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Sammanfattning 

I denna uppsats behandlar jag den svenska nationella domstolens tolkning och 

tillämpning av begreppet inre väpnad konflikt. Syftet är att utreda om den svenska 

nationella tolkningen stämmer överens med tolkningen i folkrätten och i EU-rätten. I 

uppsatsen diskuteras utvecklingen i svensk och internationell praxis och fokus ligger på 

EU-domstolens nya avgörande C-285/12 (Diakité-domen). Huvudfrågan är huruvida 

avgörandet bidrar med en ny tolkning av begreppet inre väpnad konflikt och i fall det är 

nödvändligt med ett nytt prejudicerande avgörande från Migrationsöverdomstolen. 

Slutsatsen är att Diakité-domens avgörande har bidragit till en för svenskt 

vidkommande ny tolkning av vad som utgör en inre väpnad konflikt och att begreppet 

inre väpnad konflikt har utvidgats och samtidigt distanserats från tolkningen i den 

internationella humanitära rätten. Jag kommer till slutsatsen att det finns en fara med att 

distansera folkrätten från EU-rätten och den nationella rätten då det skapar en osäkerhet 

hos beslutsfattaren vilken innebörd av begreppet inre väpnad konflikt som är den 

korrekta i varje givet fall. En osäkerhet som i slutänden drabbar den enskilde individen, 

något som får till följd att jag anser att det föreligger ett behov av ett nytt vägledande 

prejudikat från Migrationsöverdomstolen för hur svenska domstolar skall tolka 

begreppet inre väpnad konflikt. 

 

Nyckelord: Inre väpnad konflikt, Diakité-domen, skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c), 

bedömning av skyddsbehov.  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. Inledning 

Näst intill varje dag hörs nyhetsrapporteringar på TV och i radio gällande krig och 

konflikter runt om i världen. För närvarande kablas bilder ut i etern på den syriska 

befolkningen som flyr undan bombanfall beställda av den syriska regimen, eller på 

somalier som flyr undan oroligheterna i Mogadishu. På första parkett i TV-sofforna 

sitter sedan åskådare från nordens kalla, men ack så fredliga klimat. För dessa åskådare 

framstår situationen självfallet som fullskaligt krig. Vad annars skulle det vara? 

Samtidigt blir skiljelinjen otydligare i situationer av icke-internationell karaktär, där 

rebellgrupper inom ett land strider mot regimen eller mot varandra. När övergår 

egentligen en allvarlig och hotfull situation med svåra motsättningar till en inre väpnad 

konflikt? 

Rätten att söka asyl är en fundamental mänsklig rättighet som slås fast i artikel 14 i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och föreskriver "att envar har 

rätt att i andra länder söka och åtnjuta en fristad från förföljelse."
1
 Dock är det inte 

alldeles självklart att en person som flyr undan oroligheter har rätt att få en sådan 

fristad. Genom tiden har världens stater även insett att det behövs ett utvecklat skydd för 

de som flyr undan inre stridigheter.  

Problemet har länge varit att definiera en inre väpnad konflikt, att peka ut de 

kärnelement som skall vara uppfyllda för att de som flyr undan konflikten ska kliva 

över den magiska tröskeln för skyddsbehov. För svenskt vidkommande har 

Migrationsöverdomstolen i tre rättsfall MIG 2007:9, MIG 2009:27 och MIG 2011:4 

försökt att sprida ljus över problematiken och ställa upp kriterier för vad som utgör en 

inre väpnad konflikt. Sverige måste dock i sitt utövande respektera de folkrättsligt 

bindande konventionerna samtidigt som EU-rätten skall lämnas företräde framför 

nationell rätt. Detta kan liknas vid en dragkamp, där den svenska nationella rätten slits 

mellan folkrätten och EU-rätten som båda vill ta plats och vinna mer utrymme. Det är 

därför inte alldeles självklart att den svenska regleringen i varje given situation stämmer 

helt överens med både folkrätten och EU-rätten.    

 

 

                                                 
1
 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Paris,  10 december 1948. Artikel 14. 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att klargöra hur de svenska asylrättsliga bestämmelserna 

kring uppehållstillstånd på grund av en inre väpnad konflikt tolkas och tillämpas i de 

svenska domstolarna samt hur tolkningen och tillämpningen av begreppet inre väpnad 

konflikt förhåller sig till tolkningen i folkrätten och i EU-rätten.  

EU-domstolen har i och med sitt senaste avgörande i mål C-285/12 (Diakité-domen) 

ytterligare preciserat begreppet inre väpnad konflikt där intensiteten och varaktigheten i 

konflikten har fått en minskad betydelse. Istället ligger fokus på det urskillningslösa 

våldet i konflikten. Syftet är därför utöver detta att utreda om Diakité-domen innebär en 

utvidgning av begreppet inre väpnad konflikts tillämpningsområde inom EU-rätten och 

indirekt inom den nationella rätten. Syftet är slutligen att utreda huruvida det för den 

nationella tillämplighetens skull är nödvändigt med ett nytt prejudicerande 

ställningstagande från Migrationsöverdomstolen. 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag har valt att utgå ifrån är: 

 Skiljer sig den nuvarande svenska nationella tolkningen och tillämpningen av 

begreppet inre väpnad konflikt mot tolkningen i folkrätten och i EU?  

 Hur påverkar EU-domstolens nya avgörande Diakité i den svenska tolkningen? 

Kommer avgörandet att medföra några väsentliga skillnader? Blir det någon 

förändring i vår nationella tolkning och tillämpning? 

 Behövs det ett nytt prejudikat från Migrationsöverdomstolen och vilken 

utgångspunkt bör i så fall domstolen ha?  

 

1. 3 Metod 

För att ge svar på de frågeställningar jag har kommer jag att analysera de nationella och 

de internationella regleringarna avseende begreppet inre väpnad konflikt på asylrättens 

område. Till detta kommer förarbeten, doktrin och praxis (nationell och internationell) 

att användas. Praxis kommer sedan att kommenteras med hjälp av doktrin och slutsatser 

kommer sedan att dras utifrån diskussionen. 
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1.3.1 Rättsfallsanalys 

Utgångspunkten i min analys kommer att vara  Migrationsöverdomstolens avgörande 

MIG 2007:9, MIG 2009:27 och MIG 2011:4. Därtill tillkommer rättsfall från EU-

domstolen och Europadomstolen som har haft en stor påverkan på den nationella 

domstolens bedömning om skyddsbehov föreligger på grund av en inre väpnad konflikt. 

Slutsatsen av analysen av dessa rättsfall kommer sedan att vägleda analysen av sentida 

domar i lägre rätt.  

Det första kriteriet som jag utgått ifrån vid urval av rättsfall från Migrationsdomstolen 

är att domen skall ha meddelas tidigast sex månader efter de respektive vägledande 

avgörandena från Migrationsöverdomstolen. Detta för att prejudikatet skall ha hunnit 

fått fäste i domstolarna och börjat tillämpas. Detta går av förståeliga skäl inte att 

tillämpa på mål C-285/12
2
 där jag stället har använt mig av de domar som hunnit 

avgöras.  Ett andra kriterium är att domen skall ha grundat sig på den svenska 

regleringen i  4 kap. 2 § st. 1 p. 1 mom. 2 UtlL eller   4 kap. 2a § st. 1 mom. 1 UtlL där 

uppehållstillstånd på grund av en inre väpnad konflikt återfinns, och eller behandla 

tolkningen av en inre väpnad konflikt i en internationell kontext. 

1.3.2 Val av material 

Det skrivna materialomfånget på den internationella rättens område tenderar till att vara 

omfattande. Jag har i mitt urval av doktrin utgått från avgörandena i 

Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen och EU-domstolen för att sedan leta efter 

material som kommenterar eller applicerar dessa avgöranden. För att få en kritisk 

diskussion har jag försökt att hitta motpoler i doktrinen och ställa dessa mot varandra.  

 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar är viktiga för att undvika att ämnet blir allt för svåröverskådligt. Då jag 

jämför nationell rätt med EU- och folkrätt krävs det att dessa områden mer än flyktigt 

gås igenom. Materialet riskerar därför att bli omfattande. Arbetet fokuserar på 

skyddsbehov på grund av en inre väpnad konflikt, jag kommer därför att lämna alla de 

övriga grunderna för uppehållstillstånd (arbete, varaktigt bosatt, synnerligen ömmande 

                                                 
2
 Som avgjordes 30 januari 2014. 
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omständigheter m.fl.) därhän. Fokus kommer att ligga på de subsidiära 

skyddsbestämmelserna och skyddet på grund av en inre väpnad konflikt i synnerlighet.   

Om inget annat är sagt kommer jag i texten att utgå från det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet.
3
 Då vissa rättsfall använder den tidigare versionen kommer jag 

att tydliggöra vilken nuvarande reglering är. 

 

1.5 Disposition 

Dispositionen kommer att vara som följer: Först kommer jag att gå igenom folkrättens 

och EU-rättens påverkan på nationell rätt (kapitel 2), sedan kommer jag att gå in på 

skyddsbehövande (kapitel 3). Därefter kommer jag att fokusera på begreppet inre 

väpnad konflikt i folkrätten (kapitel 4), EU-rätten (kapitel 5) och i den svenska 

utlänningsrätten (kapitel 6). Därefter följer en analys de lege lata (kapitel 7) och de lege 

ferenda (kapitel 8) för att sedan övergå till en avslutande slutsats (kapitel 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Direktiv 2011/95/EU 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. 
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2. Folkrättens och EU-rättens påverkan på nationell rätt 

Den nationella rätten på det migrationsrättsliga området influeras till stor del av annan 

internationell lagstiftning. Då tänker jag främst på folkrätten där den internationella 

flyktingrätten sedan länge varit en grundläggande del, men även på EU-rätten som 

under senare år fått mer och mer inflytande. Jag kommer därför som en inledande del att 

göra en översyn på vilket sätt den nationella rätten påverkas av folkrätten och EU-rätten.  

 

2.1 Folkrätt 

Folkrätten reglerar i huvudsak relationen och uppträdandet mellan stater, men även i 

viss mån förpliktelser för och mot enskilda individer.
4
 Folkrätten består av sedvanerätt 

och traktatbaserad rätt. Sedvanerätten uppstår genom att stater handlar på ett gemensamt 

sätt och anser sig vara bundna av detta handlingssätt.
5
 Traktaträtten uppstår genom 

internationella överenskommelser, där traktaten endast är bindande för parterna i 

överenskommelsen.
6
  

Folkrätten är ett stort område och de delar av folkrätten som främst blir aktuella när vi 

utreder skyddsbehov är den internationella humanitära rätten, den internationella 

flyktingrätten och internationellt skydd för mänskliga rättigheter.
7
 Den internationella 

humanitära rätten utgår från de fyra Genèvekonventionerna med dess tilläggsprotokoll 

och är inriktat på att lösa humanitära problem som uppstår på grund av en internationell 

eller icke-internationell väpnad konflikt.
8
 Internationellt skydd för mänskliga rätigheter 

är normer inriktade på att tillförsäkra rättigheter och förmåner som individer och 

grupper kan erhålla från staten. Exempel på dessa är europakonventionen och FN:s 

tortyrkonvention.
9
  

Genom konventioner och internationella förbindelser åtar sig Sverige att som land följa 

de förpliktelser som traktaten eller konventionerna medför.
10

 Den enda folkrättsliga 

                                                 
4
 SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt, s.81. 

5
 SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt, s.83. 

6
 SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt, s.83f. 

7
 Strömberg, Melander; Folkrätt, s.115. 

8
 ICRC Advisory service on International Humanitarian Law,  , 01/2003, s.1.  

9
 ICRC Advisory service on International Humanitarian Law, International Humanitarian Law and 

International Human Rights Law - similarities and differences, 01/2003, s.1. 
10

 Abass, Ademola, International law - text, cases and material, s.89. 
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konvention som är svensk lag är Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna
11

 (europakonventionen), som blev svensk lag 

1 januari 1995.
12

 Andra konventioner om mänskliga rättigheter såsom 

flyktingkonventionen
13

, barnkonventionen
14

 och tortyrkonventionen
15

 är inte svensk lag 

och kan inte självständigt ligga till grund för en dom i svensk domstol. Emellertid har 

Sverige som stat ratificerat konventionerna och dessa blir således folkrättsligt 

bindande.
16

 Att ett internationellt åtagande inte är en del av svensk lagstiftning hindrar 

dock inte de svenska domstolarna från att använda lagstiftningen. Principen om 

fördragskonform tolkning innebär att den svenska rätten skall tolkas så långt som 

möjligt i ljuset av Sveriges internationella åtaganden.
17

 De internationella åtagandena 

kan således få effekter trots att de inte är gällande svensk rätt.  

I förarbetena till den gamla utlänningslagen (1989:529) (GUtlL) stadgas det att Sverige 

under alla omständigheter måste följa Sveriges internationella åtaganden och det 

betonades att vissa internationella konventioner även är absoluta i sin utformning.
18

 

Vidare stadgas att respekten för mänskliga rättigheter skall vara grundläggande för 

utformandet av den svenska migrationsrättsliga regleringen.
19

 I förarbetena till 

nuvarande utlänningslag (2005:716) (UtlL) betonades det även att det finns en rad 

internationella rättsakter som har betydelse vid prövningen av asylärenden.
20

 

Folkrätten har alltså haft ett stort inflytande över utformningen av den svenska 

migrationsrättsliga regleringen,
21

 där det kanske tydligaste exemplet återfinns i 

flyktingbestämmelsen i 4 kap. 1 § st.1 UtlL. Den svenska regleringen är i stort sett en 

återgivning av flyktingkonventionens artikel 1A(2) och har endast ett fåtal tillägg.
22

  Det 

fastslås vidare i förarbetena till utlänningslagen att United Nations High Commissioner 

                                                 
11

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna  och de grundläggande friheterna, 

Rom, Italien, 4 november 1950, ratificerades av Sverige den 4 februari 1952. 
12

 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna. 
13

 FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning, Genève, 28 juli 1951, ratificerat av Sverige den 16 

augusti 1954.   
14

 FN:s konvention om barnets rättigheter, New York, 20 November 1989, ratificerat av Sverige den 29 

juni 1990. 
15

 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, New York, 10 december 1984, undertecknad av Sverige den 4 februari 1985. 
16

 Sevastik, Per (Red.); En bok i folkrätt¸ s.54. 
17

 Samuelsson, Joel; Melander, Jan; Tolkning och tillämpning, s.163. 
18

 Prop. 1996/97:25 s.54. 
19

 Prop. 1996/97:25 s.47. 
20

 Prop. 2004/05:170 s.93f. 
21

 Stern, Rebecca; Folkrätten i Svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? s.37. 
22

 SvJT 2010 s 358, Rebecca Stern, Folkrättens roll i vägledande migrationsrättslig praxis, s.359. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Italien
http://sv.wikipedia.org/wiki/4_november
http://sv.wikipedia.org/wiki/1950
http://juridik.karnovgroup.se.ezproxy.its.uu.se/document/928241/1?versid=161-1-2005
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for Refugees (UNHCR) slutsatser är en rättskälla av betydelse för utlänningsrätten.
23

 

Samtidigt som Migrationsöverdomstolen i ett avgörande från 2006 slagit fast att 

UNHCR:s handbok och andra slutsatser är viktiga rättskällor i ärenden som rör 

flyktingskap.
24

  

I den subsidiära skyddsregleringen i 4 kap. 2 § st. 1 p.1 mom. 1 UtlL finns  även en 

tydlig koppling till bland annat förbudet mot tortyr som är stadgat i FN:s 

tortyrkonvention
25

 artikel 2 p.2, europakonventionens artikel 3 och FN:s konvention om 

politiska och medborgerliga rättigheters artikel 7. 4 kap. 2 st. 1 p. 1 mom. 2 och 4 kap. 

2a §§ UtlL anknyter båda till den humanitära rätten och dess regleringar av väpnade 

konflikter genom de olika Genèvekonventionerna.
26

 Sverige är även bundna av ett antal 

andra konventioner och regleringar (såsom europakonventionen) som alla speglar 

principen om non-refoulement som är en väl etablerad princip inom den internationella 

rätten.
27

 

 

2.2 EU-rätt 

EU-rätten har en stor betydelse för hur domstolar i Sverige tolkar utlänningslagen. I 

rättsfallet Costa mot ENEL
28

 slogs det fast att EU-rätten har företräde framför nationell 

rätt. Vilket betyder att en svensk lagstiftning skall tolkas i ljuset av den EU-rättsliga 

lagstiftningen.  

Inom den europeiska unionen har det sedan länge pågått ett arbete för att harmonisera 

lagstiftningen på asylområdet och att till slut skapa ett gemensamt asylsystem för alla 

unionens medlemsstater. Utgångspunkten för utformningen av EU:s lagstiftning 

gällande flyktingskap är folkrätten.
29

 Inom EU finns lagstiftning på asylområdet bland 

annat i asylprocedurdirektivet
30

, mottagandedirektivet
31

, Dublin III-förordningen
32

 och 

                                                 
23

 Prop. 2004/05:170 s. 94f. 
24

 MIG 2006:1. 
25

 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, New York, 10 december, 1984, undertecknad av Sverige den 4 februari 1985. 
26

 Stern, Rebecca; Folkrätten i Svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? s.40. 
27

 Stern, Rebecca; Folkrätten i Svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? s.37. 
28

 Costa mot ENEL, Mål 6/64. 
29

 Stern, Rebecca; Folkrätten i Svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? s.40. 
30

 Direktiv 2005/85/EG om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller 

återkallande av flyktingstatus. 



13 

 

massflyktsdirektivet
33

. Dock är det så kallade skyddsgrundsdirektivet som är viktigast 

för att fastställa ett verkligt behov av internationellt skydd. 

Det första skyddsgrundsdirektivet
34

 trädde i kraft den 20 oktober 2004. Den 13 

december 2011 antog Europaparlamentet det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
35

 

(fortsättningsvis skyddsgrundsdirektivet) som trädde i kraft den 9 januari 2012.  

Enligt skyddsgrundsdirektivets artikel 1 är dess syfte att införa enhetliga normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall erhålla internationellt skydd. Syftet 

är utöver detta att skapa en enhetlig status för flyktingar och för de som uppfyller 

kraven för att benämnas subsidiärt skyddsbehövande. I skyddsgrundsdirektivets artikel 

2(d) och artikel 2(f) definieras därefter vad som menas med flykting och subsidiärt 

skyddsbehövande.   

Skyddsgrundsdirektivet utgår i stor utsträckning från flyktingkonventionen och 

hänvisningar till konventionen görs på ett flertal ställen i direktivet. Därigenom har 

folkrättsliga principer och definitioner har blivit förpliktande för den svenska 

rättstillämpningen på ett sätt som det inte tidigare varit.
36

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
31

 Direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd. 

(omarbetning). 
32

 Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning). 
33

 Rådets direktiv 2001/55/EG om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av 

fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta 

emot dessa personer och bära följderna av detta. 
34

 Direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska 

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. 
35

 Direktiv 2011/95/EU 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. 
36

 Stern, Rebecca; Folkrätten i Svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? s.42 och
 
Storey,  Hugo; 

EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.5. 
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3.  Skyddsbehövande 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för skyddet för flyktingar och subsidiärt 

skyddsbehövande inom folkrätten, EU-rätten och den nationella rätten. Detta för att ge 

en grund till diskussionen gällande begreppet inre väpnad konflikt som återkommer 

nedan. 

 

3.1 Flyktingar 

Flyktingbestämmelsen i utlänningslagen återfinns i 4 kap. 1 §. Den utgår från 

flyktingkonventionens artikel 1(A)2.
37

 En flykting är någon 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. Flyktingbestämmelsen i skyddsgrundsdirektivet bygger även den på 

flyktingkonventionens definition och återfinns i artikel 2(d). I flyktingkonventionens 

artikel 42 p.1 framgår att staterna inte kan reservera sig eller inskränka konventionens 

artikel 1. 

 

3.2 Subsidiära skyddsformer 

Det har länge stått klart att flyktingkonventionens flyktingdefinition inte omfattar alla 

personer som befinner sig på flykt eller i ett utsatt läge i hemlandet.
38

 Det har i bland 

annat i Afrika
39

 och i Latinamerika
40

 antagits en vidare tolkning av flyktingbegreppet än 

tolkningen i flyktingkonventionen, där även personer som flytt undan urskillningslöst 

våld inkluderas i flyktingdefinitionen.
41

  

                                                 
37

 Diesen, Lagerqvist Veloz Roca m.fl. Prövning av Migrationsärenden, 2 uppl. 2012, s.34. 
38

 McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 

Regime, s.461. 
39

 Organisation of African Unity (OAU) Convention Governing the Specific Aspects of Refugee problems 

in Africa, 1969. 
40

 Cartenga Declaration on Refugees, 1984. 
41

 UNHCR, Safe At Last? Law and practice in selected EU Member States with respect to asylumseekers 

fleeing indiscriminate violence, s.10. 
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För att tillförsäkra att dessa utsatta personer erhåller ett effektivt skydd har nu många 

länder infört så kallade subsidiära skyddsformer. Dessa subsidiära skyddsformer är 

exempelvis till för de som flyr undan tortyr och andra kränkningar av mänskliga 

rättigheter, eller som flyr undan en inre väpnad konflikt.
42

  

3.2.1 Alternativt skyddsbehövande inom folkrätten 

Flyktingkonventionens flyktingparagraf omfattar inte personer som flyr undan en 

väpnad konflikt eller urskillningslöst våld. UNHCR beskriver i sin handbok att som 

regel är personer som flyr från internationella eller nationella väpnade konflikter inte att 

anses som flyktingar, men att de åtnjuter annat skydd utifrån andra internationella 

överenskommelser.
43

 Exempel på detta skydd kan vara tortyrförbudet och principen om 

non-refoulement, förbudet mot att återskicka en person till sitt hemland där 

vederbörande riskerar få sin frihet hotad på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

sexuell läggning m.m.
44

  

Samtidigt har UNHCR i en studie deklarerat att i de fall flyktingkonventionens 

flyktingparagraf tillsammans med tilläggsprotokollen används på ett korrekt sätt kan 

konventionen ta itu med de flesta behov av internationellt skydd.
45

 UNHCR:s mandat 

utgår från dess statut som var fogat till FN:s generalförsamlings resolution  428(V).
46

  

UNHCR:s mandat är enligt p. 1 att leda arbetet i att tillförsäkra ett internationellt skydd 

till flyktingar och att hitta permanenta lösningar på flyktingproblemet. UNHCR:s 

mandat har dock genom FN:s generalförsamling utökats till att även omfatta så kallade 

"persons of concern to UNHCR".
47

 Detta inkluderar asylsökande, statslösa personer, 

internflyktingar och personer som har återvänt till hemlandet.
48

 

Flyktingkonventionen innehåller inget uttrycklig stadgande som tvingar en stat att ge 

flyktingar asyl. Dock fungerar principen om non-refoulement som ett sorts 

grundläggande skydd då den garanterar att fördragsslutade stater inte skickar tillbaka 

någon som riskerar att utsättas för förföljelse.  

                                                 
42

 Stern, Rebecca; Folkrätten i Svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? s.39. 
43

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning.  

p.164. 
44

 Se bland annat flyktingkonventionen artikel 33, europakonventionen artikel 3. 
45

 UNHCR, Safe At Last? Law and practice in selected EU Member States with respect to asylumseekers 

fleeing indiscriminate violence, s.9. 
46

 Resolution 428 (V) of the United Nations General Assembly of 1950. 
47

 UNHCR, An introduction to international protection - Protection persons of concern to UNHCR, s.62. 
48

 UNHCR, An introduction to international protection - Protection persons of concern to UNHCR, s.83. 
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3.2.2 Alternativt skyddsbehövande inom EU-rätten 

Den största flyktingströmmen in i Västeuropa efter andra världskriget kom i och med 

kriget i det forna Jugoslavien. Där visade sig snabbt problem när de som flydde inte 

kunde klassas som flyktingar, trots att starka humanitära skäl talade för att de inte skulle 

tvingas återvända.
49

   

Med tiden blev den praktiska tillämpningen av subsidiärt skydd vanligare, trots att det 

fortfarande saknades en samordnad tillämpning. Det subsidiära skyddet baserades ofta 

på regleringar såsom artikel 3 europakonventionen.
50

 . Storey menar på att skyddet 

innan skyddsgrundsdirektivet främst var inriktat på "non-removal" det vill säga skydd 

från utlämnande, istället för rättigheter till att få stanna kvar.
51

 Europakonventionens 

artikel 3 stadgar att "Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning." och är en absolut rättighet.
52

  

EU-länderna kände sig tvungna att komma fram till en lösning på problemet och 

utvecklade därför en linje om tillfälligt skydd, en med Lamberts ord "by-pass" av 

befintliga asylprocedurer.
53

 Detta tillfälliga skydd var enligt Lambert inte ett generellt 

förhållningssätt till skyddsbehövande i allmänhet, utan snarare ett förhållningssätt 

antaget på grund av speciella omständigheter. Denna argumentation bygger Lambert på 

Koser och Blacks resonemang att trots att tillfälligt skydd även i viss mån gavs till andra 

än bosnier, så gavs det endast konsekvent till just bosnier.
54

 Själv så anser jag att 

Lamberts resonemang förefaller rimligt, då jag kan tänka mig att det ofta krävs en 

extrem situation för att behovet av förändring skall bli tydligt. När tusentals personer 

befann sig på flykt på grund av kriget i Jugoslavien blev svagheterna i befintlig 

reglering tydlig och blev på ett sätt ett rop på förändring. Min ståndpunkt är att en status 

quo aldrig bidrar till ett behov av förändring.    

                                                 
49

 Se Lambert, Helene; The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of Armed Conflict 

and Indiscriminate Violence, s.209 med hänvisningar. Se även McAdam, Jane;  The European Union 

Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection Regime, s.461. 
50

 McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 

Regime, s.464. 
51

 Storey,  Hugo , EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.5. 
52

 Den kan inte inskränkas, läs artikel 15 p. 2. 
53

 Lambert, Helene; The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of Armed Conflict 

and Indiscriminate Violence, s.209. 
54

 Koser; Black; Limits to Harmonization: The “Temporary Protection” of Refugees in the European 

Union, s. 533. 
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Den 20 juli 2001 genomfördes ett direktiv om tillfälligt skydd inom EU.
55

 Detta var ett 

stort steg mot en gemensam asylrätt inom den europeiska unionen.  Dock var  det inte 

förrän skyddsgrundsdirektivets genomförande som subsidiärt skydd introducerades i 

EU-rätten.
56

  

I skyddsgrundsdirektivets  preambel (3) och (4) fastslås att EU:s asylsystem skall 

grundas på en absolut och fullständig tillämpning av flyktingkonventionen och dess 

tilläggsprotokoll och att dessa dokument är grundstenarna i det folkrättsliga systemet för 

skydd för flyktingar. I preambeln (23) framgår det att det bör fastställas normer för att 

vägleda medlemsstaterna vid tillämpningen av flyktingkonventionen.  

Hugo Storey kallar skyddsgrundsdirektivet för "a remarkable development in the field 

of international law"
57

 och pekar på att det är den första för EU:s stater bindande 

överstatliga reglering för de som faller utanför flyktingkonventionens flyktingparagraf 

och dess tilläggsprotokoll. Samtidigt introduceras en legal status för alternativt 

skyddsbehövande i EU-rätten som medförde ett antal minimirättigheter för de 

skyddsbehövande.
58

    

I skyddsgrundsdirektivets artikel 2(f)
59

 återfinns definitionen på subsidiärt 

skyddsbehövande. Artikeln överensstämmer i stort med den svenska motsvarigheten i 4 

kap. 2§ UtlL.  Subsidiärt skyddsbehövande är den som inte uppfyller kraven för flykting 

och har en grundad anledning att förmoda att den berörda personen vid ett återsändande 

till ursprungslandet (vistelselandet för statslösa) skulle utsättas för en verklig risk att 

lida en allvarlig skada enligt artikel 15 och som inte omfattas av direktivets 

uteslutandeklausuler och som inte kan eller på grund av en sådan risk vill begagna sig 

av sitt lands skydd. 

Artikel 15 beskriver allvarlig skada som antingen kan utgöras av dödsstraff eller 

avrättning (a), tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av 

en sökande i ursprungslandet (b), eller ett allvarligt och personligt hot mot en 

                                                 
55

 Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv 

tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas 

insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta. 
56

 Se McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary 

Protection Regime, s.461. och Lambert, Helene; The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for 

Victims of Armed Conflict and Indiscriminate Violence, s.209. 
57

 Storey,  Hugo , EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.5.  
58

 Storey,  Hugo , EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.6. 
59

 Tidigare artikel 2(e). 
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civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell 

eller intern väpnad konflikt (c). 

I skyddsgrundsdirektivets artikel 24 stadgas en tvingande reglering som säger att 

medlemsstaterna till en flykting (p.1) och till en subsidiärt skyddsbehövande (p.2) så 

snart som möjligt efter beviljande av internationellt skydd skall utfärda ett 

uppehållstillstånd.  

Svagheter i skyddsgrundsdirektivet 

Grundtanken bakom det subsidiära skyddet var att en harmonisering skulle ske med 

utgångspunkt i de viktiga humanrättsliga instrumenten såsom flyktingkonventionen,  

europakonventionen och tortyrkonventionen.
60

 Röster har höjts för att 

skyddsgrundsdirektivet inte fullt ut stämmer överens med de folkrättsliga regleringar 

som ligger till grund för direktivet.
61

 De problemområden som främst lyfts fram är 

direktivets personkrets och direktivets uteslutandeklausuler.
62

 Jag anser att det är 

relevant att utreda dessa problemområden lite närmare för att avgöra ifall det uppstår 

några tydliga bekymmer i fall lydelsen i skyddsgrundsdirektivet inte ordagrant skulle 

återge den lydelse som finns i de folkrättsliga regleringarna.    

Direktivets personkrets 

Det framgår av direktivets artikel 2(f) att den som kan betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande är en tredjelandsmedborgare eller en statslös. Med andra ord är 

direktivet både territoriellt begränsat och begränsat till en viss personkrets, något som 

flyktingkonventionen med tilläggsprotokoll inte är.
63

   Denna avgränsning har gjort att 

UNHCR har påpekat att direktivet bryter mot flyktingkonventionens artikel 42 och 

undantar EU-medborgare från skyddet som är garanterat i flyktingkonventionen och 

dess tilläggsprotokoll. UNHCR framhåller att rätten att söka asyl inte kan vara 

begränsat till nationalitet eller till geografi.
64

 UNCHR föreslog istället att direktivet 

skulle vara tillämpligt på alla personer som inte är medborgare i medlemsstaten. 

                                                 
60

 McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 

Regime, s.464. 
61

 Se bland annat: Stern, Rebecca; Folkrätten i Svensk migrationsrätt - en resurs som utnyttjas? s.42 och 

Storey,  Hugo , EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.6ff. 
62

 Storey,  Hugo, EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.9f. 
63

 Storey,  Hugo , EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.7. 
64

 UNHCR, Comments on the European Commission’s proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country 
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 Hugo Storey uppger dock att han har svårt att förstå det resonemanget då direktivet inte 

på något sätt undantar flyktingkonventionens tillämpning på EU-medborgare.
65

 

Direktivet är snarare till för att lägga till mer detaljerad lagstiftning än att göra några 

ändringar i den redan vedertagna flyktingdefinitionen.
66

 Storey menar på att direktivet 

måste kunna läsas så att direktivet ger vägledning till tolkningen av flyktingdefinitionen 

där nyckelbegrepp har lämnats ute ut konventionen.
67

  

McAdam är en av de som ställer sig frågande till detta och menar att även fast det 

kanske i praktiken har en liten effekt att endast tredjelandsmedborgare omfattas av 

direktivet så är det inte bra att EU genom regionala överenskommelser underminerar 

den internationella rätten.
68

  

Trots att jag förstår McAdams invändning kan inte annat än hålla med Storey här. Trots 

att direktivet är begränsat till tredjelandsmedborgare undantar inte direktivet med dess 

lydelse flyktingkonventionens tillämpning på de EU-medborgare som inte faller under 

direktivet. Det blir en form av baklängesresonemang att argumentera för att avsaknaden 

av rättigheter enligt ett traktat skall undanta eller förminska rättigheterna som är 

fastställda i ett annat traktat.  

Direktivets uteslutandeklausuler 

Röster har även höjts för att skyddsgrundsdirektivets uteslutandeklausuler inte  

överensstämmer med flyktingkonventionen utan har ett bredare tillämpningsområde.
69

 

Skyddsgrundsdirektivets uteslutandeklausuler i artikel 12 hänvisar inte till 

flyktingkonventionens uteslutandeklausuler utan tvärt om avviker konventionen och går 

utöver definitionen i flyktingkonventionen.
70

  

                                                                                                                                               
nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the 

protection granted, COM(2009)551, 21 Oktober 2009. s. 3f. 
65

 Se: Storey,  Hugo , EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.7. not 24. 
66

 Storey,  Hugo, EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.8. 
67

 Storey,  Hugo, EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.9. 
68

 McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 

Regime, s.469. 
69

 McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 

Regime, s.495. 
70

 Jmf. flyktingkonventionen artikel 1F(b) och skyddsgrundsdirektivets artikel 12 p. 2(b). Se även Storey, 

Hugo; EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.10, där Storey exemplifierar artikel 12 

p. 2(b). 
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Storey medger att det finns tvetydligheter som kan tolkas som att direktivet inte 

överensstämmer med flyktingkonventionen.
71

  Storey menar att om direktivets författare 

verkligen ville åstadkomma en vägledande text för hur flyktingkonventionen skall 

tolkas kan det knappast vara så att det funnits ett behov av en egen tolkning av 

flyktingdefinitionen.
72

 

McAdam menar även att på grund av att de subsidiära skyddets uteslutandeklausuler har 

ett bredare tillämpningsområde bidrar detta till att det subsidiära skyddet omöjligen kan 

vara en "fall-back status" som blir aktuell i det fall en person är utesluten från att vara 

flykting.
73

 Detta anser jag vara en rimlig slutsats. Ponera att en person uppfyller 

flyktingkriterierna men har blivit utesluten från att vara flykting på grund av att denne 

begått ett allvarligt icke-politiskt brott.
74

 Det är då inte rimligt att denne skulle erhålla 

ett subsidiärt skydd, då uteslutande från subsidiärt skydd endast kräver att sökanden 

skall ha "förövat ett allvarligt brott".
75

  Dock är det så att Europakonventionens artikel 3 

som är en absolut rättighet fortfarande fungerar som ett skyddsnät och förbjuder 

refoulement trots att ett skyddsbehov inte föreligger enligt internationell lag.
76

 

Även fast det enligt Storey är så att direktivet innehåller en egen tolkning av 

flyktingdefinitionen menar Storey att viktiga kärnelement eller nyckelbegrepp är direkt 

hämtade från flyktingdefinitionen såsom begreppet förföljelse. Storey uttryckte det så 

elegant att förföljelsebegreppet är "the ‘necklace’ on which the different ‘pearls’ of 

interpretive guidance are strung."
77

 Med det antar jag att Storey menar att när 

kärnelementet är intakt och överensstämmande med flyktingkonventionen så blir 

tolkningen av definitionen i direktivet ändå på ett sätt jämförligt med konventionens 

definition. Därför är min slutsats att det med viss möjlighet inte finns något behov att 

dra i nödbromsen på grund av små språkliga skillnader mellan skyddsgrundsdirektivet 

och flyktingkonventionen, så länge inte effekten av dessa språkliga skillnader blir att 

                                                 
71

 Storey,  Hugo, EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.9f. 
72

 Storey,  Hugo; EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? s.10. 
73

 McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection 

Regime, s.497. 
74

 flyktingkonventionen artikel 1F(b) och skyddsgrundsdirektivets artikel 12 p. 2(b) 
75

 skyddsgrundsdirektivets artikel 17 p. 1(b) 
76

 Jmf. McAdam, Jane;  The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary 

Protection Regime, s.494 och Storey,  Hugo; EU Refugee Qualification Directive: a Brave New World? 

s.30 
77
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skyddsgrundsdirektivets regleringar tydligt undantar någon från tillämpligheten och 

rätten till skydd enligt flyktingkonventionen.  

3.2.3 Alternativt och övrigt  skyddsbehövande i svensk utlänningsrätt 

Sveriges skyddsreglering utöver flyktingparagrafen har formats för att anpassas till den 

statusreglering som återfanns i den europeiska unionens skyddsgrundsdirektiv.
78

 Den 

gamla svenska regleringen återfanns i 4 kap. 2 § GUtlL och den delades upp i två 

paragrafer, en paragraf om alternativt skyddsbehövande som motsvarade 

skyddsgrundsdirektivet (4 kap. 2 § UtlL) och en paragraf om övrigt skyddsbehövande 

som innehöll en reglering som sträcker sig utöver direktivet och därmed är förmånligare 

(4 kap. 2a § UtlL).
79

  

Enligt 4 kap. 2 § UtlL skall det för ett alternativt skyddsbehov finnas en grundad 

anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa en risk 

att straffas med döden eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (p.1 mom.1) 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 (p.1 mom. 2). 

Enligt 4 kap 2a § UtlL så åsyftas det med övrigt skyddsbehövande en utlänning som 

befinner sig utanför det land denne är medborgare i därför att denne behöver skydd på 

grund av en inre väpnad konflikt (p.1 mom.1), eller att denne på grund av andra svåra 

motsättningar i hemlandet känner en välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga 

övergrepp (p.1 mom.2). Utöver detta räknas den som inte kan återvända till sitt hemland 

på grund av en miljökatastrof till övrigt skyddsbehövande (p.2). 

I utlänningslagens 5 kap. finns grunderna för att bevilja uppehållstillstånd. Enligt 5 kap. 

1 § 1 st. UtlL har flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övrigt skyddsbehövande 

en rätt att få uppehållstillstånd.  
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4. Inre väpnad konflikt enligt folkrätten 

I den internationella humanitära rätten och i Genèvekonventionerna skiljer man på en 

internationell väpnad konflikt vilket är en konflikt mellan två olika stater och en icke-

internationell väpnad konflikt som är en konflikt som pågår inom en enskild stats 

territorium, mellan en stats trupper och en icke-statlig väpnad grupp eller mellan två 

icke-statliga väpnade grupper.
80

 

Vad som utgör en inre väpnad konflikt kan som jag varit inne på tidigare för en 

utomstående vara svårt att avgöra. När egentligen övergår inre motsättningar, 

demonstrationer eller dylikt till en inre väpnad konflikt? Tyvärr ger inte traktatsrätten 

eller den interna rätten så mycket till vägledning i dessa situationer.
81

   

Det finns ingen klar och tydlig definition av vad som kännetecknar en inre väpnad 

konflikt i folkrättslig mening. Då en tydlig definition av väpnad konflikt saknas ligger 

problemet enligt Dahl och Sandbu i att identifiera de egenskaper som separerar inre 

stridigheter från en väpnad konflikt.
82

  

Enligt International Committee of the Red Cross (ICRC)  finns det två rättskällor som 

måste användas för att bestämma vad som utgör en inre väpnad konflikt enligt 

internationell humanitär rätt. Dessa är Genèvekonventionernas gemensamma artikel 3 

och tilläggsprotokoll II artikel 1.
83

  

I den för Genèvekonventionerna gemensamma artikel 3 återfinns regleringen om en 

icke-internationell väpnad konflikt. Artikeln definierar inte begreppet utan stadgar 

endast att: 

"För den händelse väpnad konflikt, som icke är av internationell karaktär, 

uppkommer på en av de höga fördragsslutande parternas territorium, skall varje 

part i konflikten vara skyldig att tillämpa åtminstone följande bestämmelser"
84

 

Enligt ICRC har kravet att konflikten uppkommit på de höga fördragsslutade parternas 

territorium i praktiken blivit obsolet genom en universell ratifikation av de fyra 

Genèvekonventionerna.
85
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Enligt artikel 1 p.1 i tilläggsprotokoll II
86

 rörande skydd för offer i väpnade konflikter så 

stadgas det att protokollet utvecklar och kompletterar den för Genèvekonventionerna 

gemensamma artikel 3 utan att för den sakens skull ändra de villkor som gäller för dess 

tillämpning. Vidare stadgas i artikel 1 p. 2 att  protokollet inte är tillämpligt på 

situationer som uppkommit på grund av interna störningar och spänningar såsom 

upplopp och sporadiska våldshandlingar som inte är att betrakta som väpnade 

konflikter. Det krävs således att det är våld av en högre karaktär för att det skall 

klassificeras som en väpnad konflikt. Denna lägre gräns för vad som kan anses utgöra 

en väpnad konflikt anser även ICRC vara tillämplig på den gemensamma artikel 3.
87

  

Artikel 1 i tilläggsprotokoll II är enligt ICRC snävare än i den gemensamma artikel 3 i 

två hänseenden. Först innefattar definitionen ett krav på territoriell kontroll, sedan är 

protokollet endast tillämpligt på konflikter som även inkluderar statens styrkor. Där har 

artikel 3 ett vidare tillämpningsområde.
88

  

Kriterierna för vad som kännetecknar en väpnad konflikt har berörts i ett par rättsfall 

från den internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien. I Tadic-fallet
89

 beskrivs dels att 

oroligheterna måste har nått upp till en viss nivå för att det skall klassas som en väpnad 

konflikt. Dels måste de väpnade grupperna som inte tillhör staten räknas som parter i 

konflikten och de måste inneha organiserade väpnade styrkor.
90

 I Limaj-fallet
91

 

betonades att kriterierna uppställda i Tadic-fallet finns till för att särskilja en inre 

väpnad konflikt från andra typer av bandit- och terroristhandlingar som inte ingår i den 

internationella humanitära rätten.
92

 

I kommentaren till Genèvekonventionen
93

 radas det upp några generella kriterier som 

kan användas för att urskilja en väpnad konflikt från vanliga våldsdåd.
94

 Först och 

främst ska parten som revolterar mot statens de jure regering inneha en organiserad 

väpnad styrka som har en styrande ledning och denna styrka skall agera inom ett 
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bestämt område.  Den legala regeringen är sedan skyldig att använda reguljära militära 

styrkor mot de organiserade rebellerna som är i besittning av en del av de nationella 

territoriet.  Ett kriterium kan vara att regeringen antingen har erkänt rebellerna som 

krigsförande eller att de själva har hävdat att de besitter rättigheter som krigsförande 

eller att tvisten antagits på dagsordningen för FN:s säkerhetsråd som ett hot mot 

internationell fred, ett brott mot freden eller ett angrepp. Ytterligare kriterium kan vara 

att rebellerna har en organisation som utger sig för att ha egenskaper som en stat, att 

rebellerna har den faktiska kontrollen över människor inom ett visst bestämt område 

eller att de väpnade styrkorna agerar under ledningen av den organiserade civila 

myndigheten och är beredda att följa de vanliga krigslagarna. Vidare är ett kriterium att 

rebellorganisationen går med på att vara bundna av bestämmelserna i konventionen.
95

  

I kommentaren till Genèvekonventionen betonas dock att dessa kriterier är exempel på 

vad som kan utgöra en väpnad konflikt och att artikel 3 skall tolkas så extensivt som 

möjligt.
96

 

I sitt "opinion paper" från mars 2008 försökte ICRC att definiera vad som utgör en inre 

väpnad konflikt (non-international armed conflict) i den internationella humanitära 

rätten.
97

 ICRC kom fram till slutsatsen att den definition som bäst överensstämmer med 

den rådande allmänna uppfattningen bör vara att konflikterna är utdragna väpnade 

konfrontationer som inträffar mellan statliga väpnade styrkor och styrkor från en eller 

flera väpnade grupper eller en konflikt mellan flera sådana väpnade grupper. Konflikten 

skall ha uppkommit på en stats (som är part i konventionen) territorium. Den väpnade 

konflikten skall ha uppnått en miniminivå av intensitet och de inblandade i konflikten 

måste ha uppvisat någon grundläggande form av organisation.
98
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5. Inre väpnad konflikt enligt EU-rätten 

Innan jag går in på regleringen om uppehållstillstånd på grund av en inre väpnad 

konflikt inom EU-rätten tänker jag redogöra för och analysera ett par rättsfall från EU-

domstolen och Europadomstolen som har haft en stor betydelse för tolkningen av 

begreppet inre väpnad konflikt både på en internationell och nationell nivå.  

 

5.1 Elgafaji-domen C-465/0799 

Elgafaji-målet var det första rättsfallet från EU-domstolen som behandlade gränserna 

för skyddet i skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c) och vad som krävs för att ett 

allvarligt och personligt hot ska anses föreligga mot liv eller lem. Det har haft stor 

inverkan på den svenska tolkningen av inre väpnad konflikt som jag kommer att visa på 

nedan. Frågan som skall beröras främst i kommentaren är om Elgafaji-domen har 

bidragit till att klargöra och bidra till en mer enhetlig tolkning av 

skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c) om inre väpnad konflikt. 

5.1.1 Bakgrund 

Elgafaji-målet handlade om ett gift par från Irak som ansökte om tillfälligt 

uppehållstillstånd i Nederländerna på grunden att de vid ett återvändande till Irak skulle 

löpa en verklig risk för att  utsättas för våld. De framförde att mannen hade jobbat för ett 

brittiskt företag i Irak och att de hade blivit utsatta för hot genom ett fastsatt brev på 

deras dörr. Sökandes farbror hade även blivit dödad av milisen. Sökandena fick avslag 

av de nederländska myndigheterna på grund av att de inte lyckats visa att de löper en 

verklig risk att utsättas för allvarligt och individuellt hot.  

Den nederländska högsta domstolen skickade därefter en tolkningsfråga till EU-

domstolen om tolkningen av skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c).  

Frågan rörde särskilt huruvida artikel 15(c) endast ger ett skydd i en situation som 

omfattas av artikel 3 i europakonventionen så som den har tolkats i Europadomstolen 

eller om artikel 15(c) ger ett kompletterande skydd. I det fall artikel 15(c) ger ett 

kompletterande skydd undrade den nederländska domstolen vilka kriterier som skall 
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användas vid bedömningen huruvida en person löper en verklig risk för att utsättas för 

ett allvarligt och personligt hot på grund av urskillningslöst våld i den mening som 

avses i artikel 15(c) jämförd med artikel 2(e) [nuvarande artikel 2(f), författarens 

kommentar] i direktivet.
100

  Domstolen förtydligade frågeställningen och 

sammanfattade den i om det, "för att ett allvarligt och personligt hot ska anses föreligga 

mot liv eller lem för en person som ansöker om alternativt skydd, krävs att denne visar 

att hoten är specifikt riktade mot honom på grund av omständigheter som är hänförliga 

till hans situation. Om frågan besvaras nekande, vill den hänskjutande domstolen få 

klarhet i vilka kriterier som ska tillämpas för att fastställa att sådana hot föreligger."
101

   

5.1.2 Slutsats 

Domstolen börjar med att slå fast att artikel 3 i europakonventionen är en 

grundläggande rättighet som är en allmän gemenskapsrättslig princip vars efterlevnad 

domstolen skall säkerställa, men att det i huvudsak är direktivets artikel 15(b) som 

motsvarar artikel 3 i konventionen och direktivets artikel 15(c) måste därför ges en 

självständig tolkning samtidigt som de grundläggande rättigheterna i 

europakonventionen iakttas.
102

 

Den typ av skada som definieras i artikel 15(c) i direktivet avser enligt domstolen i 

motsats till artikel 15 (a)-(b) en mer generell risk för skada. "Hot mot en persons liv 

eller lem" är enligt domstolen en mer allmän definition än specifik riktad våldshandling. 

Samtidigt skall våldet vara av urskillningslös karaktär, vilket betyder att den skall riktas 

mot personer utan hänsyn till deras personliga situation.
103

   

Uttrycket "personligt" skall enligt domstolen förstås så att "det avser angrepp som riktas 

mot civilpersoner utan hänsyn till deras identitet när det urskillningslösa våld som 

kännetecknar den pågående väpnade konflikten (...) är så allvarligt att det finns grundad 

anledning att förmoda att en civilperson om han eller hon återsändes till det aktuella 

landet eller, i förekommande fall, till den aktuella regionen, genom sin blotta närvaro 

där, skulle löpa en verklig risk att utsättas för sådana allvarliga hot som avses i 

artikel 15(c) i direktivet."
104
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Domstolen konstaterar att det inte är tillräckligt att objektivt slå fast att det föreligger en 

risk som sammanfaller med den allmänna situationen i ett land för att rekvisiten i artikel 

15(c) skall vara uppfyllda för en viss person, men att kollektiva omständigheter kan visa 

på att en person, i likhet med andra utgör ett potentiellt offer för urskillningslöst våld 

vid en inre väpnad konflikt.
105

 Domstolen konstaterar att ju lättare en person har att visa 

att hotet är speciellt riktat mot honom desto lägre krav ställs på det urskillningslösa 

våldet för att den berörda ska erhålla alternativt skydd.
106

 

Slutsatsen som domstolen kom fram till är att det inte krävs att en person visar att hoten 

är specifikt riktade mot honom på grund av omständigheter som är hänförliga till dennes 

personliga situation för att ett allvarligt och personligt hot skall anses föreligga mot liv 

eller lem för en person som ansöker om alternativt skydd.
107

 

Domstolen säger att i undantagsfall kan förekomsten av sådana hot anses styrkt när det 

urskillningslösa våldet som kännetecknar den pågående konflikten är så allvarligt att det 

finns grundad anledning att förmoda att en civilperson om denne återsänds till det 

aktuella landet eller till den aktuella regionen, genom sin blotta närvaro där skulle löpa 

en verklig risk för att utsättas för hot sådana hot.
108

 

5.1.3 Kommentar 

Hur har då Elgafaji-domen bidragit till tolkningen av artikel 15(c)? McAdam menar på 

att innan Elgafaji-domen så tolkade medlemsstaterna artikel 15(c) självständigt  utan att 

hänsyn ens togs till andra medlemsländer, Europadomstolen och UNHCR:s riktlinjer. 

Detta i sin tur gav upphov till en rättslig osäkerhet kring en gemenskapsrättslig 

bestämmelse vilkens syfte är att ge upphov till  en enhetlig tillämpning inom EU.
109

   

Elgafaji-domen har även kommenterats av bland annat Satvinder S. Juss, Hugo Storey 

och Jean-François Durieux. 

Satvinder S. Juss kritiserar Elgafaji-domen på grund av att den lämnade många frågor 

obesvarade, bland annat vad som definierar väpnad konflikt och vad som är tröskeln för 
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att nå upp till nivån av urskillningslöst våld.
110

 Jag kan hålla med om den ståndpunkten. 

När väl domstolen erhållit en möjlighet att utreda och svara på frågorna så bör den inte 

lämna väsentliga frågor obesvarade. 

Hugo Storey menar på att domstolens avgörande tydligt visar på att trots att de 

urskillningslösa våldet inte når upp till en exceptionell nivå så kan en person fortfarande 

kvalificera sig enligt artikel 15(c) ifall denne kan visa på att denne besitter risk-

relaterade egenskaper.
111

 Där exemplifierar Storey med personer som bor eller arbetar 

på platser som frekvent utsätts för attacker, eller personer som på grund av 

funktionshinder har svårare att sätta sig i skydd undan en attack. Hugo Storey berör 

något kan kallar för "The sliding-scale concept" som han anser vara ett användbart 

verktyg för att analysera alla typer av väpnade konflikter och generaliserat våld som är 

relaterat till ansökan om internationellt skydd.
112

 Denna skala användes enligt Storey i 

Elgafaji-domen. Anledningen till att Storey förespråkar en glidande skala är att det 

skulle motverka en stereotyp "either or approach" (fritt översatt "antingen eller"-synsätt) 

där nivån på en väpnad konflikt generellt antingen bedöms som att alla är i riskzonen 

eller att ingen är i riskzonen. Ett sådant synsätt skulle enligt Storey vara underminera 

möjligheten till en individuell prövning.
113

  

Jean François Durieux är kritisk till Storeys förhållningssätt och hävdar att Storey 

riskerar att läsa in mer i Elgafaji-domen än vad som faktiskt sägs i domen.
114

  Durieux 

är skeptisk till att det finns ett rationellt sätt att lösa motsättningarna i den, med Durieux 

egna ord, "bisarra bestämmelsen" artikel 15(c).
115

 En glidande skala skulle enligt 

författaren vara en dålig lösning. Även fast beslutsfattaren skulle lyckas mäta 

intensiteten av konflikten och den grad  som den sökande drabbas av konflikten skulle 

balansen däremellan troligtvis sällan luta till förmån för käranden.
116

 De enda fallen där 

så kan ske är enligt Durieux uppräknade av Storey. Durieux kritiserar även Elgafaji-
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målet på grund av dess inriktning på individuellt hot, som han anser tar fokus från den 

egentliga kärnpunkten, nämligen risken som härrör från urskillningslöst våld.
117

 

Min ståndpunkt gällande en glidande skala kan närmast bli en kombination av Storey 

och Durieux. En glidande skala  skulle för visso öka flexibiliteten genom att nivån på en 

väpnad konflikt bättre kan anpassas och appliceras individuellt på den sökande och att 

det inte finns någon förutbestämd nivå som direkt riskerar att utesluta de som är i 

gränszonen. Samtidigt håller jag med Durieux i konstaterandet att möjligheten för 

beslutsfattaren att genom ett korrekt förfarande sätta ett exakt mått på dels intensiteten i 

konflikten och dels ett mått på exakt hur mycket den sökande drabbas är tämligen 

begränsad. När skall man anse att vågskålen väger över till den sökande? Vilken del 

väger tyngst? Frågorna är många och svåra att svara på.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att om vi konstaterar som Storey att konceptet med en 

glidande skala infördes i artikel 15(c) genom Elgafaji-domen skulle jag inte påstå att 

detta bidrog till en mer enhetlig tolkning av artikeln. Jag anser detta eftersom att en 

glidande skala ökar beslutsfattarens fria skön att göra egna avväganden. Däremot jag 

tycker att EU-domstolen bidrar med ett bra tydliggörande att varje situation skall 

bedömas utifrån varje enskild individ, där olika krav på urskillningslöst våld krävs ju 

mer man kan visa att man personligen drabbas av våldet. Men tyvärr lämnades en del 

frågor obesvarade och EU-domstolen borde tydligare ha klargjort hur de olika rekvisiten 

i artikel 15(c) skall tolkas och helst givit ett förslag till definition på begreppet inre 

väpnad konflikt, något som hade varit positivt för den gemensamma tillämpningen. 

 

5.2 SUFI och ELMI mot Förenade kungariket118  

Sufi och Elmi är ett rättsfall från Europadomstolen som behandlade artiklarna 2 och 3 i 

Europakonventionen och kopplingen mot artikel 15(c) i skyddsgrundsdirektivet. Vidare 

uttalade domstolen sig om hur intensiteten i konflikten kan mätas och gjorde enligt min 

mening ett försök att utöka omfånget av artikel 3. Jag kommer att fokusera diskussionen 

på det som "Sufi och Elmi"-domen har bidragit till bedömningen av en inre väpnad 

konflikt. 
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5.2.1 Bakgrund 

Rättsfallet handlade om två stycken somaliska asylsökande. S ansökte år 2003 om asyl i 

Storbritannien med hänsyn till att denne riskerade att dödas av en milisgrupp i 

hemlandet. Utöver detta så tillhörde han en minoritetsklan som ej kunde ge honom 

skydd. S ansökan bedömdes ej vara trovärdig. E hade erhållit uppehållstillstånd som 

flykting 1989.  

 År 2007 fastslog det att både S och E skulle utvisas till Mogadishu då de båda var 

fällda för allvarliga brott. Detta beslut överklagades av S och E till Europadomstolen, 

som beslutade att behandla dessa frågor gemensamt.  

5.2.2 Slutsats 

Domstolen anför att artikel 3 är en absolut rättighet.
119

 Det kan inte vid en bedömning 

av om sökanden vid ett återvändande riskerar behandling i strid med artikel 3 tas till 

beaktande att denne tidigare har fällts till ansvar för grova brott. Hur farligt det än må 

vara.
 120

. Domstolen påpekade därför att det med hänsyn till NA v the United Kingdom 

är domstolens huvudfråga att utreda om den sökande har anfört omständigheter som ger 

en grundad anledning att förmoda att denne vid ett återsändande skulle löpa en verklig 

risk att utsättas för behandling i strid med artikel 3.
121

  

Risken för en sökande drabbas av behandling i strid med artikel 3 kan enligt domstolen 

grundas i omständigheter av individuell karaktär men även från situationer som 

definieras genom generellt våld. Även en kombination av dessa två.
122

 Dock framhåller 

domstolen att det är klart att inte varje situation av generellt våld ger en sådan verklig 

risk och säger att det är i de mest extrema fallen som det är en tillräcklig intensitet för 

att en sådan verklig risk för illabehandling skall uppstå endast genom att den sökande 

återvänder till hemlandet.
123

 

Gällande förhållandet mellan europakonventionens artikel 3 och 

skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c) anförde domstolen att denne inte var behörig att 

tolka annat än Europakonventionen och att det därför inte var lämpligt att domstolen 
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skulle göra en tolkning av artikel 15(c) skyddsgrundsdirektivet.
124

 Dock ansåg 

domstolen att den inte var övertygad om att artikel 3 europakonventionen inte skulle ge 

ett skydd som kan jämställas med det i direktivet.
125

 Domstolen ansåg att tröskeln för 

båda artiklarna är höga och att det endast i "exceptionella fall" kan vara så att 

situationen är så pass intensiv att tröskelnivån på det allmänna våldet i situationen 

uppnås och att en person då skulle vara i riskzonen för att utsättas för våld endast 

genom att denne återvänder till hemlandet.
126

  

Gällande bedömningen för när intensiteten av situationen är sådan att situationen i sig 

utgör en verklig risk för att utsättas för våld ifall denne skulle återvända anför 

domstolen att det inte finns någon vägledning från domstolen angående just detta. Det 

har tidigare endast framlagts att det är i de mest extrema fallen som det är en tillräcklig 

intensitet för att en sådan verklig risk. Sedan hänvisade istället domstolen till ett par 

kriterier för fastställande av intensiteten i en konflikt som lagts fram av AIT (Asylum 

and Immigration Tribunal, England).
127

 

De kriterier som räknades upp för var inte uttömmande men kunde utgöra en måttstock 

för att avgöra risken. Bland annat berördes ifall parterna i konflikten använder sig av 

metoder och taktik som ökar risken för civila offer eller att civila utgör ett direkt mål. 

Dessa metoder ska vara är utbredda och vanligt förekommande bland parterna. Det skall 

även vägas in ifall striderna är lokala eller utbredda och hur den civila befolkningen 

drabbas av stridigheterna.
128

 Gällande läget i Somalia konstaterar domstolen att 

landinformationen som finns tillgänglig pekar på att våldet i Mogadishu är av en sådan 

intensitet att det medför en verklig risk för behandling i strid med europakonventionens 

artikel 3.
129

 Domstolen beaktade bland annat att militära aktioner utfördes av alla parter 

till konflikten som var utbredd och oförutsebar samtidigt som det hade genererat en 

väsentlig mängd civila offer. De enda som är undantagna är de som räknas ha ett 

exceptionellt kontaktnät i hemlandet.
130

 

Europadomstolen kom fram till att ett återsändande skulle vara omöjligt för en person 

som inte hade god lokalkännedom och inte under den senaste tiden levt i Somalia. Det 
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skulle även vara svårt om denne vid ett återsändande måste ta sig genom ett al-Shabaab-

kontrollerat område.
131

 Domstolen kom även fram till att konflikten har bidragit till en 

humanitär kris i Somalia med nedbrutna sociala och ekonomiska strukturer som följd.
132

  

Domstolen hänvisade till fallet M.S.S v Belgium and Greece där det stadgas att vid ett 

återsändande måste hänsyn tas till den asylsökandes förmåga att ta hand om sina basala 

behov.
133

  Domstolen framlade att situationen för de som flytt till flyktingläger i 

Afgooye eller i Kenya är så pass svår, där de riskerar bland annat refoulement från den 

Kenyanska staten och har brist på både mat och vatten, att detta är en tillräckligt 

allvarligt för att nå upp till tröskeln för artikel 3.
134

 Därför kan man utläsa ut domstolens 

resonemang att endast existensen av svåra humanitära förhållanden i landet i fråga kan 

göra att tröskeln för artikel 3 uppnås.
135

 

5.2.3 Kommentar 

Den sak som jag finner mest intressant med rättsfallet är att Europadomstolen uttalade 

att artikel 3 i europakonventionen ger ett jämförbart skydd med det skydd som återfinns 

i skyddsgrundsdirektivet.
136

 Vilket jag anser tyder på att Europadomstolen på något sätt 

vill befästa europakonventionens aktualitet.  

Det jag anser att domen från Europadomstolen har bidragit med till de nationella 

domstolarnas bedömning av skyddsbehov på grund av en inre väpnad konflikt är 

bedömningen av intensiteten i konflikten. Där fastslog Europadomstolen kriterier som 

tidigare lagts fram av AIT för att avgöra när intensiteten är sådan att den sökanden 

skulle löpa en verklig risk att utsättas för våld. Dessa kriterier ger tveklöst en 

fingervisning för domstolarna och bidrar till en homogen tolkning av intensiteten. Dock 

är kriterierna inte uttömmande vilket fortfarande öppnar upp för skilda bedömningar. 

I relation till slutsatsen i Elgafaji, där EU-domstolen kom fram till att skyddet i artikel 

15(c) sträcker sig utöver det i europakonventionens artikel 3, tycker jag att det är 

intressant att Europadomstolen i sin bedömning verkar ha velat utöka den rådande 

skyddet i europakonventionens artikel 3 till att omfatta även de svåra humanitära 

förhållanden som den inre väpnade konflikten medför, medan skyddet i  

                                                 
131

 Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, p.276. 
132

 Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, p.282. 
133

 Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, p.283. 
134

 Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, p.291. 
135

 Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, p.292. 
136

 Sufi och Elmi mot Förenade kungariket, p.226. 



33 

 

skyddsgrundsdirektivets  artikel 15(c) endast inriktar sig på personligt hot som härrör 

från det urskillningslösa våldet i konflikten.
137

 Lambert anser att slutsatsen att tröskeln 

för artikel 3 kan uppnås genom att det existerar svåra humanitära förhållanden är 

förvånande och att domstolen för att komma till den slutsatsen var tvungen att skilja 

mellan svåra humanitära förhållanden som berodde på fattigdom och de förhållanden 

som beror på agerandet av parterna i konflikten.
138

 Dock menar Lambert att rättsfallet är 

viktigt för att Europadomstolen för första gången gjorde klart att en inre väpnad konflikt 

kan ha effekter på landets humanitära situation och att landets sociala och ekonomiska 

förhållanden är relevant vid bedömningen av förekomsten av ett inre 

flyktalternativ.
139

Enligt Lambert skulle detta möjligen även kunna utsträckas till fler 

situationer gällande indirekt non-refoulement.
140

  

Jag kan absolut hålla med om att ett lands humanitära situation kan vara relevant för 

bedömningen av skydd. Jag ställer mig dock frågande till möjligheterna att som 

Lambert förde fram skilja mellan humanitära katastrofer som orsakats direkt av 

konflikten, mot de humanitära katastrofer som orsakats av exempelvis fattigdom. Är det 

meningen med applicering av Lamberts tankesätt,  att skyddet skall sträckas ut så pass 

långt att återsändande inte är möjligt till ett land där en person inte erhåller fullgoda 

ekonomiska förhållanden? 

 

5.3 Diakité-domen C-285/12141 

Mål C-285/12 är ett relativt nytt avgörande från EU-domstolen som kom den 30 januari 

2014. Målet är det senaste angörande från EU-domstolen som behandlar 

skyddsgrundsdirektivet 15(c) och där EU-domstolen ställer upp kriterier för en inre 

väpnad konflikt inom EU-rätten. 

Fallet handlade om en guineansk medborgare som ansökte om asyl i Belgien. Som 

grund anförde den sökande att denna har medverkat vid demonstrationer mot den 
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Guineanska regimen.
142

 Sökandens ansökan fick avslag med hänvisning till att det inte 

förelåg någon situation av urskillningslöst våld eller väpnad konflikt i Guinea i enlighet 

med belgisk rätt.
143

 Sökanden överklagade beslutet och menade att domen byggde på en 

tolkning av ”väpnad konflikt” från ICTY. Istället menade sökande att tolkningen skall 

ske med utgångspunkt i EU-rätt.
144

  

Den nationella domstolen ansåg att det inte är uteslutet att, med tanke på utgången i 

Elgafaji-målet  (C-465/07), begreppet väpnad konflikt i skyddsgrundsdirektivets artikel 

15(c) kan tolkas självständigt och därigenom ges en annan innebörd än den tolkning 

som getts av ICTY:s rättspraxis.
145

 Därför vilandeförklarade den interna domstolen 

målet och skickade två tolkningsfrågor till EU-domstolen.
146

 

Fört och främst undrade domstolen om artikel 15(c) i skyddsgrundsdirektivet endast 

kunde göras gällande om det även förelåg en inre väpnad konflikt enligt den 

internationella humanitära rätten. Därefter ställde domstolen frågan att ifall begreppet 

intern väpnad konflikt i artikel 15(c) i  direktivet ska tolkas självständigt i förhållande 

till den internationella humanitära rätten, vilka kriterier skall då användas vid en 

bedömning om en sådan konflikt föreligger? 

5.3.1 Slutsats 

Domstolen började med att konstatera att de tre typerna av allvarlig skada är en 

förutsättning för att anse den sökande som subsidiärt skyddsbehövande om det finns 

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

sitt ursprungsland, skulle utsättas för en verklig risk att lida sådan skada.
147

 

Domstolen konstaterade sedan att unionens lagstiftare har använt en annorlunda 

begreppsbildning än den som används i den internationella humanitära rätten och att det 

därför kan konstateras att unionens lagstiftare tänkt sig att inte enbart bevilja skydd 

konflikter för såsom de definierats i den internationella humanitära rätten, utan också 

vid interna väpnade konflikter, under förutsättning att dessa konflikter präglas av ett 

urskillningslöst våld.
148

 Det är alltså inte nödvändigt att alla de kriterier som uppställs i 
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den internationella humanitära rätten är uppfyllda för att skydd enligt artikel 15(c) skall 

beviljas.  

Domstolen konstaterade sedan att den internationella humanitära rätten gäller vid 

hanteringen av internationella väpnade konflikter och för konflikter som ej är av 

internationell karaktär. Således är förekomsten av en sådan konflikt ett villkor för 

tillämpningen av de regler som den internationella humanitära rätten slår fast.
149

 

Samtidigt menar domstolen att den internationella humanitära rätten syftar till att inom 

konfliktzonen begränsa krigets effekter på civilbefolkningen och föreskriver inte likt 

direktivet ett beviljande av ett internationellt skydd till civila utanför konfliktområdet 

eller parternas territorium. Ej heller syftar den till att identifiera de situationer där skydd 

är nödvändigt och bör ges av medlemsstaterna.
150

 Den internationella humanitära rätten 

och direktivets system för alternativt skydd har enligt domstolen olika mål och skapar 

"tydligt skilda skyddsmekanismer".
151

 

Domstolen konstaterade sedan av anledning till att systemen i den internationella 

humanitära rätten och systemen i direktivet är olika så får inte möjligheten att omfattas 

av skyddsgrundsdirektivet villkoras av att villkoren för tillämpning av det andra 

systemet är uppfyllda.
152

 

 Domstolen gick därefter över till att definiera intern väpnad konflikt då en definition av 

detta saknades i direktivet och utgick i från domstolens rättspraxis. I vanligt språkbuk 

konstaterar domstolen avser begreppet intern väpnad konflikt en situation i vilken de 

reguljära styrkorna i en stat konfronterar en eller flera väpnade grupper eller i vilken två 

eller flera väpnade grupper drabbar samman.
153

 

Domstolen konstaterar att förekomsten av en inre väpnad konflikt "endast kan leda till 

att en status som alternativt skyddsbehövande beviljas i de fall då en sammandrabbning 

mellan (...) (parterna i konflikten) undantagsvis anses skapa ett allvarligt och personligt 

hot mot liv eller lem (...) därför att det urskillningslösa våldet som kännetecknar 

sammandrabbningarna är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en 

civilperson, om han eller hon återsändes till det aktuella landet eller, i förekommande 
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fall, till den aktuella regionen, genom sin blotta närvaro där, skulle löpa en verklig risk 

att utsättas för sådana hot."
154

 

Domstolen refererade sedan till Elgafaji-domen och repeterade det sagda att ju lättade 

den sökande har för att visa att hoten är specifikt riktade mot denne på grund av 

omständigheter till dennes personliga situation desto lägre krav ställs på det 

urskillningslösa våldet som måste föreligga för att sökanden skall få skydd. Domstolen 

slog sedan fast att det inte är nödvändigt att göra en särskild bedömning av intensiteten i 

konflikten för att avgöra om villkoret avseende förekomsten av en väpnad konflikt är 

uppfyllt. Förekomsten av en inre väpnad konflikt skall inte heller vara beroende av att 

de väpnade styrkorna innehar en viss organisationsgrad eller att konflikten har en viss 

varaktighet. Det viktiga är att sammandrabbningarna bidrar till ett så allvarligt våld att 

det skapar ett verkligt behov av internationellt skydd och att sökanden löper en verklig 

risk att lida allvarliga och individuella skador mot liv eller lem.
155

 

Domstolen svarade sedan på frågan ställd av den belgiska domstolen som följer: 

"Artikel 15(c) i direktivet ska tolkas så att det ska anses föreligga en intern väpnad 

konflikt, vid tillämpningen av denna bestämmelse, när de reguljära styrkorna i en stat 

konfronterar en eller flera väpnade grupper, eller när två eller flera väpnade grupper 

drabbar samman, utan att det är nödvändigt att denna konflikt kan kvalificeras som en 

väpnad konflikt som ej är av internationell karaktär i den mening som avses i 

internationell humanitär rätt och utan att intensiteten i de väpnade 

sammandrabbningarna, graden av organisation hos de närvarande väpnade styrkorna 

eller konfliktens varaktighet görs till föremål för en bedömning som skiljer sig från den 

som gäller hur allvarligt det rådande våldet i det berörda området är."
156

  

5.3.2 Kommentar 

Rättsfallet är intressant i många hänseenden. Först och främst skall jag analysera EU-

domstolens syn på relationen mellan folkrätten (den internationella humanitära rätten) 

och EU-rätten. 

Det är intressant att EU-domstolen konstaterar genom en analys av lagstiftarens 

begreppsbildning att syftet med detta är att vidga ut skyddet i skyddsgrundsdirektivet i 
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jämförelse med den internationella humanitära rätten. Domstolen pekar bland annat på 

att den internationella humanitära rätten och direktivets system för alternativt skydd har 

olika mål och olika skyddsmekanismer. Slutsatsen blir att möjligheten att omfattas av 

skyddsgrundsdirektivet inte därför får villkoras av att rekvisiten för tillämpning av den 

internationella humanitära rätten är uppfyllda. 

Här anser jag att EU-domstolen tydligt har tagit ställning för att EU-rätten är något 

utöver den internationella humanitära rätten och att utgångspunkten skall vara EU-rätt 

och inte internationell humanitär rätt vid identifieringen av de konflikter som kan 

generera skyddsskäl.  Jag anser att effekten av ett sådant synsätt i förlängningen riskerar 

att bli en manifestation av skillnaderna mellan folkrätten och EU-rätten, vilket främjar 

synen på att folkrätten och EU-rätten är två olika rättsordningar. Istället borde en samlad 

bedömning göras där den internationella humanitära rätten ses som en självklar del. 

Jag skall nu gå in på mer vad rättsfallet har bidragit med till tolkningen av begreppet 

inre väpnad konflikt. Dels frångår domstolen det tidigare kravet på intensitet och 

varaktighet i konflikten samt att domstolen frångår kravet på organisation på de väpnade 

grupperna. Tyngdpunkten skall istället vara på hur allvarligt det rådande våldet i det 

berörda området är. Genom att kraven på intensitet och varaktighet i konflikten har fått 

minskad betydelse vid bedömningen av om det föreligger anser jag då att det är rimligt 

att begreppet inre väpnad konflikt har utökats till att även omfatta mindre konflikter och 

situationer som tidigare inte har innefattats i begreppet. Det torde vara rimligt att mindre 

konflikter, med korta och sporadiska sammandrabbningar mellan grupperingar kunde 

falla in under begreppet inre väpnad konflikt under förutsättning att våldet 

grupperingarna använder sig av är urskillningslöst. Effekten av detta anser jag onekligen 

är att det kommer att råda fler inre väpnade konflikter i världen och att det därigenom 

kommer vara fler asylsökande som uppfyller kraven för subsidiärt skydd. 

Då kravet på gruppernas organisation försvunnit öppnar det möjligen upp för att mindra 

grupperingar, genom exempelvis terrorhandlingar inom ett begränsat område, kan 

generera ett sådan allvarligt och personligt hot mot liv och lem för att en person skall bli 

beviljad skydd.
157
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5.4 Uppehållstillstånd på grund av en inre väpnad konflikt 

Genom Diakité-domen fastställde EU-domstolen en definition på en inre väpnad 

konflikt i enlighet med artikel 15(c) i skyddsgrundsdirektivet. Jag skall nu gå vidare 

med att redogöra närmare för de övriga rekvisiten som måste vara uppfyllda för att 

räknas som alternativt skyddsbehövande på grund av en inre väpnad konflikt enligt EU-

rätten. 

Som ovan framlagts är den ledande lagstiftningen som på asylrättens område reglerar 

skyddsgrunder inom den europeiska unionen det så kallade skyddsgrundsdirektivet. I 

skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c) genom artikel 2(f) föreskrivs att en person som 

riskerar att utsättas för en verklig risk att lida en allvarlig skada på grund av ett allvarligt 

och personligt hot mot civilpersoners liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i en 

intern väpnad konflikt uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 

skyddsbehövande och är således berättigad till uppehållstillstånd enligt 

skyddsgrundsdirektivets artikel 24(2). 

5.4.1 Verklig risk 

I fallet Elgafaji konstaterar domstolen att  kollektiva omständigheter endast kan visa på 

att en person, i likhet med andra utgör ett potentiellt offer för urskillningslöst våld och 

att det därför inte är tillräckligt att fastslå att det föreligger en risk som överensstämmer 

med den allmänna situationen i ett land för att rekvisiten i artikel 15(c) skall vara 

uppfyllda för en viss person.
 158

  I Sufi och Elmi menar domstolen på att det endast är i 

extrema situationer av generellt våld som intensiteten av konflikten ger en sådan verklig 

risk för att illabehandling skall uppstå endast genom ett återvändande till hemlandet och 

att det annars behövs en individuell karaktär.
159

  

5.4.2 Allvarlig skada 

Vad som utgör allvarlig skada återfinns i skyddsgrundsdirektivets artikel 15. I artikel 

15(c) benämns allvarlig skada i en väpnad konflikt som "allvarligt och personligt hot 

mot en civilpersons liv eller lem på grund av urskillningslöst våld i situationer av 

internationell eller intern väpnad konflikt." Jane McAdam anser att införandet av artikel 

15 i skyddsgrundsdirektivet har bidragit till ett utökat tillämpningsområde för skydd 
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39 

 

inom EU.
160

 Samtidigt har snäva tolkningar av skyddet bidragit till att inte fler beviljas 

skydd i medlemsstaterna. 

5.4.3 Allvarligt och personligt hot 

För att det skall föreligga ett allvarligt och personligt hot enligt artikel 15(c) krävs 

normalt sett att den sökande kan visa på att det föreligger ett specifikt riktat hot emot 

denne på grund av dess personliga situation. Dock kom EU-domstolen i Elgafaji-domen 

fram till att det inte är ett absolut krav att en person visar att hoten är specifikt riktade 

mot denne för att ett allvarligt och personligt hot skall anses föreligga mot liv eller lem 

för en person som ansöker om alternativt skydd.
161

 Domstolen säger att i undantagsfall 

kan förekomsten av sådana hot anses styrkt när det urskillningslösa våldet som 

kännetecknar den pågående konflikten är så allvarligt att det finns grundad anledning att 

förmoda att en civilperson om denne återsänds till det aktuella landet eller till den 

aktuella regionen, genom sin blotta närvaro där skulle löpa en verklig risk för att 

utsättas för hot sådana hot.
162

 

5.4.4 Civilperson 

Skyddsgrundsdirektivet saknar en definition av civilperson. Men en utgångspunkt att 

avgöra vem som räknas som civilperson skall enligt skyddsgrundsdirektivets preambel 

p.34 vara de internationella förpliktelserna enligt instrumenten för mänskliga rättigheter 

och från medlemsstaternas praxis. 

5.4.5 Urskillningslöst våld 

Med uttrycket urskillningslöst våld menar domstolen i Elgafaji-domen att våldet skall 

vara riktat mot människor utan hänsyn till deras personliga situation.
163

  

 

                                                 
160

 McAdam, Jane; Individual risk, armed conflict and the standard of proof in complementary protection 

claims: the European Union and Canada compared, s.63. 
161

 Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07 p.43. 
162

 Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07 p.43. 
163

 Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07 p.34. 



40 

 

6. Inre väpnad konflikt i svensk utlänningsrätt. 

I svensk utlänningsrätt infördes en bestämmelse om skydd på grund av en yttre eller 

inre väpnad konflikt år 1997.
164

 Enligt förarbetena var anledningen till ett införande av 

en sådan reglering att den kritik som under ett flertal år hade riktas mot den svenska 

asylpolitiken där den svenska tolkningen av flyktingbegreppet kritiserats för att vara för 

restriktiv samtidigt som det befintliga skyddet för "de facto"-flyktingar varit alldeles för 

vagt formulerat. Parallellt hade den svenska regleringen saknat ett skydd för de 

människor som flyr undan ett krig utan dessa personer hade tidigare vid behov beviljats 

uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.
165

 I propositionen lyftes det även fram 

att den tidigare regleringen av "de facto"-flyktingar och krigsvägrare bör kunna tolkas in 

i  en vidare tolkning av flyktingbegreppet, medan det istället måste definieras en ny 

skyddsregel för de kategorier av människor som enligt praxis beviljats 

uppehållstillstånd, men som tidigare inte omfattas av en egen skyddsregel.
166

Begreppet 

inre väpnad konflikt återfinns både i 4 kap. 2 § st. 1 p. 1 mom. 2 UtlL och i 4 kap. 2a § 

st. 1 p. 1 UtlL. 

Innan jag går in på den svenska regleringen om uppehållstillstånd på grund av en inre 

väpnad konflikt tänker jag redogöra för och analysera de tre rättsfall som har definierat 

den svenska tolkningen av begreppet, nämligen MIG 2007:9, MIG 2009:27 och MIG 

2011:4.  

 

6.1  MIG 2007:9 (UM 23-06) 2007-02-26 

Målet handlade om A som den 27 juli 2005 ansökte om asyl, resedokument och 

flyktingförklaring. Som skäl åberopade den sökande att denne har arbetat för Joint Iraqi 

Security Company (JISC) och Iraqi Civil Defense Corps (ICDC) och att detta är 

grunden till att den sökande erhållit hot och riskerar övergrepp vid ett återvändande, det 

tillsammans med den allmänna situationen för Yezidier i Irak.  Migrationsverket 

beslutade sedan att avvisa den sökande och utvisa honom till Irak.  

Migrationsdomstolen avslog därefter överklagan i sin helhet. 
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A överklagade sedan beslutet till Migrationsöverdomstolen yrkade på att denne skulle 

beviljas permanent eller i andra hand tidsbegränsat uppehållstillstånd samt 

flyktingförklaring.  

6.1.1 Migrationsöverdomstolens bedömning 

Migrationsverket bedömer att säkerhetsläget i Irak är mycket allvarligt. 

Migrationsverket konstaterar sedan att en inre väpnad konflikt i folkrättslig mening 

kännetecknas av: 

 Stridigheter mellan en stats väpnade styrkor och andra organiserade väpnade trupper. 

 Stridigheterna måste vara av sådan karaktär att de går utöver vad som klassas som inre 

oroligheter eller vad som endast utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar. 

 De väpnade grupperna måste ha ett visst mått av territoriell kontroll vilket tillåter dom att utföra 

militära operationer. 

 En avgörande faktor för tolkningen av begreppet är hur den civila befolkningen drabbas. 

Konflikten måste vara så intensiv att ett återsändande till den asylsökandes del av landet framstår 

som otänkbart. 

 Möjligheten skall saknas att sända sökanden till en annan landsdel. 

Migrationsöverdomstolen avgjorde mot bakgrund av de anförda att det i Irak inte 

föreligger en sådan väpnad konflikt som avses i 4 kap. 2 § st. 1 p.2. UtlL 

Gällande det interna flyktalternativet fastslog Migrationsöverdomstolen att ett internt 

flyktalternativ föreligger om det beträffande någon del av landet inte finns någon 

välgrundad fruktan för förföljelse eller någon verklig risk att lida allvarlig skada och att 

den sökanden förväntas att uppehålla sig i den delen av landet. Ifall ett internt 

flyktalternativ föreligger finns inte något behov av internationellt skydd. I fall det inte 

föreligger ett behov av internationellt skydd saknas ett behov av att pröva om ett inre 

flyktalternativ föreligger. Överklagan avslogs. 

6.1.2 Kommentar 

Avgörandet har blivit kritiserat, främst på grund av dess resonemang om vad som i 

"folkrättslig mening" kännetecknar en inre väpnad konflikt.
167

 Segenstedt och Stern 

menar att domstolen  genom uttrycket "i folkrättslig mening" har syftat på de kriterier 

som fastställts genom Genèvekonventionernas tilläggsprotokoll II men att detta inte 

utgör någon definition av begreppet väpnad konflikt utan snarare skall ses som de 
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kriterier som används vid bedömningen om protokollets reglering är tillämplig.
168

 

Samtidigt anser författarna att tilläggsprotokoll II skall ses som ett komplement till 

övrig humanitärrättslig reglering och inte den enda folkrättsliga meningen av 

begreppet.
169

 Parallellt är tilläggsprotokoll II begränsat till de stater som för närvarande 

har ratificerat protokollet. Den gemensamma artikel 3 ställer inte upp några kriterier för 

att regleringen skall vara tillämplig och är därför en mer vid reglering. 

Stern sammanfattar kritiken i tre huvudpunkter.
170

 Dels att en svensk domstol uttalar sig 

om vad som i folkrättslig mening kännetecknar en inre väpnad konflikt, då det inte finns 

någon entydig sådan definition. Dels att den definition som domstolen kom fram till inte 

gärna stämde överens med tolkningen av den humanitära rätten. Slutligen kritiserades 

domen enligt Stern för att den innehöll en allt för snäv tolkning av begreppet väpnad 

konflikt, vilket skulle få till följd att färre konflikter skulle falla under den svenska 

tolkningen och att färre av den anledningen skulle bli beviljade uppehållstillstånd på 

den grunden. 

 

6.2 MIG 2009:27 (UM 8628-08, UM 133-09, UM 334-09) 2009-10-06 

 MIG 2009:27 är ett prejudikat som är gemensamt för tre stycken rättsfall.
171

 I det 

följande har jag dock utgått från UM8628-08. Prejudikatet är av stor vikt då det ändrade 

den tidigare tolkningen som framkommit i MIG 2007:9. 

Målet UM8628-08 handlade om X som den 9 juli 2007 ansökte om asyl i Sverige och 

yrkade att han skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Som skäl åberopade han 

den allmänna situationen i Mogadishu och situationen för minoritetsgrupper i Somalia. 

X tillhör en undergrupp till en minoritetsklan (Mahdibaan) som är obeväpnad och 

saknar möjlighet att skydda sina medlemmar. X uppger även att denne har gripits av 

företrädare för de Islamska domstolarna och utsatts för piskstraff. Hans hustru har även 

blivit utsatt för våldtäktsförsök Migrationsverket beslutade den 21 april 2008 att avslå 

A:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt att utvisa honom från Sverige. 

Migrationsverket hänvisade bland annat till att det inte råder någon väpnad konflikt i 
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Mogadishu. Sökande överklagade till Migrationsdomstolen vilken upphävde 

utvisningsbeslutet och beviljade X permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket 

överklagade sedan domen till Migrationsdomstolens och yrkade på att 

Migrationsverkets tidigare beslut skulle fastställas. 

6,2.1 Migrationsöverdomstolens bedömning 

Migrationsöverdomstolen började med att konstatera att X inte uppfyller kriterierna för 

att räknas som flykting eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § 1 st. 1 p. UtlL 

och övergick sedan till bedömningen om 4 kap. 2 § 1 st. 2 p UtlL. gällande inre väpnad 

konflikt kan vara tillämplig. 

Migrationsöverdomstolen gjorde sedan en historisk exposé över skydd på grund av en 

inre väpnad konflikt och dess införande i den svenska rätten.  Sedan gick domstolen 

igenom gemenskapsrättsliga regleringar i skyddsgrundsdirektivet, artikel 2 (e) om 

skyddsbehövande i övrigt och artikel 15 (c) om allvarlig skada i inre väpnad konflikt 

och Elgafaji-målet med dess tolkning av artikel 15(c).
172

  

Domstolen konstaterade sedan att tolkningen av begreppet inre väpnad konflikt är 

väsentlig för att avgöra X skyddsbehov och att X i princip skulle vara berättigad skydd 

ifall det skulle vara en väpnad konflikt i X hemland. Domstolen konstaterade att det inte 

förekommer någon helt entydig definition av det folkrättsliga begreppet väpnad 

konflikt. 

Därefter redogjorde domstolen för den tolkning som framkommit i regeringens 

vägledande beslut reg. 99-04 och i MIG 2007:9. Dock konstaterade domstolen att det nu 

finns en anledning att överväga domstolens tidigare tolkning med hänvisning till den nu 

aktuella kontexten och hur detta har drabbat befolkningen under en längre tid. Det fanns 

må hända skäl att ge begreppet en vidare innebörd. 

Domstolen övergick sedan till att redogöra för den internationella humanitära rätten och 

Genèvekonventionernas gemensamma artikel 3 och fastslog att den utgör en naturlig 

utgångspunkt i tolkningen av begreppet inre väpnad konflikt. Däremot kom domstolen 

fram till att det inte finns någon definition av inre väpnad konflikt, vare sig i 

Genèvekonventionernas gemensamma artikel 3 eller i tilläggsprotokoll II.  Protokollet 

innehåller enligt domstolen en definition på de inre väpnade konflikter som protokollet 
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är tillämpligt på och att tillämpligheten av protokolet förutsätter att regeringsstyrkor 

deltar i striderna och att de upproriska har en viss territoriell kontroll. Därefter 

redogjorde domstolen för ICRC:s syn på icke-internationella väpnade konflikter och 

den praxis som framlagts genom de internationella brottsdomstolarna. 

Domstolen fann sedan att det inte går att dra slutsatsen att det inte skulle råda en inre 

väpnad konflikt i landet enbart på grund av att kravet på territoriell kontroll i 

Tilläggsprotokoll II inte är uppfyllt och att protokollet inte är tillämpligt. Det krävs inte 

heller att regeringsstyrkor är inblandade i konflikten för att det skall kunna betecknas 

som en väpnad konflikt.  

Domstolen ställde slutligen upp ett antal förutsättningar för att avgöra vad som i 

utlänningslagens mening anses vara en väpnad konflikt.  

 De svåra motsättningarna mellan befolkningsgrupperna skall innefatta utdragna och alltjämt 

pågående stridigheter mellan väpnade regeringsstyrkor och en eller flera andra organiserade 

väpnade grupper eller mellan två eller flera sådana grupper som strider mot varandra. 

 Stridigheterna skall ha en sådan karaktär att de går utöver vad som kan klassas som inre 

oroligheter eller vad som endast utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar. 

 Civilbefolkningens situation kan utmärkas genom att det våld som konflikten för med sig är 

urskillningslöst och så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson 

genom sin blotta närvaro skulle löpa en verklig risk att utsättas för ett allvarligt och personligt 

hot mot liv eller lem. 

Vid tidpunkten för avgörandet i av MIG 2009:27 hade inte skyddsgrundsdirektivet blivit 

implementerat i svensk rätt och Migrationsöverdomstolen beviljade skydd enligt den 

befintliga lydelsen i den gamla utlänningslagen. 

6,2.2 Kommentar 

Detta prejudikat skiljer sig en del ifrån det tidigare MIG 2007:9 i och med att domstolen 

fokuserade på att avgöra vad som i utlänningslagens mening utgör en väpnad konflikt i 

stället för att försöka sig på att göra en tolkning av den folkrättsliga betydelsen. 

Migrationsverkets rättschef har i en kommentar till domen
173

 uttryckt att domen för 

Migrationsverkets del innebär att det tidigare kravet på territoriell kontroll inte skall 

tillmätas betydelse och att det inte heller krävs att regeringsstyrkor är inblandade i 
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konflikten. Vidare skall inte prövningen nödvändigtvis ske mot en land eller region utan 

att det även kan vara  aktuellt att göra en prövning mot en  större stad.
174

 

Det tredje kriteriet som domstolen ställer upp är hämtat från Elgafaji-målet där 

domstolen dock förde fram att hot mot en person i undantagsfall kan anses styrkt när 

det urskillningslösa våldet som kännetecknar den pågående konflikten är så allvarligt att 

det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson om denne återsänds till det 

aktuella landet eller till den aktuella regionen, genom sin blotta närvaro där skulle löpa 

en verklig risk för att utsättas för hot sådana hot.
175

 Migrationsöverdomstolen har till 

synes tagit detta undantagsfall och gjort det "utmärkande för civilbefolkningens 

situation".
176

 Segenstedt och Stern menar på att detta undantag har blivit till en 

huvudregel i svenska domstolar då det numer är en del av domstolens definition av inre 

väpnad konflikt.
177

 Jag ställer mig också frågande till denna formulering. 

Jag anser däremot att MIG 2009:27 har bidragit till en tydligare definition av begreppet 

inre väpnad konflikt. Samtidigt gick domstolen grundligt igenom den folkrättsliga och 

EU-rättsliga regleringen och praxis på området, vilket i min mening måste vara ett stort 

steg i positiv riktning för beslutsfattarna. 

 

6.3 Svensk praxisutveckling efter 2009 - MIG 2011:4 

Fallet handlade om en asylsökande från Somalia som vid ansökningstillfället uppgav att 

denne vid ett återsändande skulle riskera att dödas av personer från en annan gruppering 

än den han själv tillhör. Som stöd åberopade den sökande att dennes bröder har blivit 

mördade, at han själv blivit attackerad av samma personer. Sökanden åberopar även den 

allmänna situationen i Somalia. Migrationsverket och Migrationsdomstolen avslog 

sökandes ansökan. 
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6.3.1 Migrationsöverdomstolens bedömning 

Migrationsöverdomstolen började med att föredra för tillämpliga bestämmelser i 

lagstiftningen.
178

 För att kunna bli beviljad uppehållstillstånd som alternativt 

skyddsbehövande krävs det enligt domstolen att den sökande "(..) som civilperson löper 

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

av en yttre eller inre väpnad konflikt och att han enligt punkten 2 i samma stycke inte 

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

skydd." Sedan gick domstolen igenom Elgafaji-domen
179

 för att sedan åter redogöra för 

de förutsättningar som redogjordes i MIG 2009:27 för att avgöra om det råder ett 

tillstånd av en inre väpnad konflikt.
180

 

Migrationsöverdomstolen fann att det för närvarande rådde en inre väpnad konflikt i 

utlänningslagens mening i hela södra och mellersta Somalia och att den sökande då vid 

ett återsändande genom sin blotta närvaro skulle löpa en risk att lida allvarlig skada 

där.
181

 Den sökande beviljades uppehållstillstånd. 

6.3.2 Kommentar 

Det går att fråga sig vad detta rättsfall bidrar med till utvecklingen av begreppet inre 

väpnad konflikt. Till synes återger domstolen endast vad tidigare nationell och 

internationell praxis sagt om ämnet och tillämpar den. Domstolen utvidgar sedan 

begreppet inre väpnad konflikt att omfatta även södra och mellersta delen av Somalia. 

Ett viktigt poängterande är dock att domstolen beviljade uppehållstillstånd med stöd av 

en annan reglering än vad som gjorts i tidigare nationell praxis. I MIG 2009:27 

beviljades uppehållstillstånd med stöd av den dåvarande nationella regleringen som 

numer återfinns i 4 kap. 2a § st. 1. p.1 mom. 1 UtlL. I MIG 2011:4 beviljades 

uppehållstillstånd med hänvisning till  4 kap. 2 § st.1 p.1 mom. 2 som är hämtat från 

skyddsgrundsdirektivet. Detta gjorde domstolen trots att den tidigare regleringen som 

används i MIG 2009:27 finns kvar i nationell rätt. Det  kan i sin tur tyda på att 4 kap. 2a 

§ st. 1. p.1 mom. 1 UtlL har fått ett minskat tillämpningsområde. 
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6.4 Svensk lagstiftning om skyddsbehov på grund av en inre väpnad 

konflikt 

6.4.1 4 kap. 2 § st. 1 p. 1 mom. 2 UtlL 

Det skall för ett alternativt skyddsbehov på grund av en inre väpnad konflikt enligt 4 

kap. 2 § st. 1 p. 1 mom. 2 finnas en grundad anledning att anta att utlänningen vid ett 

återvändande till hemlandet som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att 

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

konflikt. 

Då 4 kap. 2 § st. 1 p. 1 mom. 2 UtlL är direkt hämtad från skyddsgrundsdirektivet 

hänvisar jag till kapitel 5.4.3 gällande en förklaring för allvarlig och personlig risk och 

till 5.4.5 för en förklaring av urskillningslöst våld. 

Grundad anledning att anta 

Rekvisitet "grundad anledning att anta" infördes i lagparagrafen i och med anpassningen 

till skyddsgrundsdirektivet.
182

 Tidigare hade rekvisitet "välgrundad fruktan" används 

men regeringen ansåg att skyddsgrundsdirektivets lydelse kunde tolkas mer förmånligt 

för den enskilde än utlänningslagens lydelse, därför var det rimligt att följa den lydelse 

som är utstakad av skyddsgrundsdirektivet. En "grundad anledning att anta" är ett något 

högre ställt beviskrav än "skälig anledning att anta" som används i utlänningslagens 12 

kap. gällande verkställighetshinder. Enligt regeringen är det rimligt att beviskraven för 

verkställighetshinder är ställda något lägre än kraven för att få uppehållstillstånd.
183

 

Som civilperson 

Utlänningslagen innehåller inte någon definition på vad som utgör en civilperson. Detta 

kritiserades av lagrådet som ansåg att en uttrycklig definition bör tas med i 

utlänningslagen.
184

 Dock ansåg regeringen att eftersom skyddsgrundsdirektivet saknar 

en dylik definition bör inte heller utlänningslagen innehålla en sådan.
185

 En 

utgångspunkt för att avgöra om en person är berättigad till skydd skulle dock vara 

internationella förpliktelser gällande mänskliga rättigheter.
186
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6.4.2  4 kap. 2a § st. 1 p. 1 UtlL 

Utöver det skydd för väpnad konflikt som tillförsäkras genom 4 kap. 2 § st. 1 p. 1 mom. 

2 UtlL återfinns även ett skydd i 4 kap. 2a § st. 1 p. 1 UtlL för det fall att den sökande 

behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt. Denna paragraf 

härstammar från den gamla lydelsen innan skyddsgrundsdirektivets införande.
 187

 

Det går att fråga sig vad denna paragraf har för vikt och betydelse då den omfattar 

samma situation. Enligt förarbetena skiljer sig dock bestämmelserna åt i och med att 4 

kap. 2 § UtlL och direktivet ger en snävare tolkning av väpnad konflikt än den som 

återfinns i 4 kap. 2a § UtlL.
188

 Rent generellt kan man säga att det enligt 4 kap. 2a § 

endast krävs ett "behov av skydd" för att paragrafen skall bli aktuell vilket ger en lägre 

tröskel för att erhålla skydd. 
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7. Analys de lege lata 

I denna analysdel skall fokus ligga på den första frågeställningen. Nämligen om och i så 

fall hur den nuvarande svenska tolkningen av begreppet inre väpnad konflikt skiljer sig 

mot folkrätten och EU-rätten. Jag kommer även att beröra min andra frågeställning 

gällande frågan om Diakité-domens eventuella påverkan på den svenska tolkningen av 

begreppet inre väpnad konflikt. Därtill kommer jag att ta upp en del 

tolkningsproblematik som jag har stött på under arbetets gång. 

 

7.1 Vad var den rådande svenska tolkningen av begreppet inre väpnad 

konflikt innan Diakité-domen? 

Den närmast rådande svenska tolkningen av inre väpnad konflikt innan Diakité-domens 

avgörande var tolkningen som framlagts senast i MIG 2011:4. Aktörerna i en väpnad 

konflikt kunde då utgöras antingen av väpnade regeringsstyrkor eller organiserade 

grupper. Det hade ingen betydelse för om regeringsstyrkorna var med i konflikten utan 

två grupperingar kunde likväl strida mot varandra under förutsättning att de är 

organiserade. Striderna mellan grupperingarna måste dock vara både pågående och 

utdragna. Striderna måste även vara av en sådan karaktär att de inte kan klassificeras 

som oroligheter eller utgöra sporadiska våldshandlingar. Civilbefolkningens situation 

utmärker sig genom att våldet i konflikten är urskillningslöst, det vill säga att våldet 

riktar sig mot civilbefolkningen utan en tanke på vilka som kan bli drabbad.
189

 Våldet 

skall även vara så pass allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda att en 

civilperson om denne skulle återvända till ursprungslandet blott genom sin närvaro där 

skulle löpa en verklig risk för att utsättas för ett allvarligt och personligt hot mot sitt liv 

eller lem. 
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7.2 Vad bidrar Diakité-domen med för den svenska tolkningen av inre 

väpnad konflikt? 

Diakité-domen gör i sin definition av väpnad konflikt enligt artikel 15(c) precis som den 

svenska tolkningen ingen skillnad på vilka aktörer som ingår i konflikten, i den mening 

att aktörerna kan vara en statlig armé eller en väpnad grupp. Det finns inte heller här 

något krav på att en statlig styrka skall ingå i konflikten.  Domstolen använder "väpnade 

grupper" och inte "organiserade väpnade grupper" som i den svenska definitionen och 

uttalar att graden av organisation inte skall inkluderas i bedömningen. Det är vidare inte 

nödvändigt att konflikten faller under den internationella humanitära rättens definition 

på "väpnad konflikt som ej är av internationell karaktär" för att artikel 15(c) skall vara 

tillämpbar. Intensiteten eller varaktigheten i konflikten skall inte heller göras föremål 

för bedömningen i annat än hur allvarligt det rådande våldet i området är. Det vill säga 

om våldet är urskillningslöst eller inte. 

7.2.1 En vidgad definition av inre väpnad konflikt? 

Frågan som då uppstår är om EU-domstolen i och med sitt avgörande har vidgat 

definitionen av inre väpnad konflikt?  Rättschefen har i RCI 12/2014
190

 kommenterat 

Diakité-domen och dess förmodade påverkan på den svenska rätten.  Rättschefen gör 

initialt bedömningen att 4 kap 2§ UtlL inte strider mot artikel 15(c) i 

skyddsgrundsdirektivet då dessa bidrar till samma resultat och att 4 kap 2 § UtlL därför 

kan tillämpas i de svenska domstolarna. Dock måste enligt principen om EU-rättens 

företräde svensk praxis och förarbeten vika undan för EU-domstolens praxis.
191

 Alltså 

att i de fall att den svenska definitionen som är fastslagen i Migrationsöverdomstolens 

praxis skulle strida mot EU-domstolens tolkning så skall den svenska tolkningen ge 

vika.  

Bidrar då Diakité-domen till en annorlunda tolkning än tolkningen i svenska domstolar? 

Mitt svar är tveklöst ja. Diakité-domen i motsats till Migrationsöverdomstolens tolkning 

frångår kravet på att striderna skall vara utdragna och pågående och statuerar istället att 

det räcker med att sammandrabbningarna genererar urskillningslöst våld.
192

 Enligt EU-
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domstolen saknar det även betydelse för avgörandet om det råder en inre väpnad 

konflikt i ett land hur intensiv stridigheterna är.
193

 Därför kan inte en definition av 

begreppet vara beroende av intensiteten i konflikten. Intensiteten och varaktigheten av 

konflikten har dock en betydelse i bedömningen av hur hög våldsgrad det är i landet. 

I den svenska definitionen av inre väpnad konflikt har domstolarna tolkat Elgafaji-

domen och ställt upp ett kriterium att det är utmärkande för civilbefolkningens situation 

att våldet som konflikten för med sig är urskillningslöst så att en civilperson vid ett 

återvändande enbart genom sin närvaro där skulle löpa en risk att utsättas för skada. I 

Diakité-domen anser jag att det tydliggörs att förekomsten av en inre väpnad konflikt 

självständigt kan leda till uppehållstillstånd i de fall våldet som konflikten för med sig 

är urskillningslöst så att en civilperson vid ett återvändande enbart genom sin närvaro 

där skulle löpa en risk att utsättas för skada.
194

 Det vill säga att domstolen i Diakité, 

likväl som domstolen i Elgafaji, betonade att detta är ett undantag.  Detta får då till följd 

att om inte enbart förekomsten av en inre väpnad konflikt självständigt kan generera 

skydd så måste det ställas högre krav på att den asylsökande visar att hoten är specifikt 

riktad mot honom eller henne.
195

 . 

I och med att EU-domstolen har frångått kraven på intensitet och varaktighet i 

konflikten måste det bidra till att definitionen får en vidgad lydelse och omfattar fler 

konflikter runt om i världen. Denna slutsats drar även Rättschefen i sitt rättsliga 

ställningstagande.
196

 

7.2.2 Vad blir effekterna av en vidgad definition? 

En annan fråga  på samma tema är ifall den svenska utlänningsrätten, som traditionellt 

har haft ett vidare tillämpningsområde än den EU-rättsliga regleringen genom 4 kap 2a 

§ st. 1 UtlL gällande väpnad konflikt,
197

 nu kommer att få ge vika för EU-rätten genom 

dess utvidgade tillämpningsområde? Det vill säga kommer regleringen att bli obsolet? 

Rättschefen är av den åsikten och menar att ett utvidgat tillämpningsområde för 4 kap 2 

§ UtlL bidrar till att de situationer som tidigare omfattats av regleringen i 4 kap 2a § 

UtlL nu kommer att inkluderas i 4 kap 2 § UtlL.  Jag kan hålla med om den saken då 
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begreppet inre väpnad konflikt i skyddsgrundsdirektivet enligt Diakité-domen ska utgå 

från vad begreppet har för betydelse i normalt språkbruk.
198

 Därigenom öppnas det upp 

för beviljande av skydd i de situationer som endast 4 kap. 2a § st. 1 mom. 1 UtlL 

tidigare var tänkt att omfatta. 

Jag håller även med Rättschefen i dennes resonemang att 4 kap. 2 § UtlL inte genom 

den nya tolkningen av inre väpnad konflikt kommer att sträckas ut så långt att det även 

inkluderar "andra svåra motsättningar" som återfinns i 4 kap. 2a § UtlL.
199

 Detta för att 

andra svåra motsättningar enligt förarbetena berör konflikter som inte är av en väpnad 

karaktär och mer riktar in sig på instabilitet och oroligheter i hemlandet. Sedan är det så 

att konflikten inte har nått upp till kravet som gör att en väpnad konflikt skall anses 

föreligga.
200

 Även med en vidgad tolkning av begreppet inre väpnad konflikt så finns 

fortfarande ett krav på att konflikten skall vara väpnad, något som inte inkluderas i 

andra svåra motsättningar. Slutsatsen av detta blir att 4 kap. 2a § st. 1 p.1 mom.1 UtlL 

genom Diakité-domen blir obsolet då situationer som denne är tänkt att aktualiseras på 

numer faller in under 4 kap. 2 § UtlL. Däremot är 4 kap. 2a § st. 1 p.1 mom. 2 UtlL om 

andra svåra motsättningar fortfarande aktuell. 

7.2.3 Får det någon reell effekt i tillämpningen? 

För att avgöra om begreppet inre väpnad konflikts vidgade tillämpningsområde får 

någon reell praktisk betydelse måste det avgöras hur väpnad konflikt i 4 kap. 2a § UtlL 

har använts i praktiken fram till idag? 

Segenstedt och Stern har utförligt gått igenom praxis från Migrationsdomstolarnas 

avgöranden mellan november 2010 och februari 2011 där de kommer fram till att 4 kap. 

2a § UtlL inte har använts av domstolarna när situationer av väpnad konflikt har ansetts 

råda.
201

 Undertecknad har gjort ett nedslag i 5 stycken slumpvis valda rättsfall från 

Migrationsdomstolen som är avgjorda efter februari 2011 och innan februari 2014 då 

Diakité-domen avgjordes. I rättsfallen har Migrationsverkets beslut ändrats och sökande 

erhållit uppehållstillstånd på grund av en inre väpnad konflikt i hemlandet.
202

 I samtliga 

av dessa har uppehållstillstånd beviljats med hänvisning till 4 kap. 2 § st.1 mom.2 UtlL 
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och inte till 4 kap. 2a § st.1 p.1 mom.1 UtlL. Ofta har motiveringen varit bristfällig och 

enkelspårig såsom "I vart fall framgår det av tillgänglig landrapportering att det råder ett 

tillstånd av inre väpnad konflikt i Ghazni. M.M kan därför inte återvända till denna 

provins på denna grund. Han är därför att bedöma som alternativt skyddsbehövande 

enligt 4 kap. 2 § UtlL vid en prövning mot de förhållanden som råder i 

hemprovinsen."
203

 Eller korta hänvisningar till Migrationsdomstolens avgörande MIG 

2009:27 och MIG 2011:4.
204

 

Mitt nedslag är inte i närheten av den studie som Stern och Segenstedt har gjort. Dock 

kan det ändå genom denna anvisning tänkas att 4 kap. 2a § st.1 p.1 mom.1 UtlL redan 

innan Diakité-domens avgörande hade spelat ut sin roll, och att den praktiska 

tillämpningen därför inte blir lidande. 

 

7.3 Hur förhåller sig europakonventionens artikel 3 mot 

skyddsgrundsdirektivets artikel 15? 

Ovan har jag konstaterat att Diakité-domen bidragit till en vidgad tolkning av begreppet 

inre väpnad konflikt och att domstolen i sina domskäl framhävt att den internationella 

humanitära rätten och skyddsgrundsdirektivets system för alternativt skydd har olika 

mål och olika skyddsmekanismer. Det är därför intressant att utreda synen på 

förhållandet mellan skyddet i europakonventionens artikel 3 och i  

skyddsgrundsdirektivets artikel 15. Finns det något utrymme för ett beviljande av skydd 

enligt europakonventionen och det internationella skyddet för mänskliga rättigheter? 

Det är intressant att utreda detta då det på ett sätt blir en vågskål på hur de olika 

domstolarna
205

 värderar EU-rätten mot den folkrättsliga regleringen i 

europakonventionen. 

 I Elgafaji-domen står det klart att synpunkten från EU-domstolen är att artikel 3 

omfattas av skyddsgrundsdirektivets artikel 15(b) medan artikel 15(c) innehåller ett 

skydd som överstiger det skyddet som artikel 3 medför.
206

  I  NA mot Förenade 
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kungariket
207

 valde Europadomstolen att anse frågan utom ramen för deras 

prövningsrätt och att det inte är upp till domstolen at tillämpa andra rättsliga 

instrument.
208

  I Sufi och Elmi som är redogjort för ovan i kapitel 5.2 menar domstolen 

att artikel 3 i europakonventionen medför ett jämförbart skydd med artikel 15(c).
209

  

Hugo Storey menade tidigare att skyddsgrundsdirektivet har bidragit till att 

europakonventionen har fått en förminskad roll, i vart fall gällande de garantier som 

dess artikel. 3 skall säkerställa. Detta är på grund av att direktivet överlappar 

europakonventionen. När medlemsstaterna skall fastställa om en person är berättigad till 

internationellt skydd används kriterier om icke-kränkbara rättigheter som anges i bland 

annat europakonventionen, men samtidigt har konventionens egen roll minskat.
210

 

Efter rättsfallet Sufi och Elmi verkar dock Storey ändrat sin uppfattning en aning. 

Storey menar att i motsats till artikel 3 ger skyddsgrundsdirektivets artikel 15 en status 

av subsidiärt skydd som medför förmåner och rättigheter för den sökande. Där menar 

Storey att Europakonventionens artikel 3, i de länder där denne inte medför en status för 

den sökande, aldrig bör bli den första artikeln att tillgripa för beslutsfattaren.
211

 Därmed 

är det inte sagt att konventionen i sig har fått en förminskad roll. 

Jag är inne på samma linje. Även fast vi skulle komma fram till att artiklarna objektivt 

omfattar samma situation så blir effekten av en tillämpning inte den samma. Genom 

skyddsgrundsdirektivet är sökanden som uppfyller kriterierna garanterad en 

statusförklaring medan effekten av en tillämpning av europakonventionen endast är att 

vederbörande inte får återsändas till hemlandet. 

 

7.4 Vilka tolkningsproblem kan uppstå vid bedömningen om 

skyddsbehov? 

Trots att Diakité-domen nu har bringat någon form av klarhet i hur inre väpnad konflikt 

skall tolkas så skapar vad jag kan se skyddsbedömningen på grund av en inre väpnad 
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konflikt ett antal tolkningsproblem för de nationella domstolarna. Jag tänkte specifikt på 

rekvisiten urskillningslöst våld, individuellt hot och civilperson. 

7.4.1 Urskillningslöst våld  

Ett av de större problemen med att tolka begreppet som jag ser är möjligheten att skapa 

en enhetlig definition av vad som utgör urskillningslöst våld och att sedan kombinera 

detta med det individuella hot som skall åligga den sökande. Skall sedan intensiteten av 

konflikten vara avgörande vid bedömningen om det råder urskillningslöst våld eller 

skall kumulativa effekter vägas in? 

Hugo Storey menar på att EU-domstolen genom Elgafaji-domen har anslutit sig till en 

autonom inställning till begreppet urskillningslöst våld och genom detta bidragit till att 

EU-rätten bortser från den internationella rätten.
212

 Samtidigt menar Storey har 

domstolen genom Elgafaji-domen infört en hög tröskel av våld som måste uppnås för att 

en civilperson skall kunna visa att denne lider en verklig risk för allvarlig skada. Något 

som kommer bidra till skilda bedömningar runt om i EU:s medlemsstater. Detta är 

enligt Storey inte förenligt med principen att lika fall skall behandlas lika.
213

 

Den närmaste definitionen på intensiteten i en situation av våld får vi genom rättsfallet 

Sufi och Elmi
214

 där en måttstock för mätande av intensiteten av en konflikt bland annat 

kan vara de metoder och taktik som parterna i konflikten använder sig av om dessa 

metoder ökar risken för civila offer och är frekvent använda. Även det faktum att civila 

utgör ett direkt mål, om striderna är lokala eller utbredda och hur den civila 

befolkningen drabbas av stridigheterna kan vägas in i bedömningen.
215

 Då domstolen 

även uttryckligen säger att dessa kriterier inte är uttömmande lämnar det fortfarande 

enligt min åsikt det öppet för beslutsfattaren att själv välja de kriterier som skall avgöra 

intensiteten. Därför anser jag att det inte är ett optimalt förhållningssätt. Givetvis finns 

det även svårigheter med en fast, uttömmande definition som kan bidra till låsningar 

och förhindra den individuella bedömningen. Hur skall man exempelvis se på 
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sporadiska attacker, som var för sig är urskillningslösa och direkt utsätta civila offer, 

men inte är utbredda eller drabbar den stora delen av befolkningen?
216

  

7.4.2 Individuellt hot 

Jag anser att det är tydligt att det finns problem med att kravet på att hotet skall vara  

individuellt riktat. McAdam påpekar att kravet på att hotet skall vara personligt har 

använts tillsammans med preambeln (35)
217

 (p.26 i det gamla skyddsgrundsdirektivet) 

för att neka skydd till en människor som är utsatta för en risk för allvarlig skada men 

inte kan visa på att dom är personligt utsatta.
218

 Jag anser även att det är lite 

motsägelsefullt att kombinera ett krav på ett individuellt (personligt) hot som med att 

detta grundar sig i urskillningslöst våld, som i normalfallet enligt Elgafaji-domen skall 

rikta sig mot personer utan att hänsyn tas till deras personliga situation.
219

 

7.4.3 Civilperson 

Ett annat problem med att tillämpa begreppet inre väpnad konflikt är att både i svensk 

och internationell rätt riktar in sig på skydd för civilpersoner, samtidigt som konceptet 

civilperson förblir odefinierat i lagen. Men i en inre väpnad konflikt, vem är egentligen 

en civilperson? Jag kan tänka mig att gränserna mellan en civilperson och en 

kombattant i en inre väpnad konflikt går i gråskala. Det förekommer personer som 

periodvis kan hjälpa en sida i konflikten, personer som med Juss ord är "part-time 

fighters".
220

 Var räknas dessa in när de inte är direkt stridande? När går man över från 

kombattant till skyddsvärd i en konflikt? På grund av denna otydlighet är det minst sagt 

eftersträvansvärt att lagstiftaren tydliggör vad som utgör en civilperson och när denne 

upphör att bli en civilperson. 
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8. Analys de lege ferenda 

I följande analysdel skall jag fokusera på min tredje frågeställning om det nu kommer 

att behövas ett nytt prejudikat från Migrationsöverdomstolen och vilken utgångspunkt 

som domstolen i så fall bör ha i sin bedömning. 

8.1 Behövs det ett nytt prejudikat? 

Innan jag kan avgöra om det behövs ett nytt prejudikat från Migrationsöverdomstolen 

gällande tolkningen och tillämpningen av inre väpnad konflikt måste en undersökning 

göras hur domstolarna idag gör bedömningen. Jag måste dock inleda med en brasklapp: 

Diakité-domen avgjordes i början av 2014, så den har möjligen inte fått fullt genomslag 

i den svenska rättstillämpningen än.  

8.1.1 Vart pekar utvecklingen i Sverige? 

Det är spännande med ett nytt rättsfall på området eftersom att effekterna av rättsfallet 

precis börjat få genomslag. Jag har till dags datum undersökt fem stycken rättsfall 

avgjorda efter januari 2014 från migrationsdomstolarna där Diakité-domen C-285/12 

nämns.
221

 Av dessa åberopade fyra sökande situationen i Somalia
222

 och en sökande 

situationen i Afghanistan.
223

  

Målet UM973-14 avvisades på grund av att domstolen inte ansåg att det inte inkommit 

några nya omständigheter. Domstolen nöjde sig sedan med att konstatera att det inte 

förelåg någon inre väpnad konflikt i någon del av Somalia.  

I UM6317-13 användes C-285/12 för att konstatera att våldet i Mogadishu inte numera 

kan anses vara så intensivt att det kan sägas innebära att det finns grundad anledning att 

förmoda att en civilperson genom sin blotta närvaro skulle löpa en verklig risk för att 

utsättas för ett allvarligt och personligt hot mot liv eller lem. Någon grundligare 

genomgång av rekvisiten gjordes inte. Överklagandet avslogs 

I UM6982-13 konstaterades att den föreliggande situationen inte är så allvarlig att den 

når upp till kravet för allmänna skyddsskäl i enlighet med C-285/12. Eftersom det 

saknades en grundad anledning att förmoda att den sökande vid ett återvändande enbart 
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med sin blotta närvaro där skulle löpa en verklig risk att utsättas för allvarliga övergrepp 

till följd av urskillningslöst våld övergick domstolen till att bedöma sökandes 

individuella situation där den allmänna situationen i hemlandet skulle göras. 

Överklagandet avslogs.  

I UM6020-13 konstaterade domstolen att utredningen ger inte stöd för att det i detta 

område skulle råda en intern väpnad konflikt i det område i Somalia som sökanden 

hänvisade till. Bedömningen anser domstolen gäller även med beaktande av den 

definition av begreppet som EU-domstolen slagit fast i målet C-285/12. Överklagandet 

avslogs. 

I UM7670-13  konstaterade domstolen att situationen i Kismayu visserligen var instabil 

men att stridigheterna är inte så omfattande, intensiva och varaktiga att det utgör en 

väpnad konflikt. Här hänvisade domstolen till C-285/12 och rättschefens kommentar 

angående säkerhetsläget i Somalia.
224

 Domstolen ansåg att situationen måste bedömas 

utifrån aktuell landinformation och nöjde sig sedan med att konstatera att situationen är 

sådan att det inte föreligger en inre väpnad konflikt i Kismayu. Överklagandet avslogs. 

Dessa fem rättsfall kan må hända vara för få för att på riktigt kunna urskönja någon 

effekt i de svenska domstolarna. Möjligen en liten fingervisning. Jag vill däremot 

anmärka på den enligt mig bristfälliga motiveringen i samtliga rättsfall. Jag får känslan 

av att domstolarna springer in bakvägen och ofta bortser från att motivera bedömningen 

av de rekvisit som statuerar inre väpnad konflikt, utan nöjer sig istället oftast med att 

konstatera att en inre väpnad konflikt inte föreligger. Samtliga av dessa mål avslogs 

eller avvisades.  Jag är dock övertygad om att detta problem inte grundar sig i lathet 

eller okunskap hos Sveriges beslutsfattare utan snarare grundar sig i avsaknaden av ett 

tydligt prejudikat från Migrationsöverdomstolen för hur en bedömning av 

uppehållstillstånd på grund av en inre väpnad konflikt skall göras.  

8.1.2 Vad skulle ett nytt prejudikat bidra till? 

Jag anser att det är tydligt med hänvisning till analysen av domarna ovan att 

domstolarna i dagsläget riskerar att göra bedömningen för lätt, utan att djupare gå in på 

rekvisiten. Möjligen på grund av att det råder en diskrepans mellan folkrätten och EU-

rätten som så tydligt har visat sig i Diakité-domen. Detta resulterar inte nödvändigtvis i 
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felaktiga domar, men bidrar definitivt till en rättslig osäkerhet, där den som drabbas av 

den rättsliga osäkerheten är den som söker skydd i Sverige. Ett nytt prejudikat från 

Migrationsöverdomstolen skulle bidra till att göra oss av med denna slöja av osäkerhet 

som eventuellt råder inom den nationella rättstillämpningen. Prejudikatet måste vara 

utformat med tydliga rekvisit och bedömningsgrunder som tar hänsyn till både 

folkrätten och EU-rätten samtidigt som den anpassas till svenska förhållanden och 

svensk rättstradition. 

Ett tydligt prejudikat som domstolarna kunde följa skulle bidra till en mer rättssäker och 

effektiv bedömning. 

 

8.2 Vilken bör vara utgångspunkten vid tolkningen av en inre väpnad 

konflikt? 

Det har från den akademiska sfären kommit flera lösningar på hur domstolarna bör 

förhålla sig angående tolkningen av inre väpnad konflikt, främst då 

skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c).
225

   

Hugo Storey menar på att det föreligger ett "war-flaw" som han anses utgöra av att de 

anspråk på internationellt skydd från personer som flyr väpnade konflikter analyseras 

felaktigt utifrån en felaktig internationellt rättslig ram.
226

  Därför anser Storey att det är 

av fundamental betydelse att det antas ett annorlunda förhållningssätt än vad som 

tidigare gjorts gällande väpnade konflikter. För att övervinna denna "long-standing 

shortcoming of refugee jurisprudence"
227

 anser Storey att lösningen på problemet är att 

gå tillbaka till två fundamentala principer om internationellt skydd.
228

 Dessa 

fundamentala principer menar Storey är för det första att normerna för avgörande om 

internationellt skydd bör basseras på objektiva kriterier och inte subjektiva värderingar. 

Med detta antar jag att Storey menar att det internationella skyddet inte skall vara 

beroende av en enskild individs subjektiva åsikter utan skall kunna fastslås utifrån rent 

objektiva kriterier. Där anser jag att Storey har helt rätt. För det andra krävs det enligt 
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Storey för att säkerställa denna objektivitet att bestämmelserna om internationellt skydd 

måste tolkas i ljuset av allmänna regler och normer i internationell rätt samtidigt som 

det strävas efter en homogen tolkning av viktiga nyckelbegrepp.
229

  

Storey framhåller att den Internationella domstolen ICJ vid ett flertal tillfällen har 

påtalat att vid väpnad konflikt är den internationella humanitära rätten lex specialis och 

att inga undantag görs för flyktingrätt eller någon annan rätt på det internationella 

området.
230

 Med lex specialis menar Storey att den internationella humanitära rätten 

skall fungera som ett supplement eller en ram för en bedömning utifrån 

flyktingkonventionen. Däremot betonar Storey att ett synsätt att den internationella 

humanitära rätten är lex specialis inte på något sätt innebär att det är den enda relevanta 

och tillämpliga lag som beslutsfattaren skall ta ställning till. Den internationella 

humanitära rätten skall istället ses som en utgångspunkt i bedömningen av ett anspråk 

på internationellt skydd för "offer som flyr en väpnad konflikt"
231

 som det behövs 

rättfärdigande skäl för att avvika ifrån.
232

  

Den internationella humanitära rätten och internationella normerna om mänskliga 

rättigheter har enligt Storey ett symbiotiskt samband med varandra och måste appliceras 

tillsammans. Detta baserar Storey på en tanke om att det skulle lämna ett tomrum ifall 

de internationella normerna om mänskliga rättigheter inte fanns där som ett skyddsnät i 

det fall en konflikt inte når upp till internationella humanitära rättens tröskel som 

fastställs enligt Genèvekonventionen och dess tilläggsprotokoll eller när den 

internationella humanitära rätten inte ger ett tillräckligt skydd.
233

 

När det rör tolkningen av skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c) hävdar Storey att samma 

resonemang gäller, att beslutsfattaren skall applicera de fundamentala principerna 

eftersom att EU-rätten verkar inom den internationella rättens bredare ram.
234

  Därför 

skall den internationella humanitära rätten ses som lex specialis när det handlar om 

väpnad konflikt. Det spelar enligt Storey inte någon roll att den exakta ordalydelsen av 

artikel 15(c) inte anses använda sig av terminologin i internationell humanitär rätt, utan 
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så länge det omfattar personer som flyr undan väpnade konflikter bör tolkningen utgå 

från internationell humanitär rätt, men inte endast internationell humanitär rätt.
235

 

Jean-François Durieux har i sitt svar till Storey medgett att det finns ett "war-flaw" 

Dock vill Durieux distansera sig lite från Storeys synsätt.
 236

 Durieux har några 

huvudsakliga invändningar mot Storeys argumentation. Först anser Durieux att Storey 

blandar samman allt till "ansökningar om internationellt skydd", trots att distinktionen 

mellan skydd för konventionsflyktingar och alternativt skyddsbehövande är relevant. 

Durieux hävdar även att "offer som flyr en inre väpnad konflikt" är en för oklar 

benämning och att det måste avgöras vad som är de nutida drivkrafterna bakom 

tvångsmässig migration.
237

 Gällande Storeys förslag att den internationella humanitära 

rätten skall utgöra en utgångspunkt i bedömningen anser Durieux att det är för vagt 

formulerat för att kunna användas av beslutsfattaren. Durieux hävdar att när en person 

ansöker om skydd från en inre väpnad konflikt och flyktingkonventionen skall 

appliceras måste omständigheterna appliceras i sitt sammanhang. Det vill säga att 

grundvalen måste vara att flyktingkonventionens artikel 1 är uppfylld, oavhängigt av 

om den välgrundade fruktan för förföljelse uppstår i en kontext av väpnad konflikt eller 

i någon annan kontext.
238

      

Durieux förstår att det är en skyldighet att tillämpa internationell humanitär rätt när 

ämnet rör väpnad konflikt, men han menar samtidigt att när en beslutsfattare står inför 

ett beslut om skydd enligt flyktingkonventionen så rör ämnet inte väpnad konflikt utan 

kretsar runt begreppet förföljelse.
239

 Förföljelse i sig kan visa sitt ansikte i både 

konflikter och i fredstid och i både internationella och nationella väpnade konflikter. 

Durieux anser inte att den bakomliggande situationen är irrelevant men anser inte att 

den skall utgöra en utgångspunkt för en beslutsfattare vid en asylutredning. 

Jag har själv svårt att ta ställning till var jag tycker att utgångspunkten vid en 

bedömning om rätt till skydd på grund av en inre väpnad konflikt skall vara. På ett sätt 

håller jag med Storey att en utgångspunkt kan vara den internationella humanitära 

rätten, i det här fallet Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll, för att avgöra om 

det råder en inre väpnad konflikt. Däremot är det inte sagt att det alltid måste vara så. 
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 Ett skyddsbehov måste kunna föreligga trots att kontexten inte kan fastslås utifrån den 

internationella humanitära rätten. Durieux har enligt mig ett sunt resonemang när denne 

pratar om flyktingkonventionen och att utgångspunkten för bedömningen där måste 

vara risken för förföljelse, då detta är en fundamental del av flyktingbestämmelsen. Ett 

liknande resonemang torde kunna vara applicerbart även på subsidiärt skydd på grund 

av inre väpnad konflikt enligt skyddsgrundsdirektivets artikel 15(c). Något som även 

har manifesterats i Diakité-domen.
240

 

Samtidigt håller jag med Storey att risken med att distansera EU-rätten från den 

internationella humanitära rätten är att vi kommer att sluta upp med två rättsordningar 

som vida skiljer sig från varandra i tolkning och tillämpning av begreppet inre väpnad 

konflikt.
241

  

På ett sätt har Diakité-domen bidragit till en distansering mellan den internationella 

humanitära rätten och EU-rätten, vilket möjligen kommer att komplicera tillämningen 

för den nationella domstolen, som å ena sidan är skyldig att tillämpa de folkrättens 

grundläggande  reglering och å andra sidan är skyldig att ge EU-rätten ett företräde. 

Därför är det min bestämda åsikt att finns incitament för att dessa rättsordningar istället 

för att distansera sig från varandra närmar sig och åstadkommer en mer enhetlig 

tillämpning. 
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9. Avslutande slutsats 

Med utgångspunkt i analysen ovan skall jag i förevarande del avfatta mina slutsatser. 

Jag vill börja med att slå fast att den svenske beslutsfattaren idag står inför betydande 

svårigheter med att tolka och tillämpa begreppet inre väpnad konflikt i samband med att 

ett skyddsbehov ska avgöras. Det är tydligt av analysen att definitionen av en inre 

väpnad konflikt skiljer sig mellan folkrätten och EU-rätten. Diakité-domen slår fast att 

den internationella humanitära rätten och systemet för alternativt skydd inom 

skyddsgrundsdirektivet (och därigenom det alternativa skyddet i den svenska 

utlänningsrätten avseende inre väpnad konflikt) har olika ändamål. Jag menar därför att 

EU-domstolen implicit anser att det är berättigat med olika begreppsinnebörder i den 

internationella humanitära rätten och i EU-rätten, trots att begreppet innehar samma 

ordalydelse. Faran med detta synsätt anser jag vara att det skapar osäkerhet hos 

beslutsfattaren vilken innebörd av begreppet inre väpnad konflikt som är den korrekta i 

varje givet fall. Samtidigt är själva bedömningen om det föreligger ett skyddsbehov på 

grund av en inre väpnad konflikt omringad av tolkningsproblem genom rekvisiten 

urskillningslöst våld, personligt hot och civilperson. Dessa rekvisit lämnar alla det öppet 

för beslutsfattaren att göra tolkningar utifrån sitt fria skön, något som kan vara 

kontraproduktivt ifall det finns en strävan för en tydlig och enhetlig bedömning av 

skyddsbehov på grund av en inre väpnad konflikt.   

Diakité-domen har genom sitt avgörande bidragit till en för svenskt vidkommande 

viktig pusselbit i tolkningen av vad som utgör en inre väpnad konflikt. Slutsatsen ovan 

är att begreppet inre väpnad konflikt genom Diakité-domen har utvidgats till att även 

omfatta de situationer av väpnad konflikt som i svensk utlänningsrätt sorterades under 4 

kap 2a § UtlL, vilket har bidragit till att göra regleringen i 4 kap. 2a § UtlL obsolet i den 

del den avser skydd på grund av en inre väpnad konflikt. 

I analysen ovan jag pekat på att det råder en rättslig osäkerhet när frågan gäller behov av 

skydd på grund av en inre väpnad konflikt, något som till slut drabbar den som ansöker 

om skydd. Min slutsats av detta blir att det föreligger ett behov av en nytt prejudikat 

från Migrationsöverdomstolen där en utgångspunkt bör vara Diakité-domen men där 

skyldigheten att iaktta Sveriges internationella åtaganden respekteras och tydliggörs. 

Detta skulle bidra till en mer rättssäker och effektiv bedömning av skyddsbehov. 
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