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1 Inledning 

1.1  Introduktion 

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created to be equal, that they 

are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are 

Life, Liberty and the pursuit of Happiness." 

  Den amerikanska självständighetsdeklarationen 

En mycket känd fras, och en fras som spridits till världens alla hörn. Den har blivit en 

viktig förklaring om de mänskliga rättigheterna. Martin Luther King använde den i sitt 

berömda tal mot rasismen i USA "I have a dream". Hans tal innehöll även följande fras. 

"I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will 

not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a 

dream today." 

Världen över har människor liknande drömmar idag. I USA har kanske den värsta 

diskrimineringen mot mörkhyade personer försvunnit, åtminstone är det inte allmänt 

accepterat längre, men på andra ställen i världen diskrimineras fortfarande människor på 

grund av att de tillhör en viss samhällsgrupp. Det kan vara att de har en viss etnicitet, 

tillhör en viss religion eller är homosexuella. De har svårt att få jobb, att skaffa ett 

acceptabelt boende, blir nekade tillgång till vård och utbildning, kan inte bli medborgare 

i sitt hemland etc. För att får ett bättre liv flyr vissa av dem. Några av dessa kommer till 

Sverige med hopp om att här kunna förverkliga sina drömmar. Men bara för att de 

kommit hit är inte deras utmaningar över. Diskrimineringsrelaterade asylskäl godkänns 

sällan. Varför? Är livslång diskriminering verkligen så mycket mindre allvarligt än till 

exempel ett kortare fängelsestraff på grund av politisk aktivitet?   

Det finns olika definitioner av diskriminering men de går generellt ut på att någon 

behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i 

en jämförbar situation på grund av att denne tillhör en viss kategori av människor.
1
 

Förbudet mot diskriminering är en central del i skyddet av de mänskliga rättigheterna. 

Diskrimineringsförbudet finns i stort sett alla FN:s centrala konventioner om mänskliga 

                                                 
1
 Se t.ex. Diskrimineringslagen 4 § p 1 
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rättigheter, som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s 

konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Även i till exempel 

Europakonventionen och Europeiska Unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna finns bestämmelser varigenom diskriminering förbjuds.  

I denna uppsats kommer jag fokusera på sökanden som blivit diskriminerade vad gäller 

tillgången till rättigheter som tas upp i internationella konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter, och då främst rätten till arbete under godtagbara 

anställningsvillkor samt rätten till föda, bostad, sjukvård, social trygghet och 

grundläggande utbildning. Inskränkningar i dessa rättigheter kan avsevärt försvåra en 

persons liv, en total uteslutning från dem kan göra det nästan omöjligt för en person att 

leva. I asylärenden anses dock inte en inskränkning av dessa rättigheter väga ens i 

närheten lika tungt som en inskränkning i till exempel rätten till liv, frihet och att inte 

bli torterad, vilket kommer framgå av uppsatsen. När jag i fortsättningen pratar om 

diskriminering  är det diskriminering i förhållande till tillgången till de ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheterna jag menar, om inte annat framgår av texten.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda diskriminering som asylskäl. Min övergripande 

frågeställning är följande: är det möjligt att framgångsrikt argumentera diskriminering 

som grund för asyl i domstolen? Om det är möjligt, hur bör argumenteringen föras för 

bästa möjliga resultat? 

För att svara på min frågeställning kommer jag gå in på följande. Svensk lag och 

internationell lag, vad säger den om diskriminering som grund för asyl? Vidare kommer 

jag ta upp förhållandet mellan asylbestämmelserna i svensk rätt, 4:1 och 4:2 i 

Utlänningslagen. Vilken betydelse har det i mål där diskriminering anges som asylskäl 

att det finns två olika bestämmelser som kan ge rätt till asyl? I avsnittet med 

rättsfallsanalyserna kommer fokus ligga på varför domstolen anser att diskrimineringen 

uppfyller alternativt inte uppfyller vad som krävs för  att kunna få asyl.  

1.3 Avgränsning  

Som framgått ovan kommer jag i denna uppsats undersöka när enbart tillhörigheten till 

en grupp som diskrimineras kan anses vara tillräckligt för att ge rätt till asyl. Jag har 

som sagt valt att fokusera på när diskrimineringen som sökanden åberopar resulterat i en 
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inskränkning i den sökandens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och då 

främst de rättigheter som jag har nämnt ovan.  

Diskriminering kan självklart bestå av andra saker, så som till exempel förbud för en 

religiös grupp att utöva sin religion. Av utrymmesskäl har jag dock valt att fokusera på 

en typ av diskriminering. Anledningen till att jag valde diskriminering som resulterar i 

en inskränkning av just dessa rättigheter är att denna kan ha en mycket stor effekt på en 

persons liv, men samtidigt ligger den i utkanten av vad som kan anses utgöra 

förföljelse.
2
 

Vidare har jag begränsat mig till flyktingbestämmelsen, 4:1 UtlL, och bestämmelsen om 

alternativt skyddsbehövande, 4:2 UtlL. Vad gäller 4:2 UtlL kommer jag enbart gå 

igenom första ledet i första punkten  i bestämmelsen.
3
 När jag nedan nämner 

bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande är det denna del av bestämmelsen jag 

menar.  

En person som anger diskriminering som asylskäl skulle, om omständigheterna var de 

rätta, kunna få uppehållstillstånd i Sverige genom bestämmelsen om uppehållstillstånd 

på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Denna bestämmelse är dock inte en 

asylbestämmelse och kommer inte behandlas i denna uppsats.  

Jag har vidare avgränsat mig vad gäller de rättsfall jag valt att använda mig av i 

analysen. Hur jag gjort denna avgränsning framgår av nästa kapitel. 

1.4 Metod och val av material 

1.4.1 Metod 

För att svara på min frågeställning kommer jag  analysera tillämplig rätt, både nationell 

och internationell, samt ett antal rättsfall där asylskälet varit diskriminering och asyl 

antingen beviljats eller inte beviljats. Tillämpliga nationella bestämmelser kommer 

belysas med hjälp av förarbeten, praxis och doktrin. Internationell rätt, praxis och 

doktrin kommer sedan analyseras och användas för tolkning av de svenska 

bestämmelserna. Slutsatserna av det som kan dras från ovanstående kommer sedan 

användas för att analysera utvalda rättsfall. 

                                                 
2
 Se kap. 3.2.2 

3
 Se varför kap. 3.1 
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1.4.2  Val av rättsfall 

Jag började med att leta efter mål avgjorda i migrationsöverdomstolen. 

Migrationsöverdomstolen är högsta instans i migrationsärenden och dess avgöranden är 

prejudicerande. Jag letade efter det senaste avgörandet som behandlade den  form av 

diskriminering jag undersöker i uppsatsen och hittade ett relevant rättsfall från 2008, 

MIG 2008:21. 

Efter detta letade jag rättsfall från migrationsdomstolen som avgjorts efter det 

vägledande rättsfallet från migrationsöverdomstolen. Anledningen till detta är följande. 

Migrationsverkets beslut kan överklagas till migrationsdomstolen och 

migrationsdomstolen tar upp målet. Migrationsdomstolens dom kan i sin tur överklagas 

till migrationsöverdomstolen, men för att den ska ta upp målet krävs prövningstillstånd, 

16:11 UtlL. Detta är svårt att få. Antingen ska målet kunna bli vägledande för framtida 

beslut eller så ska det finnas synnerliga skäl, till exempel att migrationsdomstolen begått 

något allvarligt fel i handläggningen, 16:12 UtlL. Beviljas inte prövningstillstånd står 

migrationsdomstolens avgörande fast. Detta innebär i praktiken att för majoriteten av 

migrationsärenden blir migrationsdomstolen sista instans. Deras avgöranden är av 

denna anledning intressanta, då de visar på hur majoriteten av de mål där sökanden 

anger diskriminering som asylskäl faktiskt behandlas.  

Vid val av rättsfall från migrationsdomstolen har jag utgått från följande kriterier. För 

det första ska domen ha meddelats efter MIG 2008:21. För det andra ska rättsfallen 

såklart behandla frågan om när enbart tillhörigheten till en grupp som diskrimineras vad 

gäller tillgången till de rättigheter som är fokus för denna uppsats är tillräckligt för att få 

asyl. Mitt sista kriterium är att det i rättsfallen ska framgå vad diskrimineringen faktiskt 

bestått av. I vissa rättsfall framgår endast att den sökande utsatts för social och 

ekonomisk diskriminering, inte exakt vad denna diskriminering bestått av. Domstolen 

konstaterar i dessa fall enbart att diskrimineringen inte nått upp till vad som krävs för att 

utgöra förföljelse, eller omänsklig eller förnedrande behandling. Sådana rättsfall har jag 

valt bort då de är väldigt intetsägande vad gäller diskrimineringen, som är fokus för min 

uppsats, och därför inte skulle bidra till min analys. 



 

 

11 

 

1.4.3 Val av övrigt material 

Övrigt material jag använder mig av har jag valt av följande anledning. Jag kommer 

belysa den svenska relevanta lagstiftningen med hjälp av förarbeten och doktrin. Detta 

för att se vad man säger om diskriminering som asylskäl på den nationella nivån.  

Jag kommer dessutom gå igenom rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om 

miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som 

flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om 

dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (i 

fortsättningen skyddsgrundsdirektivet), 1951 års konvention om flyktingars rättsliga 

ställning (i fortsättningen Flyktingkonventionen) och Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (i fortsättningen 

Europakonventionen). Detta material har valts ut då det är detta material som hänvisas 

till i förarbeten, rättspraxis och doktrin när frågan om hur kriterierna i 

flyktingsbestämmelsen och bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande i 

utlänningslagen ska tolkas tas upp.
4
  

Det skyddsgrundsdirektiv som jag hänvisar till i uppsatsen har nu omarbetats.
5
 De 

artiklar i direktivet som jag tar upp i uppsatsen är dock oförändrade. Omarbetningen 

berörde delar av direktivet som inte är relevanta för denna uppsats.
6
 Det omarbetade 

direktivet har inte heller ännu implementerats i Sverige. Av denna anledning har jag valt 

att hänvisa till det äldre direktivet. Även EU-domstolen hänvisar till det äldre direktivet 

i mål som avgjorts efter att direktivet omarbetats.
7
  

Det finns ytterligare ett dokument som hänvisas till i förarbeten och doktrin gällande 

tolkningen av flyktingbestämmelsen.
8
 Det är EU:s gemensamma ståndpunkt av den 4 

mars 1996 antagen av rådet på grundval av artikel k.3 i fördraget om Europeiska 

unionen om harmoniserad användning av uttrycket "flykting" i artikel 1 i 

Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning. Som 

framgår av namnet kom dokumentet till 1996, långt före skyddsgrundsdirektivet. Precis 

                                                 
4
 Se t.ex. SOU 2006:6 s. 92, MIG 2008:21 s. 3 och Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med 

kommentar, kommentaren till 4:1 och 4:2 UtlL 
5
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en 

enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) 
6
 Ds 2013:72 s. 7 

7
 Se t ex måletde förenade målen C-199/12–C-201/12 

8
 SOU 2006:6 s. 109 och Wikrén och Sandesjö, kommentaren till 4:1 under kapitlet Flyktingbegreppet 
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som direktivet innehåller det en definition av begreppet förföljelse. Både definitionen i 

direktivet och den i den gemensamma ståndpunkten utgår från flyktingkonventionen.
9
 

Vidare kom båda till för att harmonisera medlemstaternas flyktingpolitik, vilket framgår 

redan av deras titel. Då direktivet är nyare samt bindande för medlemsstaterna har jag 

valt att endast ta upp detta i uppsatsen. 

1.5 Disposition 

Dispositionen har valts med utgångspunkt i hur en svensk domstol går tillväga för att 

avgöra om en handling eller situation är tillräckligt allvarlig för att ge rätt till asyl. Först 

redovisas de svenska bestämmelserna, och sedan olika rättskällor som kan påverka dess 

tolkning.   

Jag börjar med att kortfattat redogöra för förhållandet mellan de olika rättskällorna jag 

behandlar i uppsatsen. Efter detta kommer jag redogöra för de aktuella svenska 

lagbestämmelserna, 4:1 och 4:2 UtlL, samt för vad förarbetena och doktrin säger om när 

enbart tillhörigheten till en grupp som är diskriminerad i tillgången till de rättigheter 

som är fokus för denna uppsats kan ge rätt till asyl. De närmaste kapitlen efter detta 

kommer behandla relevant EU-rätt, Flyktingkonventionen och Europakonventionen och 

hur dessa påverkar tolkningen av de svenska bestämmelserna.  

Som avslutning av denna del av uppsatsen kommer jag sammanfatta ovanstående 

kapitel, med fokus på just frågan om diskriminering som asylskäl. Detta så att läsaren 

har en klar bild av rättsläget innan jag börjar med rättsfallsanalysen.  

Innan jag går in på rättsfallsanalysen kommer jag redogöra för förhållandet mellan 4:1 

och 4:2 i fall som rör diskriminering. 

Efter sammanfattningen kommer ett kapitel med rättsfallsanalyser. Jag kommer gå 

igenom de rättsfall jag valt ut
10

 och analysera hur domstolarna valt att behandla frågan 

om diskriminering som asylskäl. Detta kapitel kommer avslutas med en 

sammanfattning. 

Sista kapitlet innehåller avslutande kommentarer.  

  
                                                 
9
 Art. 1 i den gemensamma ståndpunkten av den 4 mars och Skyddsgrundsdirektivet art 9.1 

10
 Se kap. 1.3.2 
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2 Introducerande kapitel 

Som framgår av ovan kommer jag använda mig av ett antal olika nationella och 

internationella rättskällor i denna uppsats. Rättskällorna hänger dock ihop på olika sätt.  

Svenska lagbestämmelser tolkas normalt sett främst med hjälp av svenska förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Vad gäller asylbestämmelserna i utlänningslagen räcker dock 

inte detta. Asylreglerna kommer från den internationella rätten och därmed måste även 

internationell rätt iakttas.  

Skyddsgrunddirektivet är ett EU-direktiv och Sverige är bunden av direktivets regler på 

så sätt att svensk rätt måste uppfylla de minimikrav som anges i direktivet. I direktivets 

bestämmelser finns en mer detaljerad genomgång än i den svenska lagen av vad som 

ska anses uppfylla kraven för asyl. Vidare tar såväl utlänningslagens som 

skyddsgrundsdirektivets flyktingdefinition sin utgångspunkt i Flyktingkonventionen. 

Både svenska förarbeten och EU-domstolen har stadgat att bestämmelsen ska tolkas 

med beaktande av bland annat Flyktingkonventionen.
11

  För tolkning av 

Flyktingkonventionen används i sin tur bland annat UNHCR:s handbok om förfarandet 

och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning (i fortsättningen 

UNHCR:s handbok). 

Av betydelse för asylbedömningen är även Europakonventionen. Ingen får utvisas om 

de riskerar att utsättas för behandling som strider mot artikel 3 Europakonventionen i 

landet de skickas till.
12

 Europakonventionen gäller som lag i Sverige och vid en 

asylbedömning måste därmed detta beaktas. Första ledet i första punkten i 4:2 bygger 

även på artikel 3 i Europakonventionen.
13

 

Även skyddsgrundsdirektivet är kopplat till Europakonventionen. Till exempel stadgas i 

artikel 9 att omständigheterna utgör förföljelse om de är tillräckligt allvarliga till sin 

natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig överträdelse av den 

grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt de rättigheter från vilka det inte går att 

göra undantag enligt artikel 15.2 i Europakonventionen (min kursivering). Artikel 3 

utgör en sådan rättighet.
14

 Vidare motsvarar artikel 15 b i direktivet i princip innehållet i 

                                                 
11

 Se kap. 5.2  och de förenade målen C-71/11 och C-99/11, punkt 48 
12

 Se kap. 6.2 
13

 Se kap. 3.3  
14

 Art. 15.2 EKMR 
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artikel 3 Europakonventionen och EU-domstolen har uttalat att Europadomstolens 

rättspraxis är av betydelse för tolkningen av artikelns omfattning.
15

  

Rättskällorna hänger alltså samman och för att kunna komma fram till de svenska 

bestämmelserna räckvidd måste alla iakttas. 

  

                                                 
15

 Se kap. 4.3.2.2 
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3 Svensk rätt  

3.1 Introduktion 

De asylgrundande bestämmelserna i svensk rätt återfinns i utlänningslagens 4:e kapitel 

1-2a §§. Paragraf ett och paragraf två första ledet i första punkten är de som kan 

aktualiseras när en sökande anger diskriminering som asylskäl. Andra ledet i första 

punkten 4:2 UtlL handlar om skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt och är 

inte relevant för denna uppsats frågeställning. Paragraf 2a handlar även den om skydd 

på grunda av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar 

i hemlandet samt om skydd på grund av miljökatastrof och är inte heller den relevant för 

uppsatsen.  Nedan följer en genomgång av 4:1 och 4:2 första ledet i första punkten UtlL 

samt en genomgång av när diskriminering kan anses uppfylla kriterierna i 

bestämmelserna enligt svenska förarbeten.  

3.2 Flyktingbestämmelsen 

3.2.1 Introduktion 

Flyktingbestämmelsen återfinns i utlänningslagen 4 kap 1 § och har följande lydelse. 

Med flykting avses i denna lag en utlänning som 

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

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

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

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

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar 

att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. 

Av lagtexten framgår att för att en person ska anses som flykting krävs att följande 

grundläggande rekvisit är uppfyllda. Personen ifråga måste 

 befinna sig utanför sitt hemland, 

 känna välgrundad fruktan för, 

 förföljelse, 

 på grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp 

eller politiska åskådning, och 
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 inte kunna eller vilja begagna sig av myndigheternas skydd mot förföljelsen. 

En förutsättning för att någon skall betraktas som flykting är alltså för det första att 

personen i fråga befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare eller, om 

det rör sig om en statslös person, utanför det land där vederbörande tidigare haft sin 

vanliga hemvist. Regeln är undantagslös. Begreppet välgrundad fruktan har ansetts 

innefatta såväl ett subjektivt som ett objektivt element.
16

 Det subjektiva elementet 

motsvarar den fruktan för förföljelse som den asylsökande själv känner och det 

objektiva elementet innebär att denna fruktan måste ha fog för sig, dvs. vara 

välgrundad.
17

 

Endast sådan förföljelse som tar sin utgångspunkt i utlänningens ras, religion, 

nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiska uppfattning kan leda 

till flyktingstatus. Åtgärder som vidtas mot en person av andra skäl faller utanför. Det 

sista kriteriet är att personen ska vara i avsaknad av myndigheterna skydd mot 

förföljelsen. Med förföljelse avses åtgärder som vidtas av statsmakten, till exempel 

regeringen och det statsbärande partiet eller dess organ, eller som statsmakten annars 

direkt eller indirekt är ansvarig för.
18

 Förföljelse i utlänningslagens mening förutsätter 

således inte att förföljelsen utgår direkt från statsmakten, utan förföljelse kan föreligga 

även om den utövas av enskilda eller grupper av enskilda. Så är fallet om statsmakten 

understödjer förföljelsen eller på grund av bristande vilja eller förmåga underlåter att 

ingripa mot den på ett tillräckligt resolut sätt.
19

 

En förutsättning för att en person skall ha rätt till flyktingstatus är att de åtgärder som 

han eller hon riskerar i hemlandet är att bedöma som förföljelse. Det är detta kriterium 

som ställer krav på själva diskrimineringen och som därmed är av vikt för syftet med 

denna uppsats. Kriteriet förföljelse anger hur allvarlig en behandling som en 

asylsökande riskerar att utsättas för i hemlandet måste vara för att denna ska kunna 

betraktas som flykting. Kriteriet kommer därför behandlas mer ingående i nästa kapitel. 

 

                                                 
16

 SOU 2006:6 s. 90 
17

 A.st. 
18

 A.a. s. 94 
19

 A.st. 
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3.2.2 Förföljelsebegreppet 

Av förarbeten till utlänningslagen framgår följande. För att de åtgärder som utlänningen 

fruktar ska bedömas som förföljelse krävs att de har viss intensitet. Förföljelsen måste 

dessutom rikta sig mot utlänningens liv eller frihet eller avse någon annan allvarlig 

kränkning av de mänskliga rättigheterna.
20

 I 1980 års utlänningslag angavs att med 

förföljelse skulle avses "förföljelse som riktar sig mot utlänningens liv eller frihet eller 

annars är av svår beskaffenhet."
21

 Definitionen återfinns inte längre i lagtexten men är 

fortfarande aktuell.
22

  

Även andra åtgärder än sådana som riktar sig mot personers liv eller frihet kan alltså 

klassas som förföljelse. Redan 1949 års utlänningskommitté nämnde som exempel på 

sådana åtgärder diskriminering av en viss intensitet mot särskilda folkgrupper eller 

enskilda individer.
23

 Som exempel angavs tvångsförflyttning till avlägsen ort, tvång att 

utföra särskilt pressande arbete, förbud mot religionsutövning, förbud mot att använda 

vanliga skolor och avsevärt lägre tilldelning av livsmedel än åt invånarna i övrigt.
24

 I 

propositionen som följdes förklarades att det var uppenbart att förföljelsebegreppet i 

Genèvekonventionen åsyftade åtminstone  diskriminering av viss intensitet och att de 

exempel som kommittén nämnt var lämpade att åskådliggöra den yttre gränsen för 

konventionens flyktingbegrepp.
25

 I förarbetena till nuvarande utlänningslag har 

ovanstående uttalanden upprepats.
26

 Uttalandena är alltså fortfarande aktuella.  

De slutsatser som kan dras från förarbetena är följande. Vad gäller de rättigheter som är 

fokus för denna uppsats bör således åtminstone diskriminering som resulterat i en 

inskränkning i rätten till utbildning och rätten till mat således kunna utgöra förföljelse. 

Varje liten inskränkning uppfyller dock inte kravet. Uttrycket "förbud mot att använda 

vanliga skolor" tyder på att det krävs en total inskränkning av rätten till utbildning, eller 

åtminstone en avsevärd sådan. Räckte det med en mindre inskränkning i rätten till 

utbildning hade ordet inskränkning valts, inte ordet förbud. Vad gäller rätten till mat 

krävs det "avsevärt lägre livsmedelsransoner". Inskränkningar i denna rättighet, rätten 

till mat, måste alltså vara allvarlig för att utgöra förföljelse. 

                                                 
20

 A.a. s. 91 
21

 Utlänningslag (1980:376) 3 § st 3 
22

 Prop 2005/06:6 s 10 
23

 SOU 1951:42 s 170 
24

 A.st. 
25

 Prop 1954:134 s 20 
26

 SOU 2004:31 s. 33 och SOU 2006:6 s. 91 
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Att ovanstående utgör den "yttre gränsen" för vad som kan utgöra förföljelse innebär 

vidare att inskränkningar av rättigheter som orsakar mindre lidande än dessa inte kan 

utgöra förföljelse. Exempel på inskränkningar som inte ansetts nå upp till förföljelse är 

kränkningar av rättigheter för religiösa och etniska minoriteter att använda sitt eget 

språk eller att grunda egna skolor.
27

 En diskriminerande inskränkning av de rättigheter 

jag har fokuserat på, bortsett från rätten till föda samt rätten till grundläggande 

utbildning som redan har nämnts, alltså rätten till arbete, sjukvård och social trygghet, 

borde dock enligt mig alla kunna orsaka åtminstone lika stort lidande som de som 

nämns i förarbetena. Detta beroende så klart på hur allvarlig inskränkningen är samt på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Att en inskränkning i rätten till arbete kan orsaka 

stort lidande är självklart då att kunna försörja sig i de flesta fall är nödvändigt för att 

kunna leva ett drägligt liv. Likaså kan en allvarlig inskränkning i rätten till sjukvård 

innebära att sjukdomar, som kanske ger den sökande stora smärtor, går obehandlade. 

Vad gäller en inskränkning i rätten till social trygghet är det min åsikt att en sådan 

inskränkning troligen inte i de flesta fall orsakar ett sådant lidande att den skulle utgöra 

förföljelse. I vissa speciella situationer bör det dock kunna göra det. Om till exempel en 

person var helt beroende av bidrag från staten, på grund av till exempel en sjukdom, och 

personen inte fick sådant bidrag på grund av att denne tillhörde en grupp som var 

diskriminerad borde detta kunna orsaka lika mycket lidande som en allvarlig 

inskränkning i rätten till arbete. Sammanfattningsvis kan konstateras att, under 

förutsättning att inskränkningen av rättigheterna påverkar sökanden på ett tillräckligt 

allvarligt sätt, diskriminering i tillgången till de rättigheter som är fokus för denna 

uppsats borde kunna utgöra förföljelse enligt svensk rätt. 

I förarbetena till nuvarande utlänningslag har även uttalats att, på samma sätt som enligt 

skyddsgrundsdirektivet, kan en kombination av olika trakasserier och inskränkande 

åtgärder i vissa fall vara att bedöma som förföljelse i utlänningslagens mening, även om 

varje åtgärd för sig inte är det.
28

 Då förarbetena här hänvisar till skyddsgrundsdirektivet 

kommer jag gå igenom innebörden av detta i kapitlet om EU-rätten.
29

  

                                                 
27

 Prop. 1996/97:25 s. 91 
28

 SOU 2006:6 s. 109  
29

 Se kap. 4.3.1 
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3.3 Bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande 

4:2  Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 

§ befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 

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

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

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

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

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

skydd. 

Första ledet i första punkten omfattar dem som vid ett återvändande till hemlandet löper 

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

eller förnedrande behandling eller bestraffning. Denna skyddsgrund infördes i 

utlänningslagen 1997. Samtidigt gjordes flera ändringar i skyddsreglerna i dåvarande 

utlänningslag. Tidigare hade det funnits ett förbud mot verkställighet av beslut om 

avvisning eller utvisning om det fanns grundad anledning att tro att utlänningen skulle 

straffas med döden eller med kroppsstraff eller utsättas för tortyr, 8 kap 1 § i dåvarande 

utlänningslag.
30

 Det fanns dock inte någon skyddsbestämmelse för denna grupp. I 

förarbetena inför ändringen uttalades att införandet av en ny skyddsregel borde vara 

uttömmande och innefatta alla olika kategorier som hade behov av skydd och således 

även dem som avsågs i 8 kap 1 §.
31

 Vidare uttalades att för  överensstämmelse med 

Europakonventionen borde regeln även innefatta dem som riskerade omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning.
32

 Skyddsbestämmelsen utformades alltså 

efter artikel 3 Europakonventionen. Sedan bestämmelsen infördes har en ny 

utlänningslag införts
33

. Skyddsgrundsdirektivet har även tillkommit och har införlivats i 

svensk rätt.
34

 Direktivet innehåller en bestämmelse om alternativt skyddsbehövande och 

är den bestämmelse som 4:2 UtlL numera grundar sig på. Just ovanstående del av  

skyddsbestämmelsens lydelse har dock inte ändrats. 

Det finns ingen definition av begreppen i lagen. Inte heller finns någon definition i 

skyddsgrundsdirektivet eller i artikel 3 Europakonventionen. I konventionen mot tortyr 

                                                 
30

 Utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse innan 1 jan 1997 
31

 Prop 1996/97:25 s. 100 
32

 A.st. 
33

 Utlänningslag (2005:716) 
34

 Lag 2009:1542 
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och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning finns i 

artikel 1 en definition av begreppet tortyr. Denna kan användas vid tolkning av det 

svenska tortyrbegreppet i UtlL.
35

  

Som tortyr avses enligt konventionen en handling genom vilken allvarlig smärta eller 

svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon. Gärningen ska ha skett i 

ett visst syfte. För att få information, en bekännelse, straffa någon för en gärning som 

begåtts, hota eller tvinga någon eller av något skäl som har sin grund i någon form av 

diskriminering. Smärtan  eller lidandet ska även ha åsamkats av en offentlig tjänsteman 

eller en person som handlar såsom företrädare för det allmänna, eller anstiftats eller 

skett med samtycke eller medgivande av en sådan person. Europadomstolen har vidare 

uttalat att tortyrbegreppet ska förbehållas sådana fall där behandlingen kännetecknas av 

avsiktlig omänsklig behandling som förorsakar ett mycket allvarligt och grymt 

lidande.
36

 

Det är svårt att se hur det lidande som inskränkningar i de rättigheter som är fokus för 

denna uppsats orsakar skulle kunna nå upp till "mycket allvarligt och grymt lidande", 

alternativt "allvarlig smärta eller svårt lidande". Inskränkningarna kan visserligen 

påverka en persons liv betydligt, men enligt mig inte tillräckligt för att nå upp till sådant 

lidande. Vidare är det inte troligt att myndigheterna i sökandens hemland medvetet 

diskriminerar en sökande för att tillfoga denna allvarlig smärta. Denna sorts 

diskriminering bör alltså normalt sett inte kunna falla under begreppet tortyr. 

Vad gäller skydd på grund av den diskriminering jag har valt att undersöka i denna 

uppsats är det alltså begreppen "annan omänsklig eller förnedrande behandling" som är 

av intresse. Som sagt finns ingen definition av begreppen. Då bestämmelsen är en 

avspegling av artikel 3 i Europakonventionen och kom till för att reglerna i 

Utlänningslagen skulle överensstämma med Europakonventionen är den praxis som 

Europadomstolen skapat avseende dessa begrepp i artikel 3 av stor betydelse vid 

tolkningen av begreppen. Praxis från EU-domstolen är också av betydelse, då det 

numera finns en bestämmelse i skyddsgrundsdirektivet om vem som är alternativt 

skyddsbehövande som innehåller dessa begrepp.
37

  

                                                 
35

 Wikrén och Sandesjö, kommentaren till 4:2 under rubriken Risk för tortyr m.m. och Danelius s. 72 
36

 Irland mot Storbritannien punkt 167 
37

 Skyddsgrundsdirektivet art. 2e samt art. 15  
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4 EU-rätten 

4.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras den relevanta EU-rätten för frågan som behandlas i denna 

uppsats. Först redogörs för skyddsgrundsdirektivet och hur direktivet kan påverka 

bedömningen huruvida en person anses som flykting respektive alternativt 

skyddsbehövande i en svensk domstol. Sedan redogörs för när diskriminering kan anses 

uppfylla kriteriet förföljelse i direktivets flyktingbestämmelse och kriteriet förnedrande 

behandling i bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande. 

Skyddsgrundsdirektivet antogs av Europeiska unionens råd den 29 april 2004. 

Huvudsyftet med direktivet är dels att garantera att medlemsstaterna tillämpar 

gemensamma kriterier för att fastställa vilka personer som har ett verkligt behov av 

internationellt skydd, dels att garantera att en miniminivå av förmåner är tillgänglig för 

dessa personer i samtliga medlemsstater.
38

 En harmonisering av reglerna om 

erkännande och innebörd av flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande 

syftar till att begränsa asylsökandes sekundära förflyttningar mellan medlemsstaterna 

när sådana förflyttningar endast motiveras av skillnader i de rättsliga ramarna.
39

 

Flyktingbestämmelsen och bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande i 

utlänningslagen är alltså EU-rättsliga. Flyktingbestämmelsen, både den i 

skyddsgrundsdirektivet och den i utlänningslagen, har dock sitt ursprung i 

flyktingkonventionen.
40

 

4.2  Skyddsgrundsdirektivets status i Sverige 

Skyddsgrundsdirektivet är ett minimidirektiv från EU. Sverige är som medlem i EU 

bundet av skyddsgrundsdirektivets regler på så sätt att svensk rätt måste uppfylla de 

minimikrav som anges i direktivet.
41

 Skyldigheten för Sverige att genomföra 

skyddsgrundsdirektivet innebär att svensk rätt (praxis eller författningsregleringen) ska 

återspegla innehållet i skyddsgrundsdirektivet.42 Att direktivet är ett minimidirektiv 

innebär att Sverige har befogenhet att införa eller behålla förmånligare bestämmelser för 

                                                 
38

 Skyddsgrundsdirektivet, ingressen punkt 6 
39

 Skyddsgrundsdirektivet, ingressen punkt 7 och art. 3 
40

 SOU 2006:6 s. 106 
41

 A.a. s. 55 
42

 A.a. s. 170 
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personer som ansöker om asyl om en sådan ansökan anses bygga på förutsättningen att 

personen i fråga antingen är flykting i den mening som avses i artikel 1 A 

Flyktingkonventionen eller en person som av andra skäl behöver internationellt skydd.
43

 

Det som enligt direktivet till exempel anses utgöra förföljelse måste dock också utgöra 

förföljelse enligt svensk rätt.  

Vad gäller tolkningen av bestämmelserna i direktivet är EU-domstolen högsta instans.
44

 

Vid en undersökning av en EU-rättslig bestämmelses räckvidd måste därmed EU-

domstolens praxis rörande bestämmelsen iakttas.  

4.3 Skyddsgrundsdirektivet och diskriminering 

4.3.1  Flykting 

I artikel 2 c i direktivet definieras begreppet flykting. Definitionen är samma som den i 

utlänningslagen och den i flyktingkonventionen. I kapitel III regleras förutsättningarna 

för att betraktas som flykting. Artikel 9 i detta kapitel innehåller en bestämmelse om att 

förföljelsen ska utgöras av vissa handlingar för att anses som förföljelse enligt 

flyktingbestämmelsen i flyktingkonventionen. Förföljelse ska utgöras av handlingar 

som 

a) är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av sin upprepning för att innebära en allvarlig 

överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt de rättigheter från vilka det inte går 

att göra undantag enligt artikel 15.2 i Europakonventionen, eller 

b) är en ackumulation av olika åtgärder, däribland sådana överträdelser av de mänskliga rättigheterna 

som är tillräckligt allvarliga för att påverka en individ på ett liknande sätt som i punkt a.  

Av artikeln framgår att det är handlingen eller den upplevda situationens art och 

inneboende allvar samt följderna  för sökanden som avgör om en begränsning av en 

rättighet utgör förföljelse, inte den rättighet som påverkas.
45

 Till exempel hade 

homosexuella handlingar straffbelagts i ett mål, vilket utgjorde en kränkning av artikel 8 

Europakonventionen.
46

 Det var dock det faktum att sökanden riskerade ett fängelsestraff 

som var oproportionerligt eller diskriminerande som utgjorde förföljelse, inte att 

                                                 
43

 Skyddsgrindsdirektivet ingressen punkt 8 
44

 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 267 
45

 Se även de förenade målen C-71/11 och C-99/11, punkt 66 
46

 De förenade målen C-199/12-C-201/12 
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straffbeläggandet utgjorde en kränkning av artikel 8 Europakonventionen.
47

 Om denna 

princip skulle tillämpas i ett mål där sökanden hävdar att han har diskriminerats rörande 

tillgången till rättigheten arbete och att denna rättighet är allvarligt inskränkt är det hur 

denna inskränkning påverkar honom som avgör om han har utsatts för förföljelse, inte 

att hans rätt till arbete har kränkts. 

Inskränkningar i vissa rättigheter utgör dock alltid förföljelse. Artikel 9.1 hänvisar till 

de rättigheter som det inte går att göra undantag från enligt artikel 15.2 

Europakonventionen. Dessa rättigheter är rätten till liv, utom i fråga om dödsfall till 

följd av lagliga krigshandlingar, förbudet mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning, förbudet mot slaveri eller träldom samt förbudet mot att 

straffas utan lag. Inskränkningar i dessa rättigheter utgör alltså alltid förföljelse.
48

 När 

diskrimineringen är så allvarlig att den utgör en kränkning av artikel 3 i 

Europakonventionen utgör den alltså alltid förföljelse. 

Övriga handlingar som utgör förföljelse är de som är "tillräckligt allvarliga" för att 

utgöra en "allvarlig överträdelse" av de grundläggande mänskliga rätigheterna, 

alternativt åtgärder som genom ackumulation  är "tillräckligt allvarliga" för att "påverka 

en individ på ett liknande sätt". Det framgår alltså tydligt av artikeln att handlingen, 

alternativt situationen, som en asylsökande riskerar i hemlandet måste vara allvarlig. 

Inte varje inskränkning i en rättighet utgör förföljelse. Gällande hur allvarlig en 

överträdelse av en rättighet måste vara kan vägledning hämtas från de fall som anges i 

artikel 15.2 Europakonventionen.
49

 Handlingar som innebär en kränkning av de 

rättigheter som inte kan göras undantag ifrån enligt denna artikel ska i synnerhet anses 

utgöra förföljelse.
50

 Kränkningar av rättigheter som kan jämställas med dessa borde då 

också utgöra förföljelse. Andra handlingar som inte är lika allvarliga borde dock också 

kunna nå upp till förföljelse, fast då inte "i synnerhet". 

Handlingar kan vidare nå upp till allvarlighetskravet på två sätt, antingen genom sin 

"natur" eller genom sin "upprepning". Vad gäller diskriminering i tillgången till någon 

av de rättigheter som är fokus för denna uppsats är det nog snarare på grund av det 

upprepande förnekandet av rättigheter som kan göra den allvarlig. Att neka en person en 

                                                 
47

 A.a. punkt 56-57 
48

 De förenade målen C-71/11 och C-99/11, punkt 57 
49

 Skyddsgrundsdirektivet art. 9.1.a samt de förenade målen C-71/11 och C-99/11 punkt 57 
50

 De förenade målen C-71/11 och C-99/11 punkt 57 
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anställning är inte så allvarligt, att neka den personen alla möjligheter att få anställning 

och att därmed kunna försörja sig är något helt annat. 

Om handlingarna inte är tillräckligt allvarliga var och en för sig kan de fortfarande 

utgöra förföljelse om de sammanlagt påverkar en person på ett liknande sätt som det 

som anges i artikel 9.1.a. Inskränkning av flera rättigheter, men där varje inskränkning 

inte är så allvarlig, kan därmed tillsammans utgöra förföljelse om omständigheterna är 

rätt.  

I artikel 9.2 räknas upp exempel på hur förföljelse kan ta sig uttryck. Bland annat nämns 

fysiskt eller psykiskt våld, rättsliga, administrativa, polisiära och/eller judiciella åtgärder 

som i sig är diskriminerande eller som genomförs på ett diskriminerande sätt, och åtal 

eller straff som är oproportionerliga eller diskriminerande. Diskriminering som bestått 

av att tillgången till de rättigheter som är fokus för denna uppsats inskränkts skulle 

möjligen kunna passa in på det andra exemplet som nämnts. De situationer som 

uppräknas är som sagt dock enbart exempel och därmed kan även handlingar som inte 

passar in på dem fortfarande utgöra förföljelse.  

I ett förslag till avgörande har generaladvokaten nämnt förbud mot att få tillgång till 

vård och utbildning på grund av ras som ett exempel på förföljelse.
51

 Generaladvokatens 

förslag är visserligen inte bindande på något sätt och vis men detta uttalande tyder enligt 

mig på att åtminstone en så allvarlig inskränkning av dessa rättigheter att det talas om 

ett förbud medför en tillräckligt allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter för att 

utgöra förföljelse enligt direktivets definition. Är sådana inskränkningar tillräckligt 

allvarliga borde även en allvarlig inskränkning i rätten till arbete vara det, då en sådan 

kan påverka sökanden på ett minst lika allvarligt sätt. Gällande de övriga rättigheter jag 

har fokuserat på i denna uppsats kan följande sägas. En inskränkning i rätten till socialt 

bidrag skulle, när till exempel den sökande är helt beroende av bidraget, även denna 

kunna påverka den sökande på ett liknande allvarligt sätt. Samma sak kan enligt mig 

anses gälla inskränkningar i rätten till föda och bostad. En ackumulation av åtgärder 

som resulterat i en inskränkningar av ovanstående rättigheter, men som var och en för 

sig inte är tillräckligt allvarliga, kan utgöra förföljelse om de sammanlagda påverkar 

sökanden på ett liknande allvarligt sätt. 
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4.3.2  Alternativt skyddsbehövande 

I ingressen till skyddsgrundsdirektivet uttalas att det bör fastställas miniminormer för 

definitionen och innebörden av status som alternativt skyddsbehövande. Status som 

alternativt skyddsbehövande bör fungera som ett komplement till den status för skydd 

av flyktingar som finns i Genèvekonventionen (i den här uppsatsen 

Flyktingkonventionen). Vidare uttalas att det är nödvändigt att införa kriterier för att 

fastställa vilka av dem som ansöker om internationellt skydd som är berättigade till 

status som alternativt skyddsbehövande. Kriterierna bör hämtas från de internationella 

förpliktelserna enligt instrumenten för mänskliga rättigheter och från medlemsstaternas 

praxis.
52

 

Definitionen av en person som uppfyller kraven för att betecknas som alternativt 

skyddsbehövande i artikel 2 e i skyddsgrundsdirektivet omfattar personer som befinner 

sig utanför sitt hemland eller är statslösa och är utanför sitt vistelseland och där det finns 

grundad anledning att förmoda att personen, om han eller hon återsänds till sitt 

ursprungsland, eller, ifråga om en statslös person, till det land där han eller hon tidigare 

hade sin vanliga vistelseort, skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada och 

inte omfattas av någon uteslutningsgrund och som inte kan, eller på grund av sådan risk 

inte vill, begagna sig av det landets skydd. 

Vad som utgörs allvarlig skada framgår av artikel 15 i direktivet. Artikeln har följande 

lydelse 

Artikel 15 

Allvarlig skada utgörs av  

a) dödsstraff eller avrättning, 

b) tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av en sökande i 

ursprungslandet, eller 

c) allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i 

situationer av internationell eller intern väpnad konflikt. 

Det är artikel 15 b och begreppen omänsklig eller förnedrande behandling som är av 

intresse när en sökande åberopar diskriminering som asylskäl, precis som vid den 
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svenska bestämmelsen.
53

 Vad som ingår i begreppen omänsklig eller förnedrande 

behandling framgår dock inte av direktivet.  

Ett intressant fall från EU-domstolen är målet C-465/07. Målet handlade egentligen om 

hur artikel 15 c skulle tolkas, men EU-domstolen uttalade sig även om artikel 15 b. Den 

hänskjutande domstolen önskade bland annat få förtydligat vilket skydd som garanteras 

enligt artikel 15 c i direktivet i förhållande till det skydd som ges enligt artikel 3 i 

Europakonventionen, såsom denna tolkats av Europadomstolen.  

Domstolen svarade med följande. "Även om den grundläggande rättighet som föreskrivs 

i artikel 3 i Europakonventionen utgör en allmän gemenskapsrättslig princip vars 

efterlevnad domstolen ska säkerställa och även om rättspraxis från Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna beaktas vid tolkningen av denna rättighets 

omfattning inom gemenskapernas rättsordning, är det emellertid artikel 15 b i direktivet 

som i huvudsak motsvarar nämnda artikel 3. Innehållet i artikel 15 c i direktivet skiljer 

sig däremot från innehållet i artikel 3 i Europakonventionen. Bestämmelsen ska därför 

ges en självständig tolkning samtidigt som de i Europakonventionen garanterade 

grundläggande rättigheterna iakttas."
54

 

Av uttalandet kan utläsas att vid tolkningen av artikel 15.b i direktivet ska 

Europadomstolens praxis beaktas. När diskriminering i förhållande till tillgången till de 

rättigheter som är fokus för denna uppsats utgör omänsklig eller förnedrande behandling 

enligt Europadomstolens praxis undersöks nedan.55 
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5 Flyktingkonventionen 

5.1 Introduktion 

I det här kapitlet kommer flyktingkonventionen presenteras, dess status i Sverige, hur 

den kan påverka en asylbedömning samt vad som enligt denna gäller rörande 

diskriminering som asylskäl.  

De grundläggande internationella bestämmelserna om flyktingskap finns i 

flyktingkonventionen. Konventionen var den första internationella överenskommelsen 

för att definiera vem som är flykting, vilka rättigheter det medför och medlemsländernas 

skyldigheter.  I konventionen anges bland annat kriterier för när en person ska betraktas 

som flykting. Den svenska lagbestämmelsen är som sagt en avspegling av denna artikel. 

Med flykting anses den som  

"...i anledning av vägrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är 

medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar begagna 

sig av sagda lands skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser 

som förut sagts befinner sig utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur 

stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar återvända dit".  

Förenta nationerna har inrättat ett flyktingkommissariat, UNHCR. UNHCR:s 

exekutivkommitté behandlar bland annat rättsliga frågor som rör tolkning och 

tillämpning av konventionen. För att belysa begreppet förföljelse i konventionen 

kommer i detta kapitel även internationell doktrin samt utländska domstolars rättspraxis 

gås igenom. 

5.2 Flyktingkonventionens status i Sverige 

Flyktingkonventionen antogs 1951, och ett protokoll som utökade konventionens 

räckvidd till att omfatta människor på flykt världen över antogs 1967. Sverige har 

tillträtt såväl konventionen som protokollet.
56

 I Sverige tillämpas en dualistisk syn på 

relationen mellan internationell och nationell rätt.
57

 Detta innebär att det krävs att 

konventioner görs om till nationell lag för att dess bestämmelser ska bli en del av den 
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nationella rättsordningen.
58

 Flyktingkonventionen har dock inte införlivats i nationell 

lag, vilket innebär att domstolar och myndigheter inte kan tillämpa dess bestämmelser 

direkt.
59

 Detta innebär dock inte att konventionens bestämmelser saknar betydelse i 

asylärenden. Enligt principen om fördragskonform tolkning ska svensk rätt, så långt 

detta är möjligt inom ramen för lagens ordalydelse, tolkas på ett sätt som är förenligt 

med Sveriges konventionsåtaganden.
60

 Flyktingkonventionen har alltså betydelse vid 

tolkningen av bestämmelserna i Utlänningslagen.  

UNHCR har vidare utgivit en handbok, UNHCR:s handbok vid förfarandet och 

kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning. Handboken utgör ett 

internationellt erkänt tolkningsinstrument vid förfarandet för fastställande av 

flyktingskap.
61

 Migrationsöverdomstolen har slagit fast att handboken får anses utgöra 

en viktig rättskälla.
62

 I förarbeten till utlänningslagen har även uttalats att vid tolkning 

av till exempel flyktingbegreppet bör normalt vägledning kunna hämtas från de 

rekommendationer som ges i UNHCR:s handbok.
63

 

5.3 UNHCR:s handbok och diskriminering  

I UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars 

rättsliga ställning sägs följande rörande flyktingbegreppet. "Det finns ingen allmänt 

accepterad definition av begreppet förföljelse. Av 1951 års konvention artikel 33 kan 

man emellertid sluta sig till att hot mot liv eller frihet pga ras, religion, nationalitet, 

politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp alltid utgör förföljelse. 

Andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, av samma orsaker, konstituerar 

också förföljelse. Huruvida andra skadliga åtgärder eller hotelser innebär förföljelse 

beror på omständigheterna i det enskilda fallet, inbegripet det subjektiva elementet."
 64

  

Om diskriminering som förföljelse framgår följande av handboken. "Att skilda grupper 

behandlas olika förekommer i större eller mindre utsträckning i många samhällen. 

Personer som till följd av sådana skillnader får en mindre gynnsam behandling behöver 

inte nödvändigtvis vara offer för förföljelse. Det är endast under vissa omständigheter 
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som diskriminerande åtgärder innebär förföljelse. Detta kan vara fallet om en person 

utsätts för diskriminerande åtgärder som är av avsevärt menlig natur, till exempel 

allvarliga inskränkningar i rätten att förtjäna sitt uppehälle eller att utöva sin religion 

eller då personen utesluts från det allmänna undervisningssystemet."
65

  

Diskriminering i tillgången till åtminstone några av de rättigheter som är fokus för 

denna uppsats kan alltså enligt handboken utgöra förföljelse. Handboken räknar dock 

upp exempel på när diskriminerande åtgärder kan anses utgöra förföljelse. Listan är 

alltså inte uttömmande och även annat, som ger ett liknande lidande, kan utgöra 

förföljelse. Precis som enligt svenska förarbeten och EU-rätten krävs vad gäller rätten 

till arbete att det är en "allvarlig inskränkning". Gällande rätten till utbildning krävs att 

inskränkningen är i princip total för att det ska utgöra förföljelse, precis som enligt 

svenska förarbeten. Detta framgår av användandet av ordet "utesluts" framför 

rättigheten grundläggande utbildning, istället för ordet "inskränkning" som används 

framför de andra rättigheterna som nämns.   

Vidare konstateras i handboken att även om de diskriminerade åtgärderna i sig inte är 

allvarliga kan de ge upphov till en rimlig fruktan för förföljelse ifall de inger sökanden 

en känsla av farhåga och osäkerhet beträffande den framtida existensen.
66

 Huruvida 

sådana diskriminerande åtgärder i sig själva innebär förföljelse eller inte måste avgöras 

mot bakgrund av de sammantagna omständigheterna i det enskilda fallet.
67

 I handboken 

konstateraras att ett anspråk som rör fruktan för förföljelse blir starkare när en person 

har utsatts för ett antal diskriminerande åtgärder av detta slag och då ett kumulativt 

element sålunda finns inbegripet.
68

 

Enligt UNHCR kan alltså även diskriminering som inte utgör en allvarlig inskränkning i 

rättigheter utgöra förföljelse. Detta stämmer överens med vad som gäller enligt EU-

rätten. Enligt EU-rätten ska dock åtgärderna, om de inte ensamma är tillräckligt 

allvarliga, tillsammans påverka en person på ett liknande sätt som de åtgärder som 

ensamma är tillräckligt allvarliga för att utgöra förföljelse enligt artikel 9.1.a i 

skyddsgrundsdirektivet. Kriterierna i handboken är istället att de ska inge sökanden en 

känsla av farhåga och osäkerhet beträffande den framtida existensen. Detta kriterium 
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måste, enligt min åsikt, vara lägre än kriteriet i Skyddsgrundsdirektivet och därmed 

lättare att nå upp till. 

5.4 Utländsk rättspraxis 

Flyktingkonventionen är alltså en internationell konvention som många länder har 

tillträtt. Begreppet förföljelse har därmed tolkats av domstolar världen över. I 

förarbetena till utlänningslagen har uttalats att det "inte kan komma ifråga att Sverige 

tillämpar konventionen på ett sätt som – oavsett i vilken riktning det sker – avsevärt 

avviker från tillämpningen i andra länder". Av detta kan slutsatsen dras att utländsk 

praxis kan ha viss betydelse i svenska domstolar, dock troligen mest som stöd för en 

viss argumentation.  

Utländsk praxis kommer i detta kapitel användas för att belysa hur andra länders 

domstolar ser på frågan om diskriminering som asylskäl. Någon djupgående genomgång 

kommer inte göras utan avgörandena kommer gås igenom för att se om dessa länders 

praxis överensstämmer med vad jag har kommit fram till hittills. Rättsfallen har valts ut 

då de behandlar inskränkningar i de rättigheter som är fokus för denna uppsats samt då 

de är skrivna på engelska, det enda språk jag förstå tillräckligt bra för att kunna läsa och 

förstå rättsfall.  

Vad gäller inskränkningar i rätten till arbete har domstolar i USA konstaterat följande. 

Rent ekonomisk skada kan stiga till nivån för förföljelse om det finns en sannolikhet för 

avsiktligt införande av betydande ekonomiska nackdelar för den sökande på grund av en 

av förföljelsegrunderna.
69

 Att enbart bli hindrad att fortsätta sin valda karriär har dock 

inte ansetts utgöra förföljelse, till skillnad från när det för sökande varit omöjligt att 

hitta något sätt att försörja sig.
70

 Vad som framkommer av dessa rättsfall stämmer 

överens med vad som har framkommit i uppsatsen hittills.  

Vad gäller inskränkningar i rätten till sjukvärd har en irländsk domare uttalat att där en 

"olämpligt låg nivå av vård ges inom landet till en grupp som bildar en social grupp 

enligt flyktingrätten och där, med hänsyn till nivån på den hälso- och sjukvård som 

tillhandahålls inom landet, behandlingen av den gruppen ur ett hälsoperspektiv kan 

anses som diskriminerande i betydande grad, tycks det mig kunna hävdas att detta 
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uppgår till en tillräcklig nivå av diskriminering för att ge upphov till ett anspråk på 

förföljelse."
71

 (min översättning) Diskriminering som lett till en betydande inskränkning 

i rätten till vård utgör därmed förföljelse enligt denna dom.  

Irländsk domstol har även uttalat sig om inskränkningar i rätten till utbildning. I ett mål 

uttalades att förnekandet av grundläggande utbildning utgjorde en allvarlig kränkning 

av de mänskliga rättigheterna.
72

 Det uttalades att rätten till utbildning måste ses som en 

mycket viktig eftersom förnekandet av denna rätt innebar att många andra mänskliga 

rättigheter sannolikt kunde komma att vara bortom räckhåll.
73

 Förnekandet av 

rättigheten var vidare inte på grund av att landet var fattigt utan på grund av officiell 

likgiltighet intolerans och fientlighet.
74

 I målet hade inte staten förbjudit sökanden att gå 

i skolan, men det framgick av omständigheterna att i praktiken var rätten till utbildning 

för barn tillhörande den sökandes grupp i princip totalt inskränkt. Även denna dom 

stämmer överens med vad som tidigare har framkommit. En inskränkning i rättigheten 

som beror på diskriminering och som i praktiken innebär att rätten till grundläggande 

utbildning är totalt inskränkt kan utgöra förföljelse.  

5.5 Internationell doktrin 

Innebörden av begreppet förföljelse i flyktingkonventionen har diskuterats i doktrin. I 

detta kapitel kommer tre olika författares definition av förföljelse redovisas, Grahl-

Madsens, Goodwin-Gills och Hathaways. Dessa tre författare hänvisas till i svensk 

doktrin vid diskussionen om räckvidden av flyktingbegreppet i Utlänningslagen.
75

 

5.5.1 Grahl-Madsen 

Grahl-Madsen nämner först att handlingar som utgör hot mot en persons liv, hälsa eller 

frihet utgör förföljelse. Det är dock inte inskränkningar i dessa rättigheter som är fokus 

för denna uppsats. Han anser dock att även ekonomiska åtgärder kan utgöra 

förföljelse.
76

 Åtgärder som berövar en person alla möjligheter att försörja sig, till 

exempel systematisk förhindrande av att någon får anställning, utgör enligt honom 

förföljelse.
77

 Vidare anser han det är förföljelse om en person nekas allt arbete som är 
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lämpligt eller i proportion till dennes utbildning och kvalifikationer eller nekas rimlig 

ersättning för dennes arbete.
78

 Ekonomiska nackdelar, till exempel låg eller reducerad 

lön, utgör dock inte förföljelse. Det är bara om lönen är bortom all rimlighet som det 

enligt honom kan utgöra förföljelse.
79

  

Andra ekonomiska åtgärder som inte utgör förföljelse enligt honom är förnekande av 

befordran eller liknande, tilldelning av tunga eller oönskade jobbuppgifter så länge det 

inte är grovt oproportionellt med en person skicklighet, att en person måste ge upp eller 

överge sitt privata företag så länge personen kan förtjäna sitt uppehälle på annat sätt 

samt det är en följd av en generell regel.
80

 Vidare är inte  expropriation eller 

konfiskering av egendom förföljelse om det är en följd av en generell regel samt 

personen fortfarande kan försörja sig. Inte heller åtgärder som syftar till en rättvis eller 

förnuftig fördelning  av tillgängliga bostäder vid bristvara på sådana ska anses utgöra 

förföljelse.
81

 

Övriga åtgärder som enligt Grahl-Madsen kan utgöra förföljelse och som är av intresse 

för ämnet för denna uppsats är uteslutning från utbildning och förflyttning till en 

undermålig bostadsplats, fast detta beroende på motivationen bakom flytten.
82

 Rätten 

till föda, rätten till sjukvård och rätten till social trygghet tar han inte upp.  

Att inte varje diskriminerande inskränkning utgör förföljelse utan att en viss allvarlighet 

krävs stämmer överens med det som gäller enligt svenska förarbeten, EU-rätt samt 

UNHCR:s handbok. Till skillnad från dessa verk nämner Grahl-Madsen dock inte att 

mindre allvarliga inskränkningar tillsammans kan nå upp till förföljelse. Grahl-Madsen 

är dock ganska konservativ i sin tolkning av begreppet förföljelse, vilket kan vara 

anledningen till detta.
83

 

5.5.2 Goodwin-Gill och Jane McAdam 

Enligt Goodwin-Gill och Jane McAdam är vad som ingår i begreppet förföljelse, 

förutom berövandet av liv eller frihet, en fråga om grad och proportion.
84

 Mindre 

uppenbara åtgärder kan räcka, till exempel införandet av allvarliga ekonomiska 
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olägenheter, nekat tillträde till anställning, yrken eller utbildning eller andra 

inskränkningar i de friheter som traditionellt garanteras i ett demokratiskt samhälle, till 

exempel yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet och rörelsefrihet.
85

 Precis som 

Grahl-Madsen nämner dessa författare särskilt rätten till arbete samt rätten till 

utbildning.  

Om ovan nämnda inskränkningar utgör förföljelse i Flyktingkonventionens mening 

beror, enligt författarna, på en bedömning av ett antal faktorer. Bland annat 1) naturen 

av friheten som hotas, 2) beskaffenheten och svårighetsgraden av inskränkningen och 3) 

sannolikheten för att inskränkningen blir ett problem i det enskilda fallet.
86

  

I förhållande till rätten till arbete skulle följande kunna sägas om ovanstående. Att 

kunna få en anställning är nödvändigt för att en person ska kunna leva ett drägligt liv. 

Är rättigheten allvarligt inskränkt kan en individ inte försörja sig, som i sin tur leder till 

stora problem för denne då personen inte kommer kunna betala för bland annat bostad, 

och mat.  

Med hänvisning till de mänskliga rättigheter som tagits in i olika konventioner hänvisar 

författarna till begreppet förföljelse även bland annat tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling.
87

 När inskränkningen av en rättighet är så allvarlig att den 

når upp till detta kriterium utgör den alltså förföljelse. Det krävs dock inte att den är så 

allvarlig för att utgöra förföljelse enligt dessa författare, utan detta anges som en separat 

kategori som också kan utgöra förföljelse. Når en inskränkning av en rättighet inte upp 

till förnedrande behandling kan den alltså enligt författarna fortfarande utgöra 

förföljelse om den uppfyller kriterierna ovan. Enligt mig påminner detta om tolkningen i 

UNHCR:s handbok, om åtgärder som inger sökanden en känsla av farhåga och 

osäkerhet inför framtiden. Även sådana åtgärder utgör ett problem för individen och 

måste ha en viss allvarlighetsgrad, annars skulle de inte kunna inge sökanden sådana 

känslor. 

5.5.3 Hathaway 

Hathaway anser att flyktingrätt borde befatta sig med åtgärder som förnekar människors 

värdighet på något betydande sätt och att varje ihållande eller systematisk förvägran av 
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de centrala mänskliga rättigheterna bör anses som förföljelse.
88

 Hathaway utgår från de 

rättigheter som finns intagna i Förenta Nationernas Mänskliga Rättighetsförklaring och 

indelar dessa i fyra kategorier.
89

 

Den första kategorin består av sådana rättigheter som har tagits in i Internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och som en stat aldrig får 

åsidosätta, inte ens i ett nationellt nödläge. Underlåtenhet att garantera dessa rättigheter, 

under vilka som helst omständigheter, ska enligt honom vara liktydigt med förföljelse.
90

 

Andra kategorin består av sådana rättigheter som tagits in i Internationella konventionen 

om medborgerliga och politiska rättigheter och som en stat får åsidosätta i ett nationellt 

nödläge.
91

 När en medborgare förvägras några av dessa rättigheter, utöver vad som i tid 

och omfattning är motiverat på grund av statens nödläge, är det enligt Hathaway 

motiverat att anse personen förföljd.
92

 Detsamma anser han gälla om inskränkningarna 

oproportionerligt drabbar en viss grupp av befolkningen.
93

 

Den tredje kategorin är den som är intressant för syftet med denna uppsats. Den 

innefattar de rättigheter från Rättighetsförklaringen som har tagits in i konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
94

 Hathaway anser att det föreligger 

förföljelse när en stat underlåter att tillhandahålla rättigheterna trots att den har förmåga 

att säkerställa dem, eller då den utesluter en minoritet av befolkningen från dem.
95

 

Vidare anser han  att berövandet av vissa socioekonomiska rättigheter, till exempel 

möjligheten att försörja sig eller rätten till mat, bostad och sjukvård, i extrema fall kan 

vara liktydigt med förlust av liv eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling och 

följaktligen obestridligt utgöra förföljelse.
96

   

Den sista, och fjärde kategorin, består av sådana rättigheter som från 

rättighetsförklaringen som inte har tagits in i någon av ovan nämnda konventioner, till 
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exempel äganderätten och rätten att vara tillförsäkrad arbete.
97

 Att förnekas dessa 

rättigheter anser inte Hathaway utgör förföljelse.
98

 

Diskriminering som resulterat i en inskränkning av de rättigheter som är fokus för denna 

uppsats kan alltså enligt Hathaway utgöra förföljelse på två sätt. För det första just på 

grund av att de tillhandahållits på ett diskriminerande sätt och för det andra när 

inskränkningen av en rättighet är tillräckligt allvarlig för att utgöra omänsklig eller 

förnedrande behandling.  

Varje diskriminerande inskränkning av rättigheterna utgör dock inte förföljelse. 

Hathaway uttalar att omständigheter som riskerar rättigheter som är relaterade till 

kärnrättigheterna, men som inte hotar hjärtat av rättigheten kan inte utgöra förföljelse.
99

 

Med kärnrättigheter menar han att eftersom socioekonomiska rättigheter avsiktligt 

definieras i internationell rätt i fråga om minimalt acceptabla standarder, kommer inte 

varje fall av orättvisa som på något sett är relaterad till en uppräknad rättighet utgöra 

förföljelse. Medan till exempel rätten till mat och husrum är bland dem som redovisas i 

internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är det 

bara en acceptabel levnadsstandard som garanteras i lag, inte att få tillgång till hela 

utbudet av önskvärda varor och tjänster.
100

 En diskriminerande inskränkning gällande 

det som rättigheterna faktiskt ger rätt till utgör dock förföljelse enligt honom. 

Hathaway är den av författarna som går längst i vad han inkluderar i begreppet 

förföljelse. Inskränkningen av rättigheter som återfinns i konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter behöver inte enligt honom vara allvarlig, det räcker 

med att den tillämpas diskriminerande samt att det är själva kärnan i rättigheten som 

berörs. Detta går även längre än handbokens definition, som åtminstone kräver att 

sökanden påverkas på så sätt att den inges av en känsla av farhåga och osäkerhet 

beträffande den framtida existensen. Varje diskriminerande inskränkning i aktuella 

rättigheter kommer inte inge sökanden dessa känslor.  
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6 Europakonventionen 

6.1 Introduktion 

I det här kapitlet belyses hur artikel 3 i Europakonventionen kan påverka utgången i 

asylärenden där diskriminering utgör asylskälet. Först redogörs för 

Europakonventionens status i Sverige och hur det kommer sig att konventionen är 

tillämplig på asylärenden. Efter detta presenteras artikel 3 i konventionen. Med hjälp av 

praxis från Europadomstolen kommer sedan belysas när diskriminering rörande 

tillgången till de rättigheter som är fokus för denna uppsats utgör en kränkning av 

artikel 3.  

6.2 Europakonventionens status i Sverige 

Sverige ratificerade Europakonventionen 1953 men utan att inkorporera konventionen 

med svensk rätt. Först den 1 januari 1995 blev Europakonventionen svensk lag.
101

 

Samtidigt infördes även i regeringsformen en bestämmelse enligt vilken lag eller annan 

föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 

Europakonventionen.  

Vad gäller tolkningen av bestämmelserna i konventionen har Europadomstolen 

företräde. Europadomstolen har ofta framhävt att konventionen bör tolkas dynamiskt, 

vilket innebär att omfattningen av en rättighet kan ändras med tiden. Europadomstolens 

tolkning av rättigheterna i konventionen är därmed avgörande för den svenska 

rättstillämpningen. 

Europakonventionen innehåller inte något förbud mot utvisning eller utlämning av en 

person till ett annat land. Att utvisning eller utlämning till ett land där personen ifråga 

löper risk att utsättas för grym behandling ändå kan utgöra ett brott mot artikel 3 i 

konventionen är en etablerad praxis. Det som är annorlunda jämfört med andra 

överträdelser av konventionen är att den handling som utgör ett brott mot konventionen 

utgörs av att klaganden utsätts för en risk för sådan behandling som en annan stat bär 

ansvaret för. Att Europadomstolen anser sig kunna pröva klagomål av sådant slag 

sammanhänger med principen om att konventionen har till syfte att ge effektivt och inte 

bara formellt skydd och att en prövning först efter det att en person överlämnats till en 
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annan stat och där utsatts för grym behandling inte skulle ge honom ett effektivt skydd 

mot kränkningar av konventionen. 

6.3 Artikel 3 Europakonventionen 

Den artikel som aktualiseras vid en asylbedömning där diskriminering är asylskälet är 

artikel 3. Artikeln är en av de absoluta rättigheterna i konventionen. Bestämmelsen är 

generell och undantagslös och stater för inte göra undantag från den i enlighet med 

artikel 15. Att artikeln är tillämplig i asylärenden framgår ovan. Artikeln lyder följande. 

"Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning." 

En utvisning står i strid med artikel 3 om det visas att det finns starka skäl att tro att 

personen i fråga i mottagarlandet skulle löpa en reell risk för att utsättas för tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling.
102

 

6.4 Artikel 3 och diskriminering  

6.4.1 Introduktion 

Det är begreppen "omänsklig eller förnedrande behandling" som är av intresse.
103

 Det 

finns ingen fast definition av begreppen, de kan omfatta handlingar av mycket skiftande 

art.
104

 Europadomstolen har dock framhållit att endast en behandling eller en 

bestraffning som kännetecknas av en miniminivå av hårdhet eller hänsynslöshet kan 

falla in under artikel 3 i konventionen.
105

 Begreppen ska alltså tolkas restriktivt.
106

 Att 

diskriminerande behandling kan utgöra en kränkning av artikel 3 slogs fast redan 

1981.
107

 För att få svar på frågan när diskriminering gällande tillgången till de 

rättigheter som är fokus för denna uppsats kan omfattas av artikel 3 behöver 

Europadomstolens rättspraxis undersökas. 
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6.4.2 Diskriminering som omänsklig eller förnedrande behandling 

Domstolen har uttalat följande om artikel 3. Dålig behandling måste uppnå en 

miniminivå av hårdhet för att falla inom tillämpningsområdet för artikel 3.
108

 

Bedömningen av detta minimum är relativ. Den beror på omständigheterna i det 

enskilda fallet, exempelvis varaktigheten av behandlingen, dess fysiska och psykiska 

effekter och, i vissa fall, offrets kön, ålder och hälsotillstånd.
109

 

Domstolen har i sin praxis ansett att behandlingen varit "omänsklig" när den varit 

överlagd, tillämpats timmar i sträck och orsakade antingen verklig kroppsskada eller 

intensiv fysisk och psykiskt lidande.
110

 Jag anser att diskriminering inte passar in på 

detta. Ordet "tillämpats" tyder på att det ska röra sig om ett positivt handlande. 

Diskriminering gällande tillgången till de mänskliga rättigheter som undersöks i denna 

uppsats innebär mer en långvarig process där människor förnekas tillgång till vissa 

saker. Mer utdraget än intensivt lidande. Det sista begreppet som är kvar är då 

förnedrande behandling. 

Behandling är "förnedrande" enligt domstolen när den förödmjukar eller förnedrar en  

individ och visar en brist på respekt, eller förminskar, någons människovärde, eller 

väcker känslor av rädsla, ångest eller underlägsenhet som kan bryta ner en individs 

moral eller fysiska motstånd.
111

 Det kan räcka att en person anser sig förödmjukad, även 

om inte andra ser det så.
112

 Hänsyn ska tas till om syftet varit att förödmjuka och 

förnedra sökanden. Dock kan inte frånvaron av sådant syfte slutgiltigt utesluta ett 

konstaterande av en kränkning av artikel 3.
113

 

Kriteriet förnedrande behandling diskuterades i målet Moldovan m.fl. mot Rumänien.
114

 

Omständigheterna i målet var följande. Romers hus i en by hade bränts ner och några 

romska män hade dödats av andra bybor. Det straffrättsliga förfarandet hade dragit ut på 

tiden. Vidare hade domstolen uttalat sig nedvärderande om romer. Återuppbyggnaden 

av husen, som skedde av staten, hade dragits ut på tiden och utförts dåligt. Sökandena 

hävdade att, till följd av händelserna, hade de tvingats leva i hönshus, svinstior, 

fönsterlösa källare eller i extremt kalla och överbefolkade förhållanden. Detta hade varat 
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i flera år och pågick i vissa fall fortfarande. Som ett resultat blev många av de sökande 

och deras familjer sjuka.
115

 Deras rätt till bostad hade alltså kränkts och detta hade lett 

till att deras levnadsförhållande var mycket illa samt att deras hälsa hade påverkats.  

Domstolen uttalade följande om romernas situation. Den ansåg att sökandenas 

levnadsförhållanden de senaste tio åren, särskilt den allvarligt överbefolkade och 

ohälsosamma miljön och dess negativa effekter på de sökandes hälsa och välbefinnande, 

kombinerat med längden av den period under vilken de sökande har haft att leva i 

sådana förhållanden och den allmänna inställningen från myndigheterna, måste ha 

orsakat dem betydande psykiskt lidande, och därmed minskat deras mänskliga värdighet 

och i dem väckt sådana känslor som kan orsaka förödmjukelse och förnedring.
116

 Detta 

är det kriterium som domstolen har ställt upp för att behandling ska vara förnedrande 

enligt artikel 3 och enbart detta borde då vara tillräckligt för att konstatera en kränkning 

av artikel 3 Europakonventionen. 

Domstolen slutar dock inte här utan fortsätter med att konstatera att uttalandena om de 

sökandes ärlighet och livsstil som gjorts av vissa myndigheter som hanterat sökandenas 

klagomål verkade vara, i avsaknad av belägg på uppdrag av dessa myndigheter, rent 

diskriminerande.
117

 Här konstaterar domstolen att, enligt tidigare rättspraxis, kan 

diskriminering på grund av ras i sig betraktas som förnedrande behandling i enlighet 

med artikel 3 i Europakonventionen.
118

 

Mot bakgrund av ovanstående fann domstolen att sökandenas levnadsförhållanden och 

den rasdiskriminering som de offentligt hade utsatts av på grund av det sätt på vilket 

deras klagomål hade behandlats av olika myndigheter utgjorde ett intrång i deras 

mänskliga värdighet som, under de särskilda omständigheterna i detta fall, uppgick till 

"förnedrande behandling" enligt artikel 3 i konventionen.
119

 

Om enbart levnadsförhållandena och dess konsekvenser samt myndigheternas attityd 

var tillräckligt för att utgöra förnedrande behandling enligt artikel 3 i sig själva, utan 

den rasdiskriminering som kommit från myndigheterna framgår inte. Domstolen 

uttalade dock i samband med att den behandlade denna del att behandlingen de utsatts 
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för "minskat deras mänskliga värdighet och i dem väckt sådana känslor som kan orsaka 

förödmjukelse och förnedring". Som framkommit ovan är detta det kriterium som 

Europadomstolen i sin praxis ställt upp för att något ska anses utgöra förnedrande 

behandling. Av senare uttalanden i domstolen samt ordningen som uttalandena skett i 

verkar det dock som att rasdiskrimineringen hade betydelse för utfallet. Oavsett om 

rasdiskrimineringen avgjorde saken till sökandens förmån eller inte kvarstår att 

domstolen uttalade att behandlingen de utsatts för orsakat dem "betydande psykiskt 

lidande, och därmed minskat deras mänskliga värdighet och i dem väckt sådana känslor 

som kan orsaka förödmjukelse och förnedring". En sådan behandling skulle därmed 

kunna nå upp till förnedrande behandling och utgöra en kränkning av artikel 3. 

Med tanke på kriterierna som domstolen slagit fast rörande förnedrande behandling 

samt det som uttalades i domen kan slutsatsen dras att inskränkningar i de rättigheter 

som jag fokuserar på i denna uppsats borde kunna nå upp till "förnedrande behandling". 

Inskränkningarna måste dock ha påverkat sökanden på ett allvarligt sätt. I ovanstående 

mål levde de sökande utan bostad i många år och bodde under tiden på helt orimliga 

ställen som också påverkade deras hälsa. En allvarlig inskränkning i till exempel rätten 

till arbete borde kunna leda till en minst lika allvarlig situation. Utan möjlighet att 

försörja sig blir det svårt att ha bostad, mat, betala för nödvändig sjukvård om sådan inte 

är gratis etc. Det kan anmärkas att Hathaway anser att i extrema fall kan inskränkningar 

i rätten att försörja sig eller rätten till mat, bostad och sjukvård vara liktydigt med 

förlust av liv eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling.
120

 Detta är visserligen 

inget som har slagits fast av Europadomstolen men utgör ändå stöd för att 

inskränkningar i dessa rättigheter kan utgöra förnedrande behandling. 

Diskriminerande inskränkningar i de rättigheter som jag har valt att fokusera på kan ske  

på grund av att en person tillhör en viss ras. Europadomstolen har, som även framgått av 

redogörelsen av rättsfallet ovan, konstaterat att gärningar som motiveras av 

rasdiskriminering  utgör en försvårande omständighet i bedömningen av om de faller 

inom ramarna för begreppen omänsklig eller förnedrande behandling.
121

 I fall där 

diskrimineringen skett på grund av ras behöver alltså inte det den diskriminerande 

utsatts för vara lika allvarligt för att nå upp till behandling som strider mot artikel 3 som 

om diskrimineringen skett på grund av till exempel religion.  
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7 Sammanfattande kommentar till kapitel 3-6 

7.1 Flykting 

För att en handling eller situation ska anses utgöra förföljelse krävs alltså att den är 

tillräckligt allvarlig för att innebära en allvarlig överträdelse av de mänskliga 

rättigheterna, enligt både svenska förarbeten, EU-rätt samt UNHCR:s handbok. 

Vad gäller inskränkningar av de rättigheter som är i fokus för denna uppsats kan sägas 

följande. I princip alla källor jag använt mig av anser att en allvarlig inskränkning i 

rätten till arbete kan utgöra förföljelse. Inskränkningen är allvarlig om det är mycket 

svårt eller i princip omöjligt för sökanden att kunna försörja sig. Enbart att bli 

förhindrad att utöva ett visst yrke är till exempel inte tillräckligt. Däremot skulle det 

kanske kunna utgöra förföljelse att nekas allt arbete som är lämpligt eller i proportion 

till sökandens utbildning och kvalifikationer. 

Även vad gäller rätten till grundläggande utbildning  är de flesta rättskällor överens om 

att en diskriminerande inskränkning i denna rätt kan utgöra förföljelse. Inskränkningen 

måste dock vara mycket allvarlig, i rättskällorna tala om ett förbud mot att få gå i skolan 

och en uteslutning från det allmänna undervisningssystemet. Flera rättskällor nämner 

även att en diskriminerande inskränkning i rätten till vård kan utgöra förföljelse. 

Inskränkningen måste dock vara allvarlig. 

Diskriminerande inskränkningar i rätten till föda nämns inte lika ofta som exempel på 

vad som kan utgöra förföljelse, men tas ändå upp på vissa ställen. En allvarlig 

inskränkning i denna rätt borde kunna utgöra förföljelse. Likaså nämns inte 

inskränkningar i rätten till bostad ofta. En allvarlig inskränkning i denna rätt kan dock 

utgöra förföljelse, enligt Europadomstolen till och med förnedrande behandling. Att en 

diskriminerande inskränkning i rätten till social trygghet kan utgöra förföljelse nämner 

enbart Hathaway, och han förespråkar som sagt en bred definition av begreppet 

förföljelse. I vissa speciella fall bör dock an allvarlig diskriminerande inskränkning i 

rätten till social trygghet kunna jämställas med en allvarlig inskränkning i rätten till 

arbete. Om en person till exempel på grund av en sjukdom skulle vara beroende av 

bidrag från staten, och personen inte får dem på grund av att han tillhör en speciell 

grupp, borde resultatet av behandlingen för denna person bli densamma som för en 

person som blivit nekad alla möjligheter att försörja sig. 
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Även om inskränkningarna i sig själva inte är tillräckligt allvarliga kan de fortfarande 

utgöra förföljelse. Enligt skyddsgrundsdirektivet genom att de tillsammans påverkar en 

person på ett liknande sätt som en handling som ensam anses utgöra förföljelse. Enligt 

UNHCR:s handbok om handlingarna inger sökanden en känsla av farhåga och osäkerhet 

beträffande den framtida existensen. UNHCR:s kriterium bör enligt mig vara lättare att 

uppfylla. Frågan är om det kan åberopas inför en svensk domstol. I svenska förarbeten 

anges UNHCR:s handbok som en tolkningskälla och det finns inget som hindrar att 

Sverige gör en förmånligare tolkning av begreppet jämfört med skyddsgrundsdirektivet. 

Det borde därför gå att använda i argumentation inför svenska domstolar. 

7.2 Alternativt skyddsbehövande 

Det är kravet förnedrande behandling som diskrimineringen ska uppfylla för att den 

asylsökande ska kunna anses som alternativt skyddsbehövande. Begreppet finns både i 

svensk rätt, skyddsgrundsdirektivet samt Europakonventionen, men det är 

Europakonventionens praxis som har störst betydelse. Både svenska domstolar och EU-

domstolen rättar sig efter denna.  

Diskriminering som består av inskränkningar i de aktuella rättigheterna kan utgöra 

förnedrande behandling, i varje fall inskränkning av vissa av rättigheterna. Sökanden 

måste dock ha blivit riktigt allvarligt påverkad av inskränkningarna. Diskriminering 

som skett på grund av ras utgör en försvårande omständighet vid bedömningen om 

behandlingen utgör en kränkning av artikel 3 Europakonventionen.  
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8 Förhållandet mellan bestämmelserna 

I kapitlet kommer redogöras för förhållandet mellan 4:1 och 4:2 första ledet i första 

punkten när diskriminering har åberopats som asylskäl.  

Bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande är sekundär till flyktingbestämmelsen. 

Detta framgår redan av lagtexten. Det stadgas att paragrafen gäller utlänningar som i 

"andra fall än som avses i 1 §" befinner sig utanför sitt hemland. Uppfyller en sökande 

kriterierna i båda bestämmelserna är det alltså 4:1 som tillämpas och sökanden anses 

vara flykting. 

Som framgått ovan skiljer sig kriterierna för respektive bestämmelse åt. När en sökande 

hävdar att denne utsatts för asylgrundande behandling prövas detta först mot 

flyktingbestämmelsen och om kriterierna för denna inte uppfyllts prövas behandlingen 

mot bestämmelsen för alternativt skyddsbehövande. I dessa fall är det alltså två 

bedömningar som ska göras. Först om kriterierna i flyktingbestämmelsen är uppfyllda, 

och om detta inte är fallet om kriterierna i bestämmelsen om alternativt 

skyddsbehövande är uppfyllda. 

Av rättspraxis i mål där diskriminering angetts som asylskäl framgår dock att 

bedömningarna i verkligheten inte skiljs åt på det sättet, i varje fall inte alltid. I UM 

1153-07 formulerade sig domstolen på följande sätt.
122

 Domstolen började med att 

konstaterade att den inte ansåg att de åberopade omständigheterna nådde upp till en 

sådan nivå att sökanden skulle vara förföljd i utlänningslagens mening. Direkt efter 

detta konstaterade domstolen att sökanden "inte gjort sannolikt att han är att betrakta 

som flykting eller skyddsbehövande".
123

 Domstolen tog överhuvudtaget inte upp frågan 

om de åberopade omständigheterna utgjorde "omänsklig eller förnedrande behandling", 

kriteriet i bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande. Detta trots att de precis efter 

konstaterade att sökanden inte är skyddsbehövande. Domstolen gjorde alltså denna 

bedömning utan att ens gå in på kriterierna för bestämmelsen. Av vad som kan utläsas 

ur domskälen verkar det som att domstolen ansåg att då de åberopade omständigheterna 

inte nådde upp till nivån för förföljelse, nådde den heller inte upp till nivån för att 

uppfylla kriteriet i bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande. Samma krav ställdes 
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alltså på diskrimineringen för att nå upp till förföljelse som för att nå upp till omänsklig 

eller förnedrande behandling. 

En annan formulering som använts i ett rättsfall var att förhållandena för gruppen 

sökanden tillhörde generellt sett inte var sådana att uppehållstillstånd borde beviljas 

endast med hänvisning till att sökanden till gruppen.
124

 Här togs varken upp begreppet 

förföljelse eller begreppet omänsklig eller förnedrande behandling. Domstolen 

konstaterade enbart att uppehållstillstånd inte kunde beviljas. Uppehållstillstånd kan 

beviljas både på grund av 4:1 och på grund av 4:2. Detta borde innebära att domstolen i 

bedömningen den gjorde gick igenom båda bestämmelserna och ansåg att ingen var 

tillämplig.  

Frågan är då om det kan orsaka problem att bedömningarna inte skiljs åt. Av vad som 

framgått av ovanstående genomgång utgör alltid en inskränkning av artikel 3 

Europakonvention förföljelse. Detta innebär att om en inskränkning är så allvarlig att 

den anses utgöra förnedrande behandling enligt artikel 3 så utgör den även förföljelse. 

Omvänt kan man då säga att är behandlingen inte tillräckligt allvarlig för att utgöra 

förföljelse så kan den inte heller utgöra förnedrande behandling. Att då hoppa över att 

göra en enskild bedömning av handlingen enligt bestämmelsen om alternativt 

skyddsbehövande borde inte vara några problem om det var inskränkningens 

allvarlighet som det föll på i första bedömningen.  

Det finns dock ett problem som kan uppstå. Vid bedömningen av om något utgör 

förföljelse hänvisar domstolen, i de fall jag har valt, främst till UNHCR:s handbok och 

till EU-rätten. Europadomstolens praxis hänvisas inte till i dessa fall. Skulle 

Europadomstolen ändra sin praxis, vilket de ofta gör, finns möjligen en liten risk att 

detta skulle förbises. Frågan är också hur Europadomstolens uttalande om att 

rasdiskriminering utgör en försvårande omständighet beaktas i migrationsdomstolarnas 

bedömningar.  
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9 Rättsfallsanalys 

9.1 Introduktion 

I detta kapitel kommer jag presentera och analysera ett antal rättsfall. Omständigheterna 

i fallen kommer kort gås igenom samt vilka rättigheter som inskränkts i respektive fall. 

Därefter kommer domstolens domskäl analyseras. Fokus kommer ligga på vilka 

slutsatser det går att dra från dessa rörande diskriminering som asylskäl. 

Kriterierna för hur jag valt ut rättsfallen framgår ovan.
125

 Av de rättsfall som uppfyllde 

kriterierna valde jag ut de som de som kommer analyseras nedan. Just dessa rättsfall 

valdes då de uppfyllde kriterierna allra bäst, de var mest relevanta för min uppsats och 

jag ansåg att de troligen kunde tillföra mest till den. 

9.2 MIG 2008:21 

9.2.1 Omständigheterna i fallet 

Omständigheterna i målet var följande: A ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd, 

flyktingförklaring och resedokument. Till stöd för sin ansökan uppgav A att hon inte 

kunde återvända till Syrien eftersom hon riskerade att utsättas för tortyr eller annan 

förnedrande behandling och att även hinder mot verkställighet förelåg eftersom hon inte 

var syrisk medborgare. Hon anförde att hon gripits vid en demonstration den 13 mars 

2004 då hon demonstrerade för kurdernas rättigheter. Hon fängslades i en månad innan 

hon släpptes den 10 april 2004. Under fängelsevistelsen misshandlades och 

trakasserades hon. Hon var rädd för att hon vid ett återvändande skulle gripas och sättas 

i fängelse på grund av att hon deltagit i demonstrationståget men även på grund av att 

hon varit borta ett tag. Migrationsverket gav ett negativt beslut, men i 

migrationsdomstolen framkom att A var en statslös kurd från Syrien tillhörande gruppen 

Maktoumeen och migrationsverket biföll då överklagandet på denna grund. 

9.2.2 Landinformation 

Av landinfomrationen i målet framgick följande rörande maktoumeenernas situation i 

Syrien. Maktoumeener hade inte rätt att få ID-kort. De kunde inte heller registrera sig 

vid "civil registrar office". De kunde erhålla ett särskilt personbevis via en lokal 
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moukthar men denna handling saknade formell status. Maktoumeener saknade vidare ett 

stort antal fundamentala rättigheter; de saknade rösträtt, de kunde inte resa utomlands, 

inte ansöka om arbetstillstånd samt inte äga fast egendom eller bedriva 

näringsverksamhet. Då de inte fick arbeta legalt hade de inte rätt till subventionerad 

sjukvård utan endast akutsjukvård. Maktoumeener fick inte heller studera på universitet, 

arbeta i "civil service" eller i armen. Maktoumeener fick inte heller registrera äktenskap 

vilket i sin tur medförde att de inte legalt kan registrera sina barn. Detta gjorde att 

barnen inte hade rätt till skolgång. I praktiken gav myndigheterna enligt vissa källor i 

allmänhet maktoumeener tillgång till viss basal utbildning. 

Rättigheterna som kränkts var följande. Rätten att fritt lämna sitt land, rätten att ingå 

och registrera äktenskap, rätt att legalt registrera sina barn, rösträtten, rätt att äga fast 

egendom samt att driva näringsverksamhet, rätt till sjukvård, rätt till arbete och rätt till 

utbildning.  

Vad gäller de relevanta rättigheterna för denna uppsats ska följande sägas. Deras rätt till 

arbete måste enligt mig anses vara allvarligt inskränkt då de inte kunde ansöka om 

arbetstillstånd och därmed inte kunde arbeta legalt. Då de endast kunder arbeta illegalt 

fick de ta mycket dåliga jobb och hade ingen säkerhet etc. De var också blockerade från 

vissa yrken. Rätten till sjukvård var inskränkt men inte allvarligt då de hade rätt till 

akutsjukvård. Rätten till grundläggande utbildning var likaledes inskränkt men då de 

hade tillgång till viss basal utbildning var de inte helt uteslutna från denna rätt. 

9.2.3 Domstolarnas bedömning 

Migrationsdomstolen avslog överklagan och uttalade att vad som framkommit om 

diskrimineringen av maktoumeener innebar enligt migrationsdomstolens bedömning 

inte att A riskerade så allvarliga inskränkningar i sina rättigheter vid ett återsändande att 

hon kunde anses riskera förföljelse.
126

 Enbart den omständigheten att hon var 

maktoumeen medförde därför inte att hon är att betraktades som flykting eller 

skyddsbehövande i övrigt. Inte heller vid en individuell prövning ansågs hon vara 

skyddsbehövande.
127
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Migrationsöverdomstolen höll med och anförde att enbart den omständigheten att A är 

maktoumeen inte medförde att hon var att betrakta som flykting.
128

 Den diskriminering i 

olika avseenden som maktoumeener otvivelaktigt utsattes för innebar enligt 

migrationsöverdomstolens uppfattning inte att hon enbart på denna grund riskerade så 

allvarliga inskränkningar i sina rättigheter att hon vid ett återsändande kunde anses 

riskera förföljelse i utlänningslagens mening.
129

 I princip samma formulering som 

migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolen ansåg dock efter en individuell 

bedömning att hon uppfyllde kriterierna i flyktingbestämmelsen. 

Varför maktoumeenernas situation inte nådde upp till nivån för förföljelse eller vad som 

krävs för att nå upp till denna nivå diskuterade varken migrationsöverdomstolen eller 

migrationsdomstolen. Jämförs detta utfall med vad som framkommit ovan i uppsatsen 

kan följande sägas. Maktoumeenernas rätt till arbete var alltså enligt mig allvarligt 

inskränkt. Detta ska i sig självt vara tillräckligt för att utgöra förföljelse enligt de 

rättskällor jag har använt mig av i denna uppsats. Domstolarna gjorde dock inte denna 

bedömning.  Vidare var deras rätt till utbildning och rätt till sjukvård inskränkt, om än 

inte så allvarligt som krävs för att inskränkningen i sig själv ska anses utgöra förföljelse. 

Tillsammans med övriga omständigheter anser jag att dessa borde åtminstone ha kunnat 

anses nå upp till en ackumulation av åtgärder som sammanlagt utgör förföljelse. 

Inskränkningarna i deras rättigheter var så många och en del även allvarliga att de 

åtminstone tillsammans måste innebära att det blev mycket svårt för maktoumeenerna 

att bo i sitt hemland. Det måste enligt mig anses att åtgärderna åtminstone ingav den 

sökande en känsla av farhåga och osäkerhet beträffande den framtida existensen. 

Tillsammans måste åtgärderna påverka den sökande på ett mycket allvarligt sätt. 

Domstolarna gjorde dock inte heller denna bedömning. 

Migrationsverket hade en annorlunda syn på saken jämfört med domstolarna. Den ansåg 

att även om de redovisade förhållandena inte var och en för sig kunde anses tillräckligt 

allvarliga medförde den sammantagna bilden av maktoumeenernas situation att de fick 

anses utsatta för en kumulativ diskriminering som nådde upp till nivån för förföljelse.
130

 

Med tanke på vad som kommit fram i uppsatsen är detta enligt mig en mer rimlig 

bedömning.  Inte heller migrationsverket ansåg dock att den allvarliga inskränkningen i 
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deras rätt att arbeta i sig själv nådde upp till förföljelse. Som framgått ovan anser jag 

dock att enbart inskränkningen i rätten att arbeta för sig borde varit tillräckligt för att 

utgöra förföljelse.  

9.3 UM 5498-09 

9.3.1 Omständigheterna i fallet 

Målet rörde en romsk familj. De kom från Kosovo men prövades även mot Serbien. De 

uppgav som skyddsskäl hur romer generellt behandlades samt att de personligen blivit 

trakasserade i Kosovo.  

Domskälen som kommer analyseras nedan är från migrationsdomstolen. Domen 

överklagades till migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen tog dock inte upp 

frågan om diskriminering utan frågan här gällde kravet på passhandling. Av denna 

anledning kommer inte migrationsöverdomstolens dom att redovisas.  

9.3.2 Kosovo 

9.3.2.1 Behandlingen av romer 

Av landinformation i målet framgick följande vad gäller den generella situationen för 

romer i Kosovo. Av en rapport framgick att de utsattes för diskriminering avseende 

bland annat skydd för egendom, tillgång till grundläggande samhällsservice och tillträde 

till arbetsmarknaden. En annan rapport angav att romer var offer för systematisk social 

och ekonomisk diskriminering och ofta saknade tillgång till grundläggande sjukvård 

och utbildning. Av en tredje rapport framgick att det i Kosovo endast finns ett mycket 

begränsat skydd för de positiva rättigheterna såsom utbildning, hälsa och anställning. 

De mänskliga rättigheter som aktualiserades var alltså främst rätten till skydd för 

egendom, rätten till sjukvård, utbildning och arbete. Omfattningen av inskränkningen i 

de rättigheterna som är fokus för denna uppsats var följande. I princip uteslutning från 

rätten till sjukvård och utbildning samt mycket begränsat skydd för rätten till arbete. 

9.3.2.2 Migrationsdomstolens bedömning 

Migrationsdomstolen slutsats var att romer i Kosovo fortfarande utsattes för omfattande 

samhällig diskriminering inom sjukvården, utbildningen och arbetslivet. 

Diskrimineringen drabbade romerna på grund av deras etnicitet och utgjorde 
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"inskränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter av avsevärt menlig natur".
131

 

Vidare konstaterade domstolen att denna diskriminering skedde mot  bakgrund av att 

den romska befolkningen nyligen drabbades av ett omfattande etniskt våld.
132

 Vid 

sådana förhållanden var den pågående diskrimineringen av sådan art och intensitet att 

den borde ses som förföljelse i utlänningslagens mening.
133

 

Om slutet hade varit detsamma om diskrimineringen inte hade skett mot bakgrund av 

omfattande etniskt våld mot gruppen framgår inte. Domstolen uttalar dock att 

handlingarna utgjorde inskränkningar av mänskliga rättigheter av "avsevärt menlig 

natur". Detta är ett uttryck som används i UNHCR:s handbok för att beskriva när 

diskriminerande åtgärder kan utgöra förföljelse. Med hänsyn till detta borde enbart 

diskrimineringen varit tillräckligt. Domstolens användning av uttrycket "vid sådana 

förhållanden" i slutet, efter att det etniska våldet tagits upp, tyder dock på något annat. 

Oavsett om det etniska våldet påverkade bedömningen eller inte uttalade dock 

domstolen som sagt att handlingarna utgjorde inskränkningar av mänskliga rättigheter 

av "avsevärt menlig natur", vilket är mycket intressant. Jämförs detta med vad som 

framkommit ovan gäller enligt rättskällorna kan följande sägas. Då rätten till utbildning, 

sjukvård och arbete var mycket allvarligt inskränkt borde varje inskränkning för sig 

självt ha varit tillräckligt för att utgöra diskriminering. Uteslutning från det allmänna 

uteslutningssystemet på grund av tillhörande till en viss grupp är till exempel enligt i 

princip alla rättskällorna tillräckligt för att i sig självt utgöra förföljelse.  

Om domstolen ansåg att åtgärderna var och en för sig själva utgjorde förföljelse eller 

om de tillsammans utgjorde förföljelse framgår inte tydligt. Jag fick känslan när jag 

läste att det var åtgärderna tillsammans som utgjorde förföljelse. Som framgår ovan 

anser jag dock att varje inskränkning för sig skulle varit tillräckligt allvarlig för att 

kunna utgöra förföljelse.   

9.3.3 Serbien 

Migrationsdomstolen prövade som sagt även familjen mot Serbien. Om romers situation 

där sa domstolen följande. Säkerhetsläget för romerna var inte lika dåligt som i Kosovo. 

Vidare tydde tillgänglig landinformation på att diskrimineringen mot romer inte var lika 
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intensiv som i Kosovo. Migrationsdomstolen ansåg att romer inte hade generella 

skyddsskäl mot Serbien.
134

 

Exakt vilken skillnaden var mellan diskrimineringen i Kosovo och diskrimineringen i 

Serbien framgår inte av domskälen. Det hade annars varit intressant att veta, då 

domstolen drar gränsen för när diskriminering kan anses utgöra förföljelse någonstans 

mellan dessa situationer.  

9.4 UM 3367-08 

9.4.1 Omständigheterna i fallet 

Omständigheterna var följande. Sökanden var en familj från Kosovo. Fadern var av 

romsk etnicitet och moderna var av serbisk etnicitet. Familjen gjorde i huvudsak 

gällande att de riskerade förföljelse och allvarliga övergrepp på grund av föräldrarnas 

etniciteter och blandäktenskap, samt att fadern inte hade gjort värnplikten eller 

deserterat. De kunde inte få skydd av myndigheterna. 

9.4.2 Landinformation 

Av tillgänglig rapportering om förhållandena i Kosovo framgick bland annat följande. 

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kosovo var fortsatt bekymmersam men 

förbättrades långsamt. Trots lagreglerade rättigheter för minoritetsgrupperna fanns 

många problem. Diskriminering på arbetsmarknaden, brist på kunskap i albanska samt 

den begränsade rörelsefriheten utgjorde ytterligare hinder för medlemmar i 

minoritetsgrupperna att leva ett fullständigt normalt liv. Tillgång till utbildning, 

socialtjänst och sjukvård var inte tillfredsställande. Generellt sett kunde de 

rättsvårdande myndigheterna ge skydd åt dem som levde i etniskt mixade äktenskap. 

Myndigheterna hade kapacitet och vilja att skydda enskilda mot förföljelse. 

De mänskliga rättigheter som sökanden hade förnekats helt eller delvis enbart på grund 

av den grupp de tillhörde var alltså följande. Rätten till arbete, rätten att fritt röra sig 

inom landet, rätten till social trygghet samt rätten till sjukvård. Rättigheterna var dock 

inte helt inskränkta, vilket framgår av att ordvalen. Diskriminering på arbetsmarknaden 

och otillfredsställande tillgång till utbildning, socialtjänst och sjukvård. Jämfört med 
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den diskriminering som romerna upplevde enligt fallet ovan var diskrimineringen alltså 

mycket mildare. 

9.4.3 Migrationsdomstolens bedömning 

Domstolen uttalade att mot bakgrund av vad som var upplyst om förhållandena i 

Kosovo kunde situationen för personer som lever i etniskt blandade äktenskap inte 

generellt vara sådan att gruppen hade ett skyddsbehov enbart utgående från sin etniska 

tillhörighet.
135

 Denna bedömning har jag inte så mycket att invända emot. Den stämmer 

enligt mig ganska bra med vad som gäller enligt rättskällorna. Ingen av 

inskränkningarna var allvarliga och inte heller tillsammans verkar de ha varit särskilt 

allvarliga, i varje fall inte tillräckligt allvarliga för att kunna utgöra förföljelse.  

9.5 UM 1238-11 

9.5.1 Omständigheterna i fallet 

Omständigheterna i målet var följande. Sökanden var en oregistrerad bidoon från 

Kuwait. Han beskrev hur han och hans familj förvägrats skolgång, sjukvård och rätten 

att arbeta i det kuwaitiska samhället. Hans far hade försökt få ut medborgarskap men 

inte lyckats. Dessutom hade sökanden, på grund av sin tillhörighet till gruppen 

oregistrerade bidooner, gripits av polis och utsatts för allvarliga övergrepp.  

9.5.2 Landinformation 

Enligt landinformation framgick att oregistrerade bidooner utsattes för omfattande 

systematisk diskriminering i form av bland annat begränsningar i rätten att förtjäna sitt 

uppehälle, uteslutande från utbildningssystemet och inskränkningar i tillgången till 

sjukvård.  

Ordet bland annat innebär att de även utsattes för annan diskriminering. Av att 

domstolen valde att räkna upp just dessa tre borde slutsatsen kunna dras att den ansåg 

dessa var viktigast för bedömningen av om den sökande hade rätt till uppehållstillstånd. 

De rättigheter som det framgick av domskälen hade kränkts var alltså rätten till arbete, 

utbildning och hälsa. Rätten till arbete var begränsad, hur allvarligt framkom inte. 

Inskränkningen av rätten till utbildning var total, vilket framgick av ordet uteslutning, 
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och rätten till sjukvård var inskränkt, inte heller vad gäller denna framgick hur 

allvarligt.  

9.5.3 Migrationsdomstolens bedömning 

Domstolen började med att konstatera att den omfattande systematiska diskriminering 

som oregistrerade bidooner utsattes för kunde vara att jämställa med förföljelse i 

utlänningslagens mening.
136

 Domstolen slutade dock inte där utan fortsatte och 

konstaterade följande. Sökanden tillhörde en grupp vilken utsattes för allvarlig 

diskriminering i samhället. Därutöver hade sökanden gjort sannolikt att han personligen 

på grund av sin tillhörighet till denna samhällsgrupp hade gripits av polisen och utsatts 

för allvarliga övergrepp. Domstolen avlutade med att säga att "mot denna bakgrund" 

ansåg migrationsdomstolen att sökanden hade gjort sannolikt att han redan på denna 

grund hyste en välgrundad fruktan för att, om han återvände till Kuwait, på nytt skulle 

komma att utsättas för sådan förföljelse i egenskap av oregistrerad bidoon som utgjorde 

skäl för flyktingskap.
137

 

Inte heller av dessa domskäl framgår om enbart diskrimineringen hade varit tillräcklig 

om inte sökanden även personligen utsatts för ytterligare åtgärder. Det framgår dock att 

domstolen anser att diskrimineringen "kan vara att jämställa med förföljelse" (min 

kursivering). Enligt min åsikt borde uteslutningen från utbildningssystemet i sig självt 

varit tillräcklig för att utgöra förföljelse, vilket skulle stämma med vad som uttalas i 

rättskällorna. Detta var dock inte fallet. Domstolen hänvisade till den "systematiska 

diskriminering" som bidooner utsätts för, vilket tyder på att de gick på att åtgärderna 

kumulativt kunde anses utgöra förföljelse, inte att en av inskränkningarna var tillräckligt 

allvarlig för att i sig själv utgöra förföljelse.  

9.6 Sammanfattning rättsfallsanalyserna 

Som en sammanfattning av ovanstående kan följande sägas. Domstolarna gör en hårdare 

bedömning än vad som framkommit gäller enligt rättskällorna. Till exempel är en 

allvarlig inskränkning i rätten att arbeta eller en uteslutning från grundläggande 

utbildning inte i sig själva tillräckliga för att utgöra förföljelse. Domstolarna är bättre 

vad gäller att se kumulativ diskriminering som förföljelse, men även här är de hårda. I 

målet från migrationsöverdomstolen anser jag att domstolen var mycket hård, i detta fall 
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borde åtminstone åtgärderna tillsammans ansetts utgöra förföljelse, även om jag anser 

att enbart inskränkningen i rätten till arbete skulle varit tillräckligt.   
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10 Avslutande kommentarer 

Som framkommit ovan i kapitlet med rättsfallsanalyser är det alltså möjligt att i Sverige 

få asyl på grund av diskriminering i hemlandet i tillgången till de rättigheter som varit 

fokus för denna uppsats. Det är dock svårt. Som framkommit är migrationsdomstolarna 

mycket restriktiva med asyl på grund av diskriminering. Detta skiljer sig från intrycket 

som rättskällorna ger om ämnet. Utgås enbart från dessa ges intrycket att det är fullt 

möjligt att framgångsrikt åberopa diskriminering i tillgången till de rättigheter som är 

fokus för denna uppsats som asylskäl, så länge inskränkningarna är tillräckligt allvarliga 

för att utgöra förföljelse. Inskränkningarna kan vara tillräckligt allvarliga antingen i sig 

själva eller sammanlagda med andra åtgärder. Migrationsdomstolarna är dock som sagt 

mycket restriktiva i denna bedömning, särskilt vad gäller att en inskränkning i sig själv 

skulle kunna vara tillräckligt allvarlig för att utgöra förföljelse. Hur bör då 

argumenteringen föras för att nå bästa möjliga resultat? 

Enligt min mening bör argumenteringen utgå från vad förarbeten och UNHCR:s 

handbok stadgar. Dessa är viktiga rättskällor vid tolkningen av begreppet förföljelse. 

Migrationsdomstolen har till exempel själv stadgat att UNHCR:s handbok är en viktig 

rättskälla. Även EU-rätten är såklart viktig. Internationell doktrin och utländsk praxis 

bör användas för att stödja argumentationen. Svensk praxis ska givetvis inte ignoreras 

men då denna är restriktivare än rättskällorna bör den inte ligga till grund för 

argumentationen. Istället kan de rättskällor jag nämnt användas för att visa att svensk 

praxis är för restriktiv. Är diskrimineringen den sökande utsatts för mycket allvarlig bör 

enligt mig istället argumenteras utifrån att det den sökande utsatts för utgör förnedrande 

behandling. På så sätt kommer man förbi ordet diskriminering, och lyckas 

argumenteringen får den sökande alltid asyl.  

Som avslutning på uppsatsen vill jag säga följande. Migrationsdomstolarnas restriktiva 

tillämpning i dessa mål stämmer enligt mig dåligt överens med vad som ska gälla enligt 

rättskällorna. Åtminstone borde domstolarna följa vad som sägs i svenska förarbeten 

och UNHCR:s handbok. Jag anser och hoppas att migrationsdomstolarna nästa gång ett 

liknande mål tas upp dömer på ett annat sätt och faktiskt utreder vad som ska gälla 

enligt rättskällorna.  
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