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Sammanfattning 

Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av 

många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska 

migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. Just nu 

påverkas även möjligheterna att få uppehållstillstånd av lagen om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med denna uppsats har varit att utreda 

skyddsgrunderna i Sverige, möjligheten att utesluta personer från det skyddet samt att utreda 

under vilka omständigheter verkställighetshinder blir aktuella och vilka påföljder verkställig-

hetshinder får för personer som inte kan utvisas. Asyl kan beviljas på grunderna flykting och 

alternativt skyddsbehövande. Uteslutande kan göras på grund av grova brott som begåtts utan-

för Sverige. I de fall ett verkställighetshinder uppstår och utvisning inte kan genomföras kan ett 

tillfälligt uppehållstillstånd beviljas. Beroende på uppehållstillståndets längd ges utlänningen 

olika rättigheter i samhället. För att genomföra syftet har rättsdogmatisk metod använts och en 

fullständig rättsutredning genomförts. 
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1. Introduktion  
När en person söker asyl i Sverige kan denne få en flyktingstatusförklaring eller en status som 

alternativt skyddsbehövande i enlighet med utlänningslagen, nedan kallad UtlL. Om utlän-

ningen visar sig ha begått grova brott i sitt hemland eller på flykt kan dennes statusförklaring 

utebli. Detta genom att denne utesluts, även kallat exkluderas, från rätten till skydd. Ett problem 

uppstår dock om utlänningen skulle riskera skyddsgrundande behandling i sitt hemland. Detta 

resulterar i att verkställighetshinder uppstår. I vanliga fall avvisas eller utvisas personen till sitt 

hemland. Det kan dock föreligga sådana omständigheter att en person inte kan avvisas eller 

utvisas. T.ex. att personen vid ett återvändande till hemlandet skulle riskera att utsättas för tortyr 

eller att myndighetsskyddet är bristfälligt. Det skulle då innebära att Sverige bryter mot inter-

nationella konventioner och svensk lag. Dessa personer har exkluderats från sin rätt till skydd 

på grund av de brott som de har begått i sina hemländer men eftersom det råder ett verkställig-

hetshinder mot att dessa personer avvisas eller utvisas blir de kvar i Sverige. Intresset för ämnet 

väcktes i samband med arbete på Migrationsverket där båda författarna arbetat som asylhand-

läggare under några månader.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats är syftet att utreda under vilka omständigheter en utlänning har rätt till asyl i 

Sverige samt vad som kan begränsa den rätten och vilka följder det får för individen. Rätten till 

asyl kan fråntas den som begått brott. Vad händer i de fall en person inte kan avvisas eller 

utvisas eftersom en konflikt uppstått mellan rätten till asyl och uteslutandegrunderna?  Genom 

att göra en analys av asylrätten och utreda rätten till skydd enligt gällande lag och internationella 

konventioner har syftet genomförts. Detta har gjorts med utgångspunkt i följande frågeställ-

ningar: 

 

• På vilka grunder kan asyl beviljas i Sverige?  

• På vilka grunder kan en utlänning uteslutas fråntas rätten till asyl?  

• När och varför uppstår verkställighetshinder? 

• Vilka rättigheter har de människor som blir kvar i Sverige på grund av verkställighets-

hinder? 
 

1.2 Metod och material 
För att genomföra syftet har den rättsdogmatiska metoden tillämpats, även kallad traditionell 

juridisk metod. Metoden innefattar studier av lag, förarbeten, praxis och doktrin, vilka, enligt 

rättskälleläran, utgör rättskällorna och där slutresultatet är fastställande av gällande rätt.1 Me-

toden har valts eftersom den är den mest lämpliga för att genomföra syftet med uppsatsen. Den 

huvudsakliga regleringen på området är utlänningslagen. Förarbeten till nyss nämnda lag har 

varit till stor hjälp för att utreda de frågeställningar som uppställts. Den internationella rätten 

och de konventioner som Sverige förbundit sig till har stor påverkan på den svenska migrat-

ionsrätten och därför har även de beaktats. På området finns en begränsad mängd prejudice-

rande domar, men de rättsfall som har används i doktrin har även studerats i denna uppsats. 

Även lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige har 

en central del i framställningen.  

 

  

                                                           
1 Korling och Zamboni (2013), Juridisk metodlära, s. 21. 
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2. Asyl  
En person som söker asyl är en person som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara 

i behov av skydd, men som ännu inte fått sin ansökan avgjord.2 Rätten till skydd är en rättighet 

definierad i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som lyder “var och en har 

rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.3 I nuläget är 180 länder anslutna 

till deklarationen som antogs 1948 och listar universella mänskliga rättigheter. Den utgör en 

standard som generalförsamlingens länder anslutit sig till, men deklarationen är inte direkt ju-

ridisk bindande i sig. Numera är de flesta rättigheterna implementerade i andra internationella 

konventioner vilka är bindande för dess parter.4  

 

Bakgrunden till de mänskliga rättigheterna har sin historia i andra världskriget. Den internat-

ionella flyktingorganisationen International Refugee Organization, IRO, bildades under FN för 

att hantera den enorma mängd flyktingar som fanns i Europa under den tiden. Då mandatperi-

oden för IRO var på väg att ta slut beslutade generalförsamlingen genom en resolution att införa 

ett permanent organ, UNHCR, som övertog IRO:s uppgifter. Dagens flyktingorgan upprättades 

år 1950. Protokollet antogs året efter och 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning 

utgör grunden för den internationella flyktingrätten, med dess tilläggsprotokoll från 1967.5 

 

I den svenska lagstiftningen finns tre skyddsgrunder, vilka återfinns i utlänningslagens fjärde 

kapitel. De skyddsgrunder som finns är flykting, alternativt skyddsbehövande och övrigt 

skyddsbehövande. De två förstnämnda är internationella skyddsgrunder och övrigt skyddsbe-

hövande är en nationell skyddsgrund. De internationella skyddsgrunderna är desamma i hela 

EU. Om en utländsk person befinner sig i Sverige och omfattas av någon av skyddsgrunderna 

har denna enligt 5:1 UtlL rätt att få uppehållstillstånd i Sverige.6 Om en person beviljas uppe-

hållstillstånd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande har denne beviljats asyl.7  

 

Begreppet asyl återfinns i 1:3 UtlL och anges vara ett uppehållstillstånd som beviljas för att en 

utlänning är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Innan 2010 kunde endast asyl beviljas 

genom skyddsgrunden flykting som definieras i 4:1 UtlL. Detta ändrades i och med att EG-

direktivet och skyddsgrundsdirektivet införlivades i svensk rätt.8 Den tredje skyddsgrunden, 

övrigt skyddsbehövande, är inte att betrakta som grund för asyl men en sådan ansökan ska dock 

handläggas som en asylansökan enligt 1:12 UtlL. Med asyl avses uppehållstillstånd som är per-

manenta eller gäller under minst 3 år enligt 5:1 2 stycket UtlL. I nuläget finns dock begräns-

ningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, detta kommer att behandlas nedan. 

 

2.1 Flykting enligt 4:2 UtlL  

För att vara flykting i utlänningslagens mening krävs att det är en utlänning som: 

 
- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller 

på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

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

                                                           
2 Prop. 2009/30:10, s.91. 
3 Regeringskansliet (2011), ”FN:s konventioner om mänskliga rättigheter” artikel 14.1.  
4 Fisher (2017), Mänskliga rättigheter, s. 22. 
5 Sverige för UNHCR:s webbplats. Hämtad 2018-05-04. 
6 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.40.  
7 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 78. 
8 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 35. 
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Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen 

riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse från en-

skilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedöm-

ningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisat-

ioner som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där 

han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

 

Den rådande definitionen av flyktingbegreppet infördes 1980 i och med det årets utlänningslag. 

Denna definition är i princip densamma som den som finns i flyktingkonventionen i artikel 1 

A 2, vilken reviderades genom 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning.9  

 

För att avgöra om en utlänning är en flykting görs en bedömning där paragrafens alla rekvisit 

ska uppfyllas för att utlänningen ska vara att betrakta som flykting. Dessa rekvisit är att utlän-

ningen ska befinna sig utanför sitt hemland och ska hysa välgrundad fruktan, på grund av för-

följelse som går att koppla till någon av förföljelsegrunderna och inte kunna åtnjuta sitt hem-

lands skydd eller inte vilja det på grund av fruktan.10  
 

2.1.1 Vistelse utanför hemlandet 

Utlänningen ska befinna sig utanför det land som han eller hon är medborgare i eller har haft 

sin vanliga hemvist i. Regeln är undantagslös och flyktingskapet uppkommer direkt utlänningen 

befinner sig utanför landet och känner välgrundad fruktan för förföljelse. En utlänning kan även 

bli flykting sur place. Detta innebär att utlänningen lämnat sitt hemland utan att känna välgrun-

dad fruktan för förföljelse, men att fruktan uppstår utanför hemlandet.  Om flyktingskap kan 

anses föreligga sur place måste det bedömas hur den asylsökandes handlingar skulle uppfattas 

av hemlandet. Situationer när flyktingskap kan uppkomma sur place är om det politiska läget 

förändras efter att den asylsökande lämnat hemlandet eller om den asylsökande bedrivit politisk 

verksamhet. Ett annat exempel kan vara om en asylsökande har uttalat sig regimkritiskt efter 

att denne lämnat hemlandet och hemlandets myndigheter kan antas fått reda på det kan flyk-

tingskap uppkomma sur place.11 
 

2.1.2 Välgrundad fruktan  

Lagstiftaren har i lagen infört både ett subjektivt och ett objektivt rekvisit, baserat på en fram-

åtsyftande bedömning vad gäller rekvisitet välgrundad fruktan.12 Rekvisitet fruktan är det sub-

jektiva rekvisitet, vilket innebär att en bedömning ska göras av att utlänningen ska känna en 

tillräcklig grad av fruktan för att återvända till sitt hemland.  Bedömningen görs mot bakgrund 

av hur situationen ser ut i hemlandet och om det finns anledning att anta att utlänningen skulle 

utsättas för förföljelse vid återvändandet.13 Det objektiva rekvisitet är att denna fruktan ska vara 

välgrundad. Detta ska bevisas genom att det föreligger en sådan situation i utlänningens hem-

land som ger denne fog för att känna välgrundad fruktan med hänsyn till utlänningens person-

liga förhållanden och förhållandena i hemlandet.14  Utlänningen måste inte själv ha blivit utsatt, 

om det med stöd av förhållandena i hemlandet skulle vara sannolikt att den asylsökande skulle 

utsättas vid ett återvändande. Det måste bedömas finnas en anledning för att personen kan ris-

kera att utsättas för förföljelse.15 
 

                                                           
9 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 23.  
10 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 40 f.  
11 MIG 2007:20.  
12 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 174 f.  
13 Prop 2005/06:6, s. 9. 
14 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 94. 
15 Prop 2005/06:6, s. 9.  
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2.1.3 Förföljelse  

För att utlänningen ska anses vara flykting ska denne riskera förföljelse vid ett återvändande till 

hemlandet. Vad som är förföljelse definieras inte i Flyktingkonventionen och inte heller i 

skyddsgrundsdirektivet. Vad som dock framkommer är att om handlingar utgör allvarliga över-

trädelser mot de mänskliga rättigheterna ska de betraktas som förföljelse enligt artikel 9.1 i 

skyddsgrundsdirektivet. Förföljelse kan vara olika typer av våld, såväl fysiskt, psykiskt och 

sexuellt. Handlingar som kan utgöra förföljelse kan vara sådana som utförs av staten exempel-

vis genom Polismyndigheten eller rättsväsendet på ett diskriminerande sätt.16 För att förföljelse 

ska anses föreligga krävs en viss intensitet av det som personen riskerar att utsättas för.17 Som 

exempel kan sägas att alla frihetsberövanden av staten inte är att betrakta som förföljelse. Om 

en person varit utsatt för ett kortare frihetsberövande i hemlandet ska det inte automatiskt inne-

bära att personen skulle riskera förföljelse vid ett återvändande. Om det däremot finns andra 

omständigheter som talar för att förföljelse skulle kunna riskeras, t.ex. om personen blivit miss-

handlad eller trakasserad utöver frihetsberövandet får frågan bedömas på annat sätt.18  

 

Rekvisiten för förföljelse kan också uppnås genom att ett flertal åtgärder görs mot en person i 

form av t.ex. trakasserier, även om de som enskilda handlingar inte vore att betrakta som för-

följelse.19 I förarbetena till utlänningslagen diskuteras om någon närmare precision av förföl-

jelsebegreppet i lagtexten skulle göras, vad som kom fram var att det inte skulle göras då en 

precision skulle kunna leda till att rättstillämpningen skulle låsas.20 För att anses vara flykting 

ska en utlänning känna fruktan för förföljelse som härrör från förföljelsegrunderna, det vill säga 

ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, kön, sexuell läggning eller politisk 

åskådning.21  

 

2.1.4 Ras  

Artikel 1 i FN:s konvention om avskaffandet av alla typer av rasdiskriminering ska ras tolkas i 

det vidaste vardagliga begrepp vad gäller etniska grupper.22 Här innefattas förföljelse på grund 

av hudfärg, härstamning och etniskt eller nationellt ursprung.23 Förföljelse på grund av ras kan 

vara dels att utsättas för diskriminering på grund av sin hudfärg och dels en föreställning om 

tillhörighet till viss typ av grupp. Minoritetsgrupper är främst utsatta för diskriminering på 

grund av sin ideologi och tillhörighet till viss rasgrupp.24 All typ av diskriminering som en 

individ kan utsättas för på grund av sin ras, utgör som regel förföljelse enligt flyktingkonvent-

ionen.25 

 

2.1.5 Nationalitet  

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter anger att personer inte får diskri-

mineras på grund av nationalitet. Förbudet återfinns i artikel 27 och lyder: “I de stater där det 

finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, skall de som tillhör sådana minoriteter inte 

förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, be-

känna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.” Ytterligare rättigheter 

för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter fastslås i 

                                                           
16 Prop 2009/10:31, s. 101. 
17 Prop 2009/10:31, s. 102.  
18 Prop. 1988/89:86, s. 154. f.  
19 Prop. 1996/97:25, s. 101.  
20 Prop. 2009/10:31, s. 102.  
21 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 44. 
22 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 183.  
23 Prop 2005/06:6, s. 11. 
24 Fisher (2017), Mänskliga rättigheter, s. 37. 
25 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 183.  

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/PROP_1988_1989_0086?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/PROP_1988_1989_0086?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/PROP_1996_1997_0025_S_0101?src=document
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FN:s “Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 

Linguistic Minorities”26 

 

2.1.6 Religion  

Artikel 18 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ger en god vägledning 

av vad som innefattas i begreppet samvetsfrihet, tankefrihet och religionsfrihet. Enligt konvent-

ionen om mänskliga rättigheter får denna inte inskränkas, men trots det medges vissa begräns-

ningar i rätten att utöva sin religion.27 Begränsningarna som anges är de som följer av lagen 

som en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle, se artikel 9 andra punkten.28  Kommittén 

för de mänskliga rättigheterna har utfärdat en allmän kommentar som ger god vägledning be-

träffande vad som ryms inom ramen för denna fri- och rättighet. Religionsfrihet innefattar även 

den negativa rättigheten att inte erkänna en viss trosuppfattning eller att exempelvis vara ateist 

eller agnostiker. För kvinnor innebär religionsfriheten ytterligare livshotande risker till följd av 

hedersrelaterat våld samt könsstympning i religionens namn.29 
 

2.1.7 Kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till vissa samhällsgrupper  

Under de senaste decennierna har begreppet samhällsgrupp debatterats. Rättsvetenskapsmän, 

domstolar och asylmyndigheter har diskuterat och analyserat vem som ska omfattas av begrep-

pet samhällsgrupp och vilka kriterier som ska uppfyllas.30 Grunderna för tolkningen av viss 

samhällsgrupp bygger till stor del på olika länders praxis. Begreppet viss samhällsgrupp har 

definierats i UNHCR:s riktlinjer, vilka lyder som följer31: 
 

“a particular social group is a group of persons who share a common characteristic other than their 

risk of being persecuted, or who are perceived as a group by society. The characteristic will often be 

one which is innate, unchangeable, or which is otherwise fundamental to identity, conscience or the 

exercise of one’s human rights.”32  

 

Vad gäller förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning handlar det om att anledningen till 

förföljelsen utgår från utlänningens kön eller sexuella läggning. Kvinnor kan exempelvis utsät-

tas för könsstympning, vilket har sin grund i deras kön. Våldtäkt är också en grund för förföl-

jelse som kan kopplas till kvinnor på grund av deras kön. När det kommer till sexuell läggning 

kan det handla om att en utlänning riskerar förföljelse på grund av såväl religion som sin sexu-

ella läggning, t.ex. i de fall det endast är accepterat med förhållande mellan kvinnor och män.33 

Före 2005 tillhörde inte könstillhörighet förföljelsegrunden samhällsgrupp. Innan dess kunde 

dock skydd ges men då på grunden alternativt skyddsbehövande.34 

 

En viss samhällsgrupp som riskerar förföljelse kan vara HBTQ-personer, kvinnor eller andra i 

ett samhälle som i stort avviker från den normala normen där. Det finns inget krav på att män-

niskor som kategoriseras som viss samhällsgrupp och då som avvikande ska känna varandra.35 

Vad som inte har kommit att betraktas som samhällsgrupp i utlänningslagens mening är bland 

                                                           
26 International Covenant on Civil and Political Rights article 27.  
27 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.150 f.  
28Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 9.  
29 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 151. 
30 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 152 f. 
31Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 153.   
32 Guidelines on international protection artikel nr 11.  
33 Prop. 2005/06:6, s.22.  
34 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 184.  
35 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 153.  
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annat akademiker, musiker och läkare36 och inte heller domare inom rättsväsendet.37 Huruvida 

barn skulle betraktas som en samhällsgrupp togs upp i Migrationsöverdomstolen 2017. Där 

fastställde domstolen att barn inte är att betrakta som en samhällsgrupp i utlänningslagens me-

ning. Domstolen resonerade att barn är utsatta och riskera att rekryteras som soldater eller att 

bli utsatta för sexuella övergrepp, dock inte i en sådan omfattning att det kan betraktas som 

förföljelse på grund av att de är barn.38  
 

2.1.8 Politisk uppfattning 

För att riskera förföljelse på grund av politisk uppfattning krävs inte att personen verkligen är 

politiskt aktiv eller ens har en viss politisk uppfattning. Det räcker således att den eller de som 

riskerar att utsätta personen för förföljelse tror att personen har en viss politisk uppfattning. Det 

kan bero på klädstil, beteende eller grupptillhörighet. För att kunna få flyktingstatus på grund 

av politisk uppfattning krävs att två rekvisit uppfylls. Dels ska myndigheterna i hemlandet ha 

vetskap om att personen har en otillåten politisk uppfattning, eller att en sådan uppfattning kan 

tillskrivas denne. Vidare krävs att personen vid ett återvändande till hemlandet skulle komma 

att utsättas för förföljelse på grund de åsikterna.39
 

 

2.1.9 Statsskydd 

För att det utlänningen ska anses vara flykting krävs vidare att den asylsökande inte ska kunna 

begagna sig av sitt lands skydd även om den så önskat det. Utlänningen ska alltså vara ur stånd 

att begagna sig av landets skydd, vilket innebär att det ligger bortom individens kontroll. Detta 

syftar till omständigheter i landet såsom krigstillstånd, inbördeskrig eller sönderfall av lag och 

ordning och brist på kontroll i landet.40 Hemlandets myndigheter eller dess statsorgan kan också 

betraktas som en anledning till hans eller hennes välgrundade fruktan genom att utlänningen 

inte önskar begagna sig av hemlandets skydd.41 Staten behöver inte direkt vara den som utsätter 

den asylsökande, men staten är ansvarig för vad som sker inom landet. Det kan röra sig om 

handlingar som hänför sig till landets militär, polisstyrka, rättsmaskineri eller administration, 

grupper eller individer och utförs med statens godkännande eller på uppdrag av staten.42 
 

2.1.10 Internt flyktalternativ 

Vidare krävs, för att uppnå kraven för att vara flykting, att det inte är möjligt för personen att 

fly inom hemlandet. I och med att staten har det primära ansvaret för sina egna medborgare 

måste det i skyddsbedömningen tas med om personen kan flytta inom landet för att åtnjuta 

skydd av sin egen stat. Ett internflyktsalternativ kan bli aktuellt i de fall där en person inte 

riskerar förföljelse i hela landet utan endast en del av landet. I de fall där förföljelsen utgår från 

staten själv är inte ett internt flyktalternativ möjligt. Personen ska kunna åtnjuta skydd från 

förföljelsen och inte heller riskera att utsättas för förföljelse under resan till den säkra platsen.43 

 

Är utlänningen att anses som flykting enligt 4:1 UtlL har denne rätt till flyktingstatus enligt 4:3 

UtlL. 

 

2.2 Alternativt skyddsbehövande enligt 4:2 UtlL  
Med alternativt skyddsbehövande avses i utlänningslagen: 

                                                           
36 MIG 2009:36.  
37 MIG 2011:7. 
38 MIG 2017:6. 
39 Prop 2005/06:6, s. 11. 
40 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 154.  
41 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 155.  
42 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 155. 
43 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 79.  
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En utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är 

medborgare i, därför att 

1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa 

risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller för-

nedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att 

skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlandets 

skydd. 

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen 

löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda 

och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen 

av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som 

kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där 

han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 

 

Paragrafen för alternativt skyddsbehövande är uppbyggd genom att första stycket redogör för 

under vilka omständigheter en person kan betraktas som alternativt skyddsbehövande. I första 

stycket första punkten delas skyddsbehovet upp i två led där det första anger att personen ris-

kerar dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Detta första led 

motsvarar artikel 15a och 15b i skyddsgrundsdirektivet.44 Vad som ska betraktas som tortyr 

återfinns bland annat i tortyrkonventionen.  Där framgår bland annat att tortyr är handlingar 

som orsakar fysiskt eller psykiskt lidande som är avsiktligt utfört med t.ex. syftet att framtvinga 

information.  För att det ska handla om tortyr i konventionens mening måste handlingarna också 

ha utförts av en offentlig tjänsteman eller någon som företräder det allmänna.45  

 

I det andra ledet anges, att en person är alternativt skyddsbehövande om denne som civilperson 

skulle riskera att under väpnad inre eller yttre konflikt lida en personlig risk att dödas eller 

skadas av urskillningslöst våld. Det andra ledet motsvarar artikel 15 c i skyddsgrundsdirekti-

vet.46 Med personlig risk avses att utlänning ska ha ett särskilt hot emot sig och det hotet ska ha 

sin grund i utlänningens personliga situation. Rör det sig om urskillningslöst våld, som skulle 

göra så att en persons blotta närvaro i landet skulle innebära en risk för att dödas eller skadas, 

kan kravet på personlig risk anses vara uppfyllt även om det inte är en specifik hotbild mot 

sökande.47 I denna paragraf är beviskravet att personen ska ha grundad anledning att anta att 

paragrafens krav uppfylls. Detta beviskrav anses lägre än beviskravet välgrundad fruktan som 

uppställs i 4:1 UtlL och gäller flykting.48  

 

Av andra stycket framgår att ett skyddsbehov finns oberoende om det är staten eller annan som 

gör att personen riskerar det som framgår av första stycket. Vidare framgår av andra stycket att 

personen har rätt till skydd om personen riskerar att utsättas av andra personer och staten inte 

kan erbjuda skydd som inte är av tillfällig natur. Vid skyddsbedömning enligt paragrafen tas 

endast skydd av staten eller av organisationer som har kontroll över stora delar av statens terri-

torium i beaktande. Det är av betydelse att framhålla är att den uppräkning som görs, det vill 

säga staten eller av parter eller organisationer, är uttömmande och skydd kan inte ges av andra 

parter. Med parter eller organisationer menas t.ex. FN eller NATO, eller annan internationell 

                                                           
44 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 203 f  
45 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 49.  
46 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 203 f. 
47 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 50.  
48 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 203 f.  
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organisation eller icke-statligt organ. Organisationen måste ha kontroll över området samt vara 

villig och dessutom kunna beskydda individen på ett sätt som stat hade gjort.49  

 

Uppfyller utlänningen kraven som ställs i 4:2 UtlL är denne att anse som alternativt skyddsbe-

hövande och får då alternativ skyddsstatusförklaring enligt 4:3 a UtlL.  
 

2.2.1 Internt flyktalternativ 

Inte heller vad gäller alternativt skyddsbehövande ska utlänningen kunna förflytta sig inom 

hemlandet och då åtnjuta statsskydd. Med det menas om sökanden har möjlighet att leva inom 

en del av hemlandet och där kan få skydd och även rörelsefrihet och möjlighet till försörjning 

föreligger inte skyddsbehov. Utlänningen måste, för att det ska vara aktuellt med ett internt 

flyktalternativ, kunna förflytta sig inom landet på ett säkert sätt. När det gäller inre oroligheter 

i ett land eller vid miljökatastrofer är det ofta möjligt att förflytta sig inom landet och då före-

ligger inte skyddsskäl och inte heller behov av skydd utanför hemlandet.50 
 

2.3 Övrigt skyddsbehövande enligt 4:2 a UtlL 
Övrigt skyddsbehövande kan en utlänning vara i de fall det råder en väpnad inre eller yttre 

väpnad konflikt eller på grund av andra motsättningar i hemlandet eller i de fall det råder en 

miljökatastrof. I de fall det råder en väpnad konflikt kan en utlänning anses vara flykting eller 

alternativt skyddsbehövande och i de fallen ska detta prövas först.51  

Med övrig skyddsbehövande avses i utlänningslagen: 

 
En utlänning som i andra fall än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen 

är medborgare i, därför att han eller hon 

1. behöver skydd på grund av en yttre om övrigt eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra 

svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller 

2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlän-

ningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk genom handlingar från 

enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedöm-

ningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisat-

ioner som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där 

han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort. 
 

Om utlänning är att betrakta som övrigt skyddsbehövande ska denne ges status som övrigt 

skyddsbehövande enligt 4:2 c UtlL.  

  

                                                           
49 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 212.  
50 Prop 1996/97:25, s. 101.  
51 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 51–52. 
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3. Tillfälliga lagen 
Den 19 juli 2016 trädde lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppe-

hållstillstånd i Sverige i kraft. Under 2015 sökte sig oerhörda mängder människor sig till Sve-

rige. Detta medförde stora påfrestningar på asylsystemet och andra centrala samhällsfunktioner. 

Den 24 november 2015 presenterade regeringen åtgärder med syfte att minska antalet asylsö-

kande. Detta samtidigt som etableringen och mottagandet i Sverige skulle förbättras.52 Syftet 

med lagen är vidare att anpassa svensk rätt till det omarbetade asylprocedurdirektivet. Beslut 

om internationellt skydd ska fattas snabbare, hålla högre kvalitet och vara rättvisare med det 

omarbetade direktivet.53 Lagen är som namnet antyder tillfällig och gäller till den 19 juli 2019 

om den inte förlängs eller i det fall riksdagen beslutar om att annat ska gälla.54 Lagen gäller för 

asylansökningar gjorda efter 24 november 2015, med vissa undantag. Den praktiska tillämp-

ningen av lagen innebär att endast tidsbegränsade istället för permanenta uppehållstillstånd, 

beviljas de asylansökningar om uppehållstillstånd som är gjorda efter 24 november 2015. Up-

pehållstillstånd ska som regel beviljas under tre år för att sedan kunna förnyas i enlighet med 

skyddsgrundsdirektivet.55  

 

Grunderna på vilka en utlänning kan beviljas skydd enligt svensk rätt är som tidigare nämnts 

tre olika grunder, nämligen då personen definieras som flykting, alternativt skyddsbehövande 

eller övrigt skyddsbehövande.56 Skyddsgrunden övrigt skyddsbehövande är med den tillfälliga 

lagen inte aktuell, vilket framgår av 3 § och utlänningar med de skyddsskälen kan inte längre 

beviljas uppehållstillstånd enligt 4 §. Endast asylsökande som enligt Flyktingkonventionen an-

ses vara flyktingar, eller har ett alternativt skyddsbehov enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv ges 

möjlighet att få uppehållstillstånd.57 Denna regel motsvarar 4:1 UtlL, där en asylsökande enligt 

tillfälliga lagen är flykting, om denne med sannolikhet riskerar personlig förföljelse grundad på 

nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller någon grupp de tillhör. 

Alternativt skyddsbehövande återfinns i 4:2 UtlL och gäller de utlänningar som vid ett återvän-

dande skulle riskera att straffas med döden utsättas för tortyr och annan omänsklig eller förned-

rande behandling.  

 

Uppehållstillstånd för de som uppnår flyktingstatus, gäller under en tidsbegränsad period på 

högst tre år enligt 5 § andra stycket. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande, kan 

beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 13 månader, enligt 5 § tredje stycket i 

den tillfälliga lagen. Därefter görs en ny prövning om uppehållstillståndet ska förlängas, bero-

ende på om skyddsskäl fortfarande föreligger. Finns fortfarande skyddsskäl efter 13 månader, 

förlängs uppehållstillståndet med 2 år enligt 5 § tredje stycket.58 
  

                                                           
52 Prop 2015/16:174, s. 1.  
53 Prop 2016/17:17, s. 31.  
54 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 832 f. 
55 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 835 f. 
56 Seidlitz, (2014), Asylrätt – En praktisk introduktion, s. 78. 
57 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 834 f. 
58 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 835 f. 
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4. Internationell rätt  
Det finns inget gemensamt vedertaget internationellt begrepp för asyl, men asyl brukar benäm-

nas som en varaktig fristad mot politisk förföljelse. Med politisk förföljelse följer samtliga be-

grepp som definieras i 4:1 UtlL, det vill säga förföljelse på grund av ras, nationalitet eller reli-

giös uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss sam-

hällsgrupp. Det innebär att den skyddssökande får uppehållstillstånd i tillflyktslandet.59 Asyl 

kan dock beviljas enligt den tillfälliga lagen i de fall det rör sig om en asylansökan från ett barn 

eller en vuxen som ingår i samma familj som ett barn, om barnets ansökan har registrerats hos 

Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare.60  

 

4.1 Staters jurisdiktion 
Varje land har jurisdiktion över sina medborgare och de som är inom landets gränser. Med 

jurisdiktion menas då en nationell suveränitet och syftar till staters rätt till självbestämmande. 

Nationell suveränitet är en erkänd folkrättslig princip och grunden för staters självstyre. Be-

greppet suveränitet handlar om staters självständiga ställning och refererar i folkrättsliga termer 

till att handla om maktutövning över personer och egendom inom dess egna territorium.61 Ut-

gångspunkten är att det råder ett förbud för andra stater att vidta åtgärder inom andra staters 

territorium. Att gripa en misstänkt brottsling i en annan stats territorium är ett exempel på en 

handling som enligt folkrätten kränker en annan stats territorium, i de fall det förekommer hand-

lar det oftast om att den staten som blir kränkt är oförmögen eller ovillig att själv handla.62  

 

4.2 Folkrättsbrott 
Förr i tiden kunde endast stater hållas ansvariga för folkrättsstridigt agerande. Nu kan en enskild 

person ställas till svars för folkrättsbrott. Med folkrättsbrott avses i den folkrättsliga litteraturen 

vanligen brott mot en förpliktelse som enligt sedvanerätt eller traktater åvilar en stat eller en 

stats kollektiv. Det behöver inte vara brott i den nationella rättens mer begränsade mening, det 

vill säga en straffbelagd handling.63 Medborgarna ska söka myndighetsskydd av landet enligt 

de folkrättsliga principerna och det är landets ansvar att värna om dess medborgares mänskliga 

rättigheter. Om så inte är fallet ska människor kunna söka internationellt skydd i ett annat land 

än sitt hemland.64  

 

En stats rätt att bevilja en flykting asyl i folkrättslig mening, ska inte ses som en ovänlig hand-

ling mot flyktingens hemland. Utvecklingen av folkrättens område har emellertid inneburit att 

även enskilda personer i allt större utsträckning har belagts med både rättigheter och ansvar 

under det folkrättsliga regelsystemet. Möjligheterna att ställa enskilda personer till svars för 

vissa allvarliga brott mot grundläggande humanitära regler, har blivit en mer central del i och 

med upprättandet av de konventioner som Sverige har anslutit sig till internationellt sett.65 Det 

folkrättsliga regelsystemet baseras på två komponenter, de internationella överenskommel-

serna, traktaterna som är nedtecknades i skrift och den internationella sedvanerätten som kan 

benämnas som allmän folkrätt och är baserad på sedvänja. Medan sedvanerätten i princip är 

automatiskt bindande, binder de internationella överenskommelserna endast de avtalsslutande 

                                                           
59 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 68. 
60 Prop 2015/16:174, s. 6-7. 
61 Bring, Mahmoudi och Wrange, (2014) Sverige och folkrätten, s. 100. 
62 Bring, Mahmoudi och Wrange, (2014) Sverige och folkrätten, s. 101. 
63 Bring, Mahmoudi och Wrange, (2014) Sverige och folkrätten, s. 43. 
64 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.121. 
65 SOU 2002:98 s. 213 f.  
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parterna. Rätten till asyl grundar sig i de internationella konventionerna som folkrätten bygger 

på.66  

 

Överenskommelser sluts emellertid inte sällan för att, åtminstone delvis, kodifiera sedvanerätts-

liga regler och de kan dessutom få betydelse för sedvanerättens utveckling.67 När en överens-

kommelse görs i stor anslutning innebär det också att den kommer anses vara ett uttryck för den 

allmänna folkrätten. 1949 års Genèvekonventioner om skydd för krigets offer, som numera i 

allt väsentligt anses utgöra allmän folkrätt, är ett exempel.68 Överenskommelser som överförts 

från sedvanerätt och inkorporerats i ländernas lagar illustrerar förhållandet mellan mänskliga 

rättigheter, medborgarskap, stat och asylrätt.69 

 

De brott som omfattas av internationella domstolens jurisdiktion ska begränsas till de mest all-

varliga brotten som angår hela det internationella samfundet. Brott som domstolen ska begrän-

sas till är enligt artikel 5 följande brott: folkmord, brott mot mänskligheten. krigsförbrytelser 

och aggressionsbrott.70  

 

4.3 Europakonventionen 
År 1949 bildades Europarådet med syfte att värna om de mänskliga rättigheterna. Det är en 

sammanslutning med 47 medlemsstater. De antog 1950 europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som oftast benämns som 

Europakonventionen.71 Rådet är uppbyggt med en församling, det vill säga representanter från 

medlemsländerna som utser ledamöterna till Europadomstolen, Europarådets generalsekrete-

rare och dess kommissionär för mänskliga rättigheter. De viktigaste uppgifterna som kommiss-

ionären har är att se till att medlemsstaterna följer konventionen om de mänskliga rättigheterna. 

Kommissionären publicerar rapporter och rekommendationer som rör medlemsländer men även 

olika tematiska ämnen. Vidare är en av kommissionärens uppgifter att övergripande verka för 

migranter, flyktingars och asylsökandes mänskliga rättigheter.72 För att bli medlem i Europarå-

det krävs att staterna har ratificerat Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Konvent-

ionen syftar inte bara till att ställa upp rättigheter, den ställer också krav på viss typ av mini-

mistandard inom lagstiftning och rättsskipning vid rättegångsförfarandet för personer som åta-

las för brott.73 

 

Konventionen är uppdelad i tre delar. Den första artikel stadgar den överenskommelse som 

staterna förbundit sig till och lyder: 

 

“Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna. De höga fördragsslutande parterna skall 

garantera var och en, som befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges 

i avdelning I av denna konvention.”74 

 

Konventionen innehåller en rättighetskatalog som återfinns i del 1, vilken innefattar artikel 2–

18. Dessa artiklar handlar om människors rätt till liv, förbud mot tortyr, förbud mot slaveri och 

tvångsarbete, rätt till frihet och säkerhet, rätt till en rättvis rättegång, inget straff utan lag, rätt 

                                                           
66 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s. 43–45. 
67 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s 43 f. 
68 SOU 2002:98, s. 86-87.  
69 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s. 43–45. 
70 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s 273–275. 
71 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 20. 
72 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 20. 
73 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 21. 
74 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 1. 
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till skydd för privat- och familjeliv, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.75 Del 2, re-

glerar domstolens förfarande och del 3 handlar om andra förfaranden.76 Konventionen har sex-

ton tilläggsprotokoll som bland annat handlar om reglering av förbud mot dödsstraff, kollektiva 

utvisningar av utlänningar, rättssäkerhetsgarantier vid utvisning av utlänningar och rättigheter 

i brottmål och ett generellt förbud mot diskriminering.77 1995 blev konventionen svensk lag i 

och med lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

 

Konventionen om mänskliga rättigheter ger människor som vistas i ett land rättigheter att föra 

talan i de fall deras rättigheter enligt konventionen kränkts av myndigheterna trots att de inte är 

medborgare. Denna rättighet tillkommer inte enbart individer utan även organisationer och 

grupper som berörs. Den klagande ska ha drabbats personligen av kränkningen för att kunna 

föra talan vid den internationella domstolen i Europadomstolen i Strasbourg.78  
 

4.4 Flyktingkonventionen från 1951 
Flyktingkonventionen kom till efter andra världskriget och då främst till för personer som blivit 

flyktingar under kriget. År 1967 gjordes dock ett tillägg som angav att alla flyktingar oberoende 

på vilket land de kom ifrån intogs i konventionen.79 Konventionen och dess tilläggsprotokoll 

från 1967 är en viktig traktat eftersom den innehåller internationella juridiska bestämmelser om 

flyktingars skydd.80 Flyktingdefinitionen återfinns i Flyktingkonventionen, där anges vidare när 

en person har rätt till internationellt skydd och vilka rättigheter en person som är i behov av 

skydd har. I konventionen anges även när en flykting inte har rätt till skydd. Dessa grunder är 

nästan samma som de som återfinns i utlänningslagen, om flyktingen begått brott mot mänsk-

ligheten, brott mot freden, krigsförbrytelser eller begått grova icke-politiska brott utanför Sve-

rige. Konventionen beskriver vidare under vilka omständigheter en person kan upphöra att vara 

flykting. Liksom att principen om non-refoulement är viktig i flyktingrätten i stort och tas upp 

i många konventioner så är den central i Flyktingkonventionen.81 

 

4.5 Non-refoulement  
Principen om non-refoulement stadgas som ovan nämnts i flyktingkonventionen 82 men även i 

tortyrkonventionen,83 skyddsgrundsdirektivet,84 Europakonventionen85 samt utlänningslagen. 

Denna princip är grundläggande för den internationella flyktingrätten och är sedvanerättslig 

och folkrättslig princip. Betydelsen av principen om non-refoulement innebär att det för stater 

råder ett absolut förbud att utvisa, avvisa, återsända eller överlämna en person till ett land där 

personen riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr, kroppsstraff eller andra allvarliga kränk-

ningar av de mänskliga rättigheterna. Principen om chain-refoulement innebär att personen inte 

heller får utvisas till ett land där personen riskerar att bli vidaresänd till land där den kan utsättas 

för ovan nämnda åtgärder.86   

                                                           
75 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 2–19. 
76 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 21–22. 
77 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s. 229. 
78 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s. 229. 
79 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 16 f.   
80 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.128. 
81 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.128. 
82 Flyktingkonventionen, artikel 33.  
83 Tortyrkonventionen artikel 3. 
84 Skyddsgrundsdirektivet artikel 21. 
85 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 3. 
86 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 147. 
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5. Konventioner om mänskliga rättigheter  
Efter andra världskriget antogs 1948 den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter av 

FN:s generalförsamling. Världens stater hade enats om att värna om de mänskliga rättigheterna 

och nu fanns de nedtecknade i konventioner. 87 Eftersom det fanns lagreglering i vissa länder 

men inget internationellt dokument, undertecknade 51 stater 1954 en stadga. De mest centrala 

konventionerna inom mänskliga rättigheter utöver de som beskrivits ovan sammanfattas nedan:  

 

FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, från 1965. 

Alla människor oavsett etniskt ursprung skall garanteras sina mänskliga rättigheter. Konvent-

ionsstaterna har förbundit sig att aktivt motverka alla former av rasdiskriminering i sin politik 

samt att fördöma rasdiskriminering.88  

 

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, från 1966. 

Där rätten till liv (artikel 6), förbud mot tortyr och slaveri samt olika friheter såsom yttrande- 

och religionsfrihet slås fast. Enligt artikel 4 får dessa rättigheter tillfälligt inskränkas, endast i 

nationella nödlägen då statens existens är under hot. Dock får rätten till liv och förbudet mot 

tortyr aldrig inskränkas.89 

 

FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, från 1966. 

Rätten till arbete, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och rätten till utbildning. Stater 

som anslutit sig ska efter landets bästa förmåga sträva efter att tillfredsställa de behoven hos 

sina medborgare.90 

 

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, från 1979. 

Konventionen syftar till att säkerställa avskaffandet av all diskriminering av kvinnor och verka 

för samma rätt för män och kvinnor. Den ger även konventionsstaterna möjlighet att positivt 

särbehandla kvinnor i syfte att främja utveckling för kvinnors mänskliga rättigheter och lika 

rättigheter.91  

 

FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller be-

straffning, från 1984. 

Även stater som inte anslutit sig till den konventionen anses anslutna genom den folkrättsliga 

principen om förbud mot tortyr. Konventionens funktion syftar till att skapa ett system av ga-

rantier för att kunna bestraffa de som utfört tortyr och på så sätt förebygga och förhindra att 

tortyr används av stater eller enskilda personer.92 Där uttrycks även förbudet mot att utvisa en 

person till ett land där de skulle riskera tortyr.  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, från 1989 

Barns rättigheter skall särskilt tas hänsyn till, de ska betraktas som fullvärdiga medlemmar i 

samhället eftersom deras situation är särskilt utsatt och sårbar. Konventionen har två fakultativa 

protokoll som behandlar frågor som berör barn i väpnade konflikter och det andra handlar om 

handel med barn, barnpornografi och barnprostitution. Den innehåller fyra principer som ska 

vara styrande för tolkning av övriga artiklar men har en egen självständig betydelse. 

 

                                                           
87  Fisher (2017), Mänskliga rättigheter, s. 22.  
88 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.137 f.   
89 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.136 f. 
90 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.137. 
91 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.138. 
92 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s.138. 
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Artikel 2 - Inget barn får diskrimineras pga. härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 

andra liknande skäl. 

 

Artikel 3 - barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som 

rör barn och unga. 

 

Artikel 6 - barn och unga ska tillåtas att utvecklas, i sin egen takt och utifrån sina egna förut-

sättningar. 

 

Artikel 12 - barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor 

som berör dem.  

 

Ytterligare artiklar av betydelse är artikel 10, som anger att flyktingbarn vars ärenden som rör 

familjeåterföreningar skall hanteras skyndsamt. Artikel 22, ger barn som flyktingar rätt till 

skydd och hjälp och artikel 39, som anger att barn som utsatt för övergrepp har rätt till rehabi-

litering och social återanpassning.93  
 

5.1 Övriga konventioner på mänskliga rättigheternas område 
International Convention on the protection of the rights of all Migrant Workers and members 

of their families, antogs 1990 med syfte att stoppa migranter och deras familjer från att utnyttjas. 

Den är inte ratificerad och Sverige verkar inte ha för avsikt att göra det heller. Ytterligare två 

konventioner finns att nämnas i sammanhanget och handlar först om FN-konventionen till 

skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden som antog 2006 men trädde i kraft först 

2010 då den ratificerats av 20 stater. Konventionen om rättigheter för människor med funkt-

ionsnedsättning trädde i kraft 2008 och är ratificerad av Sverige.94 

  

                                                           
93 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 138 f.  
94 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 139. 
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6. Uteslutande från skydd som flykting  
Uteslutandegrunderna fördes in i utlänningslagen år 2009 i samband med att skyddsgrundsdi-

rektivet införlivades i svensk rätt. I utlänningslagen är det 4:2 b som reglerar uteslutande från 

skydd som flykting. Paragrafen motsvarar 1 F i Flyktingkonventionen och artikel 12.2 i skydds-

grundsdirektivet. För att en utlänning ska vara utesluten från skydd som flykting krävs att det 

finns synnerlig anledning att anta att utlänningen i fråga har begått något av de brott som anges 

i paragrafen.95 För att uteslutas från rätten till skydd enligt utlänningslagen 4:2 b ska utlän-

ningen begått något av följande brott:  

 

1. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras 

i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott, 

2. ett grovt icke-politiskt brott utanför Sverige innan han eller hon kom hit, eller 

3. gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen 

och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga. 

 

Det som anges ovan gäller även en utlänning som har anstiftat eller på annat sätt deltagit i 

förövandet av de brott eller gärningar som där nämns 4:2 b UtlL. 

 

För att kunna uteslutas från rätten till skydd måste utlänningen först bli bedömd att vara flyk-

ting. Det vill säga att utlänningen först ska inkluderas till rätten som flykting. Denna princip 

kallas “inclusion before exclusion” och är internationellt erkänd.96 

 

Brott mot mänskligheten definieras i artikel 7 i Romstadgan. Handlingar som omfattas är bland 

annat tortyr, fängslande eller annat allvarligt berövande av fysik frihet i strid med folkrättsliga 

regler, i de fall som gärningarna begås som ett vidsträckt led eller systematiska angrepp mot 

civilbefolkningen, med insikt om angreppet.97 Brott mot mänskligheten kan ske såväl i krigstid 

som i fredstid.98  

 

Krigsbrott definieras i artikel 8 i Romstadgan. Dessa brott är sådana som begåtts i krig. Krigs-

brott är ofta reglerade i konventioner, som Genèvekonventionerna. Brott som är uppräknade 

där är tortyr, tagande av gisslan och godtycklig förstörelse.99 Vissa av dessa brott är dock endast 

sedvanerättsligt grundade, ett exempel på detta är angrepp på civil egendom som gjorts med 

uppsåt. Krigsbrott behöver inte var systematiska övergrepp eller vidsträckta övergrepp på en 

civilbefolkning.100 Brott mot freden eller så kallade aggressionsbrott finns vidare uppräknat. 

Denna typ av brott kan inte till skillnad från krigsbrott eller brott mot mänskligheten begås av 

enskilda utan i princip endast av ledare för stater.101 

 

Vidare följer av andra punkten att grova icke-politiska brott som begåtts utanför Sverige ska 

innebära uteslutande. Denna bestämmelse motsvarar 1 b i Flyktingkonventionen och 12.2 b i 

skyddsgrundsdirektivet. Om ett brott ska vara att betrakta som politiskt ska det vara politiska 

skäl som legat bakom. Dessutom måste de politiska skälen väga tyngre än de andra motiven för 

brottet. Även ett brott vars syfte varit politiskt kan betraktas som ett icke-politiskt brott, detta 

om brottet inte är i proportion med det politiska ändamålet. Detta gäller i synnerhet om brottet 

                                                           
95 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen med kommentarer, s. 217 f. 
96 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 218.  
97 Prop. 2013/14:146, s. 51. 
98 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s. 277.  
99 SOU 2006:6 s.117-119. 
100 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s. 277 f.  
101 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten, s. 278. 
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är allvarligt.102 Vad som ska betraktas som ett grovt icke-politiskt brott i dessa sammanhang 

har inte definierats i lagtexten, då lagstiftaren ansett att det är upp till rättstillämpningen att 

utveckla tolkningen med hjälp av förarbeten och internationella policys.103 Den tredje punkten 

anger att även gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt in-

ledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga ska utesluta en utlänning från 

rätten till skydd.  

 

Asylsökande som begått grova folkrättsliga brott ska inte ha rätt till skydd och ska därmed inte 

beviljas ett uppehållstillstånd om det finns synnerlig anledning att anta att utlänningen har be-

gått ett grovt brott, eller om utlänningen har anstiftat eller medverkat till dessa brott. Det är inte 

tillräckligt att det finns misstankar om att utlänningen har begått grova brott, utan det ska finnas 

synnerlig anledning att anta att utlänningen begått brotten.104  

 

I skyddsgrundsdirektivet regleras rätten till skydd samt att uppehållstillstånd enbart gäller för 

personer som har beviljats flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande.105  

I 4:2 b återfinns regleringen om uteslutning vilken är liknande den som finns i 1F flyktingkon-

ventionen. I samband med att Sverige införlivade skyddsgrundsdirektivet i lagstiftningen 1 ja-

nuari 2010 införde uteslutandegrunderna.106 Svensk lag reglerar i 5:1 andra stycket UtlL att en 

person inte ska beviljas uppehållstillstånd i de fall de har blivit utesluten från att vara flykting 

eller alternativt skyddsbehövande. Enligt 5:1 andra stycket UtlL finns det en möjlighet att vägra 

en flykting uppehållstillstånd. Detta om personen genom ett synnerligen grovt brott har visat 

att det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta personen 

stanna i Sverige, eller om personen har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säker-

het och det finns anledning att anta att personen skulle fortsätta med den verksamheten i Sve-

rige.107 Detsamma gäller för de grunder som stadgar rätten att neka en sökande flyktingstatus-

förklaring enligt 4:3 andra stycket UtlL. En person som nekas statusförklaring nekas följaktli-

gen även uppehållstillstånd.  

 

Sverige inkorporerade folkrätten i 22:6 Brottsbalken och införde 2014 en ny lag för att i högre 

grad precisera de brott som angetts tidigare i 22:6 Brottsbalken, i lagen (2014:406) om straff 

för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.108  
 

6.1 Uteslutande från skydd som alternativt och övrigt skyddsbehövande   
Enligt 4:2 c är en utlänning utesluten från att anses vara alternativt skyddsbehövande och öv-

rigt skyddsbehövande om han eller hon: 

  
1. har gjort sig skyldig till sådana brott eller gärningar som avses i 2 b § första stycket 1 eller 3, 

2. har gjort sig skyldig till ett grovt brott, eller 

3. utgör en fara för rikets säkerhet. 

Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på annat sätt deltagit i 

förövandet av de brott eller gärningar som avses i första stycket 1 och 2 

 

                                                           
102 Prop 2009/10:31, s. 107 f. 
103 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 219 f. 
104 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 249.  
105 Artikel 21 och 24 Skyddsgrundsdirektivet. 
106  Prop 2009/10:31, s. 498 f. 
107 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 249. 
108 Bring, Mahmoudi och Wrange (2014), Sverige och folkrätten s. 283. 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2005-0716_K4_P2B?src=document
https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/SFS2005-0716_K4_P2B?src=document


18 

 

Liksom att utelutandegrunderna för flykting infördes i utlänningslagen 2009 infördes även ute-

slutandegrunderna för alternativt skyddsbehövande. Lagrummet motsvarar 17.1 i skydds-

grundsdirektivet och infördes i svensk rätt i och med att det införlivades. Beviskravet för att 

anses vara utesluten från skydd som alternativt skyddsbehövande är detsamma som vad gäller 

flykting, det vill säga, det ska finnas synnerlig anledning att anta att utlänningen gjort sig skyl-

dig till något av de brott som räknas upp i paragrafen.109 Uteslutandegrunderna för skyddsbe-

hövande är lika de för flyktingar. Dock har lagstiftare i 4:2 c angett att ett grovt brott ska vara 

begånget istället för grovt icke-politiskt brott som anges i 4:2 b UtlL. Sista punkten i paragrafen 

anger att om en utlänning är en fara för rikets säkerhet ska denne uteslutas, denna punkt mots-

varar 17 d i skyddsgrundsdirektivet.110  

 
6.1.1 Beviskrav vid uteslutning 

Som redan nämnts krävs att det ska finnas synnerlig anledning att anta att en utlänning gjort 

sig skyldig till grova brott för denne ska uteslutas, från att anses som flykting, alternativt och 

övrig skyddsbehövande samt nekas uppehållstillstånd. Av de svenska förarbetena, där det finns 

en hänvisning till UNHCR:s handbok och riktlinjer, framgår det att det måste föreligga en fak-

tisk omständighet som påtagligt visar att det med fog kan antas att personen har begått någon 

av de uppräknade gärningarna för att denne skall uteslutas.111 Uteslutande från rätten till skydd 

sker dock inte på ett enkelt eller godtyckligt sätt, utan föranleder ett stort utredningsansvar från 

Migrationsverkets sida enligt officialprincipen. Denna tar sig uttryck i 8 § Förvaltningsprocess-

lagen (1971:291). Ett ärende ska utredas så omfattande som dess beskaffenhet kräver. Detta 

förutsätter att oklarheter och felaktigheter utreds noggrant och bevisbördan för uteslutning lig-

ger på Migrationsverket. I detta fall har bevisbördan skiftat och i stället för att ligga på den 

asylsökanden ligger den på Migrationsverket då uteslutande och utvisning är ett betungande 

beslut. Det räcker inte att det finns misstankar om att utlänningen ska ha begått grova brott, 

utan det ska vara synnerlig anledning att anta att utlänningen begått något av de brott som ute-

slutandeparagraferna anger.112 Beviskravet skall ställas så pass högt att det övergripande syftet 

med flyktingkonventionen inte åsidosätts, men kravet på bevisningen är inte lika högt ställt som 

i brottmål. Det är därför inte nödvändigt att personen i fråga redan är dömd för det misstänkta 

brottet.113 Eftersom uteslutande får svåra och allvarliga konsekvenser för en asylsökande då 

denne utesluts från rätten till skyddsstatus ska bestämmelsen tolkas restriktivt.  Den asylsö-

kande ska med fog kunna antas ha begått någon av de uppräknade gärningarna.114 Även en 

faktisk omständighet som påtagligt kan visa delaktighet, även anstiftan eller om det kan påvisas 

att utlänningen på något annat sätt deltagit i förövandet ska beaktas i sammanhanget. Utlän-

ningen omfattas då av regleringen och kan uteslutas enligt 4:2 b-c andra stycket UtlL.115  

 

Vid misstanke om brott som den asylsökande misstänks för ska detta anmälas till allmän åkla-

gare alternativt Krigsbrottskommissionen. Sverige har förpliktelser enligt folkrätten i enlighet 

med Romstadgan att åtala eller utelämna en individ som begått sådana grova brott som enligt 

internationella straffrättsliga principer är belagda med universell jurisdiktion.116 

 

                                                           
109 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 222. 
110 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 222. 
111 Prop. 2009/10:31, s. 161. 
112 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 217 f. 
113 MIG 2011:24; MIG 2012:14; UNHCR:s riktlinjer, p. 35. 
114 Prop. 2009/10:31, s. 261. 
115 Prop. 2009/10:31, s. 261. 
116 Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. 
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6.1.2 Benefit of the doubt 

Inom asylrätten finns en princip om bevislättnad kallad benefit of the doubt, eller översatt till 

svenska tvivelsmålets fördel. En asylsökande har ofta svårt att skriftligen få fram bevisning som 

styrker asylberättelsen och har då svårt att göra sin berättelse sannolik eftersom majoriteten av 

de asylsökande som kommer oftast bara har med sig det nödvändigaste. Principen innebär att 

en bevislättnad inledningsvis ska ges den asylsökanden om denne har gjort ett ärligt försök att 

styrka sin berättelse och det inte finns anledning att ifrågasätta den allmänna trovärdigheten. 

Principen återges i punkt 196 i UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid faststäl-

landet av flyktingars rättsliga ställning.117  
 

6.1.3 Anmälan om krigsbrott, terrorism och brott mot mänskligheten 

Enligt förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket, är Migrationsverket den 

myndighet som beslutar om och utreder asylansökningar enligt 1 §. På regeringens uppdrag 

verkar myndigheten i uppgift att hjälpa Säpo att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet 

och i frågor som rör terrorism. Dessutom ska Migrationsverket anmäla varje misstanke om 

folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser till polisen. Säpo är den myndighet 

som ansvarar för alla frågor som rör rikets säkerhet. Finns det något i ett ärende som Migrat-

ionsverket utreder som ger misstanke om folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten har 

Migrationsverket en skyldighet att anmäla detta till polisens krigsbrottskommission enligt 2 § 

18 p. I andra fall av grova brott som Migrationsverket misstänker att sökanden gjort ska Mi-

grationsverket anmäla detta till polis eller åklagare. Finns det goda skäl att anta att utlänningen 

gjort sig skyldigt till något av detta kan uppehållstillstånd inte beviljas av skyddsskäl.      

  

                                                           
117 UNHCR:s handbok, del 2 sid 57. 
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7. Verkställighetshinder 12 kapitlet UtlL  
Bestämmelserna i 12 kapitlet har sin största betydelse när ett beslut om avvisning eller utvisning 

har vunnit laga kraft. Detta eftersom den beslutande myndighet redan i prövningen av ett av-

lägsnandebeslut ska bedöma om det kommer att gå att genomföra utvisningen eller avvisningen, 

vilket anges i 8:7, 8:15 och 8a:4 UtlL. Konstateras att så inte är fallet ska inte ett sådant beslut 

fattas.118 Verkställighetshinder utgör i migrationsrättslig mening en orsak som gör det omöjligt 

att verkställa en person till utlandet efter det att beslut om avlägsnande vunnit laga kraft.119 

Orsaken till detta kan variera. I utlänningslagen uppställs fyra typer av verkställighetshinder: 

politiskt, även kallat folkrättsligt, vilket stadgas 12:1–3 UtlL, medicinskt och praktiskt verk-

ställighetshinder samt verkställighetshinder av annan särskild anledning vilka återfinns i 12:18 

UtlL.120 

 

Trots att utlänningen har uteslutits från rätten till skydd och enligt lag ska avvisas eller utvisas 

kan det ändå föreligga omständigheter som gör att detta inte kan verkställas, så kallat verkstäl-

lighetshinder enligt 12 kapitlet UtlL. Som tidigare nämnts framgår det enligt Sveriges konvent-

ionsåtaganden och av 12:1 att ett ut- eller avvisningsbeslut inte får verkställas om personen som 

skall återvända skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr 

eller annan omänsklig eller förnedrande bestraffning vid ett återvändande. Lagen ändrades 1997 

för att motsvara överenskommelsen om refoulement i artikel 3 Europakonventionen samt praxis 

i Europadomstolen samt i CAT, och innebär ett absolut verkställighetshinder.121    

 

Om personen i det fallet är utesluten från rätten till skydd men riskerar t.ex. tortyr vid ett åter-

vändande kan denne beviljas uppehållstånd vilket framgår av 5:11 UtlL och 5:6 UtlL.122 Mi-

grationsverket ska självständigt pröva om verkställighetshinder föreligger enligt 12:18 UtlL.  

Det görs då i det enskilda fallet en individuell prövning om verkställighetshinder föreligger för 

att besluta om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. I de fall där ett verkställighetshinder bedöms 

vara bestående under så långt tid att utlänningen kan anses ha fått en särskild anknytning till 

Sverige kan uppehållstillstånd beviljas. I dessa fall tillämpas 5:6 UtlL om uppehållstillstånd på 

grund av synnerligen ömmande omständigheter.123  

 

7.1 Olika typer av verkställighetshinder 
Politiska verkställighetshinder återfinns i 12:1–3 UtlL. Dessa regler bygger på Sveriges inter-

nationella åtaganden enligt folkrätten och EU-rätten, vilka är nära kopplade till de regler i ut-

länningslagens fjärde kapitel som reglerar rätten till asyl. Principen om non-refoulement som 

tidigare nämnts tar sig uttryck i 12:1. I paragrafen finns ett absolut förbud mot att utvisa eller 

avvisa en utlänning till ett land där denne riskerar att dödas eller att utsättas för kroppsstraff, 

tortyr eller utsättas för annan omänsklig eller förnedrade behandling eller bestraffning, eller 

utlänningen inte är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen skulle 

vara i sådan fara. Förbudet i 12:2 UtlL som rör skydd mot förföljelse är inte absolut. Undantag 

från förbudet att utvisa till ett land där utlänningen riskerar förföljelse finns. Detta undantag 

gäller om utlänningen begått ett synnerligen grovt brott och om det innebär allvarlig fara för 

den allmänna ordningen eller rikets säkerhet om utlänningen stannar i Sverige. Vad som ska 

betraktas som ett synnerligen grovt brott har enligt praxis bestämts till att brottet ska innebära 

ett mångårigt fängelsestraff. Undantaget gäller dock inte om förföljelsen som hotar utlänningen 

                                                           
118 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s.602. 
119 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 602.  
120 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 651 f. 
121 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 249. 
122 Prop 2009/10:31, s. 120. 
123 Prop. 2004/05, s. 170. 
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är av sådan art att utlänningens liv eller hälsa riskeras så är det inte heller enligt 12:2 UtlL 

tillåtet att utvisa utlänningen.124 

 

Praktiska verkställighetshinder handlar oftast om utlänningen inte kan återvända till sitt hem-

land på grund av praktiska skäl. Regeln återfinns i 12:18 punkt 2 UtlL. Det kan röra sig om att 

landet inte accepterar att utlänningen återvänder och därför inte tar emot denne. Det kan vidare 

handla om att utlänningen inte kan ta sig till landet t.ex. på grund av att utlänning för att åter-

vända till hemlandet måste passera andra länder som denne inte tillåts inresa i.125 

  

Även annan särskild anledning är ett verkställighetshinder som tas upp i paragrafen. I dessa fall 

handlar det om att nya omständigheter som gör att en utvisning är helt orimlig har framkommit. 

Det kan röra sig om situationer när ett barn inte kommer få bra omvårdnad i hemlandet om 

barnets föräldrar avlidit. Vidare kan det handla om att ett barn kommer vara skilt från en föräl-

der under en lång tid för att barnet inte kan bosätta sig i förälderns hemland. Bestämmelsen 

handlar mycket om barn och barnets bästa.126 

 

Medicinska verkställighetshinder innebär att utlänningen har blivit så sjuk att det inte är möjligt 

att genomföra utvisningen eller avvisningen. Det väsentliga är alltså inte sjukdomens svårig-

hetsgrad utan det avgörande är om sjukdomstillståndet hindrar verkställighet. Den nuvarande 

regleringen har gjort det svårare att få uppehållstillstånd på grund av sjukdom eller sjukdom 

kombinerat med andra ömmande omständigheter i situationer när beslut om avvisning eller 

utvisning vunnit laga kraft jämfört med 1989 års utlänningslag.127 

 

Eftersom det i den tillfälliga lagen 15 § finns vissa begränsningar av möjligheten att få uppe-

hållstillstånd så är de uppehållstillstånd som ges enligt 12:18 UtlL tillfälliga under den tid som 

lagen råder.  

 

7.2 Uppehållstillstånd enligt 5:11 UtlL 
Om det finns ett verkställighetshinder som inte är bestående får ett tidsbegränsat uppehållstill-

stånd enligt 5:11 beviljas.128 Om det innan ett beslut om avvisning eller utvisning framkommer 

att det inte kommer gå att verkställa beslutet under viss tid kan ett tillfälligt uppehållstillstånd 

ges en utlänning. Om verkställighetshindret kan anses vara bestående kan ett uppehållstillstånd 

på grund av synnerligen ömmande omständigheter ges enligt 5:6 UtlL.129 I ett rättsfall i Migrat-

ionsöverdomstolen gavs ett uppehållstillstånd till en utlänning med stöd av 5:11 första stycket 

UtlL. Utlänningen hade gjort sig skyldig till brott i sitt hemland som gjorde att denne var ute-

sluten från skydd i Sverige. Dock hindrades utvisningen på grund av principen om non-refou-

lement då utlänning vid ett återvändande skulle riskera att utsättas för tortyr eller annan förned-

rande behandling. Utlänningen beviljades därför ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som enligt 

domstolen skulle vara kortare än ett år.130  

 

                                                           
124 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 248 f. 
125 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 654–655 
126 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 656 f.  
127 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 655. 
128 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 321. 
129 Prop 2004/05:170, s. 283. 
130 MIG 2011:24. 
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7.3 Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 

enligt 5:6 UtlL 
I de fall den skyddsbehövande kan anses vid en samlad bedömning ha synnerligen ömmande 

omständigheter ska uppehållstillstånd beviljas. För att göra den bedömningen ska omständig-

heter såsom hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet snarare betraktas. 

Bestämmelsen utgör ett undantag och tillämpas restriktivt efter att alla andra huvudgrunder för 

uppehållstillstånd prövats.131 Även vad gäller uppehållstillstånd på grund av synnerligen öm-

mande omständigheter finns det begränsningar med den tillfälliga lagen. Uppehållstillstånd får 

endast beviljas om det skulle strida mot ett konventionsåtagande, vilket framgår av 11 § i den 

tillfälliga lagen. Om ett uppehållstillstånd ges på denna grund ska det vara tidsbegränsat och 

gälla i 13 månader om inte annat framgår av lag, vilket framgår i 12 § tillfälliga lagen.132  

  

                                                           
131 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 302. 
132 Sandesjö, Wikrén (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 844 f.  
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8. Regeringens förslag till lagändring om uppehållstill-

stånd på grund av praktiska verkställighetshinder  
Syftet med regeringens utredning från 2017 har varit att ta reda på vilka problem som finns i 

lagstiftningen gällande de situationer där praktiska verkställighetshinder uppstår, då detta inte 

tydligt framgår av utlänningslagen. Huvudregeln i de enskilda fall personer som söker asyl i 

Sverige och får avslag på sin asylansökan, innebär det att de ska återvända till det land där de 

är medborgare eller till sitt tidigare vistelseland. Det finns omständigheter som förhindrar att 

beslutet kan verkställas och i dessa fall kan sådana omständigheter motivera att de asylsökande 

ändå beviljas ett uppehållstillstånd i Sverige.133 Utredningen handlar om flera saker bland annat: 

 

– uppehållstillstånd på grund av praktiska hinder mot att verkställa ett avvisnings- eller utvis-

ningsbeslut 

 

– uppehållstillstånd som följd av att ett avvisnings- och utvisningsbeslut har upphört att gälla 

(preskriberats), efter normalt fyra år.134  

 

Det finns i dag utrymme enligt lagstiftningen att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska 

verkställighetshinder eller som följd av preskription.135 Dock vistas idag ett antal personer i 

juridiskt ingenmansland som inte avvisas eller utvisas på grund av praktiska verkställighetshin-

der utanför deras kontroll. Men dessa kan inte heller beviljas uppehållstillstånd. Syftet med 

regeringens utredning är att förslå lagändringar för att motverka att personer hamnar i denna 

situation.136 

 

Ansvaret för att bevisa att det föreligger praktiska verkställighetshinder vilar på den asylsö-

kande. Detta kan i många fall vara väldigt problematiskt för den asylsökande att bevisa sådana 

omständigheter, exempelvis i de fall det handlar om personer som är statslösa eller i de fall det 

handlar om att bevisa medborgarskap i ett land där det finns brister i myndigheternas verksam-

het.137 Utredningen har också kommit fram till att det finns ett behov av att utveckla processen 

så att praktiska verkställighetshinder tas in i asylutredningsprocessen. Det finns även ett behov 

av att utveckla tydligare riktlinjer för Migrationsverket samt Polismyndigheten i de fall prak-

tiska verkställighetshinder aktualiseras tidigt i asylprocessen samt vid verkställandet av beslu-

tet.138 

 

I de flesta fall har ett beslut om verkställighetshinder tagits efter att ett lagakraftvunnet avlägs-

nandebeslut.139 Det finns fördelar med att beakta verkställighetshindret genom asylprocessen 

med hänsyn till myndighetens utredningsskyldighet i förhållande till praktiska verkställighets-

hinder. Tyngdpunkten ska ligga i första instans. I de fall preskription infaller ska samtliga skäl 

för verkställighetshindret utredas på nytt.140 

 

                                                           
133 SOU 2017:84, s. 13. 
134 SOU 2017:84, s. 13. 
135 Wikrén och Sandesjö (2017), Utlänningslagen: med kommentar, s. 653. 
136 SOU 2017:84, s. 13.  
137 SOU 2017:84, s. 22. 
138 SOU 2017:84, s. 22. 
139 SOU 2017:84, s. 22. 
140 Prop. 2004/05:170, s. 153.  



24 

 

8.1 Uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder 
Verkställighetshinder som beror på praktiska skäl, är vanligen att ursprungslandet inte vill ha 

tillbaka sin medborgare. Detta är en omständighet som dels kan gälla enskilda individer men 

ibland gäller generellt för vissa länder. I andra fall går en av- eller utvisning inte att verkställa 

därför att personens medborgarskap inte gått att fastställa eller att personen konstaterat levt som 

statslös i det land han kommer ifrån.141 Regeringen har i sin utredning lagt fram i sitt förslag att 

personer i båda dessa scenarion i framtiden slipper söka asyl på nytt efter fyra år och i stället 

då direkt få uppehållstillstånd. För statslösa föreslås i utredningen dessutom en särskild asyl-

procedur som ska göra det ännu enklare att få uppehållstillstånd.142  

  

                                                           
141 SOU 2017:84, s. 14 f.  
142 SOU 2017:84, s. 372.  
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9. Rättigheter och skyldigheter för personer med uppe-

hållstillstånd på grund av tillfälligt verkställighetshinder 
Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för den enskilde som vistas inom kommunen 

enligt 2a:1 socialtjänstlagen (2011:453). Om det står klart att en annan kommun än vistelse-

kommunen är bosättningskommun är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer 

enligt 2a:2 SoL. Enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., nedan kallad 

LMA, har utlänningar rätt till bistånd och ansvaret för dem vilar på kommuner, landsting och 

regioner. Rätten till bistånd upphör för personer som får uppehållstillstånd på grund av tillfäl-

liga verkställighetshinder med stöd av 5:11 UtlL. Detta eftersom de inte kan omfattas av lagen 

(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning om de vistas på anlägg-

ningsboende när uppehållstillstånd ges. Det finns dock inte något domstolsavgörande i frågan. 

Sveriges kommuner och landsting, hädanefter benämnda som SKL, anser att detta inte är helt 

tydligt utifrån ordalydelsen i den aktuella bestämmelsen i LMA 8 § 2 st. Det kan därför finnas 

utrymme för tolkningen att även den som inte ingår i bosättningslagens målgrupp omfattas av 

8 § andra stycket LMA. Med en sådan tolkning har den enskilde rätt till boende och ekonomiskt 

stöd enligt LMA även efter att uppehållstillstånd beviljats, så länge personen vistas på anlägg-

ningsboende.143 

 

Ett uppehållstillstånd på minst 12 månader krävs för folkbokföring, men undantag finns. För 

att ha rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner kan det krävas ett uppehållstill-

stånd som är minst 13 månader. Det förekommer att personer som får uppehållstillstånd på 

grund av tillfälligt verkställighetshinder får ett kortare uppehållstillstånd än 12 månader. Dessa 

personer kommer troligen inte att folkbokföras och inte få ett personnummer. Dessa personer 

har inte heller rätt till bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner. Dock finns det undan-

tagsfall som inte kräver att en person är folkbokförd i landet för att ges rätt till ekonomiskt 

bistånd. Den som fått uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verkställighetshinder kan alltså 

ha rätt till bistånd enligt 4:1 SoL om denne uppfyller förutsättningarna för detta, även om per-

sonen inte kan folkbokföras i landet. Det är endast i undantagsfall som socialtjänsten kan till-

godose behovet av bostad för dem som är bostadslösa. I de fall den enskilde har speciella svå-

righeter att på egen hand skaffa bostad, kan socialnämnden i undantagsfall vara skyldig att bistå 

med att tillhandahålla eller ombesörja en bostad.  Bistånd till tak över huvudet kan också aktu-

aliseras.144  

 

För att ges rätt till hälso-och sjukvård ska personen vistas inom landstinget eller i regionen för 

att ha rätt till fullständig vård mot subventionerad avgift enligt de regler som finns i Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), nedan kallad HSL. Asylsökande och personer som vistas i landet 

utan stöd i myndighetsbeslut eller författning, så kallade papperslösa, har rätt till viss subvent-

ionerad vård enligt särskilda regelverk.145 En person som fått uppehållstillstånd är dock normalt 

inte att se som en asylsökande. Inte heller kan personen likställas med en papperslös person. 

Personer som får uppehållstillstånd under ett år och inte folkbokförs ges endast vård i de fall 

akutvård erfordras på samma villkor som tredjelandsmedborgare som är i Sverige som turister. 

Problemet som uppstår för landstingen som behandlar personer som saknar uppehållstillstånd 

är att de inte får ersättning för vårdkostnader gällande personer som får uppehållstillstånd enligt 

                                                           
143 SKL, Några frågor om rättigheter och ansvar för personer med uppehållstillstånd på grund av tillfälliga verk-

ställighetshinder.  
144 RÅ 1990 ref. 119. 
145 Se lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjuk-

vård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.  
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5:11 UtlL och inte kan folkbokföras eftersom det inte finns något stöd för sådan ersättning i de 

förordningar som reglerar frågan om ersättning.146 

 

I ett yttrande från SKL lyfts problematiken kring de människor som befinner sig i Sverige utan 

ett uppehållstillstånd. I SKL:s yttrande angående regeringens utredning “Betänkande av Utred-

ningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, SOU 2017:84” lyfter 

de konsekvenser utlänningar drabbas av då de inte kan etableras och integreras i de kommuner 

de är bosatta i.147  

 

Rättigheterna till ekonomiskt bistånd för utlänningar regleras i Förordning 2010:1122 om stat-

lig ersättning för insatser för vissa utlänningar samt i LMA. För att få rätt till de grundläggande 

sociala och ekonomiska rättigheterna i Sverige krävs att utlänningen har inkluderats av någon 

av skyddsstatusförklaringarna för att de ska kunna få ett personnummer och folkbokföras. För 

att få rätt till att delta i undervisning vid utbildningen enligt skollagen (2010:800) eller svenska 

för invandrare (SFI) behövs ett personnummer. Detsamma gäller för att ansöka om studiemedel 

genom CSN och för att ges möjlighet till den subventionerade hälso- och sjukvården. Yttrandet 

lyfter den etiska problematiken som personalen inom hälso- och sjukvården ställs inför framför 

allt när det kommer till barn. För att utlänningar inte ska ”falla mellan stolarna” och sakna 

rättigheter enligt ovan bör ett uppehållstillstånd på minst tretton månader beviljas enligt SKL.148 
 

9.1 Ansökan om verkställighetshinder 
Myndigheter är skyldiga att själva pröva om det föreligger ett verkställighetshinder. Nya skäl 

får inte åberopas som inte framkommit under asylutredningen om inte särskilda skäl finns.149 

Det skall tas hänsyn till att asylsökanden kan ha svårt att förmedla sin historia beroende på vilka 

omständighet man har varit under. Ett trauma kan exempelvis föranleda att en person har svå-

rare att återberätta en händelse direkt och ett förtroende kan behöva byggas upp. Handläggarna 

har höga krav på sig att utföra en noggrann utredning och det är därför av vikt vilken atmosfär 

som de lyckas förmedla under utredningens gång. I de fall där utredningen inte gjorts tillräckligt 

utförligt kan domstolen återförvisa ett ärende som inte är att anses som tillräckligt utrett eller i 

de fall det har framkommit nya skäl som måste utredas och bemötas ytterligare innan ett beslut 

kan tas.150  Det är även av stor vikt att individen själv deltar och medverkar till att utredningen 

kan genomföras och ett tillräckligt underlag kan läggas till grund för beslutet.151  

 

9.2 Permanent uppehållstillstånd och preskription 
En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd under fem år kan beviljas ett uppehållstillstånd 

under förutsättningarna att utvisningsbeslut har upphävts enligt 12:16c UtlL.152   

 

Efter fyra år från att ett beslut om avvisning eller utvisning i ett asylärende har vunnit laga kraft 

upphör det att gälla och är då preskriberat. Personer som påträffas i Sverige vars beslut är äldre 

än fyra år kan inte utvisas utan att ett nytt beslut fattas. Dessa personer kan på nytt ansöka om 

asyl och reglerna beträffande muntlig handläggning i 13:1 UtlL skall på nytt tillämpas. Reglerna 

har tillkommit för att personer inte ska behöva leva under alltför lång tid i ovisshet gällande 

                                                           
146 SKL, Yttrande angående SOU 2017:84. 
147 SKL, Yttrande angående SOU 2017:84. 
148 SKL, Yttrande angående SOU 2017:84. 
149 SOU 2006:6, s. 203.  
150 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 110. 
151 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 114. 
152 Andersson m.fl. (2018), Prövning av migrationsärenden, s. 83.  
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sina beslut i de fall verkställigheten inte varit möjlig.153 Den sökanden ska även aktivt försökt 

att medverka till verkställighet och inte hållit sig gömd under tiden. Kraven på den egna delak-

tigheten är stor vilket domstolen kommer fram till i MIG 2009:13. Nedan följer ett antal rättsfall 

där preskription berörs. Bedömningen som domstolen gör beror bland annat på om utlänningen 

har vistats i Sverige illegalt eller ej. Eller om utlänningen har medverkat till verkställighet.  

 

MIG 2007:46 

När ett avlägsnandebeslut har preskriberats på grund av att utlänningen hållit sig undan verk-

ställighet, uppträtt under falsk identitet eller på annat sätt bidragit till att beslutet inte kunnat 

verkställas kan ett nytt utvisningsbeslut meddelas. Den tid som utlänningen vistats illegalt i 

Sverige skall inte tillgodoräknas vid bedömningen av om det föreligger skäl för uppehållstill-

stånd. 

 

MIG 2008:23 

Grund för verkställighetsförvar föreligger när det finns anledning att anta att utlänningen kom-

mer att hålla sig undan. Vid sådan bedömning behöver ett undanhållande inte bestå i ett konkret 

försök att leva gömd för verkställande myndighet, utan en bedömning av utlänningens agerande 

i vidare bemärkelse måste göras. 

 

MIG 2009:13 
För att uppehållstillstånd ska komma ifråga sedan ett avlägsnandebeslut preskriberats krävs att 

verkställighet inte har kunnat ske trots att utlänningen fullgjort sin skyldighet att medverka till 

verkställigheten. Skyldigheten att medverka till verkställigheten innefattar bl.a. ett krav på att 

den ut- eller avvisade i så stor utsträckning det är möjligt aktivt deltar i arbetet med att fastställa 

sin identitet. En ut- eller avvisad person som visserligen inte har hållit sig gömd eller på annat 

sätt undvikit kontakt i samarbetet med de verkställande myndigheterna, men som i övrigt för-

hållit sig passiv har inte ansetts uppfylla kravet på medverkan. 

  

                                                           
153 Seidlitz (2014), Asylrätt - en praktisk introduktion, s. 114. 
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10. Rättsfall från Migrationsöverdomstolen 
Endast ett fåtal prejudicerande fall som berör exklusion har tagits upp i Migrationsöverdomsto-

len, högsta instans för migrationsärenden. MIG 2011:24 och MIG 2012:14 är domar som sedan 

de fastställdes haft stor betydelse både för tolkningen av gällande rätt och som verktyg i till-

lämpningen. Det hänvisas frekvent till denna praxis av Migrationsverket och i migrationsdom-

stolarna. Nedan följer en kort sammanfattning av omständigheterna i målen och vad målens 

prejudikatvärde består av. 

 

MIG 2011:24  
A riskerade förföljelse i hemlandet Irak på grund av sitt tidigare arbete inom den irakiska sä-

kerhetstjänsten under Saddam Husseins regim. Han har arbetat som ansvarig chef på en avdel-

ning inom Saddam Husseins underrättelsetjänst. Beträffande A som i och för sig har varit att 

betrakta som skyddsbehövande, har funnits synnerlig anledning att anta att han i sitt hemland 

deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten. Han var därmed utesluten från att anses som 

flykting eller alternativt skyddsbehövande. Med hänsyn till att det förelåg ett temporärt verk-

ställighetshinder, beviljades han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5:11 UtlL.  

 

MIG 2012:14  
A och hans son B sökte asyl i Sverige eftersom de uppgav att de riskerade förföljelse på grund 

av politisk uppfattning. A hade i hemlandet Irak varit verksam inom Baathpartiet där han an-

svarat för studentorganisationer. A har haft en hög position inom Baathpartiet och på grund 

detta menade Migrationsverket att A skulle uteslutas. Migrationsöverdomstolen delar inte Mi-

grationsverkets mening. Domstolen anser att det inte finns synnerlig anledning att anta att A 

har anstiftat eller på annat sätt deltagit i förövandet av brott mot mänskligheten på grund av att 

han haft en hög position inom partiet. A bedömdes vara att betrakta som alternativt skyddsbe-

hövande enligt 4:2 UtlL. Både A och B beviljades permanent uppehållstillstånd och flyktingsta-

tus.  

 

MIG 2016:22 
MD och hans barn M ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de var statslösa palestinier från 

Gaza. Han har bl.a. arbetat som militärpolis för den palestinska myndighetens underrättelse-

tjänst och sysslat med förhör, bevakning och olika operationer. Han är medlem i Fatah. Han har 

blivit anklagad för att ligga bakom en beskjutning. MD riskerar förföljelse på grund av sin 

politiska uppfattning. Han saknar möjlighet att få myndighetsskydd i hemlandet och det finns 

inte något internt flyktalternativ. För att besvara frågan om en utlänning ska anses som en flyk-

ting, ska frågan om uteslutande anses ingå som en del av prövningen. Migrationsdomstolen 

ansvarar för att frågan om att eventuell uteslutning blir klarlagd om domstolen överväger att 

bevilja uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring. 

 

MIG 2017:11  

OA har tjänstgjort som läkare i syrisk säkerhetstjänst och har ansetts ha ett sådant individuellt 

ansvar för de brott mot mänskligheten som begåtts där att han är utesluten från internationellt 

skydd. OA:s agerande har också ansetts utgöra ett sådant hot mot allmän ordning och säkerhet 

i Sverige att uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund av anknytning. Migrationsöverdom-

stolen beviljar OA ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.  

 

10.1 Analys av rättsfallen 
I prövningen om en asylsökande ska beviljas skydd ligger bevisbördan på den asylsökande. 

Denna bevisbörda skiftar när det handlar om ett uteslutande och då är det beslutande myndighet 
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som ska visa att det finns synnerlig anledning att anta att den asylsökande har begått något av 

brotten som återfinns i uteslutandeparagrafen. I en del av de rättsfall vi valt har domstolen kun-

nat konstatera att det har förelegat sådana omständigheter. I domstolens resonemang återkopp-

las hela tiden till den internationella rätten och de överenskommelser som Sverige är skylig att 

följa. Rättsfallen visar också på den principen om non-refoulement. De personer som figurerar 

i rättsfallen kan inte utvisas till sina hemländer eftersom de skulle riskera att straffas med döden 

eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Personerna beviljas därför tillfälliga uppe-

hållstillstånd med stöd av 5:11 UtlL. En annan princip som tar sig uttryck i rättsfallen är inclus-

ion before exclusion som kort behandlats tidigare. Det ska alltså finnas en skyddsstatus att ute-

slutas ifrån. En person ska inte kunna undkomma ett uteslutande genom att hävda att de gär-

ningar som gjorts var i tjänsten och att personen därför står utan ansvar. På ett likande sätt visar 

rättsfallen att det krävs en gedigen utredning samt att det ska vara sannolikt att det går att styrka 

personens delaktighet och att denne inte enbart handlat passivt utan aktivt haft en roll och varit 

medveten om sin del.  

  



30 

 

12. Diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att utreda rättsläget kring asyl och hur en utlänning kan fråntas 

den rätten. Vidare berörde syftet verkställighetshinder och de rättigheter en utlänning som blivit 

utesluten från skydd har. Asylrätten i Sverige regleras till stor del i utlänningslagen. Sedan 2016 

finns dock en begränsande lag vilken påverkar möjligheterna att få asyl i Sverige. I och med 

den tillfälliga lagen har alla typer av uppehållstillstånd nu tidsbegränsats till att gälla längst 

under tre år för att sedan omprövas. De restriktiva begränsningarna har tillkommit som en följd 

av den enorma flyktingström som kom till Europa under 2015. 

 

Grunder för asyl  

De grunder för skydd som återfinns i svensk rätt är flykting och alternativt skyddsbehövande, 

vilka också är de grunder för asyl som erkänns internationellt. I den nationella rätten erkänns 

även övrigt skyddsbehövande. Övrigt skyddsbehövande är dock inte aktuell i och med den till-

fälliga lagen, vilken endast har de internationella skyddsgrunderna. Ett annat mycket övergri-

pande regelverk som styr den svenska asylrätten är de internationella överenskommelser som 

Sverige undertecknat, häribland Flyktingkonventionen och Europakonventionen. Konvention-

erna syftar till att säkerställa att ingen människas liv ska kränkas eller hotas och att människor 

har rätt till en fristad utanför sitt eget hemland. Lagarna och överenskommelserna ska skydda 

människor från brott och andra omänskliga handlingar som tortyr och förföljelse. Möjligheten 

att få skydd är en av grundstenarna för den internationella migrationsrätten. Människor ska ges 

skydd från förföljelse och annan förnedrande behandling. Den rätten ska vara okränkbar och 

absolut.  

 

Uteslutande från rätten till skydd  

En utlänning som söker asyl och som uppfyller kraven för att omfattas av en skyddsgrund kan 

uteslutas från den rätten på grund av brott. Om det finns synnerlig anledning att anta att den 

asylsökande har begått brottet i fråga har personen inte rätt till skydd och ska därmed inte heller 

beviljas uppehållstillstånd. Detsamma gäller om utlänningen har anstiftat eller medverkat till 

sådana brott. Det är alltså inte tillräckligt att det finns misstankar om att utlänningen har begått 

grova brott. Personer som begått brott eller utgör en fara för rikets säkerhet bedöms utifrån de 

exklusionsbestämmelser som finns i 4:2 b-c UtlL. UNHCR:s riktlinjer om uteslutning från flyk-

tingskap ger utryck för den internationella rättens syn på uteslutande. Detta synsätt har stora 

likheter med utlänningslagens reglering. I utlänningslagen regleras vidare att dessa människor 

ska utredas och en bedömning göras om de ska ställas inför rätta för de eventuella brott som de 

begått.  

 

Ett problem uppstår dock när uteslutandet av en utlänning står i konflikt med principen om non-

refoulement, som innebär ett absolut förbud mot att utvisa någon till ett land där denne riskerar 

att dödas eller utsättas för tortyr eller grym eller omänsklig eller förnedrande behandling. Lag-

stiftningen gör det alltså möjligt att utesluta personer som inte har rätt till skyddsstatus på grund 

av brott, men i lägen där utlänningen skulle riskera att utsättas för tortyr eller annan omänsklig 

behandling går det dock inte att utvisa denne. Detta kommer, i den svenska rätten, till uttryck 

som ett verkställighetshinder.  

 

Verkställighetshinder och mänskliga rättigheter  

Verkställighetshinder innebär alltså att en utlänning inte kan utvisas eller avvisas. Detta kan i 

sin tur bero på flera saker. Det kan handla om att personen inte är välkommen tillbaka till sin 

stat, men det kan också röra sig om att personen skulle riskera att utsättas för omänsklig be-
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handling vid ett återvändande till hemlandet. I det senare fallet måste Sverige respektera förbu-

det mot non-refoulement, och respektera de konventionsåtaganden gjorts. Så länge det förelig-

ger ett verkställighetshinder kan inte utlänningen utvisas.  

 

Vad händer med de som inte kan utvisas?  

Människor som befinner sig i Sverige och söker skydd, men som har exkluderats, omfattas av 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som förlängs så länge det föreligger verkställighetshinder. 

Om utlänningen blir kvar i Sverige uppstår problem vad gäller rättigheter och sociala möjlig-

heter. Ska personen ges rätt till att utbilda sig och bosätta sig i Sverige efter att ha blivit utesluten 

från skyddsstatus? Om utlänningen kan få ett personnummer och folkbokföras får denne rätt att 

skrivas in i utbildningssystem och kan då ta del av de sociala rättigheter som medborgare i 

Sverige har. För att folkbokföras ska personen ha ett uppehållstillstånd som sträcker sig över 

12 månader. Människor som blir kvar i Sverige på detta sätt ges inte de grundläggande rättig-

heter som krävs för att de ska kunna integreras i samhället och hamnar därför i utanförskap. 

Detta eftersom målet är att myndighetens beslut ska verkställas och personen därmed ska avvi-

sas eller utvisas till sitt hemland. Tidsbegränsade uppehållstillstånd medför även problem för 

de kommuner, landsting och regioner som skall ta hand om de personer som vistas i deras om-

råden om uppehållstillstånden är kortare än 12 månader. Den kritiken som förts fram från kom-

muner och landsting handlar om de fall där utlänningar inte får ett personnummer och inte kan 

folkbokföras och hamnar utanför de sociala skyddsnäten. Människor som redan är i en utsatt 

situation hamnar alltså i ytterligare utanförskap genom att de ”faller mellan” de olika lagregle-

ringarna.  

 

Avslutande diskussion  

Det är en svår situation för en människa att å ena sidan uteslutas från rätten till skydd, men å 

andra sidan inte kunna utvisas eftersom det skulle strida mot principen om non-refoulement. 

Utan grundläggande rättigheter – i väntan på beslut om verkställighet – riskerar dessa männi-

skor att hamna i (ytterligare) utanförskap. I regeringens proposition154 föreslås att svensk lag 

ska anpassas till det omarbetade asylprocedurdirektivet, vars syfte är att göra asylprocessen 

snabbare, rättvisare och av högre kvalitet. En kortare migrationsprocess får anses eftersträvans-

värt, inte minst för att undvika att människor utan att kunna integreras i samhället får vänta 

länge på beslut.  

 

Allt eftersom olika problem aktualiseras kommer lagstiftningen att behöva anpassas. Integrat-

ion innebär att människor görs delaktiga i samhället och blir självständiga och självförsörjande 

medborgare. Utan grundläggande rättigheter och möjlighet att självständigt vara en del av sam-

hället kan människor inte heller bidra och tvingas leva på bistånd i väntan på beslut. Tydligare 

vägledning och lagstiftning skulle kunna minska problemen med verkställighetshinder som stri-

der mot principen om non-refoulement. 

 

                                                           
154 2016/17:17, s. 31.  
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