte kunde döma honom för ringa 

människosmuggling, eftersom familjen var helt okänd för honom. Bedömningen 

grundar sig på uttalandet i NJA 2009 s. 424.53  

I det uppmärksammade fallet där en pappa hämtade sin dotter i Tyskland gjordes en 

liknande bedömning. Där kom domstolen fram till att om han endast hade skjutsat 

dottern hade brottet rubricerats som ringa, men nu var även en okänd familj med i 

bilen, vilket gör att domstolen rubricerade gärningen som människosmuggling av 

normalgraden. Visserligen hade familjen tagit sällskap med dottern hela vägen, men 

det beaktades inte.54  

Domstolen uttrycker att det föreligger en fast hovrättspraxis att rubricera gärningen 

som människosmuggling av normalgraden när personerna som smugglas in är okända 

för gärningspersonen, även om det skulle röra sig om enstaka insmugglade personer 

utan vinstsyfte, som är de enda krav som ställs upp i propositionen.55 Rättsläget 

gällande rubriceringen är något oklart, vilket kan ses i ett antal fall där Tingsrätten 

ansett att en gärning skulle rubriceras som ringa, men att Hovrätten sedan ändrat 

53 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 1405-16, 2016-08-22. 
54 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål B 2313-16, 2017-01-30. 
55 Se Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 1890-16, 2016-11-24 och mål B 954-16, 2016-09-16, 
Prop. 2003/04:35 s. 62.  
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rubriceringen till normalgraden. I ett fall fick gärningspersonen ett samtal från en nära 

vän i Iran vars anställdes son och två andra pojkar hade råkat illa ut i Italien. Enligt 

utsago hade de blivit kidnappade av den italienska maffian som nu krävde en 

lösensumma. Gärningspersonen bestämde sig för att resa till Italien, betala 

lösensumman och hjälpa pojkarna till Sverige. Tingsrätten bedömde gärningen som 

ringa på grund av att mannen inte hade haft ett vinstsyfte, att pojkarna befann sig i en 

synnerligen svår situation och att de omedelbart efter ankomst till Sverige ansökte om 

asyl. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och menade att syftet i första hand inte hade 

varit humanitärt eftersom de kunde kontaktat myndigheter i de medlemsstater de 

passerade. De lade även vikt vid att de tre pojkarna alla var okända för 

gärningspersonen. Med bakgrund av det rubricerades gärningen som 

människosmuggling av normalgraden.56  

I ett liknande fall hade två personer ideellt transporterat en person hemmahörande i 

Syrien från Danmark till Sverige. Tingsrätten bedömde att gärningen skulle rubriceras 

som ringa, även om personerna inte var släkt. Bedömningen grundades på en 

sammanvägning av att det hade varit en enstaka person, att det hade skett ideellt och 

att personen sökte asyl omedelbart vid ankomsten. Hovrätten ändrade tingsrättens 

dom och baserade sin bedömning på uttalandet att det krävs släktskap för att kunna 

rubricera gärningen som ringa.57 Högsta domstolen har nu beviljat detta fall och ett 

liknande fall prövningstillstånd. 58  Överklagandet ifrågasätter underinstansernas 

bedömning i rubriceringsfrågan och grundar sin talan på att det i förarbetena saknas 

grund för en sådan bedömning eftersom det däri inte nämns någonting om att den 

tilltalade och utlänningen behöver ha familjeanknytning. Dessutom ansåg 

överklagande part att resonemanget i NJA 2009 s. 424 inte kan tolkas som att 

släktskap skulle utgöra ett kriterium för att rubricera gärningen som ringa.59 

56	Hovrätten	över	Skåne	och	Blekinge	B	3286-12,	2014-01-15. 
57 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1890-16, 2016-11-24. 
58 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 954-16, 2016-09-16.  
59 PT B 4724/16. 
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7 Analys 

7.1 Det svenska utrymmet för ett humanitärt 

undantag   
I svensk rätt finns det teoretiskt sett ett utrymme för ett humanitärt undantag, men det 

är mycket begränsat. Det beror främst på två faktorer som rättstillämparna har tagit 

stor hänsyn till, Schengensamarbetet och Dublinförordningen.  

Schengensamarbetets etablering av inre gränser har gjort att gränskontrollerna vid 

medlemsstaternas gränser har avvecklats. Numera måste man illegalt hjälpa 

flyktingen resa in i landet för att personen ska kunna ansöka om asyl. Därmed är det 

omöjligt att bistå en flykting hjälp till den punkt där avsikten att söka asyl kan 

manifesteras, utan att uppfylla rekvisiten för människosmuggling. I detta 

sammanhang kan man argumentera som de skiljaktiga domarna i NJA 2009 s. 424, 

som menade att möjligheten att söka asyl har flyttats en bit in i landet, men att ett 

humanitärt undantag borde omfatta hjälp till första möjliga tillfälle att söka asyl. 

Hjälpen via en inre gräns skulle därmed likställas med hjälpen till en yttre gräns. 

Denna argumentation skulle vara förenlig med artikel 1.2 i rådets direktiv och lösa 

problematiken med de inre gränserna och avsaknaden av möjlighet att söka asyl vid 

gränsen likt en yttre gräns. Däremot kvarstår problemen som uppkommer till följd av 

Dublinförordningen.  

De övriga justitieråden i NJA 2009 s. 424 tog utgångspunkt i just Dublinförordningen. 

De menade att eftersom personerna i detta fall hade möjlighet och skulle sökt asyl i 

någon av de passerade medlemsstaterna fanns inte tillräckliga skäl för att tillämpa det 

humanitära undantaget. Även om det lämnades utrymme för att tillämpa undantaget 

under andra omständigheter har uttalandet blivit helt vägledande i efterföljande 

praxis. Sedan prejudikatet fastställdes har flera förändringar skett både politiskt och 

gällande flyktingsituationen, då Europa genomgått en enorm flyktingkris. Politiskt har 

kraftig kritik väckts mot Dublinförordningen och faktumet att flera länder valt att 

frångå förordningen har enligt min mening urholkat den. Det gör att man idag kan 

ifrågasätta om förordningen verkligen kan anses vara en legitim grund för att inte 
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tillämpa ett humanitärt undantag. Kanske lutar utvecklingen snarare mot att man i 

framtiden i större utsträckning kommer förhålla sig kring problematiken med de inre 

gränserna och borste från Dublinförordningens bestämmelser. Ur individens 

perspektiv borde det innebära en större möjlighet att hjälpa flyktingar till Sverige av 

humanitära skäl, likt undantaget vid en yttre gräns.  

Dessutom öppnar rubriceringen av ringa människosmuggling upp för ett utrymme för 

ett beaktande av humanitära skäl. Gärningen blir inte undantagen från 

kriminaliseringen, men möjligheten att utdöma böter blir ett sätt att fånga upp fallen 

där ideell hjälp till inresa ges till en utlänning. Dock har det utvecklats en fast 

hovrättspraxis där släktskap anses utgöra ett kriterium för att beakta gärningen som 

humanitär och därmed rubricera den som ringa. Det har resulterat i att flertalet fall 

rubriceras som människosmuggling av normalgraden, även om domstolen konstaterat 

att gärningen begicks av stark medmänsklighet. Denna tolkning av uttalandet saknar 

grund i förarbetena och kan kritiseras för att vara något för snäv. Eftersom Högsta 

Domstolen har beviljat prövningstillstånd kommer rättsläget inom en snar framtid att 

avgöras gällande kravet på släktskap, men frågan om vilka skäl som är tillräckliga för 

att klassificera dem som humanitära lär kvarstå. Den offentliga makten ska respektera 

alla människors lika värde och frihet, men samtidigt går det inte att förneka att alla 

har olika förutsättningar.  Det förstnämnda borde tala för att avsikten att söka asyl är 

humanitära skäl nog, men samtidigt väcks frågan om vissa omständigheter bör 

beaktas särskilt. I praxis har exempelvis särskild vikt lagts vid ensamkommande barn 

och familjeanknytning. 

Skulle Högsta Domstolen ge ett större utrymme för underinstanserna att beakta 

humanitära skäl vid rubriceringen skulle det kunna ses som en kompromiss. Eftersom 

utrymmet för ett humanitärt undantag är mycket begränsat skulle ett större utrymme 

vid rubriceringen göra att man både tar hänsyn till statens skyddsintresse genom att 

behålla gärningen kriminaliserad, men att man även, genom utvidgningen, beaktar att 

gärningen begåtts av medmänsklighet.  
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7.2 Sker en kriminalisering av individers 

medmänsklighet och i vilken utsträckning är den 

rättfärdigad?  
Det framgår att det nuvarande utrymmet för ett humanitärt undantag är starkt 

begränsat, vilket i praktiken innebär att människosmuggling av humanitära skäl är 

kriminaliserat. För att förstå bestämmelsen om människosmuggling är det av 

betydelse att ha i åtanke att skyddsintresset är staten. Ur statens perspektiv är 

kriminaliseringens syfte att upprätthålla den reglerade invandringen och säkerställa att 

personer inte illegalt reser in landet i syfte att kringgå dessa bestämmelser. Staten är 

ett skyddsintresse som talar för ett högt straffvärde. Att den organiserade 

människosmugglingen utgör ett hot mot staten är givet, dessutom ligger 

gärningstypen nära skyddsintresset, som Jareborg uttrycker det. Att illegalt hjälpa en 

människa in i landet är en direkt kränkning av bestämmelserna om laglig inresa, vilket 

även ideell hjälp i enstaka fall är, men på grund av gärningens begränsade påverkan 

kan det diskuteras om det inte faller längre ifrån skyddsintresset. Till skillnad från 

organiserad människosmuggling omfattar gärningarna enstaka tillfällen, enstaka 

personer samt ett humanitärt och ideellt syfte. Innebär dessa handlingar verkligen en 

påtaglig skada eller fara för skyddsintresset och är gärningen så pass allvarlig att 

straffhot krävs? Att några enstaka personer om året illegalt reser in i Sverige kan 

knappast anses utgöra ett hot för den reglerade invandringen. Risken är snarare att en 

utvidgning av utrymmet för ett humanitärt undantag skulle utnyttjas och då utgöra ett 

hot. För att rättstillämpningen ska vara konsekvent kan man argumentera för att alla 

gärningar som objektivt uppfyller kriterierna för människosmuggling ska falla inom 

det kriminaliserade området. Samtidigt utesluts inte en konsekvent och förutsebar 

rättstillämpning genom en ökad tillämpning och utveckling av ett humanitärt 

undantag.  

För flyktingar som illegalt reser in i Sverige finns förbudet i Flyktingkonventionen att 

de inte får straffas för inresan. Någon motsvarande bestämmelse existerar inte för de 

personer som ideellt hjälper en flykting, illegalt men ideellt, till Sverige. Däremot är 

ett vinstsyfte ett rekvisit för människosmuggling enligt FN:s tilläggsprotokoll om 

människosmuggling. Det kan därför tolkas som att FN initierar att 
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människosmuggling utan vinstsyfte ska falla utanför det kriminaliserade området. EU 

valde att inte uppställa ett krav på vinstsyfte, främst på grund av att flera länder ansåg 

att det fanns bevissvårigheter gällande utbytet av ekonomisk ersättning. Det 

exemplifierar att intresset att skydda staten går före intresset att undanta dessa ideella 

gärningar från det straffbara området. Det ökar också förståelsen för utformningen av 

regleringen eftersom ett krav på vinstsyfte eventuellt skulle bli enkelt för de 

organiserade smugglarna att utnyttja. Då det ligger i båda parters intresse att brottet 

fullbordas är det sannolikt att de personer som smugglas in är beredda på att ljuga om 

att ersättning inte utgått, om smugglarna skulle ställa det som ett krav för att smuggla 

dem.  

Det ovanstående kan jämföras med Lernestedts teori om kriminaliseringars 

rättfärdigande. I detta fall värderas statens skyddsintresse högre än individens 

uppfattning om vad som är rätt och därmed inskränks handlingsförmågan. Det 

gemensamma goda, ett reglerat invandringssystem baserat på att man lagligen reser in 

i Sverige, övertrumfar individens egen uppfattning om vad som är gott och rätt. Ur 

statens perspektiv är kriminaliseringens utformning tillsynes rättfärdigad. 

I de flesta fall när man talar om brott förutsätts att en omoralisk gärning begåtts, men i 

dessa fall menar gärningspersonerna att deras gärningar bör rättfärdigas av humanitet 

och moral. Det uppstår därför en stridighet mellan rätt och moral, samtidigt som man 

måste kunna särskilja på dessa. Jareborg anser att moralen är ytterst individuell och 

eftersom den inte är enhetlig blir det svårt att kritisera gällande rätt med moral som 

måttstock. Flera personer skulle säkerligen anse att det föreligger handlingsskäl att 

bistå med hjälp när en flykting ber om skjuts över Öresundsbron för att kunna söka 

asyl i Sverige, samtidigt som skäl för att inte begå handlingen föreligger då den är 

kriminaliserad. Vilket av alternativen man väljer är helt individuellt och därmed kan 

det konstateras att beroende på individens egen föreställning om moral kan 

regleringen anses vara mer eller mindre rättfärdigad.  

I teorin ska kriminaliseringen utgöra sista utvägen, även om det inte alltid tillämpas i 

praktiken. Jag förstår att kriminaliseringen i dessa fall kan uppfattas som snäv och 

som en stor inskränkning av individers handlingsfrihet, främst eftersom det i dessa 

fall ligger moraliska värderingar till grund för handlandet. Resultatet blir att även om 
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kriminaliseringen ska utgöra en sista utväg, blir kriminaliseringen av ideell hjälp i 

humanitärt syfte en biverkning av dagens rättsläge, oavsett om det är önskvärt eller 

inte. 

7.3 Slutsatser 
Enligt min åsikt är ett humanitärt undantag till bestämmelsen om människosmuggling 

vid en inre gräns i stort sett obefintligt. Det innebär att människosmuggling av 

humanitära skäl faller inom kriminaliseringen och därmed kriminaliseras individers 

medmänsklighet i dagens rättsläge. I förarbetena har det öppnats upp för ett beaktande 

av humanitära skäl vid rubriceringen, men denna möjlighet har begränsats till att 

endast gälla smuggling av släktingar. Båda begränsningarna grundar sig på det enda 

prejudikat som finns på området, NJA 2009 s. 424. Prejudikatet förutsätter givetvis att 

Dublinförordningen verkar efter dess syfte, vilket stark kan ifrågasättas i dagens läge. 

Min förhoppning är att undantaget utvidgas i och med att Dublinförordningen som 

gällande rätt kan ifrågasättas. Dock kvarstår problematiken med de obevakade 

gränserna, men där anser jag, likt de skiljaktiga domarna i NJA 2009 s. 424, att 

undantaget borde kunna tillämpas fram första möjliga tillfälle att ansöka om asyl.  

Att det idag i stort sett är omöjligt att hjälpa någon till Sverige, tycker jag inte 

rättfärdigas av lagstiftarens vilja att upprätthålla en reglerad invandring. Även om 

skyddsintresset är staten, borde det åtminstone finnas en reell möjlighet till ett 

humanitärt undantag vid en inre gräns, alternativt utvidga bedömningen av ringa 

människosmuggling till att inkludera större hänsyn till olika humanitära skäl. 

När Fredrik Önnevall fattade beslutet att hjälpa den 15-åriga pojken till Sverige mitt i 

den enorma flyktingkrisen, beskrevs han av många med ord som hjälte, medmänniska 

och solidarisk. Idag drygt två år senare har han dömts för människosmuggling. 

Rättfärdigat eller inte, önskvärt eller inte; den svenska utformningen av bestämmelsen 

kriminaliserar medmänsklighet.  
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