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Abstract: 

This thesis has studied the right to asylum in Sweden for those whom need international 

protection. This thesis has analyzed the Swedish asylum regulations that recently has been 

changed from permanent residency, to time-limited residence permit. Sweden have also 

applied a law about border controls where asylum seekers are being denied to entry Sweden 

and therefor also their right to seek asylum. These changes are analyzed by a universalistic 

perspective.  The thesis conclusions are that Sweden violates international conventions on 

rights to seek asylum. The conclusion also says that even though the base of human rights are 

seen as universal and every person is the carrier of human rights, the right to asylum as an 

human right is influenced by domestic views on immigration but also political streams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning: 

Uppsatsen undersöker rätten till asyl utifrån svensk lagstiftning och internationella 

konventionsåtaganden ur ett universalistiskt perspektiv. Sverige införde under 2016 

begränsningar i rätten till uppehållstillstånd. Samtidig infördes även gränskontroller som 

innebar att skyddsbehövande nekas inträde till Sverige för att söka asyl. De tillfälliga 

begränsningarna i rätten att söka asyl och gränskontroller har analyserats utifrån ett 

universalistiskt perspektiv. För att kunna genomföra en sådan analys har en rättanalytisk 

metod använts. Resultatet visar att Sverige bryter mot internationella konventioner när båda 

dessa lagar är tillämpliga. Den går även emot idén som om att de mänskliga rättigheterna är 

universalistiska. Analysen menar att människliga rättigheter, därigenom rätten till asyl, 

snarare är påverkade av de politiska strömningarna och synen på migration. 
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Inledning: 
 

De mänskliga rättigheterna grundar sig en princip om alla människors lika värde. Varje 

människa är sålunda bärare av dessa rättigheter i kraft att hon är en människa, oberoende av 

ras, kön, nationalitet eller social position. De mänskliga rättigheterna bygger på att varje 

enskild stat efterlever de mänskliga rättigheterna som världssamfundet grundat och ratificerat 

genom konventioner.1 

Rättighetsskyddet blir inte mer verkligt än när människor tvingas på flykt för sina liv från 

konfliktdrabbade områden eller på grund av förföljelse. Rätten till asyl är en världsomfattande 

angelägenhet genom sin gränsöverskridande karaktär. Den väcker inte bara debatt bland stater 

men också hos allmänheten. Rätten till asyl har alltid varit aktuell och om än mer idag på 

grund av rådande konflikter i världen, vilket benämns som den största flyktingkrisen i modern 

tid. Stater har under senare tid tvingats tackla storskaliga inströmningar av skyddsbehövande 

som är på flykt från förföljelse eller krig. Det har dock resulterat i begränsningar av asylrätten 

snarare än att stater öppnat sina armar för människor på flykt. 2 

Asylrätten har gått från att ha behandlat rättigheter för människor som är på flykt och deras 

rätt till skydd, till att handla om staters ekonomiska resurser och de kostnader som det innebär 

att ta emot flyktingar. Det har gått från alla människors rätt att fly krig och förföljelse och få 

skydd till att människors ställs inför varandra, en stats medborgare och människor som 

tvingas fly på grund av förföljelse och krig.  

Sverige har länge varit känd för sin givmilda asyllagstiftning, men likt många andra länder i 

världen har Sverige följt strömmen och åtstramat asyllagstiftningen till att enbart uppnå mi-

niminivåer som stadgas inom EU. Debatten och regleringarna av asylrätten har utvecklats från 

att vara medmänskliga och värdiga till att beröra människor på flykt som kostnader genom att 

omänskliggöra de genom att frånta deras rättighetsskydd.3 

 

 

                                                
1	Se	bland	annat	UDHR	
2	EU	och	flyktingkrisen.	Europeiska	Kommissionen	juli	2016	
3	ibid	
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1.1	Bakgrund	

Under 2015 möttes de europeiska länderna ett av den största massemigrationen sedan första 

världskriget, över en miljon människor var på flykt och sökte skydd i EU. Bara under 2015 

sökte över 160 000 asyl i Sverige.4 Inströmningen av det höga antalet flyktingar i Sverige 

skapade en delad debatt i Sverige, både på nationell nivå och i vardagsrummet hos gemene 

man. Debatten berörde snarare möjligheterna att minska antalet asylansökningar och 

säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte skulle sättas ur spel än rätten till syl för 

den skyddsbehövande. Denna debatt mynnade ut i införandet av ID-kontroller för att minska 

inströmningen av asylsökande till Sverige.5 Införandet av både inre och yttre gränskontroller 

påverkade så väl asylsökande och arbetstagare och näringsliv i Öresunds området. Under 

processen för införandet av lagen fick lagförslaget en massiv kritik, däribland ansåg lagrådet 

att förslaget innehöll knapphändigt beredningsunderlag och att lagen kunde strida mot EU-

regler.6 

	

Begränsningarna i rättighetsskyddet för människor på flykt begränsades ännu mer då den 24 

november 2015 presenterade den svenska regeringen en förändrad flyktingpolitik vars syfte 

var att än mer minska antalet asylsökande. Detta argumenterades med att öka kvalitén på 

mottagande av de asylsökande som redan befann sig i Sverige. Förändringen av asylpolitiken 

har haft till syfte att i långa loppet ge en jämnare fördelning av asylsökande mellan EU-

länder.7  Riksdagen röstade den 21 juni 2016 genom lagen om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten	 att få uppehållstillstånd i Sverige. 8  Införandet av den tidsbegränsade lagen 

innebar att Sverige gör ett tillfälligt frånsteg från de generösa regler som landet haft sedan 

tidigare. Detta motiverades med att man gör en tillfällig anpassning till den europeiska 

minimistandard som råder rörande flyktingmottagande.9	Trots att FN:s flyktingorgan år 2015 

uppskattade att 65,3 miljoner flykt runt om i världen varav en tredjedel av dessa anses vara 
                                                
4	Migrationsverket:	Nästan	163	000	människor	sökte	asyl	i	Sverige	2015,	
https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-
2016/2016-01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html,	besökt	2017-
05-23	
5	Lagen	(2015:1073)	om	särskilda	åtgärder	vid	allvarlig	fara	för	den	allmänna	ordningen	eller	
inre	säkerheten	i	landet.	
6	Se	Prop.	2015/16:67	s.	6	
7	Prop.	2015/16:174,	s.	21	
8	Riksdagen:	”Tillfälliga	begränsningar	av	möjligheten	att	få	uppehållstillstånd	i	Sverige.”	
9	Prop.	2015/16:174	s.21	
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flyktingar så behandlar debatten kostnader och statens möjligheter att ta emot 

skyddsbehövande på flykt än att hjälpa människor på flykt. Debatten om flyktingkrisen berör 

risken för att urholka inhemska myndigheter och kostnaderna för flyktingmottagandet.  

 

I debatten om flyktingmottagandet har fokus legat på mottagarlandets resurser och ekonomi 

snarare än de som är på flykt. Det som definierar den här debatten är de facto att man frångått 

det universalistiska och juridiska ansvaret som innefattar de mänskliga rättigheterna, som 

fastställer rätten att söka asyl, till att istället behandla de ekonomiska kostnaderna för 

flyktingmottagandet. Den internationella migrationsrätten, som verkat som ett skyddsnät för 

människor i behov av skydd, har urholkat i en debatt om hur man kan legitimera 

begränsningar i rättighetsskyddet för människor på flykt.  Trots att de mänskliga rättigheterna, 

inkluderad rätten till asyl, bygger på ett universalistiskt antagande om att människor genom 

sin mänsklighet är ägare av rättigheter har debatten om asylrätten frångått den grunden. 

Diskursen om människor på flykt och flyktingmottagandet fokuserar istället på hur stater kan 

legitimera en begränsning i de mänskliga rättigheterna och rätten till asyl.10 

 

Även om det finns en hel del frågor och motiveringar inom asylrätten och dess utformning 

inom stater är det mest intressanta hur de juridiskt fastställda lagarna som införs kan tolkas 

utifrån internationella konventioner men också utifrån ett universalistiskt perspektiv. 

Uppsatsen berör därför svensk lagstiftning utifrån internationella konventionsåtaganden, 

utifrån en rättsanalytisk ansats och hur detta kan analyseras ur ett universalistiskt perspektiv. 

	

1.2	Problemformulering		

Inledningsvis har studien presenterat bakgrunden till de begränsningar som Sverige infört i 

rättighetsskyddet för människor på flykt och deras rätt att söka asyl.  De tillfälliga lagarna 

som införts i Sverige, som kommer presenteras mer ingående i ett senare skede i studien, har 

medfört till minskade legala vägar till Sverige och begränsat möjligheten att söka skydd för de 

som är på flykt samt tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta 

uppehållstillstånd som tidigare. Syftet är också att analysera Sveriges begränsningar i 

asylrätten ur ett universalistiskt perspektiv, som antas är vedertagen i Sverige genom 

antagandet av konventioner som berör asylrätten. 

                                                
10	se	bland	annat	EU	och	flyktingkrisen.	Europeiska	Kommissionen	juli	2016	
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Trots att allt fler människor än någonsin är på flykt begränsar allt fler stater de legala vägarna 

och möjligheten att söka skydd, inkluderad Sverige. Detta medför till en paradox mellan de 

mänskliga rättigheterna och rättighetsskyddet för människor på flykt. Sverige har å ena sidan 

åtagit sig internationella konventioner men begränsar samtidigt rättigheter som människor på 

flykt har rätt till genom sin mänsklighet. Det innebär i praktiken att det existerar pallalera 

lagstiftningar som ger skyddsbehövande rätt att söka skydd samtidigt som den begränsar den 

skyddsbehövande att lagligt ta sig till Sverige och att få skydd.11 

 

Dessa rättigheter som människor har, när de är på flykt, innebär ingenting i praktiken när 

Sverige begränsar rätten att få uppehållstillstånd och de begräsningar som finns gällande 

möjligheten till legala vägar till Sverige. Att möjligheten att söka asyl finns betyder i 

praktiken inget om inte rättighetsskyddet inte kan upprätthållas. Vilket är verkligheten för 

människor som försöker söka skydd i Sverige när de nya regleringarna införts. Tillgången till 

asyl i Sverige, där skyddsbehövande kan få möjligheten att åtnjuta det skydd de eftersöker, är 

av väsentlig betydelse för skyddsbehövande att kunna åtnjuta sina rättigheter som dock 

inskränks av de införda regleringarna. Det som kan ifrågasättas är tillgången till Sverige, och 

skydd, tycks vara otillräcklig. 

 

Människor tvingas på flykt eftersom deras mänskliga rättigheter inte tillgodoses i det egna 

hemlandet. I ett senare skede riskerar skyddsbehövande att hindras från att söka det skydd de 

är i behov av men också berättigade av de mänskliga rättigheterna när de mänskliga 

rättigheterna inskränks av nationella regleringar. Denna paradox är problematiskt ur ett 

rättighetsperspektiv men är ändock verkligheten för många skyddsbehövande. Som nämnt i 

inledningen engagerar asylrätten alla stater och den politiska debatten på olika sätt, även inom 

akademien.  Forskning sker på olika nivåer och de flesta inriktningarna har studerats i olika 

omfattningar. Även rätten till asyl och universalistiska principer har studerats tillsammans. 12 

Det som den här uppsatsen försöker tillföra forskningen är att studera den speciella 

situationen som infinner sig i svensk asylrätt. Genom att studera de tillfälliga lagarna och hur 

det kan tolkas i relation till svensk konventionsåtaganden och universalistiskt perspektiv. 

Trots de lagar som är under tillfällig giltighet i Sverige så befinner sig svensk asylrätt i en 

speciell situation som inte är studerat, vilket uppsatsen försöker studera och tillföra 

forskningen utifrån ett universalistiskt perspektiv. 
                                                
11	se	exempelvis	EU	och	flyktingkrisen.	Europeiska	Kommissionen	juli	2016	
12	Se	avsnittet	om	tidigare	forskning.	Bl.a.	Noll	Gammeltoft-	Hansen	etc	
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1.3		Syfte	och	frågeställningar	

 

Syftet med uppsatsen är att analysera rådande asyllagstiftning i Sverige utifrån en universalist-

isk ansats. För att möjliggöra en sådan analys behöver uppsatsen därför fastställa gällande rätt 

om rätten till asyl i Sverige i jämförelse mot internationella konventionsåtaganden inom både 

folkrätten och EU-rätten. Vidare är syftet att analysera gällande rätt i Sverige avseende rätten 

till analys efterlever en universalistisk ansats om rätten till asyl. 

För att kunna fullfölja studiens syfte så är därmed studiens huvudfråga: Hur bör gällande re-

gleringar av rätten till asyl i Sverige betraktas utifrån en universalistisk ansats om att alla 

människor har rätten till asyl? Eftersom frågeställningen berör den universalistiskt perspektiv 

av gällande rätt behöver uppsatsen först fastställa gällande rätt. För att därmed kunna besvara 

huvudfrågeställningen undersöker studien först följande frågeställning: I vilken omfattning 

överensstämmer Sveriges regler med folkrätten och EU-rättens bestämmelser gällande 

skyddsbehövandes tillgång till skydd? 

 

1.4	Avgränsningar	
 

Uppsatsen behandlar enbart rätten till asyl, därmed berörs inte delar av asylrätten enskild, så 

som rätten till familjeåterförening även om det kan diskuteras i uppsatsens olika delar. Syftet 

når därmed enbart till gällande rätt i Sverige och huruvida det uppfyller internationella 

åtaganden och som analyseras ur ett universalistiskt ansats. 

Asylrätten är en vidd rättsområde som berör olika rättigheter för den som är på flykt och söker 

internationell skydd när det egna landet inte kan be skydd eller om den skyddsbehövande inte 

vill gagna sitt hemlands skydd. Skyddsbehövande omfattas av olika regleringar och 

rättigheter, däribland socioekonomiska rättigheter i det land som den söker skydd i. Dock 

begränsar den här studien enbart i att studera rätten att söka asyl.  
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1.5	Forskningsläget	

Nedan presenteras ett urval av forskning som berör rätten till asyl. Det forskning som 

presenteras är utvalt utifrån det fält som uppsatsen belyser. Urvalet har skett för att ge en 

nyanserad bild av forskningsfältet och är inte i inbördes ordning utan för att ge en inblick i 

problematiseringen av asylrätten. 

 

Det finns flertalet forskare som studerat kring problemområdet som denna uppsats 

undersöker. En som forskat på senare tid är Thomas Gammeltoft-Hansen som skrivit Acess to 

Asylum. International Refugee law and the Offshoreing and Outsorcing of Migration control. 

I denna avhandling behandlar Gammeltoft-Hansen olika former av migrationskontroller långt 

ifrån statens fysiska gränser och konstaterar att skyddsbehövande stöter på gränser inte bara i 

det eventuella mottagningslandets gränser utan det sker i olika former redan innan ankomst. 

Exempel på detta som Gammeltoft-Hansen lyfter fram är att skyddsbehövande stoppas i båtar 

innan de nått Europas gränser eller är tvungna att söka visum från avreselandet via 

mottagarlandets representation på flygplatsen. 13  I avhandlingen lyfts det även fram att 

migrationskontroll de senaste åren har förflyttats allt längre från destinationsländernas 

territorium där kontrollerna utförs i större utsträckning av aktörer som inte är själva stater. 

Gammeltoft-Hansen har i denna avhandling haft i huvudsyfte att undersöka om folkrätten 

klarat av att följa med i denna utveckling.	

 

Trots att staters gränskontroller sker långt ifrån deras faktiska gränser kan stater inte 

undkomma sitt folkrättsliga ansvar menar Gammeltoft-Hansen i studien. Samtidigt menar 

Gammeltoft-Hansen att de delar av migrationskontroller som han benämner som offshore och 

out-sourced sker på ett sätt som utifrån centrala folkrättsliga bestämmelser kan ifrågasättas. 

Detta medför, enligt Gammeltoft-Hansen, att statens ansvar därmed blir svårt att fastställa i 

denna extraterritoriella kontexten. Det är även svårt att utifrån gällande praxis fastställa under 

vilka premisser som stater kan ställas till svars folkrättsligt trots att migrationskontroller 

medverkar till att skyddsbehövande sätts i en situation där deras rättigheter kränks. Trots 

folkrättens otydlighet i denna aspekt menar Gammeltoft-Hansen att folkrätten har en 

                                                
13Gammeltoft-Hansen,	Thomas	(2011)	Access	to	Asylum.	International	Refugee	Law	and	The	
Globalisation	of	Migration	Control,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	2011,	s.1.	
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potential, genom sin dynamik, att utvecklas i en tydlig riktning och därmed täcka de 

gränskontroller som utvecklats fram och därmed är extraterritoriella.14	

 

Gregor Noll har även han forskat kring assyl och migrationskontroller. Noll skriver i sin 

avhandling Negotiating Asylum. The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common 

Market of Deflection om regleringar kring asyl och migrationskontroll och huruvida de är 

förenliga med folkrätten. I sin avhandling studerar han vidare om statens skyldigheter att ge 

skydd till skyddsbehövande utifrån folkrätten. I sin studie kommer Noll fram till att det finns 

fler MR-konventioner som ger staten skyldigheter, bland annat genom non-refoulementp-

principen. Principen om non-refoulement ger människor på flykt rätt till att söka skydd i en 

annan stat under vissa villkor. Fler åtaganden som stater är skyldiga att efterleva menar Noll 

återfinns i European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental 

Freedsoms (ECHR). Noll menar vidare att ECHR ger skyddsbehövande underförstått rätt till 

en stats territorium även om de befinner sig i ett annat lands territorium. Därmed faller 

hindrandet av en stats kontroll över dess territorium under tillämpningsområdet för ECHR.15 

 

ECHR, menar Noll, ger stater positiva förpliktelser extraterritoriellt, genom att en stat är 

skyldig att bevilja visum till en person som vid nekandet av ett visum riskerar att utsättas för 

tortyr i sitt hemland. 16 Dock är denna positiva skyldighet enbart teoretiskt och som inte visat 

sig i praxis från European Court of Human Rights (ECtHR). Noll menar att det återstår att se 

om ECHR i framtiden kan ge stater skyldighet kopplad till visumansökningar. Förslagsvis 

visum för människor i krigsdrabbade områden. Detta för att skyddsbehövande ska kunna få 

möjlighet att genom visum ta sig ur landet och söka skydd i det land som visumet tillåter. 

Dock är det något som kräver, enligt Noll, att man genom ECtHR beslutar om detta för att nå 

den räckvidd som ECHR kan få. 17 

 

Helene O’Nions hävdar i sin avhandling Asylum – a right denied att migranters rättigheter 

hamnar i kläm när stater legitimerar en mer restriktiv asylpolitik utifrån aspekter om ekonomi 

och säkerhet. O’nions menar att migration och asylfrågor har under de senaste 30 åren 

                                                
14Gammeltoft-Hansen,	Thomas	s.	231-234.	
15Noll,	Gregor	(2000),	Negotiating	Asylum.	The	EU	Acquis,	Extraterritorial	Protection	and	The	
Common	Market	of	Deflection,	Martinus	Nijhoff,	Haag	s.	390-391	och	444-446	
16Ibid.,	s.	443-444	och	596.	
17Noll,	Negotiating	Asylum,	s.	444	och	473-474.	
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förknippats med säkerhetsfrågor då migranter målas upp som ett samhällsproblem i tider då 

det är hög arbetslöshet och svåra ekonomiska kriser. Vidare målas arbetskraftsinvandrare upp 

som ett hot mot den inhemska arbetskraften och asylsökande ses som ett hot mot välfärden. 

Genom detta sätt att argumentera målas asylrätten upp som ett hot mot nationen. 18	

	

En annan forskare som forskat kring rätten till asyl är Hathaway som fokuserar bland annat på 

den internationella asylrättens omfattning och tillämpning. Hathaway kritiserar bland annat 

Genèvekonventionens otillräcklighet eftersom den inte kan garantera den ofrivilliga 

migrantens rättigheter då den inte lever upp till varken människorättsliga eller humanitära 

normer. Hathaway menar vidare att asylrätten är ett resultat av kompromisser om staters 

suveränitet och som inte är förenligt verkligheten för människor på flykt. Det innebär, enligt 

Hathaways kritik, att asylrätten därmed snarare försöker upprätthålla staters egenintresse än 

migranters behov.19 Hathaway utvecklar kritiken och menar att det finns en problematik i hur 

både stater och organisationer argumenterar kring asylrätten. Det finns enligt Hathaways 

mening inte något inom den internationella asylrätten som garanterar att flyktingar garanteras 

permanent skydd.20 

 

Detta urval är ett fåtal av många studier och infallsvinklar av forskning om asylrätten. Den här 

studien tar avstamp den juridiska men också moraliska perspektivet av rätten till asyl och 

rätten att ha rättigheter. Genom att studera de tillfälliga regleringarna kring rätten att få 

uppehållstillstånd och gränskontroller i Sverige ur ett universalistiskt perspektiv är syftet att 

bidra forskningen med asylrätten i nutida Sverige ur ett universalistiskt perspektiv. Med det 

sagt kommer uppsatsen inte att beröra ett outforskat område men dock en infallsvinkel som 

inte tidigare studerats. Med det hoppas jag att studien kan tillföra forskningen underlag om 

den nutida asylrätten i Sverige ur ett universalistisk och juridiskt perspektiv. 

	

1.6	Metod	och	material	

Studien är en tvärvetenskaplig studie som både undersöker den rättsliga och universalistiska 

aspekten av rätten till asyl. Studien är tvärvetenskaplig eftersom det kräver två metoder för att 

kunna besvara studiens syfte.  Studien undersöker huruvida skyddsbehövande har tillgång till 

                                                
18O’Nions,	Helen	(2014).	Asylum	–	A	Right	Denied.	Farnham:	Ashgate	s.	19-20	
19	Hathaway,	James	(1990).	A	Reconsideration	of	the	Underlying	Premise	of	International	Law.	Harvard	Interna-
tional	Law	Journal,	Vol.	13,	No.	1.	(1990):	129-184,	s.	133f.		
20	Hathaway,	James	(2007)	Why	Refugee	Law	Still	Matters.	Melbourne	Journal	of	International	Law,	Vol.	8,	no.	
1.		89-103,	s.	96f.		
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skydd i Sverige, rätten att söka asyl utifrån gällande asylrättsliga system, utifrån det som 

stadgas i folkrätten och EU-rätten och därefter utvärdera gällande system i Sverige utifrån ett 

universalistiskt perspektiv. 

 

De metoder som används i uppsatsen är ur ett universalistisk ansats samt en rättsanalytisk 

metod. Den rättsanalytiska metoden används för att kunna analysera gällande rätt. Eftersom 

syftet är att söka svar i lagstiftning, både nationellt och internationell används en rättsdogma-

tisk metod.21 Metoden innebär vidare att fastställa gällande rätt dvs lex lata 22 som utifrån 

rättsdogmatiken tolkningslära förklarar hur appliceringen av en rättsregel efterlevs och vad 

det innebär.23 Den rättsdogmatiska metoden innebär vidare att söka svar i befintliga rättskäl-

lor, att fastställa vilka rättsregler som finns (de lege lata) samt att definiera deras innehåll.24   

 

 Genom att använda den rättsanalytiska metoden utökas studiens syfte från att enbart fastställa 

gällande rätt till att även inkludera en analys av rätten.25 Det som särskiljer en rättsanalytisk 

metod från en rättsdogmatisk metod är att utöver material som ingår i gällande rätt att även 

analysera annat material från andra vetenskaper, statistik och mycket mer. Det ger möjligheten 

att analysera ett helhetsperspektiv av gällande rätt. 26 Den rättsanalytiska metoden möjliggör 

en öppenhet inom den juridiska terminologin som uppsatsen med fördel kan ta till vara för att 

undersöka grundläggande värderingar. 

 

Detta görs dock i så lång utsträckning som möjligt med objektivitet och balans i 

argumentationen utifrån de utgångspunkter som lyfts fram samt att uppsatsens analys bygger 

på ett allsidigt material.27 Rättsanalysen ger utrymme för både kritik samt resonemang kring 

vad rätten bör vara, vilket också skiljer sig från den rättsdogmatiska metoden, som också 

införlivas i denna uppsats.28 

 

                                                
21	Kleineman	i	Korling,	Fredric	&	Zamboni,	Mauro	(red.),	(2013),	Juridisk	metodlära,	1.	uppl.,	Studentlitteratur,	
Lund		s.	23	
22	Sandgren,	Claes	(2015),	Rättsvetenskap	för	uppsatsförfattare:	ämne,	material,	metod	och	argumentation,	3.,	
[utök.	och	rev.]	uppl.,	Norstedts	juridik,	Stockholm	s.	43f	
23	ibid	s.29	
24	Lehrberg,	Bert	(2015),	Praktisk	juridisk	metod,	8.	[uppdaterade	och	omarb.]	uppl.,	Iusté,	Uppsala	s.203-204 
25	Sandgren,	Rättsvetenskap	för	uppsatsförfattare,	upp.	3,	s.45	
26	Sandgren,	Rättsanalytisk	metod,	s.725	
27		Sandgren,	Rättsanalytisk	metod	s.725	
28	bid	s.726	
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Vid studier av folkrätt studeras främst regler i folkrättens centrala rättskällor som består av 

olika konventioner. 29  Därmed fokuserar uppsatsen på de relevanta bestämmelser inom 

mänskliga rättigheter och internationell flyktingrätt som båda är centrala delar av folkrätten.30 

Nämnda delar av folkrätten är kopplade till individens rättigheter gällande skydd och 

behandlas i uppsatsen som en del av systemet för de mänskliga rättigheterna. Inom EU-rätten 

undersöks aktuella rättskällor inom primärrätten, däribland fördrag samt sekundärrätten som 

består av direktiv och förordningar.31 Eftersom uppsatsen undersöker och jämför huruvida de 

tillfälliga lagarna gällande ID-kontroller och de tillfälliga begränsningarna i rätten att få 

uppehållstillstånd uppnår de konventioner som Sverige åtagit sig undersöks därmed relevanta 

regleringar i svensk rätt. Inom svensk rätt är det just ovannämnda lagar som är relevanta och 

ligger i fokus i uppsatsen. 

 

För att finna de mest relevanta regleringarna inom både folkrätten och EU-rätten sker urvalet i 

uppsatsen utifrån av de regleringar som omnämnts i tidigare forskning, rapporter samt annat 

material som berör ämnet. De regleringar som berörs inom folkrätten och EU-rätten används 

de engelska originalversionerna. Detta för att kunna analysera de autentiska versionerna som 

är tolkningsfria, till skillnad från de svenska översättningarna. De lagar inom svensk rätt som 

berörs analyseras även det i originalspråk, på svenska. 

 

Bakgrunden till att gällande rätt, både inom folkrätten, EU-rätten och svensk rätt tolkas i 

original grundar sig i att de aktuella artiklarna inom MR-instrumenten innehåller breda 

formuleringar med ett abstrakt språk. Med detta i beaktande blir tillämpningen bred, vilket 

kan ha betydelse i tillämpningen av gällande rätt. 32  Traktattexten är menad enligt 

konventionen att tolkas objektivt utifrån ordens faktiska betydelse. En kontextuell tolkning 

ska göras för att ta hänsyn till sammanhanget för att beakta traktatens ändamål och syfte.33 

 

                                                
29	Statute	of	the	International	Court	of	Justice,	1945,	art.	38.	
30	Gunner,	Göran	(2005),	”Mänskliga	rättigheter”,	Gunner,	Göran	och	Namli,	Elena	(red.),	
Allas	värde	och	lika	rätt:	perspektiv	på	mänskliga	rättigheter,	Studentlitteratur,	Lund,	s.	20.	
31	Nilsson,	Mattias	och	Lundberg,	Jenny,	Europarätten.	En	introduktion	till	EU-rätten	och	
Europakonventionen,	4	uppl.,	Jure,	Stockholm,	2010,	s.	30-31. 
32	De	Feyter,	Koen,	(2009)	”Treaty	Interpretation	and	the	Social	Sciences”,	Coomans,	Fons,	
Grünfeld,	Fred	och	Kamminga,	Menno	T.	(red.),	Methods	of	human	rights	research,	Intersen-
tia,	Antwerp,,	s.	213.	28	Vienna	Convention	on	the	Law	of	Treaties,	1969,	art.	31(1).	
33	Svanberg,	Katinka	(2008),	En	introduktion	till	traktaträtten:	en	lärobok	i	traktaträtt,	4	
uppl.,	Norstedts	juridik,	Stockholm,	s.	42 
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Vad gäller tolkningen av folkrättsliga texter utgår studien från en tolkning av den faktiska 

texten, vid behov kommer studien att röra sig bortom bokstavstolkning av gällande rätt till 

tolkningar som gjorts av internationella organisationer och etablerade forskare inom folkrätt. 

Samma tillvägagångssätt används i tolkningen av EU-rätten. Det finns otalig många möjliga 

tolkningar av både folkrätten och EU-rätten. Genom ovannämnd vägledning försöker 

uppsatsen att få en så objektiv tolkning som möjligt.  

 

Genom att den rättsanalytiska metoden undersöker studien ett universalistiskt perspektiv av 

gällande rätt för att utveckla asylsökandes tillgång till rätten att söka asyl som når utanför 

gällande rätt. Därmed medför denna del av uppsatsen att rätten inte längre förhålls neutralt 

utan betraktas med ett tydligt perspektiv.  

 

Studien utgår från en universalistisk ansats om de mänskliga rättigheterna som ett teoretiskt 

perspektiv, som används som glasögon för hur rätten betraktas. Studien tar en ansats i den 

normativa universalismen som räknar med att mänskliga rättigheter tillkommer alla 

människor i kraft av att de är människor. Grunden för dessa rättigheter är principen om alla 

människors lika värdighet. Därför har vi mänskliga rättigheter oberoende av om vi är 

medborgare eller inte – det är inte medborgarskapet utan mänsklighet som är rättigheternas 

grund. 

Det innebär att det teoretiska perspektivet är förhållningssättet mot gällande rätt i sin helhet 

inte är neutralt. Vidare innebär det att uppsatsen undersöker och analyserar brister i gällande 

rätt. Dock är fortfarande strävan att göra en neutral tolkning av gällande rätt i studien. Genom 

den beskrivning som universalismen betraktar rätten till asyl analyseras de tillfälliga lagarna i 

Sverige och hur dessa begränsningar faktiskt kan tolkas utifrån att varje individ födds med 

vissa rättigheter, inklusive rätten att söka asyl. Därmed förenar uppsatsen den rättsanalytiska 

delen och det teoretiska ramverket i uppsatsen, att analysera rätten genom ett universalistiskt 

perspektiv som den rättsanalytiska metoden utgår från. Denna analys utgår från gällande rätt 

som fastställs, genom den rättsdogmatiska metoden.  

 

Studien avser inte att diskutera huruvida det finns en allmän erkänd tolkning av universalism 

och rätten till asyl. Dock utgår uppsatsen från antagandet om att ratificering av de mänskliga 

rättigheterna och konventioner som berör rätten till asyl innebär att det land som ratificerat 

dessa rättigheter utgår från att dessa rättigheter är universella. Studien begränsar därför 

tolkningen av universalism enligt den nämnda tolkningen och avser inte att diskutera olika 
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riktningar av universalism. Dock är också avsikten att belysa universalismen utifrån olika 

perspektiv. 

	

Uppsatsen använder klassiska rättskällor för att fastställa gällande rätt. Vad gäller svensk 

lagstiftning används den tidsbegränsade lagen om begränsningar i möjligheten att få 

uppehållstillstånd, tidsbegränsade lagen om ID-kontroller samt UtL 2005 för att klargöra vad 

den tidsbegränsade lagen om möjligheter att få uppehållstillstånd innebär för svensk rätt. Vad 

gäller folkrätten anses de huvudsakliga källorna fastställs i Internationella domstolens stadga. 

Här räknas internationella konventioner, sedvanerätt, generella principer och rättsliga 

avgörande samt doktrin. Relevant källa för uppsatsen är därmed flyktingkonventionen och 

dess tilläggsprotokoll samt artikel 14.1 i UDHR inom folkrätten.  Även EU-rättsliga källor 

används i uppsatsen då Sverige är medlem i EU och därmed skyldig att följa de konventioner 

som Sverige skrivit under. Relevanta konventioner inom EU-rätten är därmed Europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR), Artikel 18 i EU-stadgan erkänner en 

rätt till asyl.  

1.7	Disposition	

Uppsatsen inleds som ovan i första kapitlet med bakgrund, syfte samt metod och material. 

Kapitel två berör den teoretiska ansatsen i studien och sedan övergår studien med rättsliga 

kapitel gällande rätten till asyl. Studien avslutas med en diskussion och studien avslutas med 

avslutande kommentarer. 
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2.0 Mänskliga rättigheter och teoretisk 
ansats 
	

I tidigare forskning har uppsatsen bland annat hänvisat till Professor Gregor Noll, som forskar 

på juridiska institutionen på Lunds Universitet ibland annat asyl- och migrationsrätt, mänsk-

liga rättigheter och humanitär rätt. Därför är det både relevant att ha hans studier som tidigare 

forskning men också som teoretiskt ramverk i denna uppsats. Detta kapitel tar avstamp i att 

redogöra för grunden för de mänskliga rättigheterna för att senare redogöra den teoretiska 

ansatsen. 

 

2.1	Mänskliga	rättigheter	
 

För att få en förståelse av vad rätten till asyl innebär, i en del av de mänskliga rättigheterna, är 

det därför viktigt att förklara vem som är bärare av de mänskliga rättigheterna. 

 

Genom UDHR, som antagits av FN:s generalförsamling, uttrycker deklarationen i första arti-

keln att: ” All human beings are born free and equal in dignity and rights”.34 I ingressen klar-

görs att varje människa har lika och otvivelaktiga rättigheter.35 Genom den första artikeln för-

klarar man att varje människa genom sin existens som människa har inneboende rättigheter. 

Den är inte beroende av personliga egenskaper, prestationer eller personens status. Det inne-

bär att rättigheter bär varje människa genom sin existens oberoende av om de i praktiken till-

godoses eller inte.36  

 

Av UDHR:s ingress fastställs att varje människa har lika och otvivelaktiga rättigheter,37  som 

innebär att alla människor är lika i värde och därmed har varje människa samma inneboende 

mänskliga rättigheter som denne inte kan bli av med.38  Det finns olika uppfattningar i att rät-

tigheter anses vara lika för alla människor och rättfärdigandet av mänskliga rättigheter. Jack 

                                                
34	UDHR	(Universal	Declaration	of	Human	Rights),	1948,	art	1	
35	ibid	ingress	
36	Donnelly,	Jack,	(2013)	Universal	Human	Rights	in	Theory	and	Practice,	3	uppl.,	Cornell	Uni-
versity	Press,	Ithaca	s.	10.	
37	UDHR	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ingress	
38	Donnelly,	Jack	(2913)	Universal	Human	Rights	in	Theory	and	Practice,	3	uppl.,	Cornell	
University	Press,	Ithaca,	s.	10.	
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Donnelly framför att det inte existerar en allmän vedertagen filosofisk eller religiös grund för 

de mänskliga rättigheterna utan det finns fler skilda uppfattningar som på olika sätt kan för-

klara varför en människa har rättigheter.39  

 

Oberoende av de olika uppfattningar som existerar om allas lika värde och lika rättigheter har 

en stor del av världens länder antagit UDHR som formulerar att ” a common standard of 

achievment for all peoples of all nations”.40  Uppfattningen om alla människors lika och 

inneboende rättigheter anses utgöra en central del av de mänskliga rättigheternas 

universalistiska dimension och används därför som utgångspunkt i denna studies teori. 

Trots det antas att alla människor har lika och inneboende rättigheter så är det långt ifrån en 

verklighet som dessa rättigheter tillgodoses. För att det praktisk ska kunna vara möjligt att 

dessa rättigheter tillgodoses behövs det olika system och åtgärder. Detta innebär att det krävs 

politiska beslut, nationell lagstiftning och icke-statliga organisationers arbete för att skydda 

dessa rättigheter. Folkrätten anses vara en viktig del av de Mänskliga rättigheterna men också 

den juridiska dimensionen. 

 

MR-systemet, som ovan framhåller, vilar på två dimensioner. Dels den moraliska 

dimensionen som menar att varje individ har inneboende rättigheter och dels den jurdidiska 

dimensionen som genom folkrätten ger stater olika skyldigheter att uppfylla dessa rättigheter. 

Dessa delar är beroende av varandra men kan också skiljas åt, vilket särskiljer mänskliga 

rättigheter som norm och mänskliga rättigheter som ett juridiskt system.41 

 

Den universalistiska aspekten av de mänskliga rättigheterna anses ofta ha ett starkare fäste än 

den faktiska manifestationen av rättsliga dokument. I den nuvarande system finns det 

svårigheter att genomföra mänskliga rättigheter som norm. Detta beror bland annat på att 

folkrätten är bunden till ett statssystem och därmed försvårar det förverkligandet av rättigheter 

som moraliskt sett tillhör alla människor.  

 

                                                
39	Ibid	s.58-59	
40	UDHR	ingress	
41	Kelly,	Tobias,	(2011)	”The	Legalization	of	Human	Rights	and	the	Protection	of	Torture	Sur-
vivors”,	iDembour,	Marie-	Bénédicte	och	Kelly,	Tobias	(red.),	Are	Human	Rights	for	Mi-
grants?	Critical	Reflections	on	the	Status	of	Irregular	Migrants	in	Europe	and	the	United	
States,	Routledge,	London,	s.	186.	
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MR-systemet är statscentrerat trots att systemet är en internationell angelägenhet, det 

nuvarande systemet innebär främst att stater har ett folkrättsligt ansvar gentemot sina 

medborgare.42 Systemet medför dock att somliga människor hamnar utan rättighetsskydd i 

praktiken. Detta eftersom systemet bygger på medborgarskap där människan behöver vara 

knuten till ett land för att få skydd. I praktiken innebär det att om ingen annan stat har ett 

folkrättsligt ansvar för dem riskerar deras rättigheter att nekas, trots att de bär dessa rättigheter 

i egenskap av att de är människor. 

Folkrätten har till viss mån kunnat sträcka sig bortom sin beroende av statssystemet genom att 

ha ett visst ansvar för icke-medborgare som befinner sig inom en stats territorium eller inom 

dess jurisdiktion.43 Men ändock är den generella utgångspunkten att staters folkrättsliga skyl-

digheter faller inom dess jurisdiktion vilket medför till att vissa människor hamnar utanför 

det. Denna paradox, att människor stängs ute från deras rättigheter, benämner Arendt som de 

mänskliga rättigheternas paradox. 

 

Sammanfattningsvis så har presentationen av de mänskliga rättigheterna och diskussionen 

kring de mänskliga rättigheterna presenterats för att tydliggöra uppsatsens främst idén om de 

mänskliga rättigheterna men också de problem som mänskliga rättigheter står inför. Nedan 

presenteras den teoretiska ansatsen i studien, vilket är universalismen. Likt idén om de mänsk-

liga rättigheterna och att dess globala giltighet tar studien just avstamp i att rätten till asyl är 

universella. Nedan presenteras den teoretiska ansatsen. 

 

 

2.2	Teoretisk	ansats	
 

När idén om de mänskliga rättigheterna uppstod vilade dessa rättigheter på att de ansågs vara 

universella genom att varje människa är bärare av dessa rättigheter samt att varje enskild stat 

var skyldig att tillgodose rättighetsskyddet för sina invånare. Studien utgår från att, likt idén 

om de mänskliga rättigheterna, att rätten till asyl är en universalistisk rättighet. För att förstå 

de mänskliga rättigheternas universella ansats förklaras nedan vad universalism åsyftas i den 

här studien 

                                                
42	Donnelly,	Jack	(2013)	Universal	Human	Rights	in	Theory	and	Practice,	3	uppl.,	Cornell	University	Press,	Ithaca,	
s.	32	
43	ibid	
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För att förstå om huruvida rätten till asyl är universalistiskt behöver en diskutera de mänskliga 

rättigheternas universalism, då rätten till asyl är en mänsklig rättighet. Universalism är en ut-

gångspunkt som menar att en viss idé eller övertygelse är allmängiltig. Inom diskursen för 

mänskliga rättigheter menar universalismen att de mänskliga rättigheterna är rättigheter som 

varje enskild person är bärare av genom sin mänsklighet. Universalism kan förstås utifrån en 

deskriptiv, normativ och kunskapsteoretisk beskrivning. Den deskriptiva universalismen utgår 

från att alla människor är överens om vissa moralprinciper. Den kunskapsteoretiska förståel-

sen av universalism hävdar att det finns vissa kriterier på etisk rationalitet som är gemen-

samma för alla sociala och kulturella kontexter. Den normativa universalismen menar att om 

en moralprincip gäller för en person i en viss situation, så gäller den också för alla andra män-

niskor i varje liknande situation.44  

 

I den här studien argumenterar studien inte för en deskriptiv eller kunskapsteoretisk universal-

ism. Studien argumenterar för och har utgångspunkt i en normativ universalism som innebär 

att mänskliga rättigheter gäller för alla människor, oberoende av medborgarskapet eftersom 

mänsklig rättigheterna tillkommer var och en som är människa. 

 

Namli beskriver en normativ förståelse av de mänskliga rättigheternas universalism som öp-

pen universalitet som innebär att de mänskliga rättigheterna är berättigade regulativa rättig-

heter snarare än en sanning, politisk eller juridisk praktik och överenskommelse. De mänsk-

liga rättigheternas universalism, menar Namli, kan förstås som ett mål som vi varken kan nå 

eller ge upp på. 45 

 

Förståelsen av de mänskliga rättigheternas universalism kan vidare förstås i olika dimension-

er. En dimension är att olika tolkningar och implementering av de mänskliga rättigheterna 

behöver vara transparenta, stater ska visa hur de mänskliga rättigheterna implementeras för att 

visa att respekten för allas lika värde och att den mänskliga värdigheten hos varje enskild in-

divid respekteras. De mänskliga rättigheternas universalitet kan även ses ur dimensionen om 

att de rättigheter som erkänts ska erkännas för alla och därmed inte ska förvägras någon indi-

                                                
44 Namli, Elena och Carl-Henric Grenholm (2019) ”Etik” Upplaga 1 Studentlitteratur s.159f 
45	Namli,	Elena	(2014)	s.60f	
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vid. Sammanfattningsvis bör mänskliga rättigheters universalitet förstås utifrån en egalitär 

princip om att alla människor bör respekteras som lika mänskliga.46 

 

De mänskliga rättigheternas universalism kan vidare förstås som en benägenhet för en global 

acceptans av de mänskliga rättigheterna, vilket kan ses ur ett territoriell och en yttre dimens-

ion. Inom den territoriella dimensionen kan en vertikal och en horisontell acceptans av de 

mänskliga rättigheterna identifieras. Den vertikala acceptansen av de mänskliga rättigheterna 

sker på nationell (lokal), regional och internationell nivå. Detta övergripande perspektiv är 

avgörande för de mänskliga rättigheternas universalitet vilket är viktig för att kunna ge en 

omfattande inblick i interaktionen mellan dessa nivåer. Det är även avgörande när man talar 

om de mänskliga rättigheternas universalitet. Den horisontella dimensionen berör acceptansen 

av de mänskliga rättigheternas i alla världens geografiska delar. Universalitet har också en 

inre dimension som är relaterat till dess egenskaper. 47 

 

De mänskliga rättigheterna är skrivna för att gälla varje enskild individ genom sin mänsklig-

het. Även om det finns olika antaganden om att de mänskliga rättigheternas universalism, så 

grundar sig universalister på de mänskliga rättigheternas universella giltighet med att moralen 

i de mänskliga rättigheterna är universella.48 Rhoda E. Howard menade att de mänskliga rät-

tigheterna genom sin existens är universella. Om dessa rättigheter inte betraktas som sådana 

förlorar de delvis sin betydelse.49  

 

Gregor Noll menar att det universalistiska antagandet om rätten till asyl är beroende av rättig-

hetsbärarens kollektiva skyddssystem. Det innebär att den individ som inte kan åtnjuta sin 

rättighet i det samhälle som den befinner sig i tvingas därmed att söka skydd i ett annat sam-

hälle.  

 

Universalismen, kan tolkas och anses i många avseenden, att alla människor är en del av ett 

globalt samhälle och där varje enskild individ genom sin mänsklighet är ägare av rättigheter 

även om olika forskare av universalismen har olika tolkningar. Universalismens grundidé är 
                                                
46	Namli,	Elena	och	Carl-Henric	Grenholm	s.245f	
47	ibid	
48	Hayden,	Patrick	(2001),	The	philosophy	of	human	rights,	St	Paul,	Minesota,	Paragon	House	
s.	371	
49	Howard,	Rhoda	E.,	(Winter	1997-1998)		Human	rights	and	the	culture	wars	–	Globalization	
and	the	universality	of	human	rights,	International	Journal,	vol.	53,	no.	1	s.	95	
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att alla människor är jämlika, oberoende av härkomst, hudfärg, kön eller ekonomiska status. 

De mänskliga rättigheterna har också stadgats i de internationella konventionerna och som 

också fastställer rättigheter för individer oavsett bakgrund. Universalister hävdar att individer 

som rättighetsbärare väger över statens suveränitet som därmed inte kan inskränka individers 

rättigheter. 50 

 

Den universalistiska grundsynen, enligt Noll, härstammar från Immanuel Kant som menar att 

en individs rättighet till gästfrihet baseras på två villkor. Först och främst menar Kant att ing-

en människa har mer rätt än en annan människa att befinna sig på en viss plats samt att jorden 

är rund till formen och att man förr eller senare behöver mötas. Genom dessa två grundansat-

ser kommer Kant fram till varje enskild individ har Besurchrecht, alltså besöksrätt på svenska. 

Besöksrätten grundar sig i att en individ inte får bemötas av ogästvänlighet bara på grund av 

individens ankomst på en annan individs territorium. En individ får endast avvisas om avvis-

ningen inte innebär att individen skulle återsändas till farligheter. Noll menar att detta per-

spektiv, som Kant formulerar, kan ses i perspektiv av den europeiska kolonialismen. Rättig-

heter som världsmedborgare bär begränsas för att inte det dominerande samhället inte ska 

nyttjas eller exploateras. Genom att prioritera individens intresse gynnas även allmänhetens 

intresse för fred, enligt Kant.51 

 

The Universal declaration of Humn rights deklarerar varje människas rätt att emigrera som 

sådan ”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt 

land”.52 Det underliggande problematiken med denna artikel är att inte kompletteras genom en 

rättighet att immigrera. Denna problematik diskuteras i boken Migration Without Borders, 

som i en moralisk dimension, diskuterar huruvida kontrollen av migration är i enlighet med de 

mänskliga rättigheterna. 53 En av författarna till ”Migration without borders”, problematiserar 

det universalistiska synsättet på immigration. Ugur menar att det är fel att argumentera för fri 

rörlighet som en rättighet, som är grunden för möjligheten att kunna söka och åtnjuta rätten 

till asyl om rätten till immigration begränsas. Ugur menar att diskussionen snarare bör foku-

                                                
50	Noll	(2000)	s	75-78	
51	Noll,	Gregor,(2000)	Negotiating	Asylum	–	The	EU		acququis,	Extraterritorial	Protection	and	
the	common	Markets	of	Deflection,s.	75f.	
52	Universal	declaration	of	human	rights	art.	13-2	
53	Pécoud,	Antoine	och	De	Guchteneire,	Paul		(2007)	Migration	without	borders.	USA:	
UNESCO	and	Berghahn	Books	foreword	
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sera på huruvida fri rörlighet kan legitimeras genom att det kan utgöra ett medel för att uppnå 

delar av de mänskliga rättigheterna, så som rätten att söka asyl. 54  

 

Trots att det funnits en uppfattning och hopp om att globaliseringen skulle medfört till en uni-

versell kultur och moral fram till 1990-talet är det dock idag tydlig att så inte är fallet.55 Inom 

diskursen för de mänskliga rättigheternas universalism diskuteras dock huruvida det kan anses 

att de mänskliga rättigheterna är universella eller om de är kontextbundna. De mänskliga rät-

tigheterna är ett komplext koncept som inkluderar dess geografi, kultur, historia och politiska 

dimensioner. Än kan det inte anses finnas ett generellt accepterat begrepp avseende de mänsk-

liga rättigheternas universalism.56 

 

I den här studien tillämpas en normativ förståelse av de mänskliga rättigheternas universalism 

och därmed rätten till asyl. Ansatsen som den här studien vilar på är att rätten till asyl anses 

som en rättighet som har en universell giltighet i Sverige då deklarationer och konventioner 

avseende rätten till asyl ratificerats av Sverige.  Därmed är ansatsen att rätten till asyl gäller 

för varje enskild individ i Sverige, oavsett bakgrund och är oberoende av ett eventuellt med-

borgarskap, där en individ är i behov av rätten att söka asyl i Sverige. Vidare vilar denna an-

sats på att varje enskild individ har rätt att få sin asyl prövat på samma grunder som de kon-

ventioner och deklarationer fastställer. 

Sammanfattningsvis enligt ovan beskrivning kan vare sig en deskriptiv eller kunskapsteore-

tisk universalism godtagbar. Däremot utgår studien från en normativ universalism, detta inne-

bär att de mänskliga rättigheterna gäller för alla oberoende av ras, kön, nationalitet eller social 

position.  

Den normativa universalismen innebär därför att flyktingar har rätt till asyl genom att vara 

människor och denna rättighet är därför inte beroende av medborgarskapet. Vidare anses det 

ur ett moraliskt perspektiv att flyktingar har alla de rättigheter som alla människor har i kraft 

att de är människor. 

  

                                                
54	ibid	s.	72	
55	Johansson	Dahre,	U.	(2013).	De	mänskliga	rättigheternas	relativa	universalism:	Om	antro-
pologers	försök	att	teoretisera	mänskliga	rättigheter.	Norsk	Antropologisk	Tidsskrift,	24(2),	
112-126.	
56	Arnold	R.	(2013)	Reflections	on	the	Universality	of	Human	Rights	in	Arnold	R.	(eds)	The	
universalism	of	Human	Rights.	Ius	Gentium:	Comparative	Perspectives	on	Law	and	Justice	vol	
16.	Springer,	Dordrecht	s.	1			
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3. 0 Rätten till asyl inom folk- och EU-

rätten 
I nedanstående kapitel kommer uppsatsen undersöka skyddsbehövande, det vill säga asylsö-

kandes, rättigheter att klargöras inom folkrätten och EU-rätten.  I nästkommande kapitel 

kommer skyddsbehövandes rättigheter att klargöras inom svensk rätt. 

 

3.1	rätten	till	skydd	inom	folkrätten	

 

Internationell rätt fastställer skyddsbehövandes rätt till skydd när den egna staten inte kan 

eller vill tillhandahålla det och återfinns antingen i en territoriell lagstiftning eller regional och 

lokal sedvana samt i konventioner som är på internationell, regional eller lokal nivå.57 Det 

nära sambandet mellan principen om non-refoulement och flyktingstatus å ena sidan samt 

begreppet asyl å andra sidan belyser vikten av rätten till asyl. Stater har skyldighet att inte 

hindra den enskilde från att söka asyl.58  

 

FN:s flyktingorgan går under namnet United Nations High Commissioner for Refugees59 som 

bildades av FN:s generalförsamling 1950. UNHCR är ett flyktingorgan vars uppgift är till att 

se lagarna om flyktingars rättigheter efterlevs, däribland rätten till skydd, en trygg fristad samt 

att finna varaktiga lösningar för flyktingar. Utöver detta har UNHCR i uppdrag att erbjuda 

stater råd och vägledning i frågor gällande lagar om asylrätt samt flyktingkonventionens tolk-

ningar. UNCHR kan även utföra flyktingskapsbedömningar i de länder som saknar ett system 

för att bedöma enskilda människors behov av skydd. Utöver detta arbetar UNHCR även med 

vidarebosättning, som innebär att flyktingar som saknar möjligheten till återvändo placeras i 

ett tredje land. Flyktingorganet jobbar också bland annat med att med att ta fram riktlinjer och 

vägledning om flyktingar. Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flykting-

                                                
57	Goodwin-Gill,	Guy	S.	&	McAdam,	Jane	(2007),	The	refugee	in	international	law,	3.	ed.,	Ox-
ford	University	Press,	Oxford	s.20	och	s.356	
58		ibid	357	
59	Förkortas	hädanefter	som	UNCHR	



 

 21 

ars rättsliga ställning som behandlar förfarandet och kriterier vid fastställandet av flyktingars 

rättsliga ställning. 60 

 

Flyktingkonventionen infördes 1951 av FN och redogör för vem som anses vara flykting, 

vilka rättsskydd som finns att tillgå samt övriga rättigheter som en flykting och har erkänts av 

stater som skrivit under konventionen. Konventionen som instrument var begränsad till 

europeiska flyktingar när den togs fram 1951, men reviderades med ett tilläggsprotokoll från 

1967 för att inkludera människor världen över som är på flykt. Konventionen konstaterar 

också att den som utfört krigsförbrytelser inte är berättigad att få flyktingstatus, detta eftersom 

förbrukat sin rätt till asyl. 61 Tilläggsprotokollet från 1967 innebär att Flyktingkonventionen 

inte har någon tidsbegränsning, samt att den anger minimikraven för de rättigheter och 

skyldigheter en flykting har i asyllandet. Vidare ger både konventionen och protokollet 

möjlighet till samarbete mellan stater och FN:s flyktingkommissarie. Flyktingkonventionen 

påbjuder staten att fastställa flyktingskap.  62 Flyktingkonventionen och tilläggsprotokollet 

har, sedan april 2015, ratificerats av 142 stater, Sverige har ratificerat både konventionen och 

tilläggsprotokollet. 63  Konventionen förklarar under vilka förutsättningar som en flykting 

upphör att varaflykting utifrån konventionens bestämmelser. 64  

 

Vad gäller prövning gällande flyktingstatus att vara upp till staten utifrån nationell lagstiftning 

att besluta om eftersom flyktingkonventionen inte har några bestämmelser gällande prövning 

av flyktingstatus. 65	

 

Flyktingkonventionens artikel 1 A(2) definierar vem som kan förklaras som en flykting, 

Artikeln lyder: 

 ” En flykting är den som i anledning av välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp 

eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han eller hon är 

                                                
60	Seidlitz,	Madelaine.	Asylrätt	–	en	praktisk	introduktion.	Nordstedts	Juridik,	Polen	2014	
s.15-18	
61UNCHR	1996,	Handbok	om	förfarandet	och	kriterierna	vid	fastställande	av	flyktingars	rättsliga	ställning	–	enligt	
1951	års	konvention	och	1967	års	protokoll	angående	flyktingars	rättsliga	ställning.	S.9	
62ibid	
63http://www.unhcr.org/3b73b0d63.html	hämtad	15/2-2017	kl	12:22	
64Diesen,	Lagerqvist	Veloz	Roca,	Lindholm	Billing,	Seidlitz,	Wilton	Wahren,	Prövning	av	migrations-	ärenden	-	
Bevis	8,	s	112.	
65ibid	s.	21	
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medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan som nyss 

sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands skydd, eller den som, utan att 

var medborgare i något land, befinner sig utanför det land han eller hon haft sin 

vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan som 

nyss sagts, icke önskar återvända dit.”	

 

Artikel 1 C-F anger när en individ utesluts från rätten till att inneha flyktingstatus och ska 

därmed läsas tillsammans med artikel 1A. En princip som är central i flyktingkonventionen är 

non-refoulement, vilket syftar till att en individ inte får återsändas till sitt hemland om hon 

riskerar tortyr av olika former på grund av sin nationalitet, samhällsgrupp eller religiös och 

politisk uppfattning. Principen om non-refoulement återfinns i artikel 33 och skyddar både 

flyktingar och asylsökande. Skyddet mot non-refoulement är enligt konventionen giltigt fram 

till att den asylsökande fått ett slutgiltigt avslag på sin asylansökan. Undantag kan göras från 

principen i två fall, om det finns välgrundad orsak till att betrakta flyktingen som fara för 

mottagarlandet samt om flyktingen genom dom dömts till ett brott som anses vara synnerligen 

grovt och därmed utgör fara för mottagarlandet.   

 

 Rätten att söka asyl uttrycks inte i Flyktingkonventionen men är dock en förutsättning för 

konventionens betydelse och tillämpning. Syftet med konventionen är att den de som 

uppfyller kriterierna för att betraktas som flykting ska få skydd mot förföljelse i någon av 

konventionsstaterna, därmed förutsätter det att individer har rätt att söka asyl. I 

flyktingkonventionens preambel hänvisas även till artikel 14 som berör rätten till asyl.  Vidare 

anger Flyktingkonventionens artikel 2–34 rättigheter och förmåner som konventionsstaterna 

är skyldiga att tillhandahålla de flyktingar som befinner sig i asylstadens territorium. En del 

av dessa artiklar i konventionen ger konkreta privilegier, artikel 4 förklarar rätten till 

religionsfrihet, rätten till arbete förklaras i artikel 17, tillgång till utbildning deklareras i 

artikel 22 samt rätten till beviljandet av inresedokument deklareras i artikel 28. 

 

Artikel 14 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna deklarerar rätten att 

söka asyl. Artikeln lyder: 

 

” 1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. 2. Denna rätt 

får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på 

gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.” 



 

 23 

 

Inom ramen för folkrättens regleringar av de mänskliga rättigheterna deklareras rätten att 

”söka och åtnjuta… asyl från förföljelse” som uttrycks i artikel 14.1 i UDHR. 66 Artikel 14.1 

ursprungstext löd ”söka asyl och beviljas… rätten till asyl 67, som ansågs enligt invändande 

stater vara för långtgående att ha krav på beviljandet av asyl som ansågs falla inom ramen för 

statssuveräniteten. UNHR har som resolution inte en bindande ställning och resolutionens 

intention har inte heller varit att vara bindande utan att skapa en enighet mellan FN:s med-

lemsstater. 68  Dock har syftet med följande konventioner varit att knyta an rättigheterna till 

traktatbaserade förpliktande åtaganden.69 Enligt artikel 14.1 har därmed inte en positiv skyl-

dighet att erbjuda den enskilde individen asyl.  

 

Artikel 3 i Convention against Torture deklarerar skyddsbehövande rätt att inte återsändas till 

sitt hemland om det innebär risk för att individen utsätts för tortyr eller annan inhuman 

behandling. Detta skydd återfinns även i artikel 7 i ICCPR. Denna statusförklaring innebär att 

en skyddsbehövande får alternativ skyddstatusförklaring.  

 

3.2	Rätten	till	asyl	i	EU-rätten	

EU:s asylpolitik har till mål att harmonisera medlemsstaternas asylförfarande genom 

inrättandet av ett gemensamt asylsystem. Syftet är att kunna erbjuda en lämplig status till 

tredjelandsmedborgare som söker internationellt skydd samt att säkerställa principen om non-

refoulement. 70 EU:s system för asyl benämns som ” The Common European Asylum system 

                                                
66	Universal	Declaration	on	Human	Rights,	G.A.	res.	217A	(III),	U.N.	Doc	A/810	at	71	[UDHR],	
1948,	artikel	14(1).	“Everyone	has	the	right	to	seek	and	to	enjoy	in	other	countries	asylum	
from	persecution.”		
67	General	Assembly	3rd	session	-	3rd	Committee,	Draft	International	Declaration	of	Human	
Rights	–	Recapitulation	of	Amendments	to	Article	12	of	the	draft	Declaration	E/800,	UN	doc.	
A/C.3/285/Rev.1,	1948.	77	Goodwin-Gill,	Guy	S.	&	McAdam	Jane,	The	Refugee	in	Interna-
tional	Law,	3rd	edition.,	Oxford	University	Press,	Oxford,	2007,	s.	359.  
68	Goodwin-Gill,	Guy	S.	&	McAdam	Jane	(2007),	The	Refugee	in	International	Law,	3rd	edi-
tion.,	Oxford	University	Press,	Oxford,	s.	359.	
69	Samnøy,	Åshild	(1999),	The	Origins	of	the	Universal	Declaration,	i	Alfredsson,	Gudmundur	
&	Eide,	Asbjørn,	The	Universal	Declaration	of	Human	Rights,	A	Common	A	Standard	of	
Achievement,	Martinus	Nijhoff	Publishers	the	Hague/Boston/London,	Kluwer	Law	
International,	Netherlands,	s.	10	
70Asylpolitiken,	hämtad	från	
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html	
den	6	februari	2017	
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(CEAS).” CEAS har till syfte att återge en miniminivå av rättigheter för bemötandet av 

asylsökande inom EU:s stater. Det gemensamma asylsystemet utgörs av en rättslig ram som 

omfattar alla aspekter av asylprocessen och dess stödbyrå, europeiska stödkontoret för 

asylfrågor (EASO). 71  

 

EU-rätten i allmänt, oavsett vilka rättigheter som berörs, är direkt gällande för dess 

medlemsländer. I det fall som nationell rätt skulle komma i konflikt med internationell rätt har 

EU-rätten generellt företräde. 72 Gällande normhierarkin inom EU har primärrätten, bestående 

av Föredraget om Europeiska Unionen (FEU), Fördraget om Europeiska Unionens 

Funktionssätt (FEUF) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, även benämnd 

som rättighetsstadgan, alla samma juridiska statusar.73 Asylpolicyn inom europarätten består 

av förordningar, direktiv samt andra åtgärder som berör den som vill söka asyl inom EU och 

är tredjelandsmedborgare 74. Primärrätten inom EU består av FEU, FEUF, rättighetsstadgan 

och de allmänna rättighetsprinciperna, sekundärrätt består av direktiv och förordningar.75 

Både primär- och sekundärrätten berör rättigheter för tredjelandsmedborgare som söker skydd 

i en medlemsstat.   

 

Rätten till asyl fastställs i artikel 18 i EU:s rättighetsstadgan som betonar att rätten till asyl är 

en grundläggande rättighet.  

 

Nedan kommer relevanta lagar inom EU gällande rätten till asyl presenteras.  Artikel 18 i 

EU:s rättighetsstadga hänvisar till Flyktingkonventionen: 

 

”Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genève- 

konventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om 

flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med fördraget om Europeiska 

unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt…”	

 

                                                
71Fact	Scheet		The	common	European	Asylum	system	2016	s.	1	
72	”Förklaring	om	företräde”,	Förklaring	17	till	Lissabonfördraget;	
73	Bernitz,	Ulf	och	Kjellgren,	Anders	(2014).	Europarättens	grunder,	5:e	upplagan,	Stockholm.	
s.	47-48	
74	den	Heijer,	Maarten	(2014),	Article	18	–	Right	to	asylum	,	i:	Peers,	Steve	m.fl.	(red.),	The	
EU	Charter	of	Fundamental	Rights	–	A	commentary.	Oxford,	s.520	not	18.01.	
75	Bernitz	&	Kjellgren	s.180	
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Artikel 18 berör rätten som en individ innehar och införlivar FEU och FEUF och som bygger 

på  artikel 78 i FEUF.  Vidare betonar artikel 18 asyl som en grundläggande rättighet. 

UNCHR betonar att artikel 18 tydligt införlivar flyktingkonventionens principer.76   

 

Inom EU återfinns även Dublinförordningen som en del av EU:s gemensamma asylsystem. 

Den avser att se till att individer som är i behov av skydd snabbt ska få tillgång till asylpröv-

ning och därmed också kunna beviljas skydd i en medlemsstat.  Dublinförordningen avser 

även att effektivisera asylprocessen och minska kostnaderna för medlemsstaterna vilket ut-

trycks genom att endast ett EU-land ansvarar för en persons asylansökan. 77Artikel 3 i Dub-

linförordningen framgår det att en stat är skyldig att pröva en tredjelandsmedborgares ansökan 

om skydd som lyder ”Member States shall examine any application for international protec-

tion by a third-country national or a stateless person who applies on the territory of any one 

of them, including at the border or in the transit zones.”78 

 

Utöver ovannämnda rättskällor finns även några direktiv som är gällande för EU:s medlems-

stater som agerar som minimiregler. Direktiv 2001/55/EG reglerar förutsättningar för att EU-

rådet ska besluta om vid massflyktsituation. Ett sådant beslut från EU-rådet kan Sverige och 

övriga medlemsstater bevilja tillfälligt skydd för personer på flykt. Mottagandedirektivet, di-

rektiv 2013/33/EU, reglerar mottagandet av asylsökande samt miniminormer som asylsö-

kande har rätt till i det land som den vistas i. Det behandlar bland annat rätten till information 

(artikel 5), dokumentation som påvisar den asylsökandes rätt att vistas i landet (artikel 6), 

barnens rätt till skolgång, så länge det inte finns en verkställande av utvisning av barnet eller 

dennes förälder (artikel 14). Direktivet lyfter även fram mottagningsbehov för särskilt utsatta i 

artikel 22 och särskilt ensamkommande barn i artikel 24.79 

 

Skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU) definierar vem som är flykting samt personer som om-

fattas av subsidiärt skydd, det vill säga alternativt skyddsbehövande och fastställs i artikel 

78.2 i FEUF. Direktivet beskriver också vad som är förföljelse samt under vilka omständig-

                                                
76	UNHCR,	Statement	on	the	right	to	asylum	(2012),	s.	6;	Förklaringar	avseende	stadgan	om	
de	grundläggande	rättigheterna,	s.	24	
77	https://www.migrationsinfo.se/migration/eu/dublinforordningen/	hämtad	28/2	
78	Dublinförordningen,	Regulation	(EU)	No	604/2013	of	the	European	Parliament	and	of	the	
Council	of	26	June	2013	establishing	the	criteria	and	mechanisms	for	determining	the		
79	Seidlitz,	Madelaine	(2014),	Asylrätt:	en	praktisk	introduktion,	Norstedts	juridik,	Stock-
holm,s.	38-39	
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heter som i flyktingens hemland inte kan anses vara säkert. Direktivet om familjeåterförening 

(2003/86/EG) reglerar rättigheter till familjeåterförening på en grundläggande nivå. Direktivet 

familjeåterförening sätter fast tredjelandsmedborgarens rätt till familjemedlemmar som även 

de också är tredjelandsmedborgare. Medlemsstaterna har en skyldighet att bevilja uppehålls-

tillstånd för maka/make, omyndiga och ogifta barn till anknytningspersonens make/maka. För 

att kunna få åtnjuta familjeåterföreningen ska anknytningspersonen, ha ett uppehållstillstånd 

som är giltigt under minst ett år samt ha välgrundade utsikter för ett permanent uppehållstill-

stånd. 80  

  

                                                
80	aa	41	
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4.0 Rätten till asyl i svensk rätt 
	

I det här kapitlet kommer skyddsbehövande rätt till asyl i Sverige att utredas, vilket innebär 

att gällande lag angående rätten till asyl att framläggas. Även lagen om ID-kontroller kommer 

att presenteras eftersom lagen har till syfte att fungera tillsammans med den tillfälliga 

utlänningslagen i syfte att begränsa möjligheten för asylsökande att ta sig till Sverige för att 

kunna söka asyl. 

		

4.1	Utlänningslagen	2005:716	

	

Asylrätten regleras i utlänningslagen i Sverige.81 Med asyl syftar utlänningslagen till en 

person som fått uppehållstillstånd om personen anses vara flykting eller alternativt 

skyddsbehövande.82 Utöver flyktingstatusförklaring och alternativ flyktingstatusförklaring 

finns även synnerligen eller särskild ömmande omständigheter som statusförklaring. 

Prövningen sker alltid från flykting först, sedan alternativt skyddstatusförklaring och därefter 

synnerligen eller särskild ömmande omständigheter.83 

Det 4 kap. 1 § paragrafen i Utlänningslagen (hädanefter UtL) definierar flyktingbegreppet och 

motsvarar det som återfinns i 1 A (2) i Genévekonventionen.84 För att en asylsökande, även 

kallad skyddsbehövande, skall kunna få flyktingstatusförklaring ska den enligt UtL känna en 

välgrundad fruktan för förföljelse. För att vara en flyktinggrundande ska förföljelsen vara på 

grund en individs ras, nationalitet, kön, sexuella läggning, religiösa eller politiska uppfattning 

eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp.85 Flyktingen ska utöver ovan inte ha möjligheten 

att gagna sig av hemlands skydd på grund av fruktan för förföljelse. Det inkluderar dels om 

myndigheter är ansvariga till förföljelsen och dels om enskilda eller myndigheter inte kan 

erbjuda effektiv skydd mot enskilda. I bedömningen av flyktingstatusförklaring inkludera 

                                                
81	SFS	2005:716.	
82	1	kap.	3	§	utlänningslagen.	
83	Sandesjö	och	Wikrén,	Utlänningslagen	med	kommentarer,	s.	135.	
84	Se	4	kap.	1	§	första	stycket	utlänningslagen.	
85	Se	4	kap.	1	§	andra	stycket	utlänningslagen. 
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även bedömningen av skydd som kan ges av staten eller eventuella parter som kontrollerar en 

betydande del av statens territorium.86 

 

I 4 kap. 2 § i utlänningslagen definierar begreppet alternativt skyddsbehövande vilket avser de 

fall som inte omfattas av flyktingbegreppet i 4 kap. 1 § UtL. I 4 kap. 2 § första stycket punkt 1 

första ledet i UtL definieras en alternativ skyddsbehövande som en person som vid ett 

återvändande till sitt hemland riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, 

tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling. Vidare anges i 4 kap 2 § första stycket 

punkt 1 andra ledet i UtL att en alternativ skyddsbehövande är en civilperson som löper en 

allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en 

yttre eller inre väpnad konflikt. För att en person ska bedömas vara alternativt 

skyddsbehövande ska personen inte kunna gagna sig av sitt hemlands skydd.87 Likt 

flyktingrunderna gäller hot oberoende av om de ansvariga är landets myndigheter eller 

enskilda individer eller grupper och där myndigheter inte kan tillgodose skydd till den 

skyddsbehövande.88 

Övrigt skyddstatusförklaring innefattar den skyddsbehövande som befinner sig utanför sitt 

hemland och behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av 

andra svåra motsättningar i hemlandet känner en välgrundad fruktan för att utsättas för allvar-

liga övergrepp samt om hen inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof. 89 

 

4.2	Skyddsbehövande	rätt	till	skydd	i	Sverige,	tillfälliga	lagen	

	

Den 20 juli 2016 trädde den så kallade tillfälliga utlänningslagen i kraft och gäller till och 

med den 19 juli 2019.90 Bakgrunden till instiftandet av lagen är att minska antalet asylsökande 

till Sverige och därmed också skapa ett andrum i svenskt asylmottagande. Det innebär att 

genom att ändra utlänningslagens bestämmelser genom att inte vara generösare än de 

                                                
86	Se	4	kap.	1	§	andra	stycket	utlänningslagen.	
87	Se	4	kap.	2	§	första	stycket	punkt	2	utlänningslagen.	
88	Se	4	kap.	2	§	andra	stycket	utlänningslagen	
89	ibid	2	a	§	
90	SFS	2016:752.	Se	femte	punkten	i	övergångsbestämmelserna	i	den	tillfälliga	utlänningsla-
gen.		
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internationella och EU-rätten kräver.91 Genom att övergå från tidigare givna permanenta 

uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening, oavsett vilken statusförklaring som anges, 

till tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar i rätten till familjeåterförening. 

I proposition 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige, åsyftas att under en begränsad tid avgränsa möjligheten till att få uppehållstillstånd 

enligt utlänningslagen.92 

Lagen används i den utsträckning som avser de begräsningar som avviker från 

utlänningslagen (hädanefter UtL) 2005:716. Den tillfälliga lagen utgår från samma 

statusförklaringar som avses i UtL 2005:716. 4 kap. 3 a § avseende övrigt 

skyddstatusförklaring i UtL 2005:716 beviljas inte under den tiden som den tillfälliga lagen är 

tillämplig. Den som tidigare inte fallit under flyktingstatusförklaring och alternativ 

skyddstatusförklaring har kunnat få övrig skyddstatusförklaring av andra omständigheter, så 

som miljökatastrof eller grunder som inte varit tillräckliga för ovannämnda statusförklaringar. 

Enligt 1 kap 5 § ska en den skyddsbehövande som får en flyktingstatusförklaring i 3 år, den 

skyddsbehövande som anses vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd under 13 

månaden. 93  

Lag 2015/2016:174 begränsar även rätten till familjeåterförening till, uppehållstillstånd på 

anknytning beviljas enbart till den som söker på anknytning till en som har 

flyktingstatusförklaring och uppfyller de försörjningskrav som uppställs. Det innebär att den 

som får en alternativ skyddsstatus förklaring, så länge den tillfälliga lagen är tillämplig, inte 

har rätt till familjeåterförening.94 Detta innebär att oavsett om det är ett barn som får 

uppehållstillstånd i Sverige eller en vuxen, splittras familjer på grund av den tillfälliga lagen.  

Ett uppehållstillstånd kan beviljas om en utvisning skulle innebära att Sverige bryter mot 

internationella konventions åtaganden. Ett uppehållstillstånd genom familjeåterförening ska 

beviljas utifall det skulle strida mot svensk internationella konventionsåtagande att inte bevilja 

ett tillstånd.95 Lag 2015/16:174 syftar till att under en begränsad tid att uppnå de minimi-krav 

som gäller inom asylrätten vilket stadgas i EU-rätten. 

	

                                                
91	Prop.	2015/16:174,	s.	1-2,	21	och	29.	
92	Prop.	2015/16:174	s.1	
93	Prop	2015/2016:174	s.6	
94	ibid	s.7	
95	ibid	8	
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4.3	ID-kontroller	

	

Lag 2015/16:67 innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder som får vidtas vid allvarlig 

fara för den allmänna ordningen eller den inte säkerheten i landet. I syfte att upprätthålla lag 

och ordning eller skydda nationell säkerhet får regeringen vidta åtgärder som avses i 3 och 4 

§.96 Den 3 och 4 § fastställer att regeringen eller den myndighet som genom regeringen ger 

bemyndigandet att bestämma, meddela föreskrifter om ID-kontroller vid transporter genom 

buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Vidare får regeringen meddela 

föreskrifter om tillsyn och kontroll av åtgärder samt sanktionsavgifter vid överträdelser av 

föreskrifter som avses av 3 §.97 Tidsperioden fastställer sex månader i taget och giltighetstiden 

har förlängts till att gälla även första halvåret för 2019.98  

Propositionen gällande ID-kontroller åsyftar gränskontroller vid inre gräns, för att kunna 

bättra ordning och reda samt för att kunna identifiera de individer som anländer till Sverige.99 

Gränskontrollerna innebär även i praktiken att asylsökandes möjlighet att söka asyl i Sverige 

begränsas då den som inte har giltiga ID – handlingar enligt svensk standard och tillåtelse att 

uppehålla sig i Sverige nekas inträde till Sverige och hänvisas till närmsta stat de kom ifrån. 
100 

Som ovan nämner, är syftet att begränsa inflödet av asylsökande i Sverige med argument om 

att begränsa trycket på samhällsfunktioner. Genom att införa dessa gränskontroller syftar man 

till att kunna begränsa och kontrollera asylsökande i Sverige. Dessa ID-kontroller utförs av 

ansvariga för transporter till Sveriges gränser. Det innebär att de ansvariga ska kontrollera ID-

handlingar på de som väljer transporter mot Sverige, och dessa kan därmed neka en som inte 

kan uppvisa rätt handlingar eller tillstånd. Problematiken här kan anföras mot att de som utför 

ID-kontroller kan i många fall kanske inte ha rätt utbildning för att bedöma vad som är rätt 

ID-handling eller rätt tillstånd. Det medför till en rättsosäkerhet när även individer som nekas 

att träda in i Sverige tvingas återvända till sitt hemland där de kan riskera skyddsgrundande 

behandling. 

                                                
96	prop	2015/16:67	1	och	2	§	
97	ibid	3och	4	§	
98	ibid	5	och	6	§	
99	Prop	2015/16:67	s.	9	
100	Prop.	2015/16:67	
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5. 0 Diskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka skyddsbehövande rätt till asyl i Sverige ur ett 

juridiskt och universalistiskt perspektiv. Utgångspunkten för skyddsbehövandes rätt till asyl 

har i uppsatsen baserats på folkrätten och EU-rätten som de tillfälliga lagarna i Sverige har 

bedömts med. 

 
I det här kapitlet redogörs först huruvida de tillfälliga lagarna i Sverige är förenliga med 

internationella konventioner inom folkrätten och EU-rätten. Sedan analyseras underlaget 

utifrån den teoretiska ansatsen i uppsatsen, utifrån det teoretiska perspektivet, vilket är 

universalism. Kapitlet avslutas med en diskussion om vad som framkommit i tidigare nämnda 

delar. 

5.1	Är	de	tillfälliga	lagarna	förenliga	med	folkrätten	och	EU-rätten?		

För den skyddsbehövande som lyckas ta sig till Sverige går det att klargöra att den 

skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt att söka asyl och få sin asylansökan 

prövat. Även ett förbud mot non-refolument som återfinns i både folkrätten och EU-rätten 

återfinns i den tillfälliga UtL. Rent rättsligt innebär den tillfälliga utlänningslagen att en 

skyddsbehövande som söker asyl i Sverige kan få syn asylansökan prövat genom 

statusförklaring som flykting eller alternativt skyddsbehövande. Genom tillfälliga UtL prövas 

även om en utvisning av skyddsbehövande skulle strida mot svenska internationella 

åtaganden.  

Den tillfälliga UtL syftar även till att enbart uppnå de miniminivåer som är uppsatta inom EU 

och en statusförklaring innebär att en skyddsbehövande får enbart ett tillfälligt 

uppehållstillstånd i Sverige. Vidare begränsas möjligheten till familjeåterförening för den 

skyddsbehövande som får en statusförklaring.  

Skyddsgrundsdirektivet möjliggör undantag i non-refolument principen, om det är till hänsyn 

till landets säkerhet, dock är det inte tillåtet i folkrätten att göra undantag mot non-refolument 

även om det skulle vara mot bakgrund av rikets säkerhet. Ur den aspekten fullföljer den 

tillfälliga utlänningslagen både folkrättens regleringar. Dock kommer vi in på frågan om 

tillgången till skydd i Sverige och att Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden 

gällande rätten till asyl, inkluderad non-refolument principen.  
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Tidsbegränsade uppehållstillstånd, som uttryckligen syftar till att minska antalet asylsökande 

och enbart uppnå miniminivån inom EU:s asylpolitik, är förenligt med både folkrätten och 

EU-rätten. Detta mot bakgrund av att det inte existerar bestämmelser som fastställer att 

flyktingar och alternativt skyddsbehövande ska beviljas permanenta uppehållstillstånd. Av 

Genèvekonventionens artikel 1 (C) femte punkten framgår däribland att de omständigheter 

som legat till grund för flyktingskap upphört, upphör därmed ett skyddsbehövande 

flyktingskap. Vidare innebär det skydd som Genèvekonventionen slår fast till flyktingar är 

därmed enbart av tillfällig karaktär. Skyddsgrundsdirektivet inom EU-rätten fastställer 

miniminivån för längden av uppehållstillstånd för skyddsbehövande. De tidsbegränsade 

uppehållstillstånd som regleras i den tillfälliga lagen är därför förenligt med de miniminivåer 

som uppställs i Skyddsgrundsdirektivet. 

Eftersom de yttre gränskontrollerna innebär att en person måste uppfylla vissa krav för att 

kunna träda in till Sverige. Det innebär däribland att en person kan exempelvis nekas inträde 

till Sverige om denne inte har ett giltigt visum och har till syfte att söka asyl i Sverige. Den 

skyddsbehövande hänvisas i enlighet med Dublinförordningen till första EU-land som den 

trätt in i. I praktiken innebär gränskontrollerna att en person nekas rätten att söka asyl i Sve-

rige och lämnas till sitt öde i första EU-land som denne trätt in i. I praktiken fullföljer man 

Dublinförordningen inom EU-rätten men komma att bryta folkrätten och principen om non-

refolument inom internationell- och EU-rätt eftersom skyddsbehövande nekas inträde till Sve-

rige och rätten att söka asyl. Det innebär även att Sverige inte kan garantera att den skyddsbe-

hövande som nekas inträde till Sverige får sin asylansökan prövad i en annan stat. 

 

Att neka en individ tillträde till Sverige på grund av avsaknad av visum eller rätt handlingar 

och hänvisa till den första EU-land som den trätt in i för att få dennes asylansökan prövad är 

som att försätta en person i en limbo. Om Sverige kan hänvisa till den harmoniserade asylre-

gleringen i EU kan även andra länder göra det. Det innebär rent tekniskt och juridiskt att en 

person som har tillkännagetts rättigheter genom konventioner som stater i EU åtagit sig, inte 

införlivas genom hänvisning till faktiskt gällande lag. Det finns därmed en lucka i att en indi-

vid genom hänvisning till gällande lagstiftning inom EU kan nekas av varje stat att få sin asy-

lansökan prövad.  

 

Ovannämnda exempel strider mot rätten att söka asyl, som återfinns i artikel 18 i EU:s rättig-

hetsstadga, artikel 3 i Dublinförordningen och artikel 14 i FN:s allmänna deklaration om de 
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mänskliga rättigheterna. Det strider även principen om non-refolument som återfinns inom 

folkrätten och EU-rätten. Dessa artiklar fastställer, både inom EU-rätten och folkrätten, rätten 

för skyddsbehövande att åtnjuta asylrätten och därmed rätten att söka asyl. Principen om non-

refolument fastställer rätten att inte skickas tillbaka till det land en flytt ifrån om den asylsö-

kande riskerar tortyr. Att Sverige genom att neka individer inträde till Sverige och hänvisa till 

första EU-stat den asylsökande nått är att försätta den skyddsbehövande i en limbo. Detta ef-

tersom det saknas en reglering för att kontrollera att en person som nekas inträde i Sverige. 

Precis som Sverige hänvisar till första EU-stat, kan även andra EU-länder hänvisa till enligt 

de överenskommelser som finns. Men genom denna lucka kan skyddsbehövande riskera att 

behöva återvända till sitt hemland och utsättas för tortyr men också har denne förvägrats att få 

sin asylansökan prövat. 

 

5.2	Teoretisk	analys	

	

Rätten till asyl stadgas i folkrätten och EU-rätten som universalistisk rättighet som i teorin ska 

kunna åtnjutas av den som är i behov av skydd oavsett var i världen den skyddsbehövande 

flyr från. Rätten till asyl vilar på att det är en mänsklig rättighet som stadgats för att ge skydd 

för människor som flytt sitt hemland för att söka skydd utomlands. Rätten till asyl som en del 

av de mänskliga rättigheterna har utfärdats i efterkrigstider för att ge möjligheten för 

människor som befinner sig i fara på grund av krig eller förföljelse. Dessa rättigheter har 

antagits för rättigheter för envar, oavsett kön, hudfärg, nationalitet eller religionstillhörighet, 

vilket är en grundprincip i den universalistiska synen för de mänskliga rättigheternas giltighet. 

Uppsatsen har analyserat gällande rätt i Sverige avseende rätten till asyl och huruvida det föl-

jer internationella och EU-rättsliga konventioner som ratificerats av Sverige. Detta problema-

tiseras utifrån ett universalistiskt perspektiv. Sverige som nation har tidigare varit omtalat för 

sin generösa asylpolitik men också ett land som värnat om asylrätten. Dock fick denna bild av 

Sverige från omvärlden en förändring efter vad man i media kallade för flyktingkrisen under 

2015 och 2016, exempelvis bara under år 2015 sökte 162 000 flyktingar asyl i Sverige. In-

strömningen av flyktingar medförde till ett förändrat politiskt landskap som innebar införan-

det av restriktioner i utlänningslagen och yttre gränskontroller. Effekterna av de politiska be-

sluten och därmed juridiska förändringar av utlänningslagen och gränskontroller innebar tids-

begränsade uppehållstillstånd, inskränkningar i rätten till familjeåterförening men framförallt 

möjligheten att söka asyl i Sverige på grund av inre- och yttre gränskontroller.  
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Det universalistiska perspektivet som uppsatsen har belyst utgår från att de mänskliga rättig-

heterna, däribland asylrätten, anses vara universella då grunden till de mänskliga rättigheterna 

baseras på en uppfattning om grundläggande rättigheter bortom kulturella, geografiska, histo-

riska och politiska kontexter. Dock diskuterar många teoretiker, likt Elena Namli och Arnold 

R, tillämpningen av de mänskliga rättigheterna inte kan anses vara universella ur aspekten att 

det är fler variabler som faktiskt spelar och att man behöver se över variabler så som religion, 

kultur och geografi. Även om de mänskliga rättigheterna grundar sig i en idé om att de ska 

vara universella är det fler variabler som inverkar tillämpningen av de mänskliga rättigheter-

na, vissa skillnader behöver ses över, accepteras och förstås när de inverkar över hur rättig-

heterna tolkas, förändras och tillämpas. Även om Sverige har varit ett av de mer liberala län-

derna kring de mänskliga rättigheterna, som ratificerat flera konventioner, inkluderat de kon-

ventioner som berör rätten till asyl, är Sverige inte ett undantag från inverkan och påverkan av 

politiska, kulturella eller ekonomiska förändringar. 

 

Dock problematiseras dessa rättigheter när de implementeras i den juridiska aspekten 

eftersom den är beroende av nationers inhemska lagstiftningar. Förvisso påverkas nationell 

rätt av konventioner som länder skriver under men den tillfälliga utlänningslagen i Sverige är 

ett exempel på att en stat väljer att enbart uppnå till miniminivåer av internationella 

åtaganden. Sveriges utlänningsrätt inskränker än mer på internationell rätt avseende rätten till 

asyl tillsammans införandet av inre och yttre gränskontroller. Det innebär i praktiken att de 

mest behövande av rätten till asyl nekas inträde till Europa och även Sverige på grund av 

avsaknad av rätt identitetshandlingar.  

Det problematiska blir därmed att rätten till asyl blir kontextbunden till varje enskild stats 

förmåga och vilja att efterleva de mänskliga rättigheterna, det vill säga att i Sverige baseras 

rätten till asyl om huruvida det politiska landskapet konsensus om Sverige har resurser att ta 

emot ett visst antal asylsökande. 

För den skyddsbehövande som ändock träder in i Sverige och söker asyl får minimala 

rättigheter som asylsökande och beroende på vilken statusförklaring den enskilde asylsökande 

uppbär vid asylbeslutet kan också innebära att dennes rätt till familjeåterförening kan 

inskränkas. 

I tidigare delar av uppsatsen har en presentation av de mänskliga rättigheterna presenterats. I 

en återkoppling till den presentationen kan klargöras att de mänskliga rättigheterna, inklude-
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rad rätten till asyl, infördes i andan av att dessa rättigheter ska vara universalistiska. Det de-

klareras både i folkrätten och EU-rätten att de mänskliga rättigheterna, jämte asylrätten, är 

rättigheter som varje enskild individ uppbär genom sin mänsklighet. I de konventioner som 

klarlägger rätten till asylrätt, förklaras att den skyddsbehövande har rätten att söka asyl. Sve-

rige har genom att ha ratificerat deklarationer och konventioner om rätten till asyl erkänt att 

rätten till asyl ska gälla varje enskild individ oavsett medborgarskap, kön, religion eller annan 

bakgrund.  Ändock väljer man att hänvisa till att enbart uppnå miniminivåer inom EU-rätten. 

Lagstiftningen anger också att uppehållstillstånd ska ges enbart om en utvisning skulle strida 

mot internationella konventioner, så som att en utvisning skulle innebära att den skyddsbehö-

vande riskerar tortyr i enlighet med tortyrkonventionen.  

 

Det problematiska med den svenska utlänningsrätten är att den inte tillgodoser de skyddsbe-

hövande rätt att söka skydd och rätt till asyl. Den tillfälliga utlänningslagen, som än idag för-

längs och efterlevs, frångår den normativa förståelsen om asylrättens universalism, genom att 

fokusera på Sveriges ekonomiska möjligheter att ta emot flyktingar snarare än att erkänna 

varje flyktings rätt att söka asyl. Det innebär att människoliv och behovet av skyddsbehov 

förbises till att behandla vad en asylsökande innebär för ekonomiska kostnader för en stat och 

effekter för de som redan har det bra, det vill säga de som redan bor i Sverige och åtnjuter de 

mänskliga rättigheterna i hög utsträckning. 

 

Det är även viktigt här att lyfta fram, som Mehmet Ugur lyfter, att diskutera rätten att emi-

grera i frågan om rätten till asyl. En människa i behov av att fly och åtnjuta rätten till asyl på 

grund av förföljelse är beroende av rätten att emigrera. Lagen om yttre och inre ID-kontroller 

medför till en inskränkning av skyddsbehövande rätt att emigrera då avsaknad av rätta identi-

tetshandlingar medför till att den individen nekas inträde till Sverige och rätten att söka asyl. 

Det är, som enligt Ugurs argumentation, viktigt att den fria rörligheten legitimeras genom att 

hänföra det som ett medel för att uppnå rätten till asyl. 

 

Det facto är att Sverige likt andra världens länder har varit med och framtagit de mänskliga 

rättigheterna samtidigt som man erkänt dessa rättigheter som universalistiska och varje indi-

vid är bärande av dessa rättigheter genom sin mänsklighet. Ändock väljer Sverige att införa 

lagar som inskränker på rätten till asyl. Sverige går från att ha varit ett land som varit före-

gångare i asylrätt till att vara ett av de länder som har minimala rättigheter för skyddsbehö-
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vande och därmed medför till att asylrätten blir kontextbunden till hur det politiska landskapet 

ser ut idag. 

 

Sammanfattningsvis går det därför att förklara att även om bakgrunden till och avsikten av 

bilandet av de mänskliga rättigheterna var och är att det är minimirättigheter som ska vara 

allmängiltiga oavsett var i världen man befinner sig i eller söker sig till.  

 

Ett annat perspektiv som blir tydligt i analysen av förändringar av asylrätten i Sverige är det 

som Hathaway lyfter fram, att asylrätten är ett resultat av kompromisser om staters suveränitet 

och som inte är förenligt verkligheten för människor på flykt. Hathaway menar att asylrätten 

därmed snarare försöker upprätthålla staters egenintresse än migranters behov. Denna kritik 

som Hathaway lyfter fram är en kritik som är tillämpligt på Sveriges förändringar av asylrät-

ten då de förändringar som genomförts är till Sveriges egenintresse snarare än för de som är 

på flykt. 
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 6.0 Slutsatser och framtida forskning 
	

Den här uppsatsen har undersökt rätten till asyl utifrån ett universalistiskt perspektiv i rådande 

rätt i Sverige avseende rätten till asyl. Det universalistiska perspektivet menar på att de 

mänskliga rättigheterna, inkluderad rätten till asyl, är rättigheter som är universella. Konkret 

menar universalism att den enskilde människan är bärande av rätten till asyl genom sin 

mänsklighet. Frågeställningarna i studien har fokuserat hur rätten till asyl utifrån ett 

universalistiskt perspektiv kan analyseras i relation till de begränsningar som införts i Sverige 

gällande rätten till uppehållstillstånd i kombination med gränskontroller. För att kunna 

genomföra denna studie har i första steget använt en rättsanalytisk metod. Detta för att kunna 

fastställa de rättigheter som den enskilde har, vilket i denna studie har berört rätten till asyl. 

Rätten till asyl har till en början fastställt på internationell rätt och EU-rätt, vilket genomförts 

för att fastställa de konventioner som Sverige som åtagit sig. I ett andra steg har nationell rätt i 

Sverige fastställts gällande rätten till asyl och de gränskontroller som införts vilket berör den 

enskildes möjlighet att söka asyl i Sverige. 

 

6.1	Slutsatser	
	

Konventioner om de mänskliga rättigheterna inom EU-rätten och folkrätten fastställer att de 

mänskliga rättigheterna är universella då stater ratificerar de. Sverige har ratificerat många 

konventioner, inkluderad de som berör rätten till asyl. Att rätten till asyl är universell innebär 

att varje enskild individ är bärande av dessa rättigheter genom sin mänsklighet. Rätten till asyl 

fastställs i de mänskliga rättigheterna som rättigheter för den individ som är i behov av skydd 

från sitt hemland av olika orsaker. Både internationell rätt och EU-rätt fastställer att varje 

enskild individ har rätt att få söka asyl även om det innebär att en ansökan om asyl inte 

beviljas till den sökandes fördel så har den rätt att få sin asylansökan prövad. Det innebär att 

varje enskild stat som ratificerat konventioner som berör rätten till asyl, både inom EU-rätten 

och folkrätten, är skyldiga att erbjuda individer som söker skydd hos staten och pröva den 

enskildes asylansökan.  

Sverige införde, efter högt tryck av asylansökningar under hösten 2015 och 2016, 

begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd samt gränskontroller. Införandet av dessa 
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lagar innebar att de som sökt asyl i Sverige fått sin ansökan prövat för tillfälliga 

uppehållstillstånd om 13 månader för alternativt skyddsbehövande eller 3 år för flyktingar. 

Den tillfälliga lagen om begräsningar i rätten till asyl innebär att en asylsökande inte längre 

kan få övrig skyddstatusförklaring i Sverige. För att beviljas uppehållstillstånd på synnerligen 

eller särskild ömmande omständigheter kräver att ett utvisningsbeslut att ett utvisningsbeslut 

skulle bryta mot internationella konventioner. Ett uppehållstillstånd kan beviljas på 

synnerligen eller särskild ömmande omständigheter på grund av hälsoskäl där den 

asylsökandes hemland inte kan erbjuda vård och en utvisning skulle innebära att den 

asylsökande dör om den inte får rätt vård. 

De yttre gränskontrollerna som införts och förlängs ett år i taget innebär att en enskild individ, 

som är en individ på flykt för att söka asyl i Sverige, kan nekas inträde till Sverige och 

därmed också nekas möjligheten att få söka asyl. En person kan nekas inträde om den inte kan 

uppvisa rätt ID handlingar som visar att den personen har rätt att vistas i Sverige. En person 

som är på flykt och vill söka asyl i Sverige nekas inträde i Sverige vid gränsen och hänvisas 

till att söka asyl i det första EU land som den trätt in i. De yttre gränskontrollerna genomförs 

på tåg, båt eller andra färdmedel som har för avsikt att passera Sveriges gränser och träda in i 

svenskt territorium av anställda på färdmedlen.  

Studien visar framförallt att Sverige begränsar möjligheten till uppehållstillstånd till de 

miniminivåer som EU-rätten tillåter. Den begränsar också möjligheten till familjeåterförening 

och möjligheten att få uppehållstillstånd för den asylsökande som inte bedöms vara flykting 

eller alternativt skyddsbehövande. I kombination med de yttre gränskontrollerna begränsas 

skyddsbehövande möjlighet att söka asyl i Sverige i teorin och därmed bryter Sverige mot 

rätten till asyl som stadgas inom både EU- och folkrätten. Ändock har Sverige erkänt de 

mänskliga rättigheterna och rätten till asyl genom att ratificera de konventionerna om de 

mänskliga rättigheterna inom EU och folkrätten.  Vilket kan antas att Sverige anser att de 

rätten till asyl är en universell rättighet som inte levs upp till. 

Sverige har argumenterat för införandet av de tillfälliga lagarna om möjligheten att få 

uppehållstillstånd för att verka för ett andrum i asylmottagningen. De yttre gränskontrollerna 

infördes för man ansåg att det fanns en fara mot rikets säkerhet och att yttre gränskontroller 

skulle innebära att det begränsar faran mot rikets säkerhet. Men frågan är vilka är som 

behöver andrum och säkerhet. Är det Sverige som behöver säkerhet, det land som befunnit sig 

i fredstid i över 200 år eller de skyddsbehövande som flyr sina hemländer i hopp om att få 

fristad från krig och förföljelse? Är det Sverige som behöver ett andrum från 
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asylmottagningen, ett av de rikaste länderna och med högkonjunktur och en stadig ekonomisk 

utveckling eller de skyddsbehövande som flyr krig, elände och förföljelse?  

Det kan te sig konstigt att ett så välutvecklat land som Sverige, som varit anförtrodd att vara 

ett av de mest asyl vänligaste länderna i väst, snävar asylrätten i den utsträckning man gjort 

med argumentet om att man behöver andrum och för att eliminera hot mot landet. De 

mänskliga rättigheterna anses vara universella mot bakgrund av att de infördes just för att ge 

skydd åt de behövande. Men Sverige väljer att argumentera bort dessa rättigheter, likt andra 

länder i Europa, med argument som går emot grundidén om de mänskliga rättigheterna som 

universella rättigheter. Ändå återfinns den fria rörligheten inom EU-länderna och 

konventionsländer där dess medborgare kan röra sig fritt och skapa sig än bättre 

förutsättningar än i sitt hemland i ett rikare EU-land. Detta medan de mest behövande av att 

behöva fly sina hemländer och söka skydd i ett europeiskt land utesluts från den möjligheten, 

i Sverige likt andra europeiska länder. Det innebär att de rätten till asyl åsidosätts och 

mänskliga rättigheterna blir snarare rättigheter för de som redan har det bra och åsidosätts för 

de mest behövande. 

 

6.2	Förslag	till	förbättring	av	nationella	lagar	som	berör	asylrätten	
 

De lagstiftningar som idag berör rätten till asyl i Sverige är utlänningslagen, inkluderad den 

tillfälliga lagen samt lagen som berör gränskontroller. Sverige står nu inför ett vägskäl som 

innebär hur man går vidare med den tillfälliga utlänningslagen samt gränskontrollerna. Det är 

dock inte enkelt som att ta ställning till om Sverige ska fortsatt ha tillfälliga uppehållstillstånd 

och gränskontroller som innebär att individer vägras söka asyl i Sverige. Det behandlar även 

hur Sverige genom nationell rätt ska ta ställning till om rätten till asyl ska vara universalistiskt 

eller om det fortsatt ska vara partikularistiskt. Det innebär också hur Sverige ska förhålla sig 

till att de mänskliga rättigheterna ska vara universalistiska, vilket de mänskliga rättigheterna 

bygger på, eller om man enbart tar hänsyn till rättighetsskydd för de egna medborgarna och 

inte för de människor som är på flykt.  

Rätten till asyl är en rättighet som bör genomsyras av andan av de mänskliga rättigheterna, 

vilket också bör ligga till grund för utvecklingen av asylrätten i Sverige. Det handlar om den 

mänskliga värdigheten och hur Sverige ska han ett ansenligt rättighetsskydd oberoende av om 

en individ redan ingår i vårt så kallade samhälle eller är på flykt och i behov av skydd. Detta 
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antagande bör genomsyra både ställningstagandet till hur asylrätten ska utvecklas i Sverige 

men också hur vi ser på människor.  

Förslagsvis bör rätten till asyl och familjeanhörig inte vara beroende av vilket datum man sökt 

asyl i Sverige, vilket det gör idag utan det facto att det är en mänsklig rättighet. Vidare bör 

permanenta uppehållstillstånd vara normalfallet och inte tillfälliga uppehållstillstånd, eftersom 

skyddsbehov inte är tillfällig. Vad gäller gränskontroller behandlar det en stats rätt att 

kontrollera sina gränser, men det är ändock inte överordnad de mänskliga rättigheterna och 

rätten till asyl. Det bör därför, till skillnad från hur lagstiftningen är idag, göras om så 

gränskontroller utförs av utbildad personal som kan migrationsrätt eller inte tillämpas. Detta 

eftersom gränskontroller i sig begränsar rätten till asyl och de mänskliga rättigheterna. 

Insisterar lagstiftare i Sverige på att gränskontroller bör finnas, bör den omvärderas så den är 

tillämplig med de mänskliga rättigheterna. 

Precis som Mehmet Ugur diskuterar är det också viktigt inom debatten för asylrätten och 

grundande av lagar som berör asylrätten att diskutera termerna om rätten till immigration och 

den fria rörligheten, vilket är en förutsättning för rätten till asyl.  

6.3	Fortsatt	forskning	
	

Asylrätt är en mänsklig rättighet som inte blir mer verklig för de som de facto är i behov av 

skydd. Behovet av skydd blir därmed också en rättighet som bestäms av de länder som kan ge 

skydd för människor på flykt. Det innebär att rätten till asyl bestäms av de människor som 

egentligen aldrig behöver söka asyl och som påverkar de som söker asyl. Ändock är rätten till 

asyl en mänsklig rättighet som stadgats ur en universalistisk anda som inkluderar varje enskild 

individ som en mänsklig individ. Det skeva i mänskliga rättigheter och rätten till asyl är att 

det regleras av de länder som kan ge skydd och som reglerar de mänskliga rättighet. Vi lever i 

en där de mänskliga rättigheterna byggde på att envar är bärare av rättigheter men där 

rättigheterna tillämpning påverkas av aktuella politiska beslut som inverkas av synen på 

migration i samhället och hur politiker bedömer förutsättningar för flyktingmottagningen.  

Det vore vid ett senare skede intressant att studera om de tillfälliga lagarna i Sverige blir 

permanenta och hur detta rättfärdigas. Vidare är det också intressant ur perspektivet av 

uppkomsten av de mänskliga rättigheterna att studera hur de mänskliga rättigheterna 

respekteras och tillämpas i nutid.  

  



 

 41 

Referenser: 
 

Tryckt material: 

Arnold R. (eds) Reflections on the Universality of Human Rights. In: Arnold (eds) The Uni-

versalism of Human Rights. Ius  Gentoum: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 

16 Springer; Derdrecht 2013 

Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, 5:e upplagan, Stckholm 2014.  

Brownlie I, Principles of Public International Law, 2008 

Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the council of Europé. 

Following his visit to Sweden 2 – 6 october 2017, Strasbourg 2018-02-16 

Collste, Göran, Globalisering och global rättvisa, Studentlitteratur, Lund, 2004 

Conforti B, International Law and the Role of Domestic Legal Systems, Martinus Nijhoff 

Publishers, 1993 

den Heijer, Maarten, Article 18 – Right to asylum , i: Peers, Steve m.fl. (red.), The EU Char-

ter of Fundamental Rights – A commentary. Oxford 2014, s.520 not 18.01 

Dembour, Marie-Bénédicte och Kelly, Tobias,”Introduction”, Dembour, Marie-Bénédicte och 

Kelly, Tobias (red.), Are Human Rights for Migrants? Critical Reflections on the Status of 

Irregular Migrants in Europe and the United States, Routledge, London, 2011 

Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Lindholm Billing, Seidlitz, Wilton Wahren, Prövning av mi-

grations- ärenden - Bevis 8 

Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, 3 uppl., Cornell University 

Press, Ithaca, 2013 

Gammeltoft-Hansen, Thomas, Access to Asylum. International Refugee Law and The Global-

isation of Migration Control, Cambridge University Press, Cambridge, 2011,  

Goodwin-Gill, Guy S. & McAdam, Jane, The refugee in international law, 3. ed., Oxford 

University Press, Oxford, 2007  

Gündoğdu, Ayten, Rightlessness in an Age of Rights. Hannah Arendt and the Contemporary 

Struggles of Migrants, Oxford University Press, New York, 2015 

Hathaway, James. A Reconsideration of the Underlying Premise of Refugee Law. Harvard 

International Law Journal, Vol. 31, No. 1. (1990)  

Hathaway, James. Why Refugee Law Still Matters. Melbourne Journal of International Law, 

Vol. 8, no. 1. (2007) 

Hayden, Patrick, 2001, The philosophy of human rights, St Paul, Minesota, Paragon House  



 

 42 

Howard, Rhoda E.,  1997-1998  Human rights and the culture wars – Globalization and the 

universality of human rights, International Journal, vol. 53, no. 1 (Winter 1997-1998) s. 94-

112 

ICJ (International Commission of Jurists), Migration and International Human Rights Law. A 

Practioner’s Guide, updated edition, 2014 

Johansson Dahre, U. (2013). De mänskliga rättigheternas relativa universalism: Om antropo-

logers försök att teoretisera mänskliga rättigheter. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 24(2), 112-

126. 

Kelly, Tobias, ”The Legalization of Human Rights and the Protection of Torture Survivors”, 

Dembour, Marie- Bénédicte och Kelly, Tobias (red.), Are Human Rights for Migrants? Criti-

cal Reflections on the Status of Irregular Migrants in Europe and the United States, 

Routledge, London, 2011 

Kelsen H, Principles of International Law, The Lawbook Exchange LTD, 2003 

Namli,	Elena	Human	rights	as	ethics,	politics,	and	law.	Uppsala:	Acta	Universitatis	Upsaliensis	

2014 

Namli,	Elena	och	Carl-Henric	Grenholm	”Etik”	Upplaga	1	Studentlitteratur	2019 

Nilsson, Mattias och Lundberg, Jenny, Europarätten. En introduktion till EU-rätten och 

Europakonventionen, 4 uppl., Jure, Stockholm, 2010  

Namli, Elena (2014). Human rights as ethics, politics, and law. Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis 
Noll, Gregor, Negotiating Asylum. The EU Acquis, Extraterritorial Protection and The 

Common Market of Deflection, Martinus Nijhoff, Haag, 2000 

O’Nions, Helen. Asylum – A Right Denied. Farnham: Ashgate 

Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1. 

uppl., Fritze, Stockholm, 1995 

Pécoud, Antoine och De Guchteneire, Paul ” Migration without borders. USA: UNESCO and 

Berghahn Books 2007 

Seidlitz, Madelaine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Norstedts juridik, Stockholm, 2014 

Samnøy, Åshild, The Origins of the Universal Declaration, i Alfredsson, Gudmundur & Eide, 

Asbjørn, The Universal Declaration of Human Rights, A Common A Standard of 

Achievement, Martinus Nijhoff Publishers the Hague/Boston/London, Kluwer Law 

International, Netherlands, 1999 

Sandesjö, Håkan, och Wikrén Gerhard. Utlänningslagen: med kommentarer. 10. uppl. 

Norstedts Juridik, 2014 



 

 43 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 

argumentation, 3., [utök. och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015   

Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt? Ur Gunnar Karnell s.fl., Liber Amico-

rum Jan Rosén, s. 721-730, Liber Stockholm 2016 

Stern, Rebecka Folkrätten i svensk migrationsrätt – En resurs som utnyttjas? I Stern, Rebecca 

& Österdahl, Inger (red.), Folkrätten i svensk rätt, 1. uppl., Liber, Malmö, 2012  

Shaw M.N, International Law, Cambridge University Press, 6 upplagan, 2008,  

Warnling-Nerep, Wiweka, Lagerqvist Veloz Roca, Annika & Reichel, Jane 

(2011). Statsrättens grunder. 4., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts juridik  

Sterzel, Fredrik (red.) (1996). Rättsstaten - rätt, politik och moral: seminarium 5 oktober 

1994. Stockholm: Rättsfonden  

Seidlitz, Madelaine Asylrätt – en praktisk introduktion Nordstedts juridik 2014 

 
Svensk-rättsliga dokument 
 
SFS 2016:752. Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sve-
rige. Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
Prop. 2015/16:67 
 
Prop 2015/16:174 
 
EU-rättsliga dokument 
 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950.  

European Union: Council of the European Union, Council Directive 2003/86/EC of 22 Sep-
tember 2003 on the Right to Family Reunification, 3 October 2003, OJ L. 251/12-251/18; 
3.10.2003, 2003/86/EC 
 
Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02 
 
European Union: Council of the European Union, Council Directive 2005/85/EC of 1 Decem-
ber 2005 on Minimum Standards on Procedures in Member States for Granting and With-
drawing Refugee Status, 2 January 2006, OJ L 326; 13 December 2005, pp. 13-34 
 
European Union: Council of the European Union, Council Directive 2004/83/EC of 29 April 
2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or 
Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection 
and the Content of the Protection Granted, 30 September 2004, OJ L. 304/12-304/23; 
30.9.2004, 2004/83/EC 
 



 

 44 

European Union: European Parliament, Towards a Common European Asylum System - As-
sessment and Proposals - Elements to be Implemented for the Establishment of an Efficient 
and Coherent System, September 2008, PE 408.291,  
 
European Union: Council of the European Union, Directive 2013/33/EU of the European Par-
liament and Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants 
for international protection (recast), 29 June 2013, OJ L. 180/96 -105/32; 29.6.2013, 
2013/33/EU,  
Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 
on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiar-
ies of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for sub-
sidiary protection, and for the content of the protection granted (recast).  

Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 
establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for 
examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a 
third-country national or a stateless person (recast).  

Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 
establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for 
examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a 
third-country national or a stateless person (recast)  

European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, 26 October 
2012, 2012/C 326/02 
 
Treaty on European Union, konsoliderad version efter Lissabonfördragets ikraftträdande 
2009.  

Treaty on the Functioning of the European Union, konsoliderad version efter Lissabonfördra-
gets ikraftträdande 2009.  

 
Folkrättsliga dokument 
 
UNCHR 1996, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars 
rättsliga ställning – enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars 
rättsliga ställning 
 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment, 1984.  

Convention relating to the Status of Refugees, 1951.  

Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, International 



 

 45 

Law Commission, 2001.  

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.  

Protocol 4 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, 1963.  

Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967. Statute of the International Court of Justice, 
1945. Universal Declaration of Human Rights, 1948 Vienna Convention on the Law of Trea-
ties, 1969  

 
UNCHR 1996, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars 
rättsliga ställning – enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars 
rättsliga ställning 
 
Internetkällor: 
 
Asylpolitiken, hämtad från 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sv/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html den 
6 februari 2017 
 

Dublinförordningen, hämtad från 
https://www.migrationsinfo.se/migration/eu/dublinforordningen/ läst den 28 februari 2018 
 

Migrationsverket: Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015, hämtad från  

https://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-

01-01-Nastan-163-000-manniskor-sokte-asyl-i-Sverige-2015.html, besökt 2017-05-23 

 

EU och flyktingkrisen. Europeiska Kommissionen juli 2016. Hämtad från: 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/1aa55791-3875-4612-9b40-

a73a593065a3.0024.01/DOC_1 hämtad den 14 november 2018 

 


