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Summary 
The Swedish Security Service has the possibility to apply for expulsion of a 

foreigner who is considered a threat to the national security in accordance 

with The Special Controls of Aliens Act (1991:572). These cases are called 

high-level security cases. However, the expulsion procedure under this 

special law has been criticized for the lack of legal security. The purpose of 

this paper has been to analyse, from a legal security perspective, the 

individual's interest in a legally secure expulsion process while also 

examining the national interest in protecting Sweden's security through the 

possibility of expelling high-level security threats under a special procedure. 

Since the purpose of the thesis was to analyse and criticise the law this has 

been done on the basis of the legal analytical method. 

 

The procedural safeguards that the individual should be insured are based on 

the fact that it is a matter of administrative law. Here the communication 

principle, the right to party insight and the official principle have been dealt 

with. Furthermore, the thesis has examined what rights the individual should 

be insured under the ECHR. These procedural safeguards have subsequently 

been set against the motives behind a special deportation procedure, a 

hierarchy where the government constitutes the final instance and the 

confidentiality provisions that protect the Security Service's evidence. 

 

The result of the examination shows that the secrecy affects the party insight 

and thus the foreigner's ability to defend oneself against the Security 

Service's claims. However, restrictions on party insight have support in 

national law. Furthermore, it is questionable whether the instance hierarchy 

and the limited party insight is compatible with the official principle. 

Finally, it is not entirely clear whether the deportation procedure is 

compatible with the ECHR’s requirement of real opportunities to have its 

case examined as well as the possibility of presenting reasons that speak 

against a decision on expulsion. 
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Sammanfattning 
Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild 

utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota 

rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. 

Utvisningsförfarandet enligt denna särskilda lag har dock kritiserats för 

brister i rättssäkerheten, bland annat till följd av den begränsade 

partsinsynen och den avvikande instansordningen. Syftet med den här 

uppsatsen har varit att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv analysera å ena 

sidan den enskildes intresse av en rättssäker utvisningsprocess och å andra 

sidan rikets intresse av att skydda Sveriges säkerhet genom möjligheten att 

utvisa kvalificerade säkerhetshot enligt ett särskilt utvisningsförfarande. Då 

syftet med uppsatsen har varit att analysera och kritisera rätten har detta 

skett utifrån den rättsanalytiska metoden. 

 

De rättssäkerhetsgarantier som den enskilde bör tillförsäkras bygger i 

grunden på att det är ett förvaltningsrättsligt ärende. Här har 

kommuniceringsprincipen, rätten till partsinsyn och officialprincipen 

behandlats. Vidare har uppsatsen undersökt vilka rättigheter den enskilde 

bör tillförsäkras enligt EKMR. Dessa rättssäkerhetsgarantier har därefter 

ställts mot motiven bakom ett särskilt utvisningsförfarande, en avvikande 

instansordning där regeringen utgör sista beslutsinstans samt de 

sekretessbestämmelser som skyddar Säkerhetspolisens bevisning.   

 

Resultatet av undersökningen visar att sekretessen påverkar partsinsynen 

och således utlänningens möjlighet att försvara sig mot Säkerhetspolisens 

påståenden. Begränsningar i partsinsynen har dock stöd i svensk rätt. Vidare 

går det att ifrågasätta om instansordningen och den begränsade partsinsynen 

innebär att förfarandet är förenligt med officialprincipen. Slutligen är det 

inte helt klart om utvisningsförfarandet är förenligt med EKMR:s krav på 

reella möjligheter att få sin sak prövad samt möjligheten att framlägga skäl 

som talar mot ett beslut om utvisning. 
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Förkortningar 
Art.  Artikel  

Asylprocedursdirektivet Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 

2005 om miniminormer för medlemsstaternas 

förfaranden för beviljande eller återkallande av 

flyktingstatus 

EKMR/ECHR  Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

EU Europeiska unionen 

FL  Förvaltningslag (2017:900) 

FPL  Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen  

LSU  Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll 

NCT  Nationellt centrum för terrorhotbedömning 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden 

med säkerhetsaspekter 

Terroristbrottslagen Lag (2003:148) om straff för terroristbrott 

TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

UtlL  Utlänningslag (2005:716) 
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1   Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ett säkerhetsärende är ett ärende där Säkerhetspolisen motsätter sig att en 

utlänning befinner sig i Sverige av skäl som rör rikets säkerhet eller allmän 

säkerhet.1 Inom kategorin säkerhetsärenden finns en ytterligare kategori av 

ärenden som kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. Dessa ärenden 

regleras av LSU. Lagen blev särskilt uppmärksammad under år 2019 när 

Migrationsverket beslutade om utvisning av ett flertal personer som 

Säkerhetspolisen ansåg utgjorde ett hot mot rikets säkerhet till följd av deras 

tongivande roll gällande radikalisering. Beslutet fastställdes senare av 

regeringen.2 

 

Den senaste tiden har allt mer kritik riktats mot utvisningar som skett med 

stöd av LSU. Kritiken har huvudsakligen riktats mot att utvisningsprocessen 

inte är tillräckligt rättssäker. Argumenten för att processen brister i 

rättssäkerhet har bland annat tagit sikte på den begränsade partsinsynen samt 

den avvikande instansordningen. 

 

De faktorer som ansetts skapa en bristande rättssäkerhet har framförallt 

försvarats med statens ansvar att skydda Sverige från terrorhandlingar eller 

andra hot mot rikets säkerhet. Lagstiftaren har ansett att det särskilda 

utvisningsförfarandet är nödvändigt för att kunna utvisa kvalificerade 

säkerhetshot och att uppgifter som rör rikets säkerhet kräver en stark 

sekretess. Vidare har lagstiftaren sett ett behov av en process med ett fåtal 

beslutsfattare där regeringen, till följd av sitt yttersta ansvar för rikets 

säkerhet, bör utgöra sista beslutsinstans.  

 
1 Andersson m.fl. s. 102. 
2 <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/samtliga-sex-forvarstagna-islamister-utvisas> (besökt 
2020-04-15).  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att analysera å ena sidan den enskildes intresse av 

en rättssäker utvisningsprocess och å andra sidan rikets intresse av att 

skydda Sveriges säkerhet genom möjligheten att utvisa kvalificerade 

säkerhetshot enligt ett särskilt utvisningsförfarande. För att uppnå syftet 

med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Vilka rättssäkerhetsgarantier bör den enskilde tillförsäkras i 

kvalificerade säkerhetsärenden? 

• På vilket sätt påverkas dessa rättssäkerhetsgarantier av intresset att 

skydda rikets säkerhet?  

 

1.3 Avgränsning 
Den här uppsatsen är avgränsad till att enbart undersöka 

intressemotsättningar som uppkommer vid utvisningsprocessen av 

kvalificerade säkerhetsärenden enligt LSU. Uppsatsen kommer inte 

behandla säkerhetsärenden som regleras enligt UtlL. 

 

LSU reglerar inte enbart förutsättningarna för att utvisa kvalificerade 

säkerhetshot. Lagen reglerar även möjligheten att ta en utlänning i förvar, 

särskilda bestämmelser om tvångsmedel samt frågan om 

verkställighetshinder av ett utvisningsbeslut på grund av Sveriges 

internationella förpliktelser. Även dessa delar har i olika mån kritiserats 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Den här uppsatsen fokuserar dock bara 

på förutsättningarna att kunna utvisa en utlänning enligt LSU och det 

förfarande som leder fram till ett beslut om utvisning. Andra aspekter av 

lagen behandlas inte.  

 

Uppsatsen behandlar ett urval av rättssäkerhetsgarantier som den enskilde 

bör tillförsäkras i kvalificerade säkerhetsärenden. Att vissa 

rättssäkerhetsgarantier inte nämns beror inte på att de saknar relevans för 



 6 

ämnet utan enbart på grund av platsbrist. De rättssäkerhetsgarantier som 

behandlas har dock valts ut av författaren som de mest relevanta.  

 

1.4 Metod, perspektiv och material 
Uppsatsen utgår från en rättsanalytisk metod baserad på Sandgrens 

definition. Han beskriver den rättsanalytiska metodens syn på 

rättsvetenskaplig argumentationen som fri och i avsaknad av ett rätt svar. 

Detta synsätt bygger på den rättsrealistiska teorin om att rättstillämpningen 

kan omfatta flera legitima alternativ på rättsliga frågor. Tillämpningen av 

den rättsanalytiska metoden innebär ofta att gällande rätt inledningsvis 

fastställs, något som även utmärker den rättsdogmatiska metoden. 

Uppsatsen går därefter vidare och analyserar samt kritiserar rätten, något 

som särskilt utmärker den rättsanalytiska metoden.3 

 

Den här uppsatsen syftar till att redogöra för utvisningsförfarandet enligt 

LSU för att därefter behandla de intressemotsättningar som förfarandet 

aktualiserar. Detta innebär att uppsatsen kommer redogöra för och analysera 

båda sidors intressen utan att fastställa vilken sida som ”har rätt”. Med hjälp 

av den rättsanalytiska metoden möjliggörs istället en friare analys av de 

intressemotsättningar som undersöks.  

 

Då den enskildes rättssäkerhet utgjort grunden för den kritik som riktats mot 

utvisningsförfarandet anlägger uppsatsen ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Innebörden av begreppet rättssäkerhet anses inte definierad. Det tycks dock 

råda samstämmighet om att rättssäkerhet innebär en förutsebarhet för 

rättsliga angelägenheter.4 Uppsatsen har av den anledningen valt att utgå 

från ett rättssäkerhetsperspektiv i betydelsen förutsebarhet. 

 

Den rättsanalytiska metoden påverkar även vilket material som kan 

användas i uppsatsen. Genom att använda den rättsanalytiska metoden kan 

 
3 Sandgren s. 50 f. 
4 Zila s. 284 och Frändberg s. 270. 
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andra källor än rättskällor användas.5 Uppsatsen baseras dock till stor del på 

rättskällor. Förarbeten används främst för att få en överskådlig bild av 

lagens bakomliggande syfte och tillämpningsområde medan doktrin och 

lagkommentarer används för att få en djupare förståelse av bestämmelsernas 

innebörd. Doktrin används även för att tolka EKMR. Andra källor som 

används som material är Säkerhetspolisens årsbok och ett flertal 

nyhetsartiklar. 

 

Den starka sekretess som präglar utvisningsförfarandet får även 

konsekvenser för vilket material som kan användas. Exempelvis behandlas 

inga domar eller beslut vid tillämpningen av LSU. Detta är naturligtvis 

problematiskt när man ska undersöka vad som ligger till grund för ett beslut 

om utvisning enligt LSU. Istället används skrivelser som regeringen årligen 

lämnar till riksdagen där regeringen redogör för när lagen har tillämpats.  

 

1.5 Forskningsläge 
Utvisningsförfarandet enligt LSU har i ett flertal fall beskrivits i doktrin, 

däremot har det sällan kritiserats i vetenskaplig text.6 Utvisningsförfarandet 

har dock det senaste året varit föremål för flertal nyhetsartiklar där 

sakkunniga har kritiserat lagen, särskilt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Lagen har även varit föremål för en större granskning av Ekot där 

framförallt sekretessen och bristen i partsinsynen har kritiserats.7 

 

 

 

 

 
5 Sandgren s. 50 f. 
6 Jfr Fridström, Sandell och Utne s. 231 ff. 
7 Jfr <https://sverigesradio.se/artikel/7328194> (besökt 2020-05-13). 
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1.6 Disposition 
Avsnitt 2 beskriver hur utvisningsförfarandet ser ut enligt LSU. Här 

redogörs för det bakomliggande syftet med lagen, hur lagen har tillämpats 

samt de förslag på ändringar som lades fram i SOU 2020:16.  

 

Avsnitt 3 redogör för de rättssäkerhetsgarantier som aktualiseras för den 

enskilde i kvalificerade säkerhetsärenden enligt svensk rätt och EKMR.  

 

Avsnitt 4 behandlar behovet av att kunna utvisa kvalificerade säkerhetshot 

och vilka åtgärder som vidtagits i svensk rätt utifrån intresset att skydda 

rikets säkerhet.  

 

Avsnitt 5 innehåller en analys av behandlade intressemotsättningar. 

 

Avsnitt 6 redogör för författarens egna slutsatser.  
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2 Kvalificerade 
säkerhetsärenden 

2.1 Utvisningsförfarandet enligt LSU 
En utlänning får utvisas enligt LSU om det är särskilt påkallat av hänsyn till 

rikets säkerhet eller om det kan befaras att utlänningen kommer begå eller 

medverka till terroristbrott enligt 2 § terroristbrottslagen eller försök, 

förberedelse eller stämpling till sådant brott.8 

 

En ansökan om utvisning enligt LSU görs på initiativ av Säkerhetspolisen. 

Ansökan prövas och beslutas av Migrationsverket som första instans.9 Ett 

utvisningsbeslut kan därefter överklagas av utlänningen till regeringen.10 

Migrationsverket ska då skyndsamt överlämna handlingarna till 

Migrationsöverdomstolen.11 Migrationsöverdomstolen ska därefter, 

tillsammans med ett eget yttrande, lämna vidare handlingarna till 

regeringen.12  

 

Innan Migrationsöverdomstolen yttrar sig ska de som huvudregel hålla 

muntlig förhandling.13 Vid den muntliga förhandlingen ska utlänningen 

höras. Utlänningen ska även ges tillfälle att ange sin ståndpunkt samt uttala 

sig om de omständigheter som åberopats i ärendet.14 Vidare ska både 

Migrationsverket och Säkerhetspolisen redogöra för omständigheterna i 

ärendet samt ges tillfälle att ställa frågor till utlänningen och andra som hörs 

i ärendet.15 

 

 
8 1 § LSU. 
9 2 § 1 st LSU. 
10 2a § 1 st LSU. 
11 3 § 1 st LSU. 
12 3 § 2 st LSU. 
13 13b § 1 st LSU. 
14 13b § 2 st LSU. 
15 13b § 3 st LSU. 
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2.2 Motiven bakom LSU 
Sedan år 1973 har Sverige en särskild lagstiftning som syftar till att 

förhindra att terroristhandlingar begås i riket genom att utvisa potentiella 

terrorister från Sverige.16 Sedan 1950-talet har det även funnits en möjlighet 

till s.k. politisk utvisning, vilket innebar att en utlänning kunde utvisas om 

det var påkallat av hänsyn till rikets säkerhet eller annars i statens intresse.17 

I samband med införandet av LSU år 1991 slogs möjligheten till utvisning 

av potentiella terrorister samt utvisning med hänsyn till rikets säkerhet 

samman.18  

 

I Terroristlagstiftningskommitténs betänkande, vilket sedermera ledde fram 

till införandet av LSU, redogjordes det för motiven bakom behovet av 

särskilda terroristbestämmelser. Ett skäl till att utvisning skulle ske enligt en 

särskild lag var möjligheten att utvisa en utlänning som annars skulle 

skyddas av UtlL:s bestämmelser. Detta då utvisning enligt UtlL inte längre 

var möjligt när en person erhållit permanent uppehållstillstånd.19 Eftersom 

det fanns ett behov av att kunna utvisa personer som ansågs representera en 

fara för terroristaktioner krävdes det således att utvisningsförfarandet 

reglerades av en särskild lag.20 Den särskilda lagen riktade sig dessutom 

bara mot ett fåtal extremister, varför resterande utlänningar som befann sig i 

Sverige med permanent uppehållstillstånd inte behövde känna oro eller 

osäkerhet beträffande deras rätt att uppehålla sig i landet.21 

 

I betänkandet till LSU behandlas den tidigare gällande möjligheten till 

utvisning när det behövs med hänsyn till rikets säkerhet. Här menade 

utredningen att grunden för utvisning inte alltid var applicerbar på 

potentiella terrorister då dessa inte nödvändigtvis hotar rikets säkerhet.22 I 

 
16 Prop. 1990/91:118 s. 93. 
17 34 § UtlL (1954:193) (lagen har upphört att gälla). 
18 SOU 1989:104 s. 260. 
19 SOU 1989:104 s. 182. 
20 SOU 1989:104 s. 184 f. 
21 SOU 1989:104 s. 182. 
22 SOU 1989:104 s. 184. 
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betänkandet menade dock utredningen att samma skäl som anförts för att 

terroristbestämmelserna skulle regleras i en särskild lag även talade för att 

bestämmelsen i UtlL skulle tillämpas i en särskild lag.23 I 

specialmotiveringen till bestämmelsens nya placering i LSU beskrev 

utredningen att regeln främst skulle ta sikte på hot mot rikets yttre säkerhet, 

exempelvis spioneri. Bestämmelsen kunde enligt utredningen även tillämpas 

på hot mot rikets inre säkerhet utan att det närmare beskrevs vad det 

innebar.24  

 

I och med genomförandet av asylprocedursdirektivet skiftades dock fokus 

till att främst gälla ärenden där den inre säkerheten ansågs hotad. I 

propositionen upptogs flera exempel på vad som kunde utgöra ett hot mot 

den inre säkerheten. Bland annat nämndes personer som ”agerar i nätverk 

eller strukturer som har ideologiska band till kända terroristorganisationer” 

och ”företrädare för icke-demokratiska regimer som har flytt till Sverige”.25 

Migrationsöverdomstolen har i ett uttalande sagt att LSU inledningsvis var 

tänkt att användas vid hot mot rikets yttre säkerhet men att 

Migrationsöverdomstolen idag tolkar lagen som att även utlänningar som 

hotar rikets inre säkerhet kan utvisas.26 

 

2.3 Tillämpningen av LSU 
Varje år lämnar regeringen över en skrivelse till riksdagen som innehåller en 

redogörelse för tillämpningen av LSU. Sedan år 1991 har regeringen 

tillämpat lagen totalt 65 gånger. Här innefattas både nya ärenden, 

omprövning av tidigare meddelade beslut om utvisning samt omprövning av 

andra beslut som har fattats med stöd av lagen men som inte utgör 

utvisningsbeslut, exempelvis beslut om anmälningsplikt.27 

 
23 SOU 1989:104 s. 259. 
24 SOU 1989:104 s. 272 f. 
25 Prop. 2009/10:31 s. 238. 
26 <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7324130> (besökt 
2020-04-27). 
27 Skr. 2019/20:62 s. 5. 
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I den senaste skrivelsen som lämnades över redogjorde regeringen för 

tillämpningen av lagen under perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019.28 Totalt 

tillämpades lagen elva gånger varav sex fall utgjorde beslut om avslag på 

Migrationsverkets överklagade beslut om utvisning.29  

 

Av skrivelsen framgår inte vilka omständigheter som grundat beslutet om 

utvisning och inte heller vilken punkt i 1 § LSU som har tillämpats. Av 

regeringens skrivelse, Säkerhetspolisens årsbok samt flertal nyheterartiklar 

går det dock att göra en översiktlig kartläggning av grunderna för de 

utvisningar som skett det senaste året.  

 

I regeringens skrivelse från år 2019 redogjordes för utvecklingen av den 

internationella terrorismen. Redogörelsen baserades på underlag framtaget 

av Säkerhetspolisen i samråd med NCT. Här framkom att Säkerhetspolisen 

ansåg att det största hotet mot svenska intressen är de aktörer som motiveras 

och inspireras av våldsbejakande islamistiska ideologier.30 Säkerhetspolisen 

framförde att gärningspersonerna för de terrorattentat som skett i 

västvärlden i stor utsträckning är personer som var födda, uppvuxna eller 

bosatta i det land de senare begick våldsdådet i. Detta ansåg 

Säkerhetspolisen indikerade på att ett stort hot mot Sverige utgörs av 

personer som radikaliseras av våldsbejakande islamistiska ideologier.31 

 

Att LSU det senaste året riktat sitt fokus mot personer som ansetts utgöra ett 

hot till följd av radikalisering bekräftas även av Säkerhetspolisens årsbok 

från år 2019. Här förklarade Säkerhetspolisen hur de använt lagen som ett 

medel mot säkerhetshot, vilket det senaste året bestått av personer som haft 

en tongivande roll i extremistmiljöer som bidragit till radikalisering.32 Ett 

flertal gånger har det även rapporteras i media om dessa personer, bland 

annat om den s.k. ”Gävle-imamen” som var en av de sex personer som 

 
28 Skr. 2019/20:62 s. 1. 
29 Skr. 2019/20:62 s. 5. 
30 Skr. 2019/20:62 s. 6. 
31 Skr. 2019/20:62 s. 7. 
32 Säkerhetspolisens årsbok år 2019 s. 55. (besökt 2020-04-27). 



 13 

utvisades med stöd av lagen under år 2019.33 Beträffande dessa utvisningar 

har Säkerhetspolisen uttryckt att personerna som utvisats ”inte själva utgör 

ett akut hot, dock bidrar till långsiktigt hot”.34 

 

I tidigare skrivelser framgår att utvisningarna främst har avsett potentiella 

terrorister.35 Under perioden 1 juli 1994 – 30 juni 1995 utvisades dock en 

person som misstänktes vara en rysk spion. Här framgick det uttryckligen 

att personen utvisades med stöd av 1 § 1p LSU.36  

 

2.4 SOU 2020:16  
I augusti 2018 tillsattes en särskild utredare i syfte att se över LSU.37 Som 

ett resultat lämnades SOU 2020:16 över till regeringen i mars år 2020. I 

betänkandet föreslogs att LSU ska ersättas med en ny lag. Den nya lagen 

ska ge utökade möjligheter att utvisa kvalificerade säkerhetshot genom att 

tillämpningsområdet utökas till alla fall där en utlänning kan antas komma 

att göra sig skyldig till en gärning som är belagd med straff enligt den 

nyligen föreslagna terroristbrottslagen (2021:000). Därtill föreslogs att 

utvisning även ska kunna ske av en utlänning som kan utgöra ett allvarligt 

hot mot Sveriges säkerhet utan att det omfattas av terroristbrottslagen.38 

 

I betänkandet diskuteras uttrycket ”hot mot rikets säkerhet” och dess 

innebörd. Uttrycket saknar en legaldefinition men beskrivs här som skyddet 

för Sveriges oberoende och bestånd.39 Utredningen anser att 

tillämpningsområdet för 1 § 1p LSU inte ska ändras i sak.40 Enligt 

betänkandet kan en utvisning enligt denna punkt ske när en utlännings 

agerande inte omfattar en straffbelagd gärning enligt terroristbrottslagen 

 
33 <https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-av-imamerna-som-tagits-i-forvar-ska-utvisas> 
(besökt 2020-04-26). 
34 <https://sverigesradio.se/artikel/7324728> (besökt 2020-04-26). 
35 Jfr Skr. 2005/06:61 s. 5. 
36 Skr. 1995/96:124. 
37 Dir. 2018:89 s. 1. 
38 SOU 2020:16 s. 20. 
39 SOU 2020:16 s. 225. 
40 SOU 2020:16 s. 227. 
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men där utlänningens agerande ändå kan utgöra ett allvarligt hot mot 

Sveriges säkerhet, exempelvis genom utlänningens kontakt med potentiella 

terrorister.41 Andra exempel på ageranden som faller inom 

tillämpningsområdet är olika former av spioneri, olovlig 

underrättelseverksamhet samt utlänningar som har kopplingar till 

organisationer som utövar våld i politiska syften. Utredningen anser inte att 

listan ska vara uttömmande. Bedömningen om en utlänning genom sitt 

agerande utgör ett kvalificerat säkerhetshot ska istället göras i varje enskilt 

fall.42 

 
41 SOU 2020:16 s. 228. 
42 SOU 2020:16 s. 229 ff. 
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3 Rättssäkerhetsgarantier 

3.1 Rättssäkerhetsgarantier i 
förvaltningsrättsliga ärenden 

När ett kvalificerat säkerhetsärende handläggs av Migrationsverket regleras 

handläggningen i grunden av FL.43 Om beslutet överklagas och således 

hamnar hos Migrationsöverdomstolen blir istället FPL tillämplig.44 

Utvisning av kvalificerade säkerhetsärenden utgör således ett 

förvaltningsrättsligt förfarande och bör därmed hållas isär från det 

straffrättsliga. Detta medför att de rättssäkerhetsgarantier som tillförsäkras 

någon anklagad för ett brott inte erbjuds den enskilde i 

utvisningsförfarandet. Att förfarandet istället är förvaltningsrättsligt innebär 

bland annat att beslutande myndigheter inte behöver visa samma öppenhet 

mot parterna samt att andra intressen än den enskildes får beaktas, 

exempelvis intresset för Sveriges säkerhet.45 

 

Förvaltningsrätten präglas av ett flertal principer, däribland 

kommuniceringsprincipen.46 Bestämmelsen bygger på principen om att 

ingen får dömas ohörd och innebär en skyldighet för beslutande myndighet 

att, innan ett beslut tas i ett ärende, ex officio underrätta den enskilde om allt 

material som tillförts ärendet samt ge den enskilde möjlighet att yttra sig om 

materialet. Begränsningar av underrättelseskyldigheten kan dock göras 

enligt 10 kap. 3 § OSL.47  

 

En annan viktig förvaltningsrättslig princip är officialprincipen.48 

Officialprincipen innebär att myndigheterna har ett ansvar för att ärendet 

blir tillräckligt utrett. Syftet bakom myndigheternas utredningsansvar är att 

 
43 Andersson m.fl. s. 105. 
44 5 § LSU och 16 kap. 1 § 2 st UtlL. 
45 SOU 2020:16 s. 169. 
46 25 § FL. 
47 Ahlström, Kristina, Förvaltningslag (2017:900) 25 §, Lexino 2018-01-23 (JUNO). 
48 23 § FL. 
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tyngdpunkten i förfarandet ska ligga i första instans. Vidare är det 

myndigheten som ansvarar för att underlaget i ärendet leder till ett materiellt 

riktigt beslut.49 I ärenden som rör ett strakt skyddsintresse anses det 

föreligga ett utvidgat utredningsansvar hos myndigheterna. Detta innebär att 

Migrationsverkets handläggning av kvalificerade säkerhetsärenden normalt 

präglas av omfattande muntliga inslag.50 I förslaget avseende utökad 

skyldighet för Migrationsverket att hålla muntlig förhandling lyftes vikten 

av att utlänningen får komma till tals särskilt fram.51 Officialprincipen ligger 

även till grund för Migrationsöverdomstolens lagstadgade 

utredningsansvar.52 Utredningsansvaret innebär att domstolen är skyldig att 

se till att målet blir tillräckligt utrett samt verka för att parterna avhjälper 

eventuella otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar.53 

 

3.2 Rätten till partsinsyn 
Rätten till partsinsyn tillförsäkras den enskilde enligt både FL och FPL.54 

Partsinsynen innebär en rätt att på eget initiativ få ta del av det material som 

tillförts ärendet.55 Principen har erkänts av EU-domstolen som en allmän 

EU-rättslig princip och har av HFD ansetts utgöra en allmän rättsgrundsats. 

Vidare har regeringen ansett att partsinsynen enligt FL en del av den 

enskildes rättssäkerhet. För att värna om rättssäkerheten anses det därför 

vara av stor vikt att den enskilde ges tillgång till det material som ligger till 

grund för ett förvaltningsrättsligt beslut.56 

 

Principen fyller ett flertal funktioner, bland annat att möjliggöra för den 

enskilde att få fullständig insyn i ärendet. På så sätt kan den enskilde skaffa 

 
49 Ahlström, Förvaltningslag (2017:900) 23 §, Lexino 2017-12-22 (JUNO). 
50 SOU 2020:16 s. 497. 
51 SOU 2020:16 s. 498. 
52 8 § FPL. 
53 Blomberg och Södergren, Förvaltningsprocesslag (1971:289) 8 §, Lexino 2019-11-01 
(JUNO). 
54 10 § FL och 43 § FPL. 
55 Blomberg och Södergren, Förvaltningsprocesslag (1971:291) 43 §, Lexino 2019-11-01 
(JUNO). 
56 Prop. 2016/17:180 s. 78. 
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sig kunskap om det material som tillförts ärendet, vilket i sin tur skapar en 

möjlighet att kunna bemöta och försvara det som talar mot denne. Om 

myndighetens beslut går den enskilde emot möjliggör även partsinsynen att 

den enskilde kan göra en fullständig bedömning om det är värt att överklaga 

beslutet.57 

 
Det material som den enskilde bör få ta del av omfattar primärt allmänna, 

offentliga handlingar. Även handlingar som inte än uppfyller TF:s definition 

av en allmän handling omfattas av partsinsynen.58 Den enskilde har därtill 

rätt att få en kopia på det material som tillförts ärendet, oaktat om 

handlingen är allmän eller inte.59 I propositionen till 2017 års FL menade 

regeringen att även allmänna handlingar som är sekretessbelagda bör 

omfattas av partsinsynen.60 I både FL och FPL framgår dock en begränsning 

i rätten till partsinsyn. Enligt lydelsen begränsas partsinsynen av 10 kap. 3 § 

OSL.61 Detta behandlas närmare i avsnitt 4.3.  

 

3.3 Rättigheter enligt EKMR 
I art. 13 EKMR stadgas rätten till ett effektivt rättsmedel. Artikeln innebär 

en rätt för den som utsatts för en rättighetskränkning enligt konventionen att 

ges tillgång till ett effektivt rättsmedel inför nationell myndighet. Art. 13 

EKMR gäller även när kränkningen orsakats vid myndighetsutövning. 

Enligt Europadomstolens praxis krävs det dock inte att en kränkning faktiskt 

skett utan det räcker med att den enskilde på rimliga grunder påstår att det 

skett en rättighetskränkning.62 Vid utlänningsärenden är det främst 

utvisningar som kränker tortyrförbudet i art. 3 EKMR eller skyddet för 

privat- och familjelivet enligt art. 8 EKMR som aktualiserar rätten till ett 

effektivt rättsmedel. En person som ska utvisas och som på rimliga grunder 

påstår att ett verkställande utvisningsbeslut innebär att denne kommer 

 
57 Prop. 2016/17:180 s. 78. 
58 Jfr 2 kap. 3 § TF. 
59 Ahlström, Förvaltningslag (2017:900) 10 §, Lexino 2018-01-22 (JUNO). 
60 Prop. 2016/17:180 s. 80. 
61 10 § FL och 43 § FPL. 
62 Silver m.fl. v. UK. 
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utsättas för tortyr har exempelvis rätt till ett effektivt rättsmedel inför en 

nationell myndighet.63  

 

Rätten till ett effektivt rättsmedel innebär inte en rätt till domstolsprövning. 

Även administrativa förfaranden kan anses utgöra ett effektivt rättsmedel.64 

Avgörande för om rättsmedlet är att betrakta som effektivt är således inte 

formen utan innehållet. Rättsmedlet är att betrakta som effektivt om det 

erbjuder reella möjligheter för den enskilde att få sin sak prövad och om det 

är praktiskt möjligt för den enskilde att nyttja rättsmedlet.65 

 
I art. 1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR regleras rättssäkerhetsgarantier 

som gäller i utvisningsärenden. Artikeln innebär att en person som lagligen 

befinner sig på ett lands territorium inte får utvisas utan ett beslut med stöd i 

lag. Vidare innebär artikeln en rätt för den enskilde att framlägga skäl som 

talar mot en utvisning, att få sin sak omprövad samt en rätt till rättsligt 

biträde. I andra stycket framgår det dock att en utlänning kan utvisas innan 

hen utövat sina rättigheter enligt artikeln när utvisningen är nödvändig på 

grund av allmän ordning eller motiveras av hänsyn till den nationella 

säkerheten. Art. 1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR reglerar således inte 

förutsättningarna för att kunna utvisa någon utan uppställer enbart vissa 

minimikrav på utvisningsprocessen.66 

 

I Kaya v. Rumania hade Rumänien grundat ett utvisningsbeslut på 

”tillräckligt seriös information” om att utlänningen planerade aktiviteter 

som kunde hota den nationella säkerheten. Europadomstolen ansåg dock att 

utvisningsbeslutet stred mot art. 1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR då 

beslutet inte föregåtts av ett rättsligt förfarande och utlänningen inte hade 

fått ta del av några detaljer avseende vad han anklagades för. Vidare hade 

domstolen bara gjort en formell prövning och inte undersökt om det faktiskt 

förelåg omständigheter som gjorde mannen till ett säkerhetshot.67 Till följd 

 
63 SOU 2006:61 s. 151. 
64 Danelius s. 539. 
65 Danelius s. 539 f. 
66 Danelius s. 638. 
67 Danelius s. 639. 
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av den bristande insynen kunde mannen inte tillbakavisa utvisningsbeslutet 

framför nationell domstol.68 

 

I ett annat fall ansågs ett utvisningsbeslut av ett påstått säkerhetshot stå i 

strid med art. 1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR eftersom den enskilde inte 

fick ta del av bakgrunden till påståendet som grundade beslutet. Utvisningen 

härleddes visserligen ur en nationell lagregel som gjorde det möjligt att 

utvisa ett säkerhetshot men informationen som låg till grund till beslutet var 

både ospecificerad och ogrundad. Europadomstolen menade att fallet 

således inte hade blivit ”genuint” bedömt utifrån de motargument som den 

enskilde hade kunnat lägga fram som sitt försvar.69 

 
68 Brouwer s. 261. 
69 Kaushal m.fl. v. Bulgaria. 
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4 Skyddet för rikets säkerhet  

4.1 Behovet av att kunna utvisa 
kvalificerade säkerhetshot 

Lagstiftaren har länge känt till att vissa intressemotsättningar gör sig 

gällande vid tillämpningen av LSU, framförallt utifrån ett rättssäkerhets- 

och effektivitetsperspektiv. Grunderna för utvisning har å ena sidan 

betraktats som vaga och oförenliga med Sveriges internationella åtaganden. 

Å andra sidan har utvisningsförfarandet ansetts utgöra ett betydelsefullt 

verktyg i arbetet med att motverka terrorism.70 

 

Enligt svensk rätt utgör terroristaktioner kriminella handlingar. I UtlL finns 

även regler som gör det möjligt att utvisa personer som har blivit dömda för 

ett terroristbrott.71 Det har dock funnits ett behov av att kunna utvisa 

personer som inte än har begått något brott men där misstankegraden mot 

dem är tillräckligt hög för att deras närvaro i landet ska anses hota rikets 

säkerhet.72  

 

Den nationella säkerheten anses utgöra ett område som är starkt kopplat till 

landets självbestämmanderätt. Exempelvis anses frågor som rör nationell 

säkerhet falla utanför EU:s kompetensområde. Varje stat bör ha rätt att 

själva bestämma vilka som får vistats på statens territorium. En stat anses 

även ha ett ansvar för att skydda sina egna medborgare, något som medför 

en befogenhet att besluta om utvisning av vissa personer.73 

 

Uppdraget att skydda Sverige mot säkerhetshot ligger till stor del på 

Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisens arbete är i grunden förebyggande, 

exempelvis genom kontraterrorism eller genom att försöka minska tillväxten 

 
70 Prop. 1990/91:118 s. 23. 
71 8a kap UtlL. 
72 Prop. 1990/91:118 s. 23. 
73 SOU 2020:16 s. 167 f. 
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i extremistmiljöer.74 Av naturliga skäl syns inte detta arbete utåt då arbetet 

ofta avvärjer terroristbrott innan de begås. Det förebyggande arbetet anser 

Säkerhetspolisen vara av stor vikt för att minska terrorhotet mot Sverige.75  

 

I Säkerhetspolisens uppdrag innefattas även arbetet med att förhindra att 

personer som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet befinner sig i landet. 

Ibland kan Säkerhetspolisens underrättelsearbete leda till bedömningen att 

en person utgör ett kvalificerat säkerhetshot. Vid de fallen har 

Säkerhetspolisen genom LSU en faktisk möjlighet att vidta konkreta 

åtgärder mot personen, vilket i sin tur innebär en konkret åtgärd för att 

eliminera ett kvalificerat säkerhetshot och stärka skyddet för rikets 

säkerhet.76 

 

4.2 Instansordningen 
Kvalificerade säkerhetsärenden har ansetts skilja sig från andra 

utlänningsärenden på många sätt. Några exempel som nämnts och som 

ansetts motivera att regeringen utgör sista beslutsinstans är att ärendena ofta 

kräver särskilda kunskaper om internationell terrorism. Andra skäl är att 

ärendena ofta behandlar uppgifter som kan vara känsliga ur ett 

sekretessperspektiv och inte sällan kan innebära känsliga utrikespolitiska 

bedömningar. Den främsta anledningen till att regeringen utgör sista instans 

i kvalificerade säkerhetsärenden är dock att regeringen besitter det yttersta 

ansvaret för rikets säkerhet.77  

 

Att regeringen utgör sista instans i kvalificerade säkerhetsärenden har dock 

inte ansetts helt oproblematiskt. I förslaget till ny instans- och 

processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden ansåg därför 

regeringen att Migrationsverkets överklagade beslut skulle föregås av ett 

 
74 Säkerhetspolisens årsbok år 2019 s. 53 ff. (besökt 2020-05-09). 
75 Säkerhetspolisens årsbok år 2019 s. 59. (besökt 2020-05-09). 
76 Säkerhetspolisens årsbok år 2019 s. 58. (besökt 2020-05-09). 
77 Prop. 2004/05:170 s. 246. 
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yttrande från Migrationsöverdomstolen. Även om det framhölls att ärenden 

med säkerhetsaspekter inte kunde handläggas som andra utlänningsärenden 

menade regeringen att Sveriges konventionsåtaganden medförde vissa krav 

på effektiva rättsmedel samt prövning i mer än en instans. Detta krävde en 

lösning där regeringen visserligen skulle utgöra sista beslutsinstans men där 

prövningen skulle föregås av ett domstolsyttrande.78 

 

När förslaget om den nya instansordningen lades fram var flera 

remissinstanser kritiska. Flera frivilligorganisationer var emot att 

Migrationsverket skulle utgöra beslutsinstans och ifrågasatte om 

Migrationsverket innehar tillräcklig kunskap för att kunna handlägga 

kvalificerade säkerhetsärenden. Flera remissinstanser var även kritiska till 

avsaknaden av en domstol som beslutsinstans. Amnesty menade att 

regeringen inte bör utgöra andra instans i kvalificerade säkerhetsärenden då 

detta kan leda till ”risk att olika politiska faktorer tillmäts alltför stor 

betydelse”.79  

 

I SOU 2020:16 ansåg utredningen att ingenting tyder på att den nuvarande 

instansordningen inte skulle fungera bra, varför den bör behållas. 

Utredningen menade att de olika instanserna fyller en annan funktion 

jämfört med andra utlänningsärenden. Regeringen och Säkerhetspolisen 

betraktas enligt utredningen bära det primära ansvaret att bedöma vilka som 

kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Vidare anses Migrationsverkets 

primära uppgift vara att skapa en möjlighet för utlänningen att bemöta 

Säkerhetspolisens påståenden.80 Beträffande Migrationsöverdomstolen 

menade utredningen att deras roll, bortsett från frågan om 

verkställighetshinder, är att ge regeringen rådgivning beträffande 

utvisningsfrågan.81 

 
78 Prop. 2004/05:170 s. 247. 
79 Prop. 2004/05:170 s. 246. 
80 SOU 2020:16 s. 170 f. 
81 SOU 2020:16 s. 170. 
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4.3 Sekretessen 
I betänkandet till införandet av LSU framhöll utredningen att kritik riktats 

mot att sekretessen mot parterna var alldeles för omfattande.82 Detta 

uppmärksammades även i den efterföljande propositionen. Här 

konstaterades dock att sekretessfrågorna var av större vikt i terroristärenden 

än sedvanliga utlänningsärenden.83 Uppfattningen att kvalificerade 

säkerhetsärenden bör präglas av sekretess har levt kvar och i SOU 2020:16 

konstaterade utredningen att den stränga sekretessen behövs. Utredningen 

menade att det ligger i ”sakens natur” att Säkerhetspolisens arbete mot olika 

former av säkerhetshot måste bygga på en stark sekretess för att arbetet ska 

vara ändamålsenligt. Detta innebär att en ändring av sekretessen och den 

begränsade insynen inte anses möjlig utifrån intresset att bekämpa terrorism 

eller andra hot mot rikets säkerhet. Insynen i Säkerhetspolisens arbete 

begränsas således för allmänheten och den enskilde men även för 

verksamheten internt då befattningshavare inom Säkerhetspolisen inte får ta 

del av mer information än vad som krävs för att kunna fullgöra sitt arbete.84 

 

Utöver skyddet för Säkerhetspolisens arbete finns det även ett behov av 

sekretess för uppgifter som Sverige erhåller genom det internationella 

arbetet med att förebygga terrorism. Om inte uppgifter som lämnats 

behandlas med sekretess kan det leda till att information som 

Säkerhetspolisen behöver i sitt arbete slutar att inkomma.85 Säkerhetspolisen 

konstaterade även själva i sin senaste årsbok att de så långt det går försöker 

vara öppna med sitt arbete men att det ofta krävs sekretess i syfte att skydda 

Sveriges säkerhet. Som exempel nämnde de att arbetsmetoderna inte kan 

röjas samt att deras källor måste skyddas.86 

 

 
82 SOU 1989:104 s. 54. 
83 Prop. 1990/91:118 s. 67. 
84 SOU 2020:16 s. 171 f. 
85 SOU 2020:16 s. 172. 
86 Säkerhetspolisens årsbok år 2019 s. 9. (besökt 2020-05-11). 
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Sekretessen för Säkerhetspolisens uppgifter i kvalificerade säkerhetsärenden 

regleras av flera lagrum.87 En stor del av Säkerhetspolisens allmänna 

handlingar omfattas av sekretess enligt 18 kap. 2 § OSL.88 

Sekretessbestämmelsen gäller till skydd för intresset av att förebygga och 

förhindra brott och har till syfte att möjliggöra för Säkerhetspolisen att 

bedriva underrättelseverksamhet.89  

 

I 15 kap. 1 § OSL regleras utrikessekretessen. Sekretessen skyddar uppgifter 

som rör Sveriges förbindelser med en annan stat. Sekretessen gäller om det 

kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt 

skadar riket om uppgiften röjs.90 Bestämmelsen anses syfta till att ”garantera 

en sammanhållen bedömning av de utrikespolitiska frågorna”.91  

 

Även utlänningssekretessen i 21 kap. 5 § OSL och 37 kap. 1 § OSL kan bli 

tillämplig i kvalificerade säkerhetsärenden. I propositionen till införandet av 

LSU nämndes utlänningssekretessen som exempel på när uppgifter helt 

undanhållits den berörda utlänningen. Detta har skett i syfte att skydda den 

enskilde vid anmälan eller annan utsaga där det förelegat en risk för 

allvarliga repressalier från den berörda utlänningen.92 Skyddet gäller således 

uppgiftslämnaren.93  

 

Oavsett vilken bestämmelse i OSL som sekretessbelägger en viss uppgift 

finns det en sekretessbrytande regel i 10 kap. 3 § OSL. Detta innebär att part 

som huvudregel i ett ärende har rätt att ta del av vissa uppgifter som annars 

är belagda med sekretess. Bakgrunden är den enskildes grundläggande rätt 

till partsinsyn. Bestämmelsen innehåller dock ett undantag från rätten att ta 

del av sekretessbelagd information. En part kan nekas rätten att ta del av 

information om det av hänsyn till ett enskilt eller allmänt intresse är av 

 
87 Fridström, Sandell och Utne s. 55. 
88 <https://www.sakerhetspolisen.se/om-sakerhetspolisen/lagar-och-regler/offentlighet-och-
allmanna-handlingar.html> (besökt 2020-05-14).  
89 Rosén och Wahlund s. 67. 
90 Lenberg, Geijer och Tansjö 15:1:1. 
91 Fridström, Sandell och Utne s. 53. 
92 Prop. 1990/91:118 s. 67. 
93 Lenberg, Geijer och Tansjö 37:1:3. 
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synnerlig vikt att de sekretessbelagda uppgifterna inte röjs.94 I propositionen 

till införandet av LSU angavs särskilt att sekretess till skydd för rikets 

säkerhet eller Säkerhetspolisens verksamhet kan innehålla sådana uppgifter 

där det inte anses möjligt att lämna ut uppgifterna till utlänningen trots 

rätten till partsinsyn. Även skyddet för uppgiftslämnaren har ansetts utgöra 

ett befogat undantag från partsinsynen.95 HFD har i sin praxis konstaterat att 

uttrycket ”synnerlig vikt” innebär att undantaget bara bör vara tillämpligt 

när det intresse som sekretessen skyddar framstår som ”särdeles tungt 

vägande” i förhållande till partens intresse av full insyn. Vidare menade 

domstolen att utgångspunkten är att intresset av partsinsyn i majoriteten av 

fallen bör tillmätas större betydelse, varför sekretessen då bör upphävas.96 

 

Om utlänningen hindras från att ta del av uppgifter till följd av undantaget i 

10 kap. 3 § OSL ska dock myndigheten alternativt domstolen se till att 

utlänningen blir upplyst om innehållet i de sekretessbelagda uppgifterna. 

Upplysningen ska omfatta så pass mycket information att utlänningen kan 

tillvarata sin rätt, dock enbart i den mån upplysningen inte allvarligt skadar 

det intresse som sekretessen skyddar.97 Myndigheten eller domstolen kan 

även enligt 10 kap. 4 § OSL förena utlämnandet av sekretessbelagda 

uppgifter med förbehåll om att uppgifterna inte får spridas eller utnyttjas. 

 

I flera utvisningsfall vittnar både den berörda utlänningen och dess 

försvarare om att de inte fått ta del av den bevisning som Säkerhetspolisen 

baserar sina anklagelser på.98 Däremot får de beslutande instanserna ta del  

av allt underlag. Migrationsöverdomstolen har dock förklarat att de bara fått  

ta del av skrivelser från Säkerhetspolisen där de beskriver utredningen och 

bevisen men att de inte fått ta del av själva bevisningen.99 I ett av de 

 
94 Lorentzon, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 10 kap. 3 §, Lexino 2018-08-12 
(JUNO). 
95 Prop. 1990/91:118 s. 67. 
96 RÅ 1994 ref.79. 
97 Lorentzon, Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 10 kap. 3 §, Lexino 2018-08-12 
(JUNO). 
98 <https://sverigesradio.se/artikel/7325632> (besökt 2020-05-11). 
99 <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7326159> (besökt 
2020-05-11). 
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yttranden som Migrationsöverdomstolen lämnat till regeringen i ett 

utvisningsärende skriver domstolen att ”begränsningarna i det underlag som 

domstolen har tillgång till leder till att det är svårt för domstolen att göra en 

självständig prövning av underlaget”.100 

 
 
 
 

 
100 <https://sverigesradio.se/artikel/7368304> (besökt 2020-05-11). 
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5 Analys  
Möjligheten till utvisning enligt LSU utgör en faktisk möjlighet för 

Säkerhetspolisen att eliminera hot mot rikets säkerhet. Mycket talar för att 

utvisningsförfarandet enligt LSU behövs för att Sverige ska kunna agera 

mot hot innan de faktiskt förverkligas. Det går dock inte att undgå att LSU 

ger Säkerhetspolisen stora befogenheter samtidigt som lagen lämnar lite 

rättigheter åt den enskilde. Att maktbalansen mellan parterna är 

skevfördelad visar sig inte minst i att ingen enskild någonsin vunnit mot 

Säkerhetspolisen i de fall där Säkerhetspolisen ansökt om utvisning enligt 

LSU.101 

 

De rättssäkerhetsgarantier som den enskilde bör tillförsäkras i kvalificerade 

säkerhetsärenden påverkas av att det är ett förvaltningsrättsligt ärende och 

inte ett straffrättsligt. Detta märks främst i att även om den enskilde 

tillförsäkras ett flertal rättssäkerhetsgarantier kan dessa komma att begränsas 

av motstående intressen. Även om begränsningar får förekomma bör dock 

den enskilde som utgångspunkt tillförsäkras de rättssäkerhetsgarantier som 

generellt erbjuds enskilda i förvaltningsrättsliga ärenden.  

   

Genom kommuniceringsprincipen och rätten till partsinsyn har lagstiftaren 

framhävt skyddet för den enskildes rättssäkerhet. Partsinsynen har även 

erkänts av EU och HFD som en allmän rättsprincip. Det rör sig således om 

en tungt vägande rättssäkerhetsgaranti som bör upprätthållas så långt det 

går. Partsinsynen är enligt min mening en grundläggande förutsättning för 

att kunna betrakta en rättsprocess som rättssäker. Partsinsynen ger den 

enskilde möjlighet att förstå vad den är anklagad för. I kvalificerade 

säkerhetsärenden innebär partsinsynen en möjlighet för utlänningen att 

förstå varför den betraktas som ett kvalificerat säkerhetshot och således bör 

utvisas. Detta lägger även grunden för utlänningen att kunna försvara sig 

och bemöta de påståenden som Säkerhetspolisen lägger fram. Dessutom 

 
101 <https://sverigesradio.se/artikel/7325387> (besökt 2020-05-17). 
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innebär det en möjlighet för utlänningen att utforma en överklagan vid ett 

beslut som går denne emot.   

 

Att partsinsynen är en långt gående rättssäkerhetsgaranti framgår tydligt av 

10 kap. 3 § OSL. Huvudregeln är att part ska ha rätt att ta del av uppgifter 

trots att de är sekretessbelagda. Part bör enbart i undantagsfall nekas 

möjligheten att ta del av sekretessbelagda uppgifter, något som även HFD 

bekräftat i sin rättspraxis. Skyddet för rikets säkerhet och Säkerhetspolisens 

arbetsmetoder har dock utgjort ett tillräckligt starkt skäl att neka den 

enskilde tillgången till dessa uppgifter. Konsekvensen av begränsningen blir 

att den enskilde inte får ta del av bevisningen mot sig. 

 

Utöver den begränsade partsinsynen är det inte helt enkelt för den enskilde 

att kunna förutse vad Säkerhetspolisen grundat sina påståenden på. Insynen i 

tillämpningen av 1 § LSU är högst begränsad och regeringens skrivelser 

anger inga närmare detaljer för hur lagen har tillämpats, enbart att den har 

tillämpats. Efter att ha undersökt de förarbeten som ligger till grund för 

dagens lagstiftning är det även svårt att få grepp om vilket beteende som 

klassas som ett kvalificerat säkerhetshot. Ordalydelsen av 1 § 1p LSU ger 

inte heller några närmare detaljer om vad som kan utgöra ett ”hot mot rikets 

säkerhet”. Som nämnts i SOU 2020:16 saknar uttrycket en legaldefinition 

och att skapa en definition har inte heller ansetts önskvärt. Utredningen 

menade att exempel på vad som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet inte 

ska vara uttömmande. Hotbilden mot Sverige har dock förändrats sedan 

LSU tillkom år 1991. Initialt skulle lagen ta sikte på hot mot rikets yttre 

säkerhet, exempelvis spioneri. Under åren har däremot fokus skiftats till att 

även omfatta hot mot den inre säkerheten. De senaste utvisningsbesluten har 

främst rört personer som bidrar till radikalisering och som Säkerhetspolisen 

inte anser utgör ett akut hot utan ett långsiktigt hot mot rikets säkerhet.  

 

För att lagen ska vara långsiktigt hållbar är det givetvis en fördel att lagens 

tillämpningsområde följer utvecklingen av hotbilden mot Sverige. Genom 

att undvika en uttömmande lista över vad som utgör ett kvalificerat 



 29 

säkerhetshot besparas även lagstiftaren från att ständigt behöva förändra 

lagen. Samtidigt som hotbilden förändras och således även lagens 

tillämpningsområde försvåras dock förutsebarheten för vilket beteende som 

kan leda till utvisning. Den försvårade förutsebarheten i kombination med 

den bristande partsinsynen är enligt min mening problematiskt utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Som enskild går det varken att förutse vilket 

beteende som kan utgöra ett kvalificerat säkerhetshot eller att få insyn i 

varför man själv betraktas som ett. 

 

Den enskildes rättssäkerhet tillförsäkras även genom att förfarandet är 

förenligt med officialprincipen. Till skillnad från partsinsynen finns det 

inget lagstadgat undantag från beslutsinstansernas utredningsansvar. Det 

som däremot kan ifrågasättas är om utvisningsförfarandet enligt LSU lever 

upp till officialprincipen. 

 

I förarbetena till införandet av LSU menade regeringen att kvalificerade 

säkerhetsärenden skiljer sig från andra utlänningsärenden, bland annat då 

ärenden kräver särskilda kunskaper om internationell terrorism och ofta 

innebär känsliga utrikespolitiska bedömningar. Här instämmer jag med 

remissinstanserna kritik om att Migrationsverkets kompetens kan 

ifrågasättas. Lagstiftaren har enligt min mening inte redogjort för hur 

Migrationsverket erhåller den kompetens som ärendenas komplexitet 

fordrar. Detta talar för att ärendet inte är förenligt med officialprincipens 

krav på att ärendet blir tillräckligt utrett i första instans.  

 

Även regeringens kompetens bör ifrågasättas. Ett beslut om utvisning är en 

del av rättstillämpningen, vilket generellt är en uppgift som passar en 

domstol bättre än regeringen. Enligt min mening är det bättre ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv om Migrationsöverdomstolen skulle utgöra 

beslutsinstans och inte enbart fylla en rådgivande funktion. Främst för att 

minimera risken att politiska ställningstaganden tar för stor plats i 

bedömningen, vilket även Amnesty framhöll i sitt remissyttrande. Även om 

utrikespolitiska faktorer till följd av ärendets karaktär måste beaktas i 
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bedömningen är det enligt min mening lika viktigt att uppmärksamma att ett 

utvisningsbeslut angår en enskild persons hela livssituation. En objektiv 

bedömning som tar samtliga faktorer i beaktan gör sig således bättre i en 

domstol än hos regeringen.  

 

Slutligen bör det ifrågasättas om den stränga sekretessen begränsar 

beslutsinstansernas möjlighet att uppfylla sitt utredningsansvar. 

Migrationsöverdomstolen har förklarat att den begränsade tillgången till 

underlag innebär att de har svårt att göra en självständig prövning. Då 

Migrationsverkets prövning bygger på samma material som 

Migrationsöverdomstolen har tillgång till torde samma problematik 

föreligga där. Sekretessen påverkar således de olika instansernas möjlighet 

att göra en bedömning om grunderna för utvisning är uppfyllda eller ej. 

Vidare kan Säkerhetspolisen lägga fram argument baserad på all bevisning 

de innehar medan utlänningen, till följd av den begränsade partsinsynen, 

inte kan tillföra ärendet jämbördiga motargument. Den begränsade 

tillgången till underlag i kombination med de olika parternas förutsättningar 

att driva sina argument torde enligt mig leda till att beslutsinstanserna inte 

kan verka för att ärendet blir tillräckligt utrett.  

 

Det har inte än prövats om utvisningsförfarandet enligt LSU är förenligt 

med EKMR. I ljuset av de rättigheter som den enskilde bör tillförsäkras 

enligt konvention och den rättspraxis som finns på området går det dock att 

föra en diskussion om utvisningsförfarandets förenlighet med EKMR.  

 

I de flesta utvisningsbeslut enligt LSU har det funnits ett 

verkställighetshinder till följd av att utvisningen skulle innebära att 

utlänningen blir utsatt för tortyr i sitt hemland.102 Av den anledningen blir 

art. 13 EKMR tillämplig på processen. Det går direkt att konstatera att 

förfarandets avsaknad av domstolsprövning inte står i strid med art. 13 

EKMR eftersom även administrativa förfaranden kan anses utgöra ett 

 
102 <https://sverigesradio.se/artikel/7328149> (besökt 2020-05-23). 
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effektivt rättsmedel. Däremot kan man enligt mig ifrågasätta om den 

rådande instansordningen och den begränsade partsinsynen erbjuder den 

enskilde reella möjligheter att få sin sak prövad.  

 

Processens förenlighet med EKMR var ett bakomliggande skäl till att 

Migrationsöverdomstolens yttrande blev en del av processen. Detta talar för 

att instansordningen är förenlig med EKMR. Det är dock ett faktum att 

partsinsynen fortfarande är begränsad samt att beslutsinstanserna inte får ta 

del av hela Säkerhetspolisens bevisning. Detta talar istället mot processens 

förenlighet med EKMR. Jag anser därför att beslutsinstansernas svårigheter 

i att göra en självständig prövning av fallet och den enskildes begränsade 

tillgång till bevisningen inte går i linje med den enskildes reella möjlighet 

att få sin sak prövad.   

 

Även utvisningsförfarandets förenlighet med art. 1 sjunde 

tilläggsprotokollet EKMR bör enligt mig ifrågasättas, främst utifrån den 

enskildes rätt att framlägga skäl som talar mot ett beslut om utvisning. För 

att kunna argumentera mot ett beslut om utvisning är det centralt att den 

enskilde förstår vad Säkerhetspolisens påståenden grundar sig på. 

Begränsningar i partsinsynen försvårar därför den enskildes möjlighet att 

framlägga skäl som talar mot en utvisning, vilket talar för att 

utvisningsförfarandet står i strid med art. 1 sjunde tilläggsprotokollet 

EKMR. Ovan behandlade rättsfall torde även stödja påståendet om att LSU 

står i strid med EKMR, framförallt Europadomstolens dom i Kaushal m.fl. 

v. Bulgaria där Bulgarien fälldes för att processen inte ansågs tillräckligt 

”genuin”. 
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6 Slutsats 
De rättssäkerhetsgarantier som den enskilde bör tillförsäkras i kvalificerade 

säkerhetsärenden grundar sig i att det är förvaltningsrättsligt ärende. Utifrån 

svensk rätt rör det sig om förvaltningsrättsliga principer som 

kommuniceringsprincipen, rätten till partsinsyn samt officialprincipen. Till 

följd av ärendets karaktär omfattas även utvisningsförfarandet av rätten till 

ett effektivt rättsmedel enligt art. 13 EKMR samt rättssäkerhetsgarantier vid 

utvisning av utlänningar enligt art. 1 sjunde tilläggsprotokollet EKMR.  

 

Rättssäkerheten påverkas dock av ett flertal faktorer. Starka skäl talar för att 

Sverige ska ha möjlighet att utvisa kvalificerade säkerhetshot enligt ett 

särskilt utvisningsförfarande. Detta förfarande skiljer sig från andra 

utlänningsärenden till följd av den annorlunda instansordningen och den 

starka sekretessen som skyddar Säkerhetspolisens uppgifter.   

 

Den starka sekretessen begränsar utlänningens rätt till partsinsyn, vilket 

främst påverkar utlänningens rätt att ta del av Säkerhetspolisens bevisning. 

Detta påverkar i sin tur utlänningens möjlighet att försvara sig mot 

Säkerhetspolisens påståenden. Möjligheten att begränsa partsinsynen har 

dock stöd i OSL.  

 

Beslutsinstansernas kompetens påverkar enligt mig deras möjlighet att 

uppfylla sitt utredningsansvar. Att regeringen utgör sista instans leder till att 

prövningen inte beaktar samtliga intressen utan riskeras att präglas av 

politiska ställningstaganden. Vidare påverkar den starka sekretessen 

beslutsinstansernas möjlighet att göra en självständig prövning av ärendet. 

Beslutsinstansernas bristande tillgång till relevant bevisning i kombination 

med att den enskilde inte kan lägga fram likvärdiga argument som 

Säkerhetspolisen leder enligt min mening till att ärendet inte blir tillräckligt 

utrett. 
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Även om utvisningsförfarandets förenlighet med officialprincipen går att 

ifrågasätta tyder mycket på att utvisningsförfarandet med dess 

instansordning och sekretess har stöd i svensk rätt. Det är däremot inte helt 

klart om utvisningsförfarandet är förenligt med EKMR. Rätten till ett 

effektivt rättsmedel kräver att den enskilde tillförsäkras reella möjligheter 

att få sin sak prövad. Det går att ifrågasätta om utvisningsförfarandet 

uppfyller ett sådant krav. Vidare bör den enskilde tillförsäkras möjligheten 

att framlägga skäl som talar mot ett beslut om utvisning. Det kan därför 

ifrågasättas om ett förfarande med begränsad partsinsyn lever upp till ett 

sådant krav. 

 

Utvisningsförfarandet enligt LSU bygger på tydliga intressemotsättningar 

där skyddet för rikets säkerhet ofta trumfar den enskildes rättssäkerhet. 

Grunderna för utvisning är enligt mig även långt ifrån klara. Inte heller 

förarbeten eller tillämpningen av lagen ger tydliga besked om vem som kan 

bli föremål för utvisning enligt LSU. Även om det finns starka motiv bakom 

LSU går det inte att bortse från att dessa otydligheter påverkar 

förutsebarheten för den enskilde, både innan och under processen, vilket 

enligt mig är kritiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  
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