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  Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att redogöra för svårigheterna med att lagföra 

asylsökande som begår brott i Sverige och saknar giltig identitetshandling. För att 

besvara vårt syfte presenteras ett antal frågeställningar under punkten 1.3 i arbetet. 

Bakgrunden till problemområdet är taget ur empirin. En av oss var under den 

första SAO-veckan med vid ett gripande av två ryska ungdomar för snatteri. 

Ungdomarna greps för att deras identiteter inte kunde fastställas. Då detta visade 

sig vara ett vanligt förekommande problem valde vi att studera detta 

problemområde närmare. För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört intervjuer 

med Riksåklagare, poliser, studerat tidigare utredningar samt aktuell lagstiftning. 

 
De slutsatser vi dragit utifrån vårt arbete är att avsaknaden av giltig 

identitetshandling försvårar möjligheterna att hantera dessa personer i de system 

och regelverk som finns upprättade. För att få bukt med detta problem har 

Migrationsverket dragit in dagersättningen för de personer som inte aktivt 

försöker få fram sina identitetshandlingar. Dessa personer folkbokförs inte i 

Sverige och mister därmed social förmåner och får bo på förläggning utan 

bostadsersättning för eget boende. En annan åtgärd kan vara att ställa högre krav 

på flyg- och resebolag att deras passagerare har identitetshandlingar och att dessa 

inte försvinner under resan. Det är av största vikt att polisen är noggrann med att 

kontrollera de uppgifter som finns att tillgå vid anmälningsupptagning och att en 

dialog förs med åklagaren så att denne får ett så bra beslutsunderlag som möjligt 

för ett eventuellt anhållningsbeslut. Ett nära samarbete mellan Migrationsverket 

och polisen är en absolut nödvändighet för att förhindra att personer med 

kriminella avsikter missbrukar asylrätten vilket leder till att tilltron till 

asylsystemet försämras, integrationssvårigheter och ett allvarligt 

rättsäkerhetsproblem.
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1 Inledning 
En överväldigande majoritet av asylsökande som kommer till Sverige saknar 

identitetshandlingar. Enligt Hans Emanuelssons utredning åt Migrationsverket, 

”Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg”, 2004, saknade 

93 % av asylsökande passhandling under det första kvartalet 2004. Vid inresa 

och registrering hos Migrationsverket får de asylsökande ett LMA-kort som är 

ett registreringskort vilket ger dem rätt till bland annat subventionerad sjukvård 

enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och som underlättar 

Migrationsverkets hantering av asylsökande. LMA-kortet är dock inte en giltig 

id-handling, eftersom de ofta baseras på muntliga uppgifter som inte går att 

styrka. Om asylsökande med LMA-kort begår brott rapporteras de av polisen 

med de knapphändiga uppgifter som finns på LMA-kortet. Om inga andra 

uppgifter finns hos Migrationsverket blir det svårt för åklagaren att lagföra 

vederbörande eftersom identiteten inte går att fastställa genom LMA-kortet, 

vilket kan leda till att gärningsmannen ej döms eller tilldelas någon påföljd för 

brottslig gärning.  

 

Detta problem finns i hela landet men framförallt i storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Dessa svårigheter uppfattas som ett problem eftersom 

man ser att vissa grupperingar bland asylsökande med kännedom om 

lagföringsproblematiken inte räds att begå brott.  

 

1.1  Bakgrund 
Anledningen till vårt ämnesval är att en av oss under vår första SAO-vecka på 

polisutbildningen var med vid ett gripande av två ryska ungdomar för snatteri. 

Ungdomarna greps för att deras identitet inte kunde fastställas, det enda de 

kunde uppvisa var LMA-kort utfärdade av Migrationsverket. Poliserna uppgav 

att det var ett vanligt förekommande problem att lagföra asylsökande som inte 

kunde uppvisa några identitetshandlingar. Poliserna gav förslaget att använda 

problemet som underlag till ett fördjupningsarbete. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta fördjupningsarbete är att redogöra för svårigheterna med att 

lagföra asylsökande som begår brott i Sverige och som saknar giltig 

identitetshandling. Vi vill klargöra vilken rättslig status LMA-korten har 

juridiskt och hur de skall hanteras i det praktiska polisarbetet; hur rapporterar 

man som polis en person med LMA-kort? Vi vill också beskriva hur samarbetet 

fungerar mellan Utlänningsnämnden, Migrationsverket och polisen samt vilka 

åtgärder som vidtagits för att minska problemets omfattning. 

 

Vi skall även redogöra för skillnaden mellan asylsökande och flykting, förklara 

vad LMA-kort är för något och ta reda på hur åklagare hanterar ärenden som 

rapporteras av polisen angående asylsökande med LMA-kort.  

 

1.3  Frågeställningar 
• Vad är ett LMA-kort? Vem får dem, vem utfärdar dem, för hur lång tid och på 

vilka uppgifter? Vad är syftet med att utfärda kortet? 

 

• Hur lagförs asylsökande som begår brott i Sverige utan giltiga 

identitetshandlingar? Kan åklagare styrka brott om identiteten på 

gärningsmannen är oklar eller okänd? Hur länge kan en person vara häktad 

enligt RB 24:2 1-2p.?  

RB 24 kap.2 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas 

oberoende av brottets beskaffenhet, 

1. om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans 

uppgift om detta kan antas vara osann, eller 

2. om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att 

bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff. Lag (1987:1211. 

 

• Hur hanteras journalerna över asylsökande hos Migrationsverket efter att 

ärendena har avslutats? Finns det möjligheter för personer som tidigare utvisats 

att komma tillbaka till Sverige och begå brott under ny identitet som endast 
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styrks av Migrationsverkets LMA-kort? Vad gör myndigheterna för att 

förhindra detta i sådana fall?  

 

• Hur ser samarbetet ut mellan Migrationsverket, Utlänningsnämnden och 

polisen? Vad är de tre myndigheternas uppgifter i hanterandet av asylsökande? 

 

1.4  Avgränsningar 
Inriktningen på detta fördjupningsarbete är att ta reda på hur poliser i det 

praktiska arbetet skall kunna rapportera asylsökande med LMA-kort som begår 

brott och sedermera hur åklagare och domstol kan lagföra dessa individer och 

om det finns tydliga direktiv hos åklagarmyndigheten för hanterandet av dessa 

ärenden.   

1.5 Tillvägagångssätt 
De metoder vi valt att använda oss av är att ta del av tidigare utredningar, 

intervjua riksåklagare Fredrik Wersäll, involverade personer på 

Migrationsverket, poliser samt att studera aktuell lagstiftning. 

1.6 Begreppsförklaringar 
Asylsökande: 

Lagens definition: 

3:1 Utlänningslagen: 

Med asyl avses i denna lag uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför 

att han är flykting. En ansökan om uppehållstillstånd enligt 3 § skall 

handläggas som en asylansökan. Lag (1996:1379). 

 

Migrationsverkets definition: 

En utlänning som rest in i Sverige och sökt asyl efter inresan eller vid gränsen 

och väntar på besked om han ska få stanna eller ej. 
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Flykting: 

3:2 Utlänningslagen:  
Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land, som han är 

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

nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller 

politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig 

av detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoende av om förföljelsen utgår från 

landets myndigheter eller dessa inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från 

enskilda. 

Som flykting skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner sig 

utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och som inte kan eller på 

grund av sin fruktan inte vill återvända dit. Lag (1996:1379). 

 

 

Vad är det för skillnad mellan flykting och invandrare? 

En flykting är en utlänning som har fått uppehållstillstånd därför att han sökt 

och fått skydd i Sverige. En invandrare är en utlänning som fått tillstånd att 

bosätta sig i Sverige oavsett anledning. Man kan kanske enkelt säga att alla 

flyktingar är invandrare men alla invandrare är inte flyktingar.1 

 

Asyl 

Asyl innebär att man söker skydd undan förföljelse i något annat land. Med asyl 

avses uppehållstillstånd som beviljas för en utlänning därför att han eller hon är 

flykting. Ett uppehållstillstånd innebär tillstånd att resa in i och vistas i Sverige 

under en viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning 

(permanent uppehållstillstånd).2 Under 2004 sökte ca 34 000 människor asyl i 

Sverige.  

                                                
1 http://www.migrationsverket.se 2005-10-06 
 
2 http://www.migrationsverket.se 2005-10-06 
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Eurodac 

Asylprövning skall ske i det första Schengenland man anländer till. Om en 

person anländer till Arlanda via flyg från t.ex. Portugal och söker asyl skall 

denne föras tillbaka till Portugal och få sina asylskäl prövade där. För att kunna  

fastställa vilket Schengenland som har ansvaret för att pröva en ansökan om 

asyl finns Eurodac, som är en central databas för jämförelse av fingeravtryck 

inom Schengen. Databasen ligger i Luxemburg. 

 

Schengen 

Schengen har 15 medlemsländer: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, 

Tyskland och Österrike samt Island och Norge som ingår genom ett särskilt 

avtal i Schengenområdet.3 Schengensamarbetet har utvecklats för att skynda på 

samarbetet kring fri rörlighet för personer. Samarbetet innebär att 

personkontrollerna mellan länderna har tagits bort och att människor därför kan 

röra sig fritt inom det så kallade Schengenområdet.  

 

Samarbetet innehåller även regler om ett utvecklat och fördjupat samarbete 

kring polisiära och rättsliga frågor så att den fria rörligheten för personer inte 

får negativa konsekvenser i form av ökad internationell brottslighet. Samtidigt 

som man har tagit bort de inre kontrollerna har man skärpt kontrollen mot de 

länder som inte ingår i Schengensamarbetet. Datasystemet SIS (Schengens 

informationssystem) är ett exempel på samarbete mellan polis och rättsliga 

myndigheter inom Schengenländerna, genom vilket medlemsländerna kan 

utbyta information om till exempel efterlysta personer, fordon och föremål.4 

 

Daktning 

Daktning innebär att man tar fingeravtryck och foto på en person. Daktning 

regleras i förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m. 2 §: 
2 § Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i 28 kap. 14 § 

rättegångsbalken, tas av den som har 
                                                
3 http://www.migrationsverket.se 2005-10-06 
4 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1727.aspx  
2005-11-10 
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1. häktats som misstänkt för brott, 

2. anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att 

uppge namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som 

kan antas vara osanna, 

3. anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att 

utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till 

stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten 

eller laglydnaden. 

   Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa, får fingeravtryck och 

fotografi tas också av den som misstänks för brottet utan att vara anhållen eller häktad för 

detta samt av den som inte är misstänkt för brottet.5 

 

LMA-kort 

Enligt 2b § i förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande skall 

utlänningar som avses i 1 § första stycket i lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. inom tre dagar efter det att de lämnat in en ansökan om 

uppehållstillstånd av Migrationsverket förses med ett dokument som intygar att 

innehavaren är asylsökande. Detta dokument kallas för LMA-kort och är som 

tidigare nämnts ej en giltig id-handling även om det vid första anblick kan ge 

det intrycket. Det innehåller ett foto på den person som kortet är utfärdat på 

samt ett sexsiffrigt födelsedatum som personen i fråga oftast uppgett muntligen. 

På kortet finns även ett jourtelefonnummer till en handläggare på 

Migrationsverket samt ett tiosiffrigt samordningsnummer. Kortet utfärdas för 

att underlätta Migrationsverkets hantering av asylsökande. Kortets giltighetstid 

varierar mellan tre, fyra och sex månader. 

                                                
5 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920824.HTM 2005-11-07 
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2  Samarbetet mellan Migrationsverket, Utlänningsnämnden 
och polisen 
I prövningen av ett asylärende är flera myndigheter inblandade: 

Migrationsverket och Utlänningsnämnden och ibland polisen för att verkställa 

ett beslut om avvisning eller utvisning. Riksdagen stiftar lagar och regeringen 

kan utfärda förordningar som styr myndigheternas arbete.  

Den som söker asyl i Sverige kan göra det direkt vid gränsen eller hos 

Migrationsverket. Så snart personer gjort känt att de anser sig behöva skydd 

mot förföljelse, allvarliga trakasserier eller annat hot mot livet i hemlandet 

startar Migrationsverket en prövning av ärendet. Idag saknar mer än 90 procent 

id-handlingar vid ankomsten, vilket generellt försenar Migrationsverkets 

prövning.  

En första gallring görs av ärenden, där personerna kommer via andra EU-

länder, från kandidatländer (länder som ännu inte är medlemmar i EU men 

önskar att bli det) eller uppenbart saknar asylskäl. Dessa personer skall avvisas 



Svårigheter att lagföra asylsökande utan identitetshandlingar 
Kristoffer Gustafsson 
Joakim Sjölander 
Anton Vidmark 
 

 8 

2005-11-23 

omgående eller föras tillbaka till det Schengenland de anlände från. 

Migrationsverket fattar beslut inom tre månader i cirka 30 procent av 

alla ärenden. 

Resterande ärenden prövas mer ingående och där får personerna juridiska 

ombud - om Migrationsverket tror att det kan bli ett avslag. Idag ligger andelen 

gynnande beslut hos Migrationsverket på cirka 10 procent. 

De som får ett missgynnande beslut av Migrationsverket kan överklaga beslutet 

till Utlänningsnämnden, vilket så gott som alla gör och rätten till juridiskt 

ombud kvarstår. Ett beslut från Utlänningsnämnden är slutligt och det 

vinner laga kraft direkt. 

När Utlänningsnämnden har fattat ett beslut har Migrationsverket ansvaret för 

att se till att beslutet verkställs. När så sker aktualiseras frågan om återvändande 

med den sökande eller med familjen. Under hela processen har den sökande fått 

information om lagstiftningen och praxis och risken att få ett nej. När så blir ett 

faktum ger Migrationsverket stöd och hjälp så att hemresan blir så värdig som 

möjligt. 

 

Migrationsverket har möjlighet att skjuta något på utresan om hänsyn till 

praktiska eller humanitära omständigheter kräver det. Men visar personen eller 

familjen att de inte avser att följa nämndens beslut och resa ut självmant, 

lämnar Migrationsverket över ärendet till polisen som får använda tvång för att 

verkställa nämndens beslut, s.k. handräckning.  

Det går inte att överklaga ärendet vidare, men skulle det uppstå nya 

omständigheter som inte tidigare prövats, kan personen lämna in en s.k. ny 

ansökan till Utlänningsnämnden och eventuellt också begära inhibition 

(avvaktan med ett tidigare avvisningsbeslut). Denna möjlighet används ofta och 

Utlänningsnämnden fattar skyndsamma beslut. 

Det är polisen som verkställer avvisnings- och utvisningsbeslut. 

Huvudprincipen är att utlänningen frivilligt ska lämna landet inom en viss tid 

efter att han fått beslutet, normalt två veckor vid avvisning och fyra veckor vid 

utvisning. 

Om utlänningen inte har lämnat landet inom den tiden, eller om polisen är så 

gott som säker på att han inte har för avsikt att göra det, skall polisen av- eller 
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utvisa honom så snart som möjligt. När Migrationsverket har beslutat om 

avvisning med omedelbar verkställighet ska polisen informera utlänningen om 

beslutet och avvisa honom snarast möjligt. Om polisen beslutar om avvisning 

ska de verkställa den omedelbart, även om utlänningen överklagar. En 

utlänning som avvisas eller utvisas ska i första hand skickas till sitt hemland 

eller, om möjligt, till det land från vilket han kom till Sverige.6 

2.1 Skillnaden mellan avisning och utvisning 
 Avvisning: 

De vanligaste skälen för avvisning är att utlänningen: 

● saknar pass och tillstånd att resa in i Sverige 

● saknar pengar för sitt uppehälle och hemresa 

● är på väg till ett annat nordiskt land genom Sverige men saknar tillstånd att 

resa dit 

● söker asyl men Migrationsverket anser att det är uppenbart att han saknar 

skäl. Han avvisas normalt till det land han närmast kommer ifrån.  

Polisen får besluta om avvisning inom tre månader efter utlänningens ankomst 

till Sverige. Om han har varit i Sverige längre än tre månader beslutar istället 

Migrationsverket. 

Det är också Migrationsverket som beslutar om avvisning om utlänningen söker 

asyl eller har en nära familjemedlem som söker eller har asyl i Sverige. Om det 

är uppenbart att en utlänning inte har rätt till asyl eller annat uppehållstillstånd, 

kan Migrationsverket besluta att han skall avvisas omedelbart. Det kan verket 

göra även om tiden för överklagande av avvisningsbeslutet inte har gått ut (s.k. 

omedelbar verkställighet). Det är bara om det finns synnerliga skäl som 

Migrationsverket kan besluta om omedelbar verkställighet när det gått längre 

tid än tre månader sedan personen ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. 

Migrationsverket kan, i samband med ett avvisningsbeslut, förbjuda 

utlänningen att återvända till Sverige under en viss tid. 

 

 

 
                                                
6 http://www.migrationsverket.se 2005-10-06 
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Utvisning 

En utlänning som har haft uppehållstillstånd kan utvisas om han har stannat i 

Sverige även efter det att hans uppehållstillstånd har gått ut eller återkallats.  

Utvisningsbeslutet fattas av Migrationsverket, som också kan förbjuda personen 

att återvända till Sverige under en viss tid. En domstol kan besluta att utvisa en 

utlänning som döms för brott som kan leda till fängelse eller skyddstillsyn, eller 

om domstol upphäver en villkorlig dom. Ett sådant utvisningsbeslut innebär 

alltid att utlänningen blir förbjuden att återvända till Sverige under en viss tid 

eller för all framtid. 

En utlänning som kom till Sverige innan han hade fyllt femton år och som hade 

bott här i minst fem år när åtal väcktes, får inte utvisas på grund av brott. 

Om en utlänning har haft permanent uppehållstillstånd i minst fyra år eller varit 

bosatt här minst fem år, måste det måste det finnas mycket starka skäl för att 

kunna utvisa honom på grund av brott. Den som är flykting får utvisas endast 

om han begått ett mycket grovt brott och det skall medföra allvarlig fara för 

allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna i Sverige, t.ex. grovt 

narkotikabrott eller grovt rån. Regeringen kan utvisa en utlänning och förbjuda 

honom att återvända hit med hänsyn till rikets säkerhet.7 

 

3 Lagförande av asylsökande som begår brott 
Enligt polislagen 2 § 2 p. skall polisen ”övervaka den allmänna ordningen och 

säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat”. 

Vidare skall även polisen enligt polislagen 3 § samarbeta med 

”åklagarmyndigheterna och andra myndigheter och organisationer vilkas 

verksamhet berör polisverksamheten”. I de fall som berör asylsökande som 

begår brott så sker polisens huvudsakliga samarbete med åklagarväsendet, 

Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen. 

 

                                                
7 http://www.migrationsverket.se 2005-10-06 
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3.1 Intervju med Riksåklagare Fredrik Wersäll 
För att få mer information om hur hanteringen av personer med LMA-kort går 

till hos åklagarväsendet kontaktade vi per telefon Riksåklagare Fredrik Wersäll. 

 

1. Finns det några nationella direktiv för hanterandet av asylsökande som begår 

brott och endast innehar Migrationsverkets LMA-kort som styrker deras 

identitet? 

 

Det finns ej några nationella direktiv, utan frågan om LMA-kort har lyfts till det 

särskilda utvecklingscentrumet i Umeå som har ansvar för tvångsmedelsfrågor. 

De ska utreda just dessa frågor om hur man ska hantera dessa ärenden från 

identitetssynpunkt. Utgångspunkten är att man inte kan generalisera dessa 

frågor utan man måste se till att en individuell bedömning sker i varje enskilt 

fall. 

 

2. Vad skall polisen skriva i rutan ”ID-styrkt, på vilket sätt” när anmälan upprättas 

om den brottsmisstänkte endast innehar ett LMA-kort som ej är en giltig id-

handling och om inga andra id-handlingar finns hos Migrationsverket (över 90 

procent av alla asylsökande saknade identitetshandlingar 2004 enligt 

Migrationsverket). 

Det här är en sak för polisen, men jag kan tänka mig att man skall skriva att 

den identitetskontroll man kunnat göra inskränker sig till en granskning av ett 

LMA-kort. Alltså om man redovisar den identitetskontroll man har gjort så 

måste det vara det mest korrekta sättet att hantera den frågan. 

 

3. Förekommer ärenden angående brott begångna av asylsökande och andra 

personer utan id-handlingar frekvent hos Åklagarmyndigheten? 

 

Det är utan tvekan att jag måste svara ja på den frågan. Det är ett stort 

problem runt om i Sverige och det är inte sällan RÅ på sina besök hos olika 
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åklagarkammare får frågan om hur man ska hantera dessa situationer. Det är 

ett vanligt förekommande problem runt om i Sverige, men problemet är särskilt 

frekvent där de har många asylsökande. 

4. Har man från Åklagarmyndigheten vidtagit några åtgärder för att underlätta 

lagföringen av personer som begår brott och saknar giltiga id-handlingar? 

 

Där har vi inte vidtagit några generella åtgärder, däremot utbyter vi 

erfarenheter på olika nivåer om just dessa ämnen. Vi har bett 

utvecklingscentrum i Umeå att uppmärksamma just tvångsmedelsfrågorna. 

 

5. Hur länge kan man kvarhålla t.ex. en person som uppger att han är en rysk 

medborgare och uppvisar ett LMA-kort för ett ringa brott som snatteri eller 

stöld? 

 

Det är en fråga som vi har diskuterat väldigt mycket i myndigheten eftersom 

detta är en vanlig situation. Man kan säga att det är en möjlighet att anhålla 

någon och begära någon häktad även för ett ganska lindrigt brott om man inte 

kan styrka identiteten. Man kan inte säga generellt att bara för att man endast 

kan visa upp ett LMA-kort kan leda till att identiteten är okänd eller osann. 

Man måste göra en bedömning och prövning i varje enskilt fall. Detta gör att 

man inte heller här kan ge någon generell riktlinje för hur åklagare ska hantera 

den här typen av situationer. Men är det så att åklagaren anser att uppgiften är 

osann eller att identiteten är okänd så är det anhållningsbart.  

Hur länge man kan hålla en person beror på hur allvarligt brott det är, man 

gör en proportionalitetsbedömning. Vad man måste göra i en sådan här 

situation det är att man snabbt måste kontrollera identiteten genom daktning 

eller på något annat sätt. Men, kan man inte få fram några uppgifter och det är 

ett mycket lindrigt brott då kan man fundera på om proportionalitetsprincipen 

leder till att man inte kan hålla personen frihetsberövad längre. Så det går 

alltså inte säga generellt hur många dagar man kalla hålla en person utan det 

måste ske utifrån en individuell bedömning. Man får peka på det att 

proportionalitetsprincipen gör att man inte kan hålla en person frihetsberövad 

för ett bötesbrott mer än en rätt begränsad tid. 
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Vi går inte utmed några generella rekommendationer eftersom det skulle kunna 

ge en stelbent tillämpning av den här regeln. LMA-korten som sådana har så 

att säga ingen rättslig status utan man måste göra en totalbedömning i vilken 

utsträckning man kan säga att identiteten som är uppgiven är osann och eller 

okänd. 

 

Skäl för gripande finns det nog väldigt ofta (i sådana här fall) sedan får 

åklagare ta ställning till anhållningsfrågan och häktningsskälen i en 

förlängning och då måste man göra en mer finkalibrerad bedömning. 

 

6. Hur kan man fälla en person från, återigen t.ex. Ryssland, som kör bil utan 

körkort för olovlig körning när denne uppvisar ett LMA-kort och säger att hans 

körkort blev kvar i hemlandet? 

 

Vårt utvecklingscentrum i Malmö har hanterat frågan att man uppvisar ett 

LMA-kort vid en påstådd olovlig körning. De har skrivit en rättspromemoria 

där de har angett hur de tycker att man ska hantera den här typen av 

situationer. Efter att man som en första åtgärd har kontrollerat med det andra 

landet om personen har ett körkort eller inte och inte fått fram några sådana 

uppgifter kan man kontrollera om personen är lagförd tidigare för olovlig 

körning.  

 

Eftersom den här frågan inte är slutligt avgjord förrän den är avdömd i 

domstol rekommenderar man från Malmös sida att man väcker åtal och gör 

gällande att personen i fråga inte har rätt att köra bil och att man ska hävda 

olovlig körning. Var ribban för den bevisningen ligger kan man inte vara riktigt 

säker på; det är ju så att om en person inte ens kan göra sannolikt att man har 

ett gällande körkort, om uppgifterna är diffusa och svävande och domstolen 

säger att det inte verkar troligt att han har ett körkort då undrar jag om inte det 

inte skulle kunna vara så att domstolen kan säga så att åklagaren har uppfyllt 

sin bevisbörda.  
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Ifrån Malmö säger man i sin rekommendation att i en del fall är kontroll av 

körkort utomlands omöjlig att genomföra. I de fall ingen handling kan uppvisas 

är det rimligt att låta rätten pröva om endast ett obestyrkt påstående om 

körkortsinnehav kan frita från ansvar. Jag har inte själv haft anledning att ta 

ställning till frågan men det verkar fullt rimligt att domstolen prövar det i 

sådana här fall och sen får man se hur det går. Det är vår uppfattning från 

åklagarmyndigheten att man bör pröva det här. 

 

3.2 Hanteringen av journaler och asylsökande hos Migrationsverket 
Efter att en ansökan om asyl hos Migrationsverket har behandlats färdigt lagras 

journalerna i Migrationsverkets centralarkiv i Norrköping. Varje ny 

asylsökande som kommer till Sverige som är över 14 år gammal tar man 

fingeravtryck av och dessa fingeravtryck matchas i Eurodac för att kontrollera 

om personen sökt asyl tidigare och i så fall i vilket och land och på vilka 

grunder. På så sätt får Migrationsverket kännedom om personen sökt asyl i 

Sverige tidigare och kan ta fram den tidigare journalen och se om det 

framkommit några nya skäl till att personen kan tänkas få uppehållstillstånd i 

Sverige. Införandet av Eurodac har på så sätt minskat utlänningars möjligheter 

att vistas i Sverige och de övriga Schengenländerna samt Island och Norge, 

vilka omfattas av Eurodac, och söka asyl under olika identiteter. 8 

 

Problemet med dokumentlöshet har ökat kraftigt. 1997 saknade 34 % av de 

personer som sökte asyl pass eller olika identitetskort och körkort och de 

senaste åren har den siffran legat stadigt över 90 %. Det är inga större skillnader 

mellan de olika områden som de asylsökande ursprungligen kommer ifrån utan 

det är vida utbrett. Dokumentlösheten försvårar väsentligt Migrationsverkets 

arbete att utreda asylskäl för att kunna fatta beslut om uppehållstillstånd och 

leder till ett stort resursslöseri och tilltron till asylsystemet försämras allvarligt 

om myndigheterna inte kan komma till rätta med problemet. Av denna 

anledning har man fattat beslut om lagändringar som ställer högra krav på 

                                                
8 Magnus Edman, Migrationsverket Örebro 2005 10 04 
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asylsökande och personer som söker uppehållstillstånd att i största möjliga mån 

aktivt medverka till att klarlägga sin identitet och resväg.9 

 

3.3 Problem kring samordningsnummer vid registrering i 
belastningsregistret 
Personer som är folkbokförda i Sverige tilldelas personnummer. Övriga behov 

av personbeteckning skall tillgodoses genom tilldelning av 

samordningsnummer. Skattekontoret kan tilldela samordningsnummer på 

begäran av en myndighet. Samordningsnumret skall utgå från den födelsetid 

som den rekvirerande myndigheten uppger. Numret skall anges med två siffror 

för vardera år, månad och dag i nämnd ordning. Siffrorna för dag skall adderas 

med 60. Därefter anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och 

jämnt för kvinnor, samt en kontrollsiffra. 

 

Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, åklagarmyndigheten och allmänna 

domstolar får rekvirera samordningsnummer för registrering i 

belastningsregister, misstankeregister och register som förs enligt 

polisdatalagen (1998:622) eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystem 

 

Tilldelning av samordningsnummer via Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, 

åklagarmyndigheten och allmänna domstolar får ske även om den enskildes 

identitet inte med säkerhet kunnat fastställas av den myndighet som begär 

tilldelningen. 

 

En begäran om tilldelning av samordningsnummer skall vara skriftlig. Den 

skall innehålla tillgängliga uppgifter om den enskildes namn, kön, födelsetid, 

födelseort och medborgarskap. En begäran skall vidare innehålla uppgift om 

vilka handlingar som legat till grund för identifiering. Det ska framgå om det 

råder osäkerhet om någon uppgift som lämnas om den enskilde. 

 

                   Samordningsnummer används inom Polisen till: 

                                                
9 Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg, SAO 2004:132 sid. 14-15 
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● Registrering i belastningsregistret (BR) 

● Hantering av restföring (vid indrivande av restskatt från Skattemyndigheten 

eller skulder av annat slag från Kronofogdemyndigheten) 

● Kan utgöra gemensamt nyckelbegrepp för personer som saknar 

personnummer 

 

Pfast används för att rekvirera samordningsnummer åt: 

Rikspolisstyrelsen - RIOB: 60% 

Åklagarmyndigheten - EnVis:10% 

Domstolsverket -Vera via RI07/RI10 + manuella: 15% 

Rättshjälpsmyndigheten, RPS, etc: 15% 

 

Pfast är Rikspolisstyrelsen (RPS) system som används av handläggare vid RPS 

för utskrift och bevakning av rekvisitioner av samordningsnummer till 

Skatteverket samt registervård vid förändrade personuppgifter 

 

Rikspolisstyrelsen utdelar samordningsnummer åt landets polismyndigheter, 

åklagarmyndigheterna och tingsrätterna när de handhar ärenden med personer 

som inte är svenska medborgare. RPS hanterar begäran från dessa myndigheter 

men själva utfärdandet av samordningsnummer görs av Skatteverket.  Den 

absolut största ”kunden” för begäran av samordningsnummer är RIOB som är 

polisens ordningsbotsystem. Samordningsnummer används som ett tillfälligt 

identitetsnummer. Ingen person kan läggas in som skäligen misstänkt utan 

personnummer, personer med LMA-kort kan av den anledningen endast läggas 

in som utpekad person såvida denne inte tilldelas ett samordningsnummer. 

 

Ett problem som man ser hos RPS är att bristfällig identifiering av källan leder 

till att det utfärdas flera samordningsnummer för en och samma person och att 

strafförelägganden aldrig når personen de utfärdas för. Vidare kan personer som 

begått flertal brott visa upp ett fläckfritt utdrag ur belastningsregistret genom att 

man vid anmälningsupprättandet fått ett samordningsnummer tilldelat där 

namnet är felstavat eller namnen är i fel ordning eller liknande. Man vill av den 

anledningen trycka på betydelsen av att kontrollera namnens stavning och 
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följdordning, adressuppgifter, födelsedatum och annan information man kan få 

fram om personen och kontrollera dessa i den mån den går om man fattar 

misstanke om att något inte stämmer. I annat fall är risken stor att polisens 

insatser inte har någon rättsvårdande effekt, t.ex. genom att ordningsböter 

utfärdas utan att de aldrig når den tilltänkte mottagaren och betalas in.10 

3.4           Polisens hantering 
Bert Hörnqvist är Kriminalinspektör hos polisen i Umeå och arbetar med 

utredningar på utlänningsenheten. Han rekommenderar poliser som är operativa 

i ordningstjänst, vilka är de poliser som kommer i kontakt med asylsökande 

som begår brott i det initiala skeendet, att vara noggranna med att kontrollera de 

uppgifter som finns på LMA-korten; är personen man har framför sig personen 

på fotot? Tycks födelsedatumet stämma och verkar kortet i övrigt vara giltigt? 

Det är också viktigt att kontrollera kortets giltighetstid. Om det har gått ut är det 

stor möjlighet att personen är efterlyst och skall utvisas.  

 

I polisens rationella anmälningsrutinssystem (RAR) skrivs inte en person utan 

personnummer som skäligen misstänkt utan endast som utpekad person. Detta 

medför att när åklagaren gör ett utdrag så kommer inga träffar upp även om 

personen tidigare begått liknande brott, och anhållan p.g.a. recidivfara som 

innebär att personen frihetsberövas (anhålls av åklagare) eftersom det finns risk 

för fortsatt brottslighet, går inte att hävda. Däremot kan personen anhållas om 

det finns uppgifter som misskrediterar de identitetsuppgifter som den gripne 

uppger. Hörnqvist påpekar att man ska försöka ge åklagaren ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt genom att kontrollera de uppgifter man har att 

tillgå och att inte släppa någon utan att en utredning skett, vilket tyvärr sker.  

 

Om det är dagtid kan man ringa upp det nummer som finns på kortet till 

Migrationsverket och är det efter kontorstid finns ett telefonnummer till 

Arlandajouren dit man även kan ringa för att få mer uppgifter om personen. 

Man kan även ta reda på om personen varit daktad tidigare. Man kan be 

Migrationsverket göra slagningar i sitt interna system som heter Wilma men det 

                                                
10 Per-Jonas Flygare, Rikspolisstyrelsen Kiruna 
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görs endast om personen är misstänkt för brott för vilket är föreskrivet mer än 

två år i straffskalan och alltså inte för ringa brott. 

 

Kerry Björkström är inspektör hos Farstapolisen i polisdistriktet söderort i 

Stockholm. På sidan www.blaljus.nu skrev han följande insändare 2004 01 29. 
 
 

Nu är jag inne på juridik IGEN, tack vare utredningsarbetet om Olovlig 

Körning. Det gäller personer som söker/sökt asyl i Sverige. När de 

kommer till Sverige och möter Migrationsverket, så utfärdas det ett "LMA-

kort". Det enda som görs är att personens födelsetid antecknas OCH att 

ett fotografi tas. Personen får sedan ett "tillfälligt" samordningsnummer 

med 10 siffror. Därefter förs det över till ett plastat kort som ser ut som 

ett enkel passerkort. Uppgifterna kan inte kontrolleras utan tas för givna. 

När sedan denne person kör bil och blir stoppad av polisen, visar han upp 

sitt LMA-kort, MEN inget körkort. Polispatrullen rapporterar Olovlig 

Körning och NU kommer problemet! POLISEN KAN INTE BEVISA HANS 

SKULD! Det finns INGA möjligheter att kontrollera med "hemlandet" OM 

denne har körkort. Det finns inga körkortsmyndigheter i Mellanöstern, 

Ryssland, Vitryssland, Nordafrika o.s.v. Ärendet läggs ner eftersom brott 

inte kan styrkas. Ibland lämnas ärendet till åklagaren som i sin tur lägger 

ner ärendet på samma grund. Utredningen på Migrationsverkat kan ta upp 

till 5 år och det är först 1 år efter det att personen blivit FOLKBOKFÖRD 

som regeln inträffar att personen måste ta ett Svenskt körkort. Att bli 

folkbokförd är FRIVILLIGT och ansökan måste göras till 

Skattemyndigheten av den som söker. Dessa förare är under tiden en 

fruktansvärd trafikfara eftersom de inte kan vare sig Svenska språket eller 

gällande trafikregler! I detta fall borde OMVÄND bevisföring gälla. Alltså: 

Personen måste bevisa att han FÅR köra bil och inte som nu, när 

bevisbördan ligger på åklagaren. (Detta förhållande är kontrollerat med 

åklagare i Stockholm) 

 

 

Kerry Björkström bekräftar det faktum att det är väldigt svårt att få en person 

dömd om man inte kan fastställa dennes identitet och samtidigt kan man inte 

frihetsberöva människor under en längre tid för ringa brott. Enligt Björkström 

är det inte särskilt vanligt att personer med LMA-kort daktas för brott som 

snatterier även om det finns en lagstadgad möjlighet att göra det utan 

anhållningsbeslut enligt förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m. 2 § 2st. 

om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa. 
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Om en person blir dömd under den identitet han uppgett till Migrationsverket 

och det framkommer en ny identitet kopplas inte de domar som personen 

tidigare fått till den nya identiteten. 

 

Även Björkström bekräftar att man inte kan lägga in en person utan 

personnummer som skäligen misstänkt, däremot kan man via födelsetiden göra 

en slagning i PFT för att se om personen är straffad eller efterlyst men man får 

då fram alla personer som har det födelsedatumet och måste därefter sovra 

bland sökträffarna, vilket kan vara mycket tidskrävande. Även om man får träff 

så är det inte säkert att det är samma person som finns bakom födelsedatumet 

även om deras namn stämmer och att anta är inte detsamma som att bevisa. 

 

När det gäller olovliga körningar blir tyvärr slutsatsen att det i princip är 

omöjligt att få en person utan körkort fälld för olovlig körning. Man kan skriva 

en primärrapport och kontrollera personens identitet genom att t.ex. ringa en 

släkting som kan styrka att personen framför dig är den han uppger sig för att 

vara och sedan skicka primärrapporten till utredningsroteln. Men om han inte 

godtar strafförläggande hamnar FU-protokollet hos åklagaren och då måste 

denne kunna säkerställa att personen inte har något körkort och det går inte i de 

fall då personen kommer från länder som saknar körkortsregister och i vissa fall 

får inte myndigheterna i de länderna kontaktas eftersom det strider mot 

personernas skydd som asylsökande. Det är alltså först ett år efter att personen 

blivit skriven i Sverige som kravet på svenskt körkort kan efterlevas.  

 

4  Diskussion 
Att diskutera invandrarproblematik och kriminalitet är ett känsligt ämne. Syftet 

med detta arbete har inte varit att utpeka asylsökande som kriminella eller att 

ifrågasätta människors rätt att söka asyl, av vilken anledning det må vara, i 

Sverige. Frågeställningen rör istället det faktum att över 90 % av dem som 

söker asyl i Sverige saknar identitetshandlingar. Detta försvårar 

Migrationsverkets handläggningstid och utredningsmöjligheter av 

människornas skäl till att få stanna i Sverige och kanske i en förlängning bli 
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svenska medborgare. Det leder också till att dessa människor blir svårare att 

hantera i de system och regelverk som finns upprättade i såväl stödjande som 

kontrollerande syfte vilket försvårar att lagar och förordningar efterföljs i de fall 

de överträds.  

 

Asylrätten finns till för att hjälpa människor i nöd och tyvärr finns det 

människor som utnyttjar den i kriminella syften. Dess värre ges dessa 

människor extra spelrum i och med att det uppstår luckor i rättssystemet när de 

vistas i Sverige under ett namn och ett födelsedatum som i vissa fall bara är ett 

alias men som är det enda de kan lagföras mot. 

 

Det är svårt att komma med någon lösning på hur man ska få bukt med 

problemet. Att öka de asylsökandes motivation att få fram identitetshandlingar 

som styrker vilka de är genom att till exempel dra in dagersättning som 

Migrationsverket gjort är ett sätt, ett annat kan vara att ställa högre krav på flyg- 

och resebolag att deras passagerare har identitetshandlingar och att dessa inte 

försvinner under resan. 

 

Eurodac har tagit bort eller i varje fall minskat möjligheten för människor att 

söka asyl i olika identiteter vid olika tillfällen och därmed gjort asylsökande 

mindre anonyma, vilket är positivt ur kontrollsynpunkt.  

 

4.1              Slutsatser och förslag 

De slutsatser vi dragit utifrån att ha samtalat med personer från 

åklagarmyndigheten, polisen och Migrationsverket är att det är svårt att 

fastställa identiteten på människor som kommer till Sverige och söker asyl utan 

vare sig pass eller andra identitetshandlingar, oavsett vilken anledningen till det 

är. Att öka de asylsökandes motivation att få fram identitetshandlingar är ett 

första men mycket viktigt steg för att kunna hantera deras asylansökan. Om 

deras identitet kommer till myndigheters kännedom medför det med största 

sannolikhet att deras motivation att begå brott lär minska. Ett nära samarbete 

mellan Migrationsverket och polisen är en absolut nödvändighet för att 
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rättsvårdande åtgärder skall ha verkan, liksom ett samarbete över 

nationsgränserna med andra länder, såväl inom som utanför Schengenområdet. 
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