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1 Inledning 

Under flera århundranden har krig och konflikter runt om i världen lett till att människor 

har tvingats på flykt från sina hemländer och sina familjer. Diskussionen kring migration 

och rätten till asyl är särskilt aktuell idag då det för första gången sedan andra världskriget 

befinner sig över 50 miljoner människor på flykt runt om i världen.2 En av anledningar 

till att så många människor idag befinner sig på flykt från deras hemländer är den rådande 

konflikten i Syrien. Konflikten i Syrien har lett till en av 2000-talets största 

flyktingströmmar till Sverige.3 Den 18 juli i år kom UNHCR ut med deras årliga rapport 

där de sade att krig, konflikter och förföljelse har tvingat fler människor än vid något 

annat tillfälle sedan mätningar började att fly från sina hem och söka skydd och säkerhet 

på annat håll. Vidare visade rapporten att antalet människor som tvångsförflyttats sedan 

slutet på 2014 hade stigit till 59,5 miljoner människor jämfört med 51,2 miljoner 

människor sedan året innan. Ökningen är den största någonsin på bara ett år och enligt 

rapporten kommer situationen sannolikt att förvärras ytterligare.4  

Människor kan tvingas lämna sina hemländer på grund av flera olika anledningar. En 

anledning kan vara att de riskerar förföljelse i deras hemland. En person som tvingas 

lämna sitt hemland på grund av förföljelse och uppfyller rekvisiten i 4:1 UtlL ska ges 

status som flykting.5 Människor kan även tvingas lämna deras hemländer på grund av 

t.ex. krig, konflikter, fattigdom eller miljökatastrofer. En person som flyr från dessa 

omständigheter och uppfyller rekvisiten i 4:2 UtlL ges status som alternativt 

skyddsbehövande eller som skyddsbehövande i övrigt enligt 4:2a UtlL. Skyddsgrunderna 

i 4:2 och 4:2a UtlL kallas för subsidiära skyddsgrunder men oavsett anledningen till 

varför en person väljer att lämna sitt hemland så finns det mänskliga rättigheter som ska 

respekteras och följas.  

Att få status som flykting har ett flertal fördelar i sig, vilket jag återkommer till senare i 

uppsatsen, men eftersom inte alla människor som söker skydd uppfyller de rekvisit som 

                                                 
2 UNHCR, Global Trends 2013, s 2.   
3 Statistiknyhet från SCB, 2014-04-15, Nr 2014:94. 
4 UNHCR Global Trends 2014, s 2. 
5 Enligt svensk lag, EU-rätt och flyktingkonventionen är en person flykting om personen befinner sig 

utanför hemlandet och har välgrundade skäl att frukta förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös- eller 

politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp, och inte kan eller på 

grund av sin fruktan inte vill begagna sig av hemlandets eller tidigare vistelseorts skydd.    
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stadgas i flyktingdefinitionen så finns det subsidiära skyddsgrunder som erbjuder skydd 

undan bland annat väpnade konflikter.  

En person som har fått status som flykting eller subsidiärt skyddsbehövande erhåller en 

del fördelar jämfört med en person som inte ges en skyddsstatus. Den skyddsstatus som 

en utlänning får kan komma att påverka hela den personens framtida liv då dessa personer 

genom sin skyddsstatus ges ett internationellt skydd i enlighet med 

skyddsgrundsdirektivets6 sjätte kapitel. Genom att åtnjuta status som flykting eller 

subsidiärt skyddsbehövande så omfattas dessa personer av de internationella skydden 

gällande bland annat skydd mot avvisning, sammanhållning av familjer, 

uppehållstillstånd, hälso- och sjukvård osv. Personer som erhåller skyddsstatus ges 

därmed ett visst skydd genom sin skyddsstatusförklaring men denna status kan även 

upphöra vilket stadgas i 4:5 och 4:5a UtlL.  

Huvudregeln enligt 4:5a st.1 UtlL är att en utlänning upphör att vara subsidiärt 

skyddsbehövande om de omständigheter som medförde att han eller hon bedömdes vara 

skyddsbehövande inte längre finns eller har ändrats i en sådan omfattning att skydd inte 

längre behövs. Enbart väsentliga och bestående förändringar ska beaktas. Den 1 januari 

2015 tillkom ett undantag från denna huvudregel i paragrafens andra stycke. Undantaget 

i 4:5a st.2 UtlL stadgar att huvudregeln inte gäller en utlänning som på grund av tidigare 

upplevelser som utgjort grund för skyddsbehov har tungt vägande skäl för att inte använda 

sig av det landets skydd där hon eller han är medborgare, eller om personen är statslös 

där denne hade sin tidigare vistelseort.  

Införandet av det nya undantaget i 4:5a st.2 UtlL ansågs vara nödvändig eftersom 

huvudregeln i 4:5a st.1 UtlL inte ansågs ge utrymme för något undantag.7 Syftet med 

införandet av den nya bestämmelsen i 4:5a st.2 UtlL var att förtydliga att det finns 

situationer där en subsidiärt skyddsbehövande inte behöver förlora sin skyddsstatus trots 

att de omständigheter som ledde till att skyddsstatusen upprättades inte längre finns.8  

 

                                                 
6 Rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller 

personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det 

beviljade skyddet (omarbetning). 
7 Prop. 2013/14:248, s 39. 
8 Prop. 2013/14:248, s 39-41 samt prop. 2013/14:248, bilaga 2, s 82. 
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För den enskilde individen är det av största vikt att rätt skyddsstatus ges eftersom en status 

som flykting ger mer rättigheter än en status som subsidiärt skyddsbehövande. Detta visar 

sig främst spela roll vid en eventuell återkallelse eller ett upphörande av skyddsstatus och 

därmed är det nya undantaget av största vikt att analysera. Det övergripande syftet med 

denna uppsats är därför att klargöra när och för vem regleringen i den nya omarbetade 4:5 

st.2 UtlL, om upphörande av att vara övrig eller alternativt skyddsbehövande blir 

tillämplig. 

Undantaget är även aktuellt att belysa med tanke på hur världen ser ut idag där miljontals 

människor är på flykt undan krig och konflikter eftersom många som ges status som 

subsidiärt skyddsbehövande får denna skyddsstatus på grund av konflikter eller krig i 

deras hemländer.9 När denna konflikt senare förbättras eller upphör kan omständigheterna 

som ledde till att den sökande beviljades en skyddsstatus försvinna. Om den sökande då 

enbart har ett tillfälligt uppehållstillstånd och inte ett permanent uppehållstillstånd 

riskerar den sökande att förlora sin rätt att vistas lagligt i Sverige. Det nya undantaget är 

även från detta perspektiv relevant att diskutera eftersom den enskilda individens trygghet 

och ställning i Sverige kan komma att påverkas enormt genom undantagets införande i 

UtlL. För klarhetens skull vill jag förtydliga att de asylsökande som beviljas permanent 

uppehållstillstånd i Sverige får stanna kvar i landet oavsett om deras status som 

skyddsbehövande försvinner. Enbart för att en persons skyddsstatus återkallas betyder 

inte detta att dennes uppehållstillstånd måste återkallas utan för att återkalla ett 

uppehållstillstånd måste någon av de förutsättningar som finns i kapitel sju UtlL vara 

uppfyllda. Ingenting i skyddsgrundsdirektivet ger stöd för att ett uppehållstillstånd måste 

återkallas om skyddsstatusförklaringen återkallas. Ett beslut om återkallelse av 

skyddsstatusförklaring kan således komma att få rättsverkningar i form av återkallelse av 

uppehållstillstånd men behöver inte få det. Med andra ord är det nya undantaget främst 

relevant för de personer som ges ett tillfälligt uppehållstillstånd då detta kan komma att 

påverka deras ställning i Sverige vid konfliktens slut.  

 

 

                                                 
9 19 900 personer beviljades uppehållstillstånd på 4:2 UtlL under 2014 medan 11 341 stycken fick 

uppehållstillstånd som konventionsflykting, enligt Migrationsverkets statistik: Beviljade uppehållstillstånd 

och registrerade uppehållsrätter, första och andra instans, förstagångstillstånd 2015., 2015-05-01. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Den 1 januari 2015 trädde en ny bestämmelse i kraft i 4:5 st.2 samt i 4:5a st.2 UtlL. Då 

denna uppsats främst berör subsidiärt skyddsbehövande kommer fokus att vara på 4:5a 

st.2 UtlL. Eftersom att prövningsordningen i UtlL gäller så kommer även 

flyktingdefinitionen i 4:1 UtlL att beröras för att underlätta förståelsen av begreppen.  

Huvudregeln enligt 4:5a st.1 UtlL stadgar som ovan nämnts att en utlänning upphör att 

vara subsidiärt skyddsbehövande om de omständigheter som medförde att han eller hon 

bedömdes som skyddsbehövande inte längre finns eller har ändrats i sådan omfattning att 

skydd inte längre behövs. Enbart väsentliga och bestående förändringar ska beaktas.  

Det nya undantaget i 4:5a st.2 UtlL stadgar att det första stycken inte gäller en utlänning 

som på grund av tidigare upplevelser som utgjort grund för skyddsbehov har tungt 

vägande skäl för att inte använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare 

eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort. Problematiken med 

undantagets ordalydelse är att begreppet tidigare upplevelser används trots att 

huvudregeln gällande skyddsbedömningar är att dessa alltid ska ske framåtsyftande och 

att en sur place bedömning ska göras. Syftet med uppsatsen är därmed att utreda när och 

för vem undantaget i 4:5a st. 2 UtlL kan komma att aktualiseras. 

Eftersom att undantaget i 4:5a st.2 UtlL hänför sig till personer som har fått status som 

subsidiärt skyddsbehövande kommer även detta begrepp att analyseras då det är av vikt 

att förstå hur en person kan få en subsidiär skyddsstatus för att kunna förstå hur 

undantaget kan komma att tillämpas.  

De frågeställningar som aktualiserats och som kommer att besvaras under arbetets gång 

är följande:  

 För vem aktualiseras undantaget i 4:5a st.2 UtlL? 

 När och i vilka situationer kan undantaget i 4:5a st.2 UtlL komma att aktualiseras? 

 

1.2 Metod och material 

Den traditionella rättsdogmatiska metoden använts i denna uppsats där lagstiftning, 

förarbeten, praxis och doktrin kommer att undersökas för att fastställa och tolka gällande 

rätt. Då bestämmelsen angående upphörandet av att vara skyddsbehövande i 4:5a st. 2 
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UtlL tillkom den 1 januari 2015 så har detta aldrig tidigare prövats i svensk rätt och det 

finns således ingen praxis inom detta område. Jag kommer därmed att utgå från 

förarbetena till reformen och det nya omarbetade skyddsgrundsdirektivet10 som 

vägledning för min analys i denna del.  

Det material jag har använt är i huvudsak de traditionella rättskällorna. Jag valt att belysa 

relevanta delar av internationell humanitär rätt, EU-rätt och svensk lagstiftning genom att 

ta del av förarbeten och doktrin för att utreda gällande rätt. 

 

1.2.1 Val av rättsfall 

Då relevanta juridiska rättsdatabaser hade ett mycket begränsat utbud av avgörande 

angående när en utlänning upphör att vara subsidiärt skyddsbehövande och då det inte 

finns något avgörande angående det nya undantaget i 4:5a st.2 UtlL efterfrågade jag 

relevanta domar från Migrationsdomstolen (MD) och Migrationsöverdomstolen (MiÖD), 

emellertid utan någon framgång. Jag har därför använt mig av de få beslut som finns inom 

området vilka är Utlänningsnämndens (UN) mål UN 45-93 samt UN 419-00. Dessa två 

mål berör upphörandet av flyktingstatus vid en förändrad situation i hemlandet men jag 

kommer att använda dessa för att dra paralleller till diskussionen angående upphörandet 

av att vara subsidiärt skyddsbehövande.  

Betydelsen av UN:s praxis kan diskuteras och bland annat anser Annika Lagerqvist Veloz 

Roca11 att UN:s praxis saknar den principiella rättsskapande dimensionen som finns i en 

prejudicerande dom avkunnat av en domstol. Roca menar att UN:s praxis därmed inte har 

särskild stor betydelse för vare sig gällande rätt eller i praktiskt värde.12 Som Roca anför 

så kan det hävdas att de vägledande besluten från UN inte ska ha någon betydelse då det 

idag finns en ny lagstiftning. I praktiken är det dock inte lika enkelt att förkasta de tidigare 

avgörandena eftersom de båda lagstiftningarna har många likheter och 

överensstämmelser ganska väl med varandra. Då det inte finns några avgörande från 

                                                 
10 Rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller 

personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det 

beviljade skyddet (omarbetning). 
11 Annika Lagerqvist Veloz Roca är docent och lektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen vid 

Stockholms universitet. 
12 C. Diesen, m.fl., s. 157 f. 
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varken MD eller MiÖD gällande min frågeställning har jag därmed använt mig av de få 

beslut som finns på området trots att det är från UN. 

Då utbudet i svensk rättspraxis är ganska magert har jag valt att använda mig av 

rättspraxis från EU-domstolen, dock finns det även där få beslut som berör just detta. De 

förenade målen Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed 

Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-179/08) och Dler Jamal (C-179/08) mot Bundesrepublik 

Deutschland i EU-domstolen är det enda fall som berör denna frågeställning. Jag kommer 

därmed att applicera detta resonemang på undantaget i 4:5a st.2 UtlL för att kunna 

analysera det svenska rättsläget. 

 

1.3 Avgränsningar 

För att uppnå syftet kommer uppsatsen fokusera på när en subsidiärt skyddsbehövande 

upphör att ha skyddsstatus enligt 4:5a st.2 UtlL på grund av väpnad konflikt i hemlandet. 

Uppsatsen ska därmed inte ses som en generell redogörelse för hur en person kan förlora 

sin status som skyddsbehövande. Eftersom det finns få beslut och domar gällande 

upphörande att ha status som subsidiärt skyddsbehövande kommer även fokus att vara på 

när en flykting upphör att ha flyktingstatus på grund av väsentliga och bestående 

förändringar i hemlandet enligt 4:5 p.5 UtlL. Detta eftersom resonemanget i 4:5 p.5 UtlL 

stämmer väl överens med grunderna för upphörande av att vara subsidiärt 

skyddsbehövande. De övriga grunderna för upphörande att vara flykting kommer därmed 

lämnas utanför.  

Jag har enbart fokuserat på situationer där asylsökande ges skyddsstatus på grund av 

väpnad konflikt och vad som sker med skyddsstatusen när denna konflikt upphör. 

Anledningen till att jag valt detta är dels eftersom det är främst tillämpningen av 4:2 st.1 

p.2 UtlL, skydd på grund av väpnad konflikt, som har varit uppe för diskussion sedan den 

nya UtlL tillkom 2006 och dels därför att det idag finns över 35 olika länder där det för 

närvarande pågår väpnad konflikt.13 Detta sammantaget med att EU-domstolens Diakité 

dom14 kom under 2014 beträffande bedömningen av väpnad konflikt och att denna dom 

troligtvis kommer att bidra till att fler konflikter än tidigare kan komma att definieras som 

väpnade konflikter medför att en analys av det nya undantaget i 4:5a st.2 UtlL blir högst 

                                                 
13 Globalis, konflikter., 2015-05-26 (2015-05-26). 
14Aboubacar Diakité v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, EU-domstolen. 
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aktuell. Därmed har jag begränsat mig till 4:2 st.1 p.1 UtlL samt 4:2a st.1 p.1 UtlL, skydd 

med anledning av väpnad konflikt, och lämnat de övriga grunderna därhän. Definitionen 

av begreppet väpnad konflikt efter den nya EU-domen är emellertid intressant att 

diskutera men det får bli i ett annat sammanhang än detta.  

  

1.4 Disposition 

För att kunna redogöra för den nationella regleringen i UtlL krävs inledningsvis en 

kortfattad introduktion i kapitel 2 angående den internationella humanitära rätten och den 

EU-rättsliga regleringen som har bidragit till att vår nationella lagstiftning är utformad 

som den är idag. Vidare kommer i kapitel 3 att redogöras för bedömningen av 

skyddsbehov enligt nationell rätt i enlighet med den ordning som stadgas i fjärde kapitlet 

i UtlL samt relevanta förarbeten och doktrin angående dessa tolkningar. I kapitel 4 

redogörs för upphörandet av denna statusförklaring genom att bland annat analysera 

praxis från UN. I kapitel 5 kommer analyseras för vad som gäller för undantaget från 

upphörande av att vara subsidiärt skyddsbehövande med fokus på sur place och de 

situationer där undantaget kan komma att bli tillämpligt. Jag kommer att resonera utifrån 

förarbeten och doktrin då det inte finns någon praxis inom detta.  

Undantaget som denna uppsats berör gäller en persons rätt att behålla den skyddsstatus 

som har getts honom eller henne. Då uppsatsens huvudsyfte är att diskutera undantaget 

från upphörande att ha en skyddsstatus kommer jag att i kapitel 6 även att kortfattat 

diskutera rätten till uppehållstillstånd i samband med upphörande av skyddsstatus. Detta 

eftersom en persons skyddsstatus kan upphöra utan att detta påverkar personens 

uppehållstillstånd och därmed kan personens rätt att vistas i Sverige fortfarande gälla trots 

att dennes skyddsstatus upphör. I kapitel 7 kommer att diskuteras hur synen på vilken 

skyddsgrund som ska vara tillämpbar vid väpnad konflikt har förändras över tid.  

En de lege ferenda diskussion angående hur det nya undantaget kan komma att användas 

i praktiken kommer att ta vid i kapitel 8. Som avslutning på denna uppsats kommer en 

sammanfattning att ske i kapitel 9 från ovanstående kapitel med fokus på för vem och när 

undantaget i 4:5a st.2 UtlL kan bli tillämpligt. Detta för att ge en klar bild av rättsläget 

idag. 
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2 Gällande rätt 

Rättigheten till skydd undan förföljelse är central för både den internationella 

flyktingrätten men även för den svenska utlänningsrätten. För att förstå hur det svenska 

flyktingbegreppet uppstod och därmed även hur skyddet för subsidiärt skyddsbehövande 

tillkom ska först kortfattat redogöras för den internationella flyktingrätten och EU-rätten. 

 

2.1 Internationell rätt  

Människor som är på flykt undan terror, svält, övergrepp, krig och andra missförhållanden 

har rätt till att söka skydd i andra stater. Denna rätt kallas asyl och är en grundläggande 

mänsklig rättighet som fastslås i artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna där det stadgas att ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta 

asyl från förföljelse”.15 Denna rättighet är utgångspunkten för den internationella 

flyktingrätten och därmed även grundstommen till den svenska utlänningslagens 

bestämmelser om skyddsgrund. För människor som inte har möjlighet att ges skydd inom 

sitt land är Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning från 195116 

(flyktingkonventionen) och dess tilläggsprotokoll17 ett grundläggande internationellt 

skyddsnät.  

Flyktingkonventionen tillkom som en respons för att ge skydd åt de flyktingar som kom 

efter andra världskriget och vidgades därefter genom tilläggsprotokollet för att ge skydd 

även för flyktingar utanför EU.18 I ingressen till flyktingkonventionen understryks att ett 

av dess viktigaste syften är att säkerställa flyktingars största möjliga rätt att utöva sina 

grundläggande friheter och rättigheter.19 Flyktingkonventionens avspegling i 

migrationsrätten och den svenska UtlL tydliggörs genom förarbetena till den gamla 

utlänningslagen (1989:529) (GUtlL) där det fastslås att Sverige under alla omständigheter 

måste klara att fullfölja de internationella åtagande som vi har uppdragit oss och även att 

vissa internationella konventioner är absoluta.20 Det betonas även att respekten för de 

                                                 
15 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Paris, 10 december 1948.   
16 FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning, Genève, 28 juli 1951. 
17 Protocol relating to the Status of Refugees, New York, 31 January 1967. 
18 Jastram, K., Achiron, M., p.8. 
19 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria 

for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of 

Refugees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3. 
20 Prop. 1996/97:25, s 54. 
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mänskliga rättigheterna ska vara grundläggande för utformandet av den svenska 

regleringen.21 Flyktingkonventionens påverkan betonas även i den nya utlänningslagen 

(2005:716) (UtlL) där det stadgas att internationella rättsakter, t.ex. flyktingkonvention, 

har betydelse för prövningen av asylärenden.22 Betydelsen av folkrätten syns även i 4:1 

st. 1 UtlL där definitionen av flykting beskrivs på nästan exakt samma sätt som i 

flyktingkonvention artikel 1A(2).  

Förutom flyktingdefinitionen finns det i svensk rätt även subsidiära skyddsgrunder för 

bland annat alternativt skyddsbehövande i 4:2 UtlL och övrigt skyddsbehövande i 4:2a 

UtlL. De subsidiära skyddsgrunderna är kopplade till den internationella humanitära 

rätten genom Genèvekonventionens reglering kring väpnad konflikt.23 Dessa 

skyddsgrunder finns även i EU-rätten genom skyddsgrundsdirektivet24 och 

asylprocedurdirektivet.25 Sverige är sedan 1995 medlem i den Europeiska Unionen (EU) 

och har därmed förbundit sig att följa EU:s regelsystem.  

Folkrätten består av internationella lagar och rättsordningar som reglerar hur stater ska 

samarbeta, men även hur dessa stater inte ska få agera gentemot varandra.26 Sverige 

tillämpar en dualistisk syn på förhållandet mellan folkrätten och den nationella rätten. 

Detta betyder att internationella konventioner inte är direkt tillämpliga i svensk domstol 

eller direkt bindande trots att Sverige som stat är bunden av dessa överenskommelser och 

ska agera i enlighet med deras syfte.27 För att folkrätten ska tillämpas i Sverige krävs att 

staten antingen transformerar eller inkorporerar de internationella traktaten.28 Sverige har 

ratificerat flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll och därmed godkänt att 

respektera och följa dessa vilket genomsyrar hela den svenska migrationsrätten.  

                                                 
21 Prop. 1996/97:25, s 47. 
22 Prop. 2004/05:170, s 93.  
23 Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 

Field, Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members 

of Armed Forces at Sea, (III) relative to the treatment of Prisoners of War, (IV) relative to the Protection 

of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949. 
24 Direktiv 2011/95/EU om normer 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. 
25 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas 

förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus. 
26 Säkerhetspolitik, Folkrätt., 2015-04-23, (2015-07-10). 
27 SOU 2010:72, s 123 ff. 
28 SOU 2010:72, s 124. 
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Genom ovan sagda förstås att de internationella mänskliga rättigheterna är en 

utgångspunkt för hur de nationella bestämmelserna utformas. Dessa ger oss även ett 

hjälpmedel vid tolkningen och tillämpningen av dessa begrepp. 

 

2.2 Skyddsgrundsdirektivet 

Eftersom det nya undantaget i 4:5a st.2 UtlL har sin grund i skyddsgrundsdirektivet och 

detsamma gäller för begreppet subsidiärt skyddsbehövande så kommer direktivet för 

tydlighetens skull att belysas för att förstå syftet bakom det nya undantaget i UtlL.  

Det första skyddsgrundsdirektivet29 trädde i kraft 2004 som en del av EU:s gemensamma 

europeiska asylsystem och inkorporerades av Sverige i januari 2010. Därmed har delar 

av skyddsgrundsdirektivet blivit svensk lag. Direktivet grundas på en fullständig 

tillämpning av flyktingkonventionen och tilläggsprotokollet gällande när 

tredjelandsmedborgare och statslösa ska betraktas som flyktingar eller av andra skäl 

behöver internationellt skydd.30 Syftet med direktivet är att dels garantera att 

medlemsstaterna tillämpar gemensamma kriterier för att fastställa vilka personer som är 

i ett verkligt behov att internationellt skydd. Dels att garantera att en miniminivå av 

förmåner är tillgängliga för dessa personer i varje medlemsstat men staterna kan själva ha 

förmånligare bestämmelser än de som finns i direktivet.31 I det första 

skyddsgrundsdirektivets artikel 2 definieras begreppet flykting, flyktingstatus och 

alternativt skyddsbehövande vilket direkt är hänförligt till flyktingkonventionens 

definition i 1A(2). 

För att få ett mera effektivt asylsystem antog Europaparlamentet och rådet i december 

2011 det omarbetade skyddsgrundsdirektivet som trädde i kraft den 9 januari 2012 och 

som skulle vara genomfört senast den 21 december 2013. Det omarbetade 

skyddsgrundsdirektivet hade som syfte dels att åstadkomma en ökad harmonisering inom 

EU och dels som ett förtydligande och ett förenklande av reglerna inom EU för vad som 

gäller grunderna vid skydd och skyddets innehåll.32 Ett av skälen till omarbetningar var 

                                                 
29Direktiv 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. 
30 Prop. 2013/14:248, s 14 f. 
31 Prop 2013/14:248, s 15. 
32 Prop 2013/14:248, s 20. 



17 
 

att personer som innehar status som alternativt skyddsbehövande bör beviljas samma 

rättigheter och förmåner som dem som flyktingar beviljas enligt direktivet och på samma 

villkor som dessa.33 Det är även genom detta direktiv som undantaget i 4:5a st.2 UtlL 

tillkom. 

 

3 Bedömning av skyddsbehov 

En asylsökandes skyddsbehov prövas enligt den ordningen som finns i det fjärde kapitlet 

i UtlL. Först prövas skyddsbehovet mot flyktingbestämmelsen i 4:1 UtlL sedan mot 

alternativt skyddsbehövande i 4:2 UtlL respektive övrigt skyddsbehövande i 4:2a UtlL. 

Det finns även möjlighet att pröva om asylsökande kan beviljas uppehållstillstånd på 

andra grunder men dessa lämnas därhän i denna uppsats då dessa inte är av intresse för 

denna frågeställning. 

I syfte att anpassa UtlL till skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet så infördes 

det nya regleringar i fjärde kapitlet UtlL. Dessa regleringar innebär att om en person är 

flykting eller subsidiärt skyddsbehövande ska denna beviljas en skyddsstatusförklaring 

enligt 4:3 eller 4:3a UtlL. Att erhålla skyddsstatus innebär att den personen åtnjuter de 

rättigheter och förmåner som tillkommer skyddsbehövande. De utlänningar som fått 

uppehållstillstånd på grund av sin flyktingstatus har i vissa hänseenden en fördelaktigare 

ställning än invandrare i allmänhet. De har t.ex. starkare skydd mot utvisning pga. brott, 

8:11 st. 2 UtlL, de kan få svensk medborgarskap på kortare tid, 11:4b Lag (2001:82) om 

svenskt medborgarskap, och utlänningens närstående är undantagna från bestämmelserna 

om försörjningskrav vid anhöriginvandring, 5:3 c st. 3 UtlL.  

I Sverige är det dock enbart en liten andel av de personer som åberopar skyddsbehov som 

faktiskt tillerkänns flyktingstatus, en betydligt större andel får istället skydds-

behövandestatus.34 Sverige är inom EU ett av de länder som använder skyddsgrunden 

flykting minst frekvent medan de subsidiära skyddsgrunderna används betydligt oftare 

jämfört med andra EU-länder.35 Innebörden av att få en skyddsstatus, för både flykting 

och subsidiärt skyddsbehövande, är att de ges ett internationellt skydd i enlighet med 

                                                 
33 Prop. 2013/14:248, s 20. 
34 SOU 2006:6, s 29. 
35 Noll, G & Popovic, A, s 864 samt se Eurostat data in focus 3/2015 “Asylum applicants and first instance 

decisions on asylum applications: 2014”, s. 11 ff., (2015-07-10). 
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skyddsgrundsdirektivets sjätte kapitel. Genom att dessa åtnjuter status som flykting eller 

subsidiärt skyddsbehövande så omfattas de av det internationella skyddet gällande bland 

annat skydd mot avvisning, sammanhållning av familjer, uppehållstillstånd, hälso- och 

sjukvård osv.  

 

3.1 Flykting, 4:1 UtlL 

Begreppet flykting enligt 4:1 UtlL har sin grund i artikel 1A(2) i flyktingkonventionen. I 

skyddsgrundsdirektivet stadgas det när en tredjelandsmedborgare eller statslös person ska 

anses vara berättigad för internationellt skydd och att flyktingkonventionen ska ses som 

en grundsten i det folkrättsliga systemet för skydd av flyktingar.36  

Gällande processen för att ansöka om asyl ska först prövas huruvida den sökandes 

individuella skäl gör att denne kvalificeras som flykting enligt 4:1 UtlL som stadgar att:  

”Med flykting avses någon som befinner sig utanför det land som utlänningen är 

medborgare i, därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på 

grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, 

sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på 

grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd” 

Det viktigaste rekvisitet ”förföljelse” och de grunder som ger upphov till förföljelse ska 

tolkas med stöd utifrån internationella rättsprinciper och flyktingkonvention.37 Den som 

bedöms vara flykting ska även automatiskt ges flyktingstatusförklaring enligt 4:3 UtlL. 

Genom att personen befinner sig inom Sveriges gränser och uppfyller rekvisiten för att 

vara flykting har denna person även rätt till uppehållstillstånd, antingen permanent- eller 

temporärt uppehållstillstånd enligt 5:1 UtlL. Eftersom jag i denna uppsats inte ska 

analysera flyktingdefinitionen i sig kommer jag inte att utförligare gå igenom de rekvisit 

och förföljesegrunder som krävs för att 4:1 UtlL ska anses vara uppfylld. 

 

 

                                                 
36 Direktiv 2011/95/EU, p 4. 
37 Prop. 2009/10:31, s 102. 
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3.2 Alternativt skyddsbehövande, 4:2 UtlL 

Människor flyr inte enbart sina hemländer på grund av de förföljelsegrunder som stadgas 

i flyktingbestämmelsen i 4:1 UtlL. Människor kan även vara på flykt av andra anledningar 

och därmed vara i behov av internationellt skydd trots att de inte definieras som flyktingar 

enligt 4:1 UtlL. Status som alternativt skyddsbehövande ska därmed utgöra ett 

komplement till det skydd av flyktingar som finns i flyktingkonventionen.38  

I skyddsgrundsdirektivets artikel 2 finner vi definitionerna för alternativt skydds-

behövande och de internationella skydd som ska ges. Vid bedömningen av om en person 

ska anses vara alternativt skyddsbehövande kan artikel 5 (internationellt skyddsbehov sur 

place), artikel 6 (aktörer som utövar förföljelse eller tillfogar allvarlig skada), artikel 7 

(aktörer som ger skydd), artikel 8 (internt skydd) samt artikel 15 (allvarlig skada) i 

skyddsgrundsdirektivet användas som utgångspunkt.39  

Efter införlivandet av det första skyddsgrundsdirektivet den 1 januari 2010 ändrades 

bestämmelserna i UtlL gällande subsidiärt skydd och begreppet alternativt 

skyddsbehövande i 4:2 UtlL anpassades till skyddsgrundsdirektivets definition av 

subsidiärt skyddsbehövande. Med alternativt skyddsbehövande i 4:2 UtlL menas:  

”En utlännings som i andra fall än de som avses i 1 § befinner sig utanför det land som 

utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 1) det finns en grundad anledning 

att anta att utlänningen vid återvändandet till hemlandet skulle löpa risk att straffas 

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

förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och 

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

 yttre eller inre väpnad konflikt och 2) utlänningen inte kan, eller på grund av sådan 

risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlandets skydd”. 

Denna paragraf har som ovan nämnts fäste i den internationella rätten då en 

grundläggande mänsklig rättighet är principen om non-refoulement. Med non-

refoulement principen menas att ingen ska bli avvisad eller utvisad till ett land där man 

riskerar dödsstraff, tortyr eller annan inhumanbehandling eller bestraffning. Denna 

princip återfinns bland annat i 4:2 st.1 p. 1 första ledet UtlL och motsvarar förbudet med 

                                                 
38 SOU 2006:6, s 145. 
39 SOU 2006:6, s 148 ff. 
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tortyr enligt artikel 3 EKMR, FN:s tortyrkonvention40 samt skyddsgrundsdirektivets 

artikel 15(a) och artikel 15(b).  Non-refoulement principen är jus cogens, dvs. att den är 

tvingande och denna kan som huvudregel inte avtalas bort. Det finns dock undantag från 

denna huvudregel.41 I 4:2 st.1 p.1 andra ledet UtlL motsvaras skyddsgrundsdirektivets 

artikel 15(c) om risk för allvarlig skada med anledning av väpnad konflikt. 

Som utläses av 4:2 st.1. p.1 UtlL så stadgar denna skydd på grund av väpnad konflikt. 

Tolkningen av begreppet väpnad konflikt har varit ett omdebatterat ämne.42 Detta 

eftersom vad som i folkmun kallas för väpnad konflikt inte i juridisk mening behöver 

bedömas vara en väpnad konflikt om konflikten inte når upp till de rekvisit som krävs. 

Under 2014 kom EU-domstolen med en dom angående väpnad konflikt i det s.k. Diakité 

målet.43 I denna dom uttalande EU-domstolen att en intern väpnad konflikt enligt artikel 

15(c) skyddsgrundsdirektivet inte kräver en viss grad av organisering av de väpnade 

styrkorna och inte heller en viss intensitet eller varaktighet av konflikten vilket tidigare 

har varit gällande rätt. Istället ska det urskillningslösa våldet vara i centrum för 

bedömningen angående huruvida det råder väpnad konflikt eller inte.44 Enligt min mening 

borde det inte dröja länge innan MiÖD kommer att ge ett prejudikat i linje med EU-

domstolens ovan nämnda resonemang för att anpassa svensk rätt efter internationell rätt 

och därmed fokusera främst på det urskillningslösa våldet i en konflikt.  

Detta har dock inte prövats än utan MiÖD:s nu gällande prejudikat stadgar att väpnad 

konflikt kännetecknas i folkrättslig mening av stridigheter mellan en stats väpnade styrkor 

och andra organiserade väpnade grupper.45 Dessa stridigheter måste vara av sådan 

karaktär att de dels går utöver vad som kan klassas som inre oroligheter eller som endast 

utgör sporadiska eller isolerade våldshandlingar. Med detta menas att våldet måste vara 

urskillningslöst och kunna riktas mot människor utan hänsyn till deras personliga 

situation och dels måste de väpnade grupperna ha ett visst mått av territoriell kontroll. 

Intensiteten måste även vara så intensiv att ett återsändande framstår som otänkbart 

                                                 
40 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.   
41 Se t.ex. 8:a:2 st.2 UtlL, flyktingkonventionen 1(F) och artikel 33.2.  
42 Se bl.a. DN:s debatt ”Migrationsverket slopar humanitära överväganden”, 2008-04-19, och Röda korsets 

pressmeddelande: Röda korset protesterar mot Migrationsöverdomstolens tolkning: ingen intern väpnad 

konflikt., 2008-04-08, (2015-04-11). 
43 Aboubacar Diakité v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, EU-domstolen. 
44 C-285/12, p. 35. 
45 Se bland annat MIG 2011:4, MIG 2009:29 samt MIG 2007:9. 
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samtidigt som det saknas möjlighet att sända sökande till en annan del av landet. En 

avgörande faktor för tolkningen är därmed även hur civilbefolkningen drabbas.46  

Ytterligare en förutsättning för att bevilja skydd enligt 4:2 st.1 p.1 UtlL är att det 

föreligger ett individuellt skyddsbehov. I enlighet med Europadomstolens praxis i målet 

Sufi och Elmi47 kan denna ha sin grund i generellt våld och personliga omständigheter 

kopplande till sökanden eller en kombination av dessa. I EU-domstolens Diakité dom 

stadgas att urskillningslöst våld numera ska vara det främsta rekvisiten gällande 

tolkningen av 4:2 UtlL.48 Detta har även lyfts fram tidigare49 bland annat i EU-domstolens 

Elgafaji mot Staatssecretaris van Justitie dom där domstolen sades att om det fanns en 

grundad anledning att anta att en person genom sin blotta närvaro i landet skulle löpa en 

verklig risk att skadas så kunde kravet på personlig risk vara uppfyllt trots att inget 

specifikt hot möt sökanden förelåg.50  

 

3.3 Övrigt skyddsbehövande, 4:2a UtlL 

Sverige har på grund av införlivandet av skyddsgrundsdirektivet även infört begreppet 

övrigt skyddsbehövande som numera finns i 4:2a UtlL. Paragrafen 4:2a UtlL har sitt 

ursprung i 2 § GUtlL (1989:529) vilken delades upp i två paragrafer den 1 januari 2010 

och därmed innehåller en förmånligare reglering som sträcker sig utöver direktivet.51 En 

av anledningarna till detta var att det ansågs finnas ett behov av att kunna särskilja 

skyddsbehövande som omfattades av direktivet från andra skyddsbehövande.52 Eftersom 

skyddsgrundsdirektivet uppställer minimikrav ansågs det finnas utrymme att i nationell 

rätt ha en mera förmånlig reglering eftersom direktivet innehåller en snävare syn på 

begreppet väpnad konflikt än vad som stadgas i UtlL. Det faktum att UtlL också utger ett 

skydd vid andra svåra motsättningar och miljökatastrofer bidrog även det till att 

lagstiftaren ansåg att den dåvarande bestämmelsen angående skyddsbehövande i övrigt 

                                                 
46 Se bland annat MIG 2011:4, MIG 2009:27 och MIG 2007:9. 
47 Sufi and Elmi vs. United Kingdom, 28 juni 2011. 
48 C-285/12, p 35. 
49 Prop. 2009/10:31, s 260 
50 Elgafaji mot Staatssecretaris van Justitie, C-465/07. 
51 Prop. 2009/10:31, s 115 ff. 
52 Prop. 2009/10:31, s 96 ff. 
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skulle delas upp i den regleringen som vi har idag med två olika subsidiära skyddsgrunder, 

alternativt skyddsbehövande och skyddsbehövande i övrigt.53  

Med övrig skyddsbehövande i 4:2a UtlL avses idag: 

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

land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 1) Behöver skydd på 

grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i 

hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller  

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

Väpnad konflikt i denna paragraf har tidigare tolkats på samma vis som i 4:2 UtlL och 

begreppet infördes som en kodifiering av tidigare praxis.54 Intressant att notera gällande 

bestämmelserna angående väpnad konflikt i 4:2 UtlL och 4:2a UtlL är att bestämmelsen 

i 4:2a UtlL nästan aldrig har använts gällande situationer där väpnad konflikt har ansetts 

råda.55 Enligt en rättsfallstudie som Segenstedt och Stern har gjort så visar det sig att  

4:2a UtlL enbart har använts i situationer där det råder andra svåra motsättningar och 

inte när det anses råda väpnad konflikt.56 Migrationsverkets statistik från januari 2013 till 

april 2015 visar detsamma som Segerstedt och Stern kom fram till under deras studie som 

sträckte sig mellan november 2010 till februari 2011, nämligen att skydd enligt 4:2a UtlL 

enbart ges på grund av andra svåra motsättningar och inte på grund av väpnad konflikt.57  

Frågan gällande huruvida begreppet väpnad konflikt ska finnas i både 4:2 och 4:2a UtlL 

är en intressant diskussion men som kommer att lämnas utanför denna uppsats. 

 

3.4 Förändringar på grund av skyddsgrundsdirektivet 

Genom det omarbetade skyddsgrundsdirektivet så utökades paragraferna 4:1, 4:2 och 

4:2a UtlL och en exakt likadan formulering lades till i paragrafernas andra stycke där det 

numera stadgas att:  

                                                 
53 Prop. 2009/10:31, s 118 f. 
54 Prop. 1996/97:25, s 100. 
55 Segenstedt, A och Stern, R, s 33.  
56 Segerstedt, A och Stern, R, 33 ff. 
57 Enligt statistik mottagen via mail från Migrationsverket, statistiken finns arkiverad hos författaren. 
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”Första stycken gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga  

för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan  

risk genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt 

 skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds  

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

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

Paragraferna i kapitel 4 UtlL utökades därmed genom att det definierades i lagtext vilka 

aktörer som kan erbjuda skydd mot förföljelse och annan behandling som utgör grund för 

skyddsbehov. Det definierades även att detta skydd måste vara effektivt och inte av 

tillfällig natur. Här kan emellertid påpekas att i och med att skyddsgrundsdirektivet sedan 

tidigare redan varit gällande i Sverige så förändrar inte formuleringen i sig särskilt mycket 

för tillämpningen, utan detta är främst ett förtydligande.  

En stor förändring däremot, i och med detta nya omarbetade skyddsgrundsdirektiv, är att 

det numera anges i lagtext att flyktingar och skyddsbehövande i vissa fall inte ska upphöra 

att vara skyddsbehövande, trots att förutsättningar för ett upphörande är uppfyllda. Detta 

är av vikt eftersom den tidigare formuleringen i 4:5 och 4:5a UtlL angående upphörande 

av att vara flykting eller subsidiärt skyddsbehövande framstod som obligatorisk om 

villkoren för detta var uppfyllt. Detta innebar att om en person inte längre kunde anses 

vara flykting eller subsidiärt skyddsbehövande skulle dennes statusförklaring återkallas 

enligt 4:5b och 4:5c UtlL. Vilket i sin tur medför en förlust av en rättslig status som har 

vissa förmåner och rättigheter knutna till sig. Undantaget i 4:5 st.2 och 4:5a st.2 UtlL 

infördes därmed i lagtext för att förtydliga att det kan finnas omständigheter där personen 

inte ska upphöra att vara flykting eller subsidiärt skyddsbehövande. Dessa 

omständigheter är som ovan nämnt om det på grund av tidigare upplevelser som utgjorde 

grund för skyddsbehov finns tungt vägande skäl för personen att inte vilja använda sig av 

det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös 

tidigare hade sin vistelseort.  

Detta undantag grundar sig på skyddsgrundsdirektivets artikel 11.3 som i sin tur nästan 

ordagrant motsvarar undantaget från upphörande av flyktingskap i artikel 1(C) i 

flyktingkonventionen. Undantaget ska även förstås mot bakgrund av de uttalande som 
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UNHCR har gjort angående tolkningen och tillämpningen gällande undantag från 

upphörande av flyktingskap.58 

Undantaget från att upphöra att vara alternativt eller övrig skyddsbehövande har även det 

införts i svensk lag på grund av det omarbetade skyddsgrundsdirektivets artikel 16.3. 

Detta undantag gäller om utlänningen har skäl grundade på tidigare allvarlig skada som 

gör att skyddsbehövande inte vill begagna sig av hemlandets eller vistelselandets skydd.59 

Enligt propositionen anges att begreppet allvarlig skada inte förekommer i UtlL och 

därför inte bör användas. Bedömningen för vad som ska anses utgöra dessa tungt vägande 

skäl bör istället tas från UNHCR:s riktlinjer angående bedömningen av undantag av 

upphörande av flyktingskap där det anges som exempel om en person lidit ohyggliga 

former av förföljelse, lägerfångar, allvarligt traumatiserade personer eller personer som 

överlevt eller bevittnat våld, inklusive sexuellt våld, mot familjemedlemmar.60 Det krävs 

med andra ord ganska allvarliga tidigare upplevelser för att detta undantag ska anses bli 

tillämpligt i praktiken, vilket jag återkommer till i kapitel 5.  

 

4 Upphörande av att vara subsidiärt skyddsbehövande eller flykting 

När en utlänning upphör av att vara flykting eller subsidiärt skyddsbehövande så 

försvinner dennes internationella skydd och även då de nationella förmåner som utlänning 

har fått genom sin flyktingstatus eller skyddsbehövandestatus. Att en person ges en 

skyddsstatus är därmed viktigt ur ett rättighetsperspektiv. När det gäller upphörandet av 

att vara flykting eller subsidiärt skyddsbehövande så stadgas detta i 4:5 och 4:5a UtlL. 

Dessa upphörandebestämmelser grundar sig på flyktingkonventionens artikel 1(C) som 

menar att internationellt skydd inte bör ges när detta inte längre är nödvändigt eller 

berättigat. Denna artikel ska dock tolkas restriktivt.61 Vid denna bedömning ska 

utlänningens subjektiva uppfattning vägas in.62 Då problematiken gällande upphörande 

av subsidiärt skyddsbehövande nästan aldrig har tagits upp till prövning så kommer jag 

                                                 
58 Prop. 2013/14:248, s 37. 
59 Prop. 2013/14:248, s 40. 
60 Prop. 2013/14:248, s 38. 
61 UNHCR:s handbok, par. 116. 
62 UNHCR:s handbok, par. 136. 
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även att analysera 4:5 st.1 p.5 UtlL angående när en flykting upphör att ha flyktingstatus 

på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet.  

 

4.1 Upphörande av att vara subsidiärt skyddsbehövande enligt 4:5a 

UtlL 

Till skillnad från upphörande av att vara flykting, som i de flesta fall kräver att 

utlänningen aktivt agerar så upphör rätten till att vara skyddsbehövande genom att 

omständigheterna som medförde att han eller hon bedömdes som skyddsbehövande inte 

längre finns eller har förändrats enligt 4:5a UtlL. Med andra ord så räcker det med att 

situationen i hemlandet förändras till det bättre för att utlänningen kan riskera att förlora 

sin skyddsstatus utan att själv ha agerat på något sätt. Man kan förlora sin skyddsstatus 

på flera sätt men det som är relevant i denna uppsats och som även är det vanligaste när 

det gäller grupper av människor är att UNHCR tillsammans med den skyddssökandes 

hemland dels kommer överens om att landet är tillräckligt säkert. Dels att det har skett en 

betydande förändring och dels att man säkerställer att ett återvändande kan ske säkert och 

värdigt.63 Paragrafen i 4:5a UtlL stadgar att endast väsentliga och bestående förändringar 

ska beaktas och har sin grund i artikel 16 i skyddsgrundsdirektivet. Dessa bestående och 

väsentliga förändringar avser detsamma som stadgas i 4:5 p.5 UtlL.64  

Gällande praxis kring upphörandet av att vara skyddsbehövande finns det även här få 

rättsfall att analysera. Varken svensk domstol och EU-domstolen har tagit upp detta till 

prövning särskilt ofta och de få fall som finns berör inte situationer gällande förändrade 

förhållande i hemlandet. Det finns flera olika anledningar till varför så fall berör 

upphörandet av att vara skyddsbehövande på grund av omständigheter i hemlandet. En 

anledning till detta kan vara att en persons rättsliga ställning inte ska bli föremål för en 

återkommande prövning. En annan anledning kan vara att subsidiärt skyddsbehövande-

statusen inte har funnits lika länge som flyktingstatusen och därmed inte kunnat prövas 

lika ofta. Ytterligare en anledning kan vara att tidigare så gavs de flesta skyddsökande 

flyktingstatus tillsammans med ett permanent uppehållstillstånd.65  

                                                 
63 Cwik, E. M., s 713 f. 
64 Prop. 2013/14:248, s 19 och Wikrén, G och Sandesjö, H, s 202.   
65 Abiri, E, s 14. 
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Jag har som ovan nämnt tagit kontakt med både Migrationsverket och MD för att få tag i 

relevanta beslut och domar utan resultat. Att det inte finns rättspraxis betyder emellertid 

inte att det inte har skett beslut i första instans dvs. att Migrationsverket inte har tagit 

beslut i frågan. Efter kontakt med Migrationsverket så visar det sig att de inte för statistik 

över detta, informationen om hur många som berörts av 4:5 p.5 UtlL går därmed inte att 

finna i deras system. 66 I och med detta får vi använda oss av den rättspraxis som finns 

tillgänglig inom området trots att utbudet av domar och beslut är få. 

Enligt min mening borde 4:5 p.5 UtlL ha tagits upp till prövning ett flertal gånger 

eftersom det inte sällan anländer människor till Sverige som söker skydd undan en väpnad 

konflikt i hemlandet. När den väpnade konflikten senare upphör borde det som 

huvudregel alltid prövas om det har skett väsentliga och bestående förändringar i 

hemlandet. Detta borde särskilt vara fallet om det är så att personen i fråga enbart har 

beviljats skyddsgrund på grund av den väpnade konflikten i sig och det urskillningslösa 

våld som finns där.67  

Förutom väsentliga förändringar i hemlandet så borde även det faktum att personen som 

flytt undan konflikten kan ha fått andra skyddsgrunder än de tidigare under sin vistelsetid 

i Sverige tas in i bedömningen. En s.k. sur place bedömningen ska tas in i bedömningen 

och detta ska i första hand prövas då ordningen i kapitel 4 UtlL ska följas. Anledning till 

varför sur place bedömningen inte har tagits upp till prövning särskilt ofta gällande 

upphörandet av att ha en skyddsstatus kan bero på det som det nämns i UNHCR:s 

handbok. I UNHCR:s handbok står det att en flyktings rättsliga ställning inte ska bli 

föremål för en ofta återkommande prövning då detta kan skapa en känsla av otrygghet 

vilket är något som de internationella skyddet ska motverka.68 Ytterligen en anledning till 

varför detta inte tagits upp till prövning särskilt ofta kan vara att i motiven till 1980års 

GUtlL framgår det att frågan om en utlänning fortfarande är flykting enbart bör tas upp 

till prövning om det finns anledning till detta.69 Frågan om en eventuell statusförändring 

ska inte övervägas annat än i samband med en ansökan om resedokument enligt artikel 

28 i flyktingkonventionen eller när ett avgörande annars ska beslutas och det därmed har 

betydelse om utlänningen fortfarande är flykting.70 Enligt motiven saknas det därmed 

                                                 
66 Mailkontakt med Migrationsverkets ekonomi- och statistikavdelning, den 29 maj 2015.   
67 Prop. 2013/14:248, s 19. 
68 UNHCR:s handbok, par. 135. 
69 Prop. 1979/80:96, s 45. 
70 Prop. 1979/80:96, s 93 ff. 
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normalt anledning att undersöka om en upphörandegrund har inträffat när en ansökan om 

förlängt tillfälligt uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd ska prövas.  

Jag anser precis som motiverats ovan att skyddsbehövandes rättsliga ställning inte ska 

kunna omprövas när och hur som helst eftersom detta skulle bidra till en otrygghet och 

en osäkerhet hos den sökande. Likväl anser jag att i de fall där utlänningen har fått status 

som subsidiärt skyddsbehövande enbart på grund av den väpnade konflikten och det 

urskillningslösa våld som finns där så ser jag ingen anledning till varför man inte skulle 

pröva en eventuell statusförändring vid konfliktens slut. I dessa fall ska självfallet en sur 

place bedömning göras i varje enskilt fall för att utreda om utlänningen kan ha fått en 

skyddsgrund under tiden han eller hon vistats i Sverige. 

Den nya undantaget i 4:5 st.2 och 4:5a st.2 UtlL menar att fokus ska vara på tidigare 

upplevelser. Detta menar jag går emot hela den framåtsyftande bedömningen som ska 

göras. Om det anses att en person har fått skyddsgrund på grund av en väpnad konflikt så 

finns det ingen mening att analysera de tidigare upplevelserna igen eftersom det redan har 

konstaterats i den första prövningen att rekvisiten för att nå upp till en skyddsstatus på 

grund av den väpnade konflikten har varit uppfyllt. Då är det mer logiskt att göra en 

framåtsyftande bedömning och en sur place bedömning enligt min mening, vilket jag 

återkommer till senare i kapitel 5.1.  

 

4.2 Upphörande av att vara flykting, 4:5 UtlL 

Delar av den svenska UtlL har som tidigare nämnts sitt ursprung i 

skyddsgrundsdirektivet. I skyddsgrundsdirektivets artikel 11.1(E) anges det att en person 

upphör att vara flykting bland annat om han eller hon inte längre kan fortsätta att vägra 

att begagna sig skydd i hemlandet eftersom de omständigheter som ledde till att personen 

erkändes som flykting inte längre föreligger. Denna prövning ska göras av medlemsstaten 

enligt artikel 11.2 i skyddsgrundsdirektivet. Bestämmelsen angående upphörande av 

flyktingstatus motsvarar även artikel 1(C) i flyktingkonventionen. Uppräkningen i artikel 

1(C) i flyktingkonventionen är uttömmande och flyktingstatus kan inte upphöra på någon 

annan grund om det inte är så att det ursprungliga beslutet att bevilja flyktingstatus var 

felaktigt.71 Artikel 1(C) i flyktingkonventionen var avsedd för att tillåta en stat att frånta 

                                                 
71 Prop. 1979/80:96, s 117. 
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sig ansvaret från sin ”skyddsbörda” när staten eller hemlandet som personen flytt från 

bedömdes vara lämplig att ta hand om de som flytt igen.72  

Flyktingkonventionens 1(C) p. 1-4 berör omständigheter när en person själv har skapat 

en situation eller handlat på ett sätt så att dennes skyddsstatus ska upphöra. Eftersom detta 

inte är relevant för denna frågeställning är det istället främst flyktingkonventionens 1(C) 

p. 5-6 som kommer att diskuteras. Flyktingkonventionens 1(C) p. 5-6 behandlar 

situationer där de objektiva omständigheterna som utgjorde grund för skyddsstatus har 

förändras, t.ex. förändrade omständigheter i hemlandet. Eftersom en flyktingstatus ska 

ske individuellt för att rätt skyddsstatus ska ges är det även av största vikt att ett 

upphörande av en flyktingstatus sker med hänsyn till varje enskilt fall.73 Upphörandet i 

artikel 1(C) flyktingkonventionen är beskrivet i individuella termer där artikeln beskrivs 

som kopplad till ”omständigheterna i samband med anledningen till varför personen fick 

status som flykting” och varför denne person inte kan åtnjuta skydd i sitt hemland. Detta 

individuella förhållningssätt gör det även möjligt för beslutsfattaren att avgöra om en 

flykting är berättigad till undantaget från upphörande.74 I realiteten så har dock artikel 

1(C) p. 5-6 i flyktingkonventionen sällan använts vid individuella fall.75 Rekvisiten som 

krävs för ett upphörande av flyktingstatus enligt 1(C) i flyktingkonventionen är för det 

första att förändringen måste vara av väsentlig politisk betydelse och med detta menas att 

maktstrukturerna under vilka förföljelse fanns inte längre existerar.76 För det andra så 

måste det finnas anledning att tro att denna förändring är effektiv och gällande. För det 

tredje så måste dessa förändringar visas vara varaktiga.77 

I den svenska UtlL finns bestämmelsen angående upphörande av att vara flykting i 4:5 

UtlL. Det finns fem olika punkter i 4:5 UtlL angående när en persons upphör att vara 

flykting men det är enbart 4:5 st.1 p.5 UtlL som kommer att beröras. Detta eftersom 

uppsatsen utreder upphörandet av att vara skyddsbehövande i samband med väpnad 

konflikt och 4:5 st.1 p.5 UtlL är den punkt som är mest överensstämmer med denna 

problematik.  

 

                                                 
72 James, C. Hathaway, s 199 f. 
73 Goodwin-Gill & McAdam, s 139.  
74 Goodwin-Gill & McAdam, s 140. 
75 UNHCR, Guidelines on International Protection, p. 18. 
76 James C. Hathaway, s 200. 
77 James C. Hathaway, s 203. 
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I 4:5 st.1 p.5 UtlL stadgas att: 

En flykting upphör att vara flykting om han eller hon på grund av väsentliga och 

bestående förändringar i hemlandet eller det land där han eller hon som statslös 

tidigare hade sin vistelseort inte längre befinner sig i en situation att han eller hon kan 

anses som flykting och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets 

eller vistelselandets skydd. 

I 4:5 st.1 p.5 UtlL behandlas upphörande av flyktingskap på grund av att utlänningen inte 

längre befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses vara flykting. 

Bestämmelsens utformning om bestående och väsentliga förändringar innebär att enbart 

klara och djupgående förändringar som är ägnade att undanröja grunden för flyktingens 

fruktan för förföljelse ska beaktas.78 Det räcker inte med en liten eller tillfällig förändring 

av de förhållande som ligger till grund för en enskild flyktings fruktan för att göra 

klausulen tillämplig. En sådan klar och djupgående förändring som stadgas i paragrafen 

borde förutsätta dels att förföljelseregimen har fallit och att fria och demokratiska val 

därefter har hållits. Dels att den nya regeringen har förbundit sig att respektera mänskliga 

rättigheter och att erbjuda motståndare till den tidigare regimen amnesti eller motsvarande 

skydd. Det måste även finnas grund att anta att denna förändring är verksam, stabil och 

bestående.79 Även här är syftet bakom formuleringen att en flyktings rättsliga ställning 

inte ska bli föremål för en ofta återkommande prövning då detta kan skapa en känsla av 

otrygghet vilket är något som de internationella skyddet ska motverka.80  

Bestämmelse i 4:5 st.1 p.5 UtlL angående flyktingskaps upphörande på grund av 

förändrade förhållande i hemlandet har sällan tagits upp till prövning, varken i svensk rätt 

eller i internationell rätt. De få fall som finns berör t.ex. fall där utlänningen genom sitt 

hemlands myndigheter anskaffat och sedan använt en passhandling. Dessa personer anses 

då på nytt ha använt sig av sitt hemlands skydd och därmed upphört att ha en skyddsgrund 

som flykting.  

Här nedan kommer praxis som behandlar upphörandet av att vara flykting på grund av 

bestående förändringar i hemlandet att analyseras. Från dessa beslut och genom 

                                                 
78 Prop. 2009/10:31, s 264.  
79 UNHCR:s handbok, par. 135. 
80 UNHCR:s handbok, par. 135. 
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domstolarnas resonemang kommer jag att dra paralleller och slutsatser till diskussionen 

angående upphörande av att vara subsidiärt skyddsbehövande vid väpnad konflikt.  

 

4.2.1. Praxis gällande upphörande av flyktingstatus 

I ett fall från 1993, UN 45-93, prövades flyktingskaps upphörande på grund av den 

förändrande situationen i hemlandet. I målet ansökte de rumänska medborgarna makarna 

A och B om nya resedokument hos Migrationsverket (dåvarande: Statens Invandrarverk) 

som avslog deras ansökan och anförde att de inte hade bedömts vara flyktingar. Makarna 

överklagade och anförde att de inte vågade resa hem till Rumänien på grund av att de inte 

litade på regeringen i hemlandet samt att de kände sig hotade. Domstolen menade att för 

att förändringarna i utlänningens hemland ska kunna vara till grund för ett upphörande av 

flyktingskap ska dessa vara djupgående och av bestående art. De ska även vara ägnade 

att undanröja flyktingens fruktan för förföljelse. Domstolen menade att trots att en 

regimförändring skett medför detta inte alltid att hela orsaken till en välgrundad fruktan 

för förföljelse har undanröjts.81 I detta fall konstaterade domstolen att Rumänien antagit 

en ny grundlag vilken tillerkänner minoriteter fullständiga rättigheter och även att 

flyktingkonventionen ratificerats. Utvecklingen i Rumänien hade därmed enligt 

domstolen undergått sådana väsentliga förändringar att de får bedömas vara av sådan 

djupgående art att det hade utgjort grund för upphörande av flyktingskap. Domstolen 

konstaterade även att förändringarna hade fortlöpt i samma riktning under så lång tid att 

de kunde antas vara bestående i den mening som avses med bestämmelsen. Domstolen 

fann därför att det inte fanns grund för att förlänga makarnas resedokument.82 

I UN 419-00 prövades även där frågan angående upphörande av flyktingstatus gällande 

albanska medborgare i Kosovo. Den avgörande frågan för upphörande av flyktingstatus 

var huruvida en bestående förändring har skett i hemlandet. Migrationsverket ansåg inte 

att parterna hade angett tillräckliga skäl för att kunna betraktas som flyktingar enligt 4:1 

UtlL med stöd bland annat från ett uttalande av UNHCR angående situationen i Kosovo. 

Parterna överklagade och UN anförde att Migrationsverkets beslut innebar ett frångående 

från den grundläggande principen om flyktingförklaringens s.k. deklarativa rätt till skydd. 

Vidare gick UN igenom för när ett flyktingskap kan upphöra och gjorde gällande att detta 

har blivit tillämpligt i praxis då förhållandena i hemlandet genomgått djupgående och 

                                                 
81 UN 45-93. 
82 UN 45-93. 
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bestående förändringar. Med detta avses normalt att landets egna institutioner, dvs. att 

parlament, regering, myndigheter, domstolar etc. förändrats på ett sådant sätt att frihet, 

säkerhet och rättvisa garanteras medborgarna i landet. UN konstaterade även att denna 

praxis inte utesluter att det kan finnas andra situationer där den aktuella 

upphörandegrunden blir tillämplig då det framgår av ordalydelsen i flyktingkonventionen 

att avgörande för bedömningen är om sökande inte längre kan använda sig av hemlandets 

skydd till följd av de förändrade förhållanden där. UN noterade att förhållandena i Kosovo 

var sådana att en markant förändring hade skett sedan det internationella samfundet 

ingripit militärt och civilt i provinsen. Med andra ord riskerade inte albaner som återvände 

till Kosovo att utsättas för förföljelse pga. deras etnicitet. UN:s bedömning var att familjen 

var att betrakta som flyktingar då de fördrevs från Kosovo men att det hade skett så 

djupgående förändringar i hemlandet att det inte kunde antas utsättas för förföljelse vid 

ett återvändande idag. UN beslutade därmed att familjen skulle upphöra att vara 

flyktingar. 

Slutsatsen som kan dras av de två ovan nämnda fallen är för det första att det är högt 

ställda krav för att bestämmelsen om upphörande av flyktingskap ska bli aktuell. Det 

krävs dels att förföljelseregimen har fallit och att fria och demokratiska val har hållits 

därefter. Dels att den nya regimen har åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter och 

att erbjuda motståndaren till den tidigare regimen amnesi eller motsvarande skydd.83  

För det andra så skiljer sig saken åt beroende på huruvida flyktingstatusen har blivit 

fastställd genom myndighetsbeslut eller inte. En person blir som ovan nämnts flykting i 

den stund som han eller hon lämnar sitt hemland med flyktingskäl och beslutet att tilldela 

någon flyktingstatus är enbart en bekräftelse på detta.84 Precis som ovan nämnts så ska 

alltid asylprövningen göras framåtsyftande. Denna bedömning ska även ske med 

beaktande av förhållanden i hemlandet vid tillfället för prövningen och om dessa inte 

medför risk för asylgrundande förföljelse för den sökande kommer därmed ansökan att 

avslås.85 I dessa fall ställs det inte lika höga krav på en djupgående och stabil förändring 

av förhållande i hemlandet. Detta eftersom det vid en återkallelse av myndigheternas 

flyktingförklaring krävs att det är myndigheterna som ska visa på att en tillräckligt 

genomgripande och stabil förändring har inträffat i hemlandet. I fallen som ovan är det 

                                                 
83 Wikrén, G & Sandesjö H., s 202. 
84 Wikrén, G & Sandesjö, H., s 202. 
85 UN 441-03, Flyktingskapsprövning. Prövningen skall göras mot de förhållandena i sökandens hemland. 
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den asylsökande som ska visa på att han eller hon de facto är flykting men ofta får 

förhållandena i hemlandet ändå betydelse och en framåtsyftande bedömning görs.86 

Upphörande av att vara flykting har även tagits upp till prövning av EU-domstolen i de 

förenade målen Aydin Salahadin Abdulla m.fl. mot Bundesrepublik Deutschland.87 I 

målet hade de sökande ansökt om asyl i Tyskland och av olika skäl anförde de att de 

fruktade förföljelse i Irak på grund av Saddam Husseins parti. Tyskland beviljade dessa 

personer flyktingstatus men till följd av de förändrade förhållandena i Irak under 2004-

2005 inleddes ett förfarande för att återkalla flyktingstatusen hos de sökande. Efter olika 

rättsliga svårigheter lämnades förfarande till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. 

Målet gällde tolkningen av artikel 11 i skyddsgrundsdirektivet angående upphörande av 

flyktingstatus. EU-domstolen menade att denna artikel aktualiseras vid förändrade 

omständigheter som är av väsentlig och bestående karaktär och när det inte finns en 

välgrundad fruktan eller anledning till att riskera förföljelse. Domstolen framförde även 

att stater som är i förändring måste kontrollera att de aktörer som ska ge skydd har vidtagit 

rimliga åtgärder för att förhindra förföljelse och att de berörda personerna har tillgång till 

detta skydd. Domstolen sade även att den omständigheten att en persons flyktingstatus 

eventuellt upphör inte påverkar dessa personers rätt att ansöka om status som alternativt 

skyddsbehövande om faktorerna enligt artikel 4 i skyddsgrundsdirektivet är uppfyllda 

vilket är ett krav för att kunna styrka de förutsättningar som finns enligt direktivets artikel 

15 om berättigande till skydd.88 Domstolen menar dock att skälen för förföljelse som då 

anges måste vara andra skäl än de som tidigare förekommit för att en ny prövning om 

skyddsstatus ska kunna ske. 

Förutom diskussionen gällande UN domarnas betydelse kan det även påpekas att EU-

domstolens dom kom under 2014 vilket är långt senare än de båda UN domarna från 

1990-talet vilket medför att EU-domstolens dom även är mer aktuell än de båda UN 

domarna. EU-domstolen har även en högre status än nationell domstol vilket kan utläsas 

ur artikel 234 i EU-fördraget89 som stadgar att EU-domstolens praxis gör sig gällande för 

de nationella domstolarna genom möjligheten att begära förhandsavgörande. De 

                                                 
86 Wikrén, G & Sandesjö H., s 202 f. 
87 Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-

178/08), Dler Jamal (C-179/0) mot Bundesrepublik Deutschland. 
88 Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-

178/08), Dler Jamal (C-179/0) mot Bundesrepublik Deutschland, p. 80. 
89 Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen. 
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nationella domstolarna kan därmed vända sig till EU-domstolen för att få svar på frågor 

som uppstått vid tillämpning av unionsrättsliga regler som parterna åberopat i domstol.  

Både nationell domstol och EU-domstolen anförde att det krävs djupgående och 

bestående förändringar i hemlandet samt att myndigheterna i landet ska kunna skydda 

dessa personer. De exempel som ges är t.ex. att nya grundlagar har antagits eller att 

parlament eller regering har förändrats markant. Detta synsätt visar på att det krävs ganska 

omfattande och bestående förändringar i landet, även lagtekniskt, för att ett upphörande 

av flyktingstatus ska bli gällande enbart på grund av förändringar i hemlandet. En viktig 

del i EU-domstolens dom är att domstolen anser att även om en persons flyktingstatus 

upphör betyder detta inte att en persons rätt att ansöka om subsidiärt skydd upphör, det 

måste dock vara nya omständigheter som inte uppkommit tidigare.  

Med andra ord så tolkar jag det som att även EU-domstolen menar att man ska göra en 

framåtsyftande bedömning samt att en sur place bedömning skall göras vilket stämmer 

överens med mina egna slutsatser angående hur man borde använda det nya undantaget i 

4:5 st.2 UtlL. 

 

5 Undantaget från upphörandet av att vara skyddsbehövande 

Som ovan nämnts var syftet med det omarbetade skyddsgrundsdirektivet att åstadkomma 

en ökad harmonisering samt ett förtydligande gällande grunderna för skydd och skyddets 

innehåll.90 I och med det omarbetade skyddsgrundsdirektivet lades ett undantag till i 4:5a 

st.2 UtlL gällande undantag från upphörandet av att vara subsidiärt skyddsbehövande. 

Undantaget i 4:5a st. 2 UtlL har sin grund i det omarbetade skyddsgrundsdirektivets 

artikel 16.3. Detta undantag i 4:5a st.2 UtlL stadgar att bestämmelsen om upphörande av 

att vara skyddsbehövande inte ska gälla om personen som på grund av tidigare 

upplevelser som utgjorde grund för skyddsbehov har tungt vägande skäl för att inte vilja 

använda sig av hemlandets skydd. Med sådana tidigare upplevelser anses precis som 

tidigare nämnts bland annat tortyr och gällande bedömning av vad som anses utgöra tungt 

vägande skäl ska ledning hämtas från UNHCR:s riktlinjer angående bedömning av 

upphörande att vara flykting.91  

                                                 
90 Prop. 2013/14:248, s 20. 
91 Prop. 2013/14:248, s 40. 
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Efter att ha tagit kontakt med Ulf Bohman som är balkanexpert på Migrationsverket 

angående problematiken gällande upphörande av skyddsstatus vid väpnade konflikters 

upphörande sade han att just detta ännu inte hade blivit något stort ämne i Sverige men 

att det nu pågår en expansiv fas gällande just denna problematik runt om i Europa. Enligt 

Ulf Boman har detta undantag redan varit uppe för diskussion i både Tyskland och 

Holland där fokus främst har varit på rekvisitet ”tungt vägande skäl”. I Tyskland har de 

talat om en subjektiv rädsla samt principerna om familjens enhet och barnets bästa i deras 

tolkning av begreppet. I Holland har de tagit diskussionen längre och menade att även 

vittnen till allvarliga brott borde kunna omfattas av begreppet.92 

I och med det omarbetade skyddsgrundsdirektivet lades även ett undantag till i 4:5 st.2 

UtlL gällande upphörande att vara flykting vilket har sin grund i direktivets artikel 11.3. 

I undantaget anges att bestämmelserna om upphörande att vara flykting enligt  

4:5 st.1 p. 5 UtlL inte ska tillämpas på flyktingar som kan anses ha tungt vägande skäl 

grundade på tidigare förföljelse för att inte vilja begagna sig av det lands skydd vari han 

eller hon är medborgare i, eller om det är en statslös, i det land där han eller hon tidigare 

hade sin varaktiga vistelseort. Då det omarbetade skyddsgrundsdirektivet grundas på 

flyktingkonventionen ska därför artikel 11.3 i direktivet läsas mot bakgrund av de 

uttalande om tolkning och tillämpning av undantag från flyktingskap som UNHCR har 

gjort.93  

Undantaget gällande flyktingar som lidit särskilt allvarlig förföljelse i hemlandet anses 

utgöra en allmän humanitär princip.94 För att falla under detta undantag krävs det som 

regel att personen har lidit skada under ohyggliga former av förföljelse eller dennes 

familj, och därmed inte kan förväntas återvända till hemlandet.95 Enligt propositionen så 

kan det vara så att trots att det har ägt rum ett regimskifte så innebär detta inte 

nödvändigtvis att det har skett en förändring i befolkningens attityd. Flyktingens 

personliga upplevelser av förhållandena i hemlandet med bakgrund av dennes tidigare 

erfarenhet behöver inte heller ha förändrats. 96  

Då undantaget i 4:5a st. 2 UtlL tillkom den 1 januari 2015 i UtlL så har detta ännu inte 

tagits upp till prövning och det finns därmed i skrivande stund ingen praxis att ta ledning 

                                                 
92 Telefonsamtal med Ulf Bohman på Migrationsverket, 2015-04-28. 
93 Prop. 2013/14:248, s 37. 
94 Prop. 2013/14:248, s 38 f.  
95 Prop. 2013/14:248, s 38. 
96 Prop. 2013/14:248, s 38 f. 
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från inom detta undantags tillämpningsområde. Vilka som kommer omfattas av detta 

undantag i praktiken kan det enbart spekuleras i men enligt UNHCR:s riktlinjer anses 

detta undantag omfatta bland annat före detta lägerfångar och personer som suttit i 

fängelse, överlevande eller vittnen till våld, inklusive sexuellt våld, mot 

familjemedlemmar samt allvarligt traumatiserade personer. Det stadgas även att särskild 

hänsyn ska tas till barn.97  

Dessa undantag som numera finns i UtlL förefaller enligt min mening främst att ge uttryck 

för en säkerhetsventil. Detta eftersom dessa personer redan i första prövningen har 

definierats att vara skyddsbehövande enligt antingen 4:1, 4:2 eller 4:2a UtlL och därmed 

har dessa personer uppenbarligen ansetts uppnå de rekvisit som lagtexten kräver för att 

uppnå skyddsstatus. Huvudregeln är att när orsaken till deras fruktan försvinner t.ex. 

genom att det sker ett regimskifte så upphör deras skyddsstatus att gälla och dessa 

personer anses inte längre vara i behov av ett internationellt skydd om han eller hon kan 

få ett effektivt skydd i hemlandet eller genom s.k. internflyktsalternativ.98 Det finns dock 

ett undantag i UNHCR:s handbok från kravet på att begagna sig interna flyktalternativ 

och detta är om det under rådande omständigheter inte hade varit rimligt att begära det.99  

Att en persons skyddsstatus upphör enbart på grund av att situationen i hemlandet 

förbättrats eller på grund av att skyddsskälen minskar verkar dock inte vara det som de 

facto sker i Sverige idag. Som redan diskuterats så nämns det i förarbetena att omprövning 

av den rättsliga ställningen inte bör ske med hänsyn till individens trygghet. Eftersom 

utbudet i praxis är begränsat så tyder även detta på att redan innan det nya undantaget 

infördes så togs sällan frågan angående upphörande av skyddsstatus på grund av 

förändrade omständigheter i hemlandet upp till prövning. Jag menar därför att de nya 

undantaget i fjärde kapitlet UtlL främst kommer att fungera som en säkerhetsventil. Detta 

beror dels på att undantaget ska utgöra en humanitär princip om att en person inte alltid 

behöver upphöra att ha skyddsstatus trots att förutsättningar för detta är uppfylld. Dels 

därför att förarbetena föreskriver att den trygghet som en individ finner i sin skyddsstatus 

ska prioriteras och dels därför att huvudregeln i 4:5 st.1 och 4:5a st. 1 UtlL nästan aldrig 

har tagits upp till prövning tidigare. Därmed ser jag ingen anledning till varför undantaget 

skulle aktualiseras framöver. 

                                                 
97 UNCHR Guidelines on International Protection, p. 20. 
98 Jmf. Internflykts alternativ t.ex. MIG 2013:12, 2007:9 och MIG 2013:2.  
99 UNHCR:s handbok, par. 91. 
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5.1 Sur place bedömningen  

Problematiken med det nya undantaget blir som ovan nämnt när och för vem detta 

undantag kan komma att tillämpas. Med andra ord kan fråga ställas huruvida det ska ske 

en sur place bedömning trots att rekvisitet stadgar att det krävs tidigare upplevelser eller 

tidigare förföljelse? 

I undantaget stadgas att flyktingen eller den subsidiärt skyddsbehövande ska ha tungt 

vägande skäl grundade på tidigare förföljelse eller tidigare upplevelser medan den 

”vanliga” flyktinggrunden och den subsidiära skyddsgrunden i 4:1, 4:2 och 4:2a UtlL är 

framåtsyftande. Genom detta uppkommer frågan beträffande när denna undantags-

bestämmelse ska tillämpas eftersom det vanligtvis ska ske en sur place bedömning 

gällande dessa bedömningar.  

Skyddsbehov vid en sur place bedömning stadgas även i artikel 5 i skyddsgrunds-

direktivet som i sin tur speglas i den svenska UtlL genom tolkningen av flykting-

konventionen.100 Detta är viktigt att belysa eftersom det finns personer som har beviljats 

skyddsstatus enbart på grund av den väpnade konflikten i sig men omständigheterna kan 

vara sådana att dessa personer under sin vistelse i Sverige har skapat individuella 

skyddsgrunder och då ska en sur place bedömning göras. Denna sur place bedömning 

innebär att en flyktingstatus eller en subsidiär skyddsbehövandestatus kan ha uppkommit 

under den tid utlänningen vistades i ett annat land än sitt hemland. Detta kan ske antingen 

genom att ändrade former eller regim i hemlandet som i sin tur medför att utlänningen 

uppfyller kraven för att vara flykting eller skyddsbehövande. Det kan även vara så att 

utlänningens eget agerande i utlandet gör att han eller hon uppnår ett skyddsbehov genom 

att t.ex. ha konverterat till en annan religion, gift om sig, bedrivit politisk verksamhet 

emot hemlandets regim etc.101 Ställning måste även tas till om detta handlande har blivit 

känt för myndigheterna i hemlandet och hur dessa handlingar har uppfattas där.102  

Det sker med andra ord alltid en framåtsyftande bedömning vid dessa fall vilket gör att 

undantaget i 4:5 st.2 och 4:5a st.2 UtlL som stadgar att det krävs tidigare upplevelser eller 

tidigare förföljelse för att inte upphöra att vara flykting eller subsidiärt skyddsbehövande 

enligt min mening är förlegad eller felaktig. Detta eftersom undantagets ordalydelse 

                                                 
100 SOU 2006:6, s 96 f. 
101 Diesen, C m.fl., s 34. 
102 Wikrén, G och Sandesjö H, s 202 f. 
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gällande tidigare upplevelser eller tidigare förföljelse går emot syftet med att det alltid 

ska göras en individuell prövning av personens skyddsskäl med en framåtsyftande 

bedömning. Det är t.ex. mycket möjligt att en person som gavs skyddsstatus på grund av 

den väpnade konflikten i sig idag kan löpa en risk för att utsättas för förföljelse eller annan 

inhuman behandling vid ett eventuellt återsändande till hemlandet på grund av 

omständigheter som skett under tiden denna person har varit borta från hemlandet. Det är 

denna framåtsyftande riskbedömning som jag menar att undantaget bortser från.  

Frågan här blir när och i vilka situationer detta undantag kan komma att göras gällande. I 

UNHCR:s handbok stadgas att en utlänning kan bli flykting sur place med anledning av 

sitt agerande i asyllandet.103 Vid bedömningen ska varje handling som av hemlandets 

myndigheter kan uppfattas som ett hot mot den sittande regimen eller det rådande 

systemet tas med och det krävs inte alltid ett aktivt handlande av den enskilda.104 Med 

andra ord ska en sur place bedömning ske om utlänningen befinner sig i asyllandet.105 

Man ska i denna sur place bedömning se till om den skyddssökande som kanske inte hade 

en skyddsgrund när han eller hon lämnade hemlandet genom att idag befinna sig i utlandet 

kan ha nått upp till kriterierna för flyktingstatus eller subsidiärt skyddsbehövandestatus.  

I det nya undantaget stadgas klart att denna bedömning angående undantaget från 

upphörande att vara skyddsbehövande baseras på tidigare upplevelser och de exempel 

som räknas upp är bland annat utlänningar som utsatts för tortyr eller lägerfångar. Då 

många som flyr under väpnade konflikter beviljas skyddsgrund på grund av konflikten i 

sig och det urskillningslösa våld som råder där och inte på grund av individuella 

skyddsskäl anser jag att det kan bli problematiskt för dessa personer att omfattas av det 

nya undantaget. Detta eftersom dessa personer har flytt undan konflikten i sig och säkert 

lidit enormt psykisk och fysisk ohälsa, men de når inte upp till rekvisiten i 4:5 st.2 och 

4:5a st.2 UtlL och därmed omfattas dessa personer inte av undantaget.  

Undantaget har som sagt införts bland annat för att förtydliga att bara för att de 

omständigheter som gjorde att personen gavs skyddsstatus inte längre finns betyder det 

inte per automatik att dennes skyddsstatus ska upphöra. Detta framgår av UNHCR:s 

handbok och jag anser att det är positivt att detta förtydligas i lagtext både för 

förutsebarheten och för rättssäkerheten för den enskilde. Trots detta anser jag att 

                                                 
103 UNHCR:s handbok, art 94-96. 
104 UNHCR:s handbok, par. 80.  
105 Artikel 5 skyddsgrundsdirektivet samt UNHCR:s handbok par. 94-96. 
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undantaget är verkningslöst på grund av ovan nämnda anledningar samt det faktum att 

det finns så få fall som tagits upp till prövning, varken i nationell domstol eller 

internationell domstol, angående upphörande av skyddsstatus på grund av omständigheter 

i hemlandet. Att så fall har tagits upp till prövning borde enligt min mening innebära att 

det svenska rättssystemet redan innan undantaget infördes har ansett att en persons 

skyddsstatus inte ska vara något som kan omprövas helt godtyckligt. Jag menar att 

undantaget dessvärre istället kan komma att öppna upp för en snävare bedömning 

angående undantaget av upphörandet. Detta eftersom undantaget enbart stadgar att de 

som utsatts för tidigare, ganska extrema, upplevelser eller förföljelse kan falla inom detta 

undantag. Jag menar att därmed tas fokus bort från den traditionella framåtsyftande 

bedömningen och sur place bedömning som ska göras. 

Som ovan nämnts tolkar jag detta undantag främst som en säkerhetsventil för att 

förtydliga att trots att en persons skyddsgrund kan komma att upphöra att gälla så kan den 

skyddssökande i undantagsfall ändå behålla sin skyddsstatus och alla de fördelar som 

kommer med denna. Tanken bakom införandet av undantaget var troligtvis inte att 

undantaget skulle komma att tolkas ordagrant men likväl anser jag att det är olyckligt att 

lagstiftaren har valt att formulera bestämmelsens gällande flyktingar med tidigare 

allvarlig förföljelse respektive gällande subsidiärt skyddsbehövande med tidigare 

upplevelser. Undantagen finner jag märkliga eftersom det alltid ska ske en strikt 

individuell bedömning gällande skyddsstatus. De individer som redan har getts 

skyddsstatus som antingen flyktingar eller subsidiärt skyddsbehövande har redan fått 

denna skyddsstatus på grund av deras individuella skyddsskäl och därför att de uppfyllde 

rekvisiten i respektive paragraf för att beviljas en skyddsstatus. Undantagens rekvisit 

gällande tidigare upplevelser eller tidigare förföljelse är därmed uppfylld redan i första 

prövningen. Eftersom att en sur place bedömning alltid bör göras och en framåtsyftande 

bedömning alltid ska göras ser jag ingen anledning till varför undantaget skulle bli aktuellt 

vid denna bedömningar.  

För att förtydliga mitt resonemang ovan så kommer jag att använda ett exempel. MiÖD 

fastställde i MIG 2014:20 att säkerhetssituationen i Syrien var så extrem och präglad av 

generellt och i många fall urskillningslöst våld att i princip alla som återvänder till landet 

löpte en individuell risk att utsättas för en sådan behandling som leder till att personen 

anses vara alternativ skyddsbehövande. I situationer där man har konstaterat att konflikten 

är så våldsam att alla som befinner sig inom detta område kan komma att drabbas, hur 
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bedöms då undantaget i 4:5a st.2 UtlL gällande rekvisitet tidigare upplevelser som 

utgjorde grund för skyddsbehov? Ska då alla som flytt från Syrien falla in under detta 

undantag då MiÖD anser att alla som återvänder löper en individuell risk att drabbas? Om 

det är så det ska tolkas vad händer då med de personer som flydde från konflikten redan 

under 2012 när det inte ansågs föreligga en väpnad konflikt i Syrien? Under den perioden 

när det inte ansågs föreligga en väpnad konflikt i Syrien beviljade Sverige personer som 

flytt från Syrien med tillfälliga uppehållstillstånd trots att inte alla dessa hade en 

individuell skyddsgrund utöver den väpnade konflikten. Innebär detta att de personer som 

flydde landet innan konflikten i Syrien klassades som en väpnad konflikt faller mellan 

stolarna och riskerar att återsändas till Syrien vid konfliktens slut då det inte verkar som 

att undantaget i 4:5a st.2 UtlL innefattar en sur place bedömning? Om man gör en 

ordalydelsetolkning av undantaget i 4:5a st.2 UtlL borde personer som flydde från Syrien 

innan det ansågs råda en väpnad konflikt och därmed inte når upp till rekvisiten i 

undantagsbestämmelsen kunna förlora sin skyddsstatus som subsidiärt skyddsbehövande 

när konflikten i Syrien är löst. Enligt min mening låter detta som en väldigt strikt tolkning 

och jag finner det därmed olyckligt att lagstiftaren inte verkar ha beaktat att det faktum 

att skyddsbedömningar alltid ska göras framåtsyftande. Vilket gör att undantaget inte blir 

logiskt jämfört med hur man vanligtvis tillämpar dessa bedömningar.  

 

5.2 Situationer där undantaget kan bli tillämpbart 

Individuella bedömningar och sur place bedömning ska alltid göras. Frågan blir då när 

ska detta undantag tillämpas? För att göra detta tydligt har jag gått igenom två situationer 

där undantaget skulle kunna tänkas bli tillämpbart. 

 

5.2.1 Folkmord 

Tidigare i uppsatsen har jag analyserat undantagets betydelse för individuella 

bedömningar gällande enskilda fall och då konstaterat att det är tveksamt om detta 

undantag kan komma att tillämpas gällande dessa situationer. Därmed ställde jag mig 

frågan huruvida undantaget kan vara applicerbart på personer som flytt från länder där 

det konstaterats att det sker folkmord?  
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För att flyktingbestämmelsen i 4:1 UtlL ska bli aktuell krävs att personen känner en 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av bland annat att personen tillhör en viss 

samhällsgrupp. Historiskt sätt har folkmord ofta varit förenat med etnisk tillhörighet eller 

en viss samhällsgrupp, några exempel på detta är bland annat judeförföljelserna i 

Tyskland under andra världskriget eller det som skedde i Rwanda när tutsier mördades.106 

Men det kan inte uteslutas att folkmord kan förekomma i andra situationer som inte är av 

sådan karaktär att enbart tillhörigheten av en viss grupp ger rätt till asyl.107  

Kan då folkmord vara en situation där undantaget i fjärde kapitlet UtlL skulle kunna vara 

tillämpbart? Jag anser att Simeon sätter ord på denna fråga på ett träffsäkert sätt när han 

säger att: Det är viktigt att komma ihåg att folkmord är ett brott mot mänskligenheten och 

att detta helt klart utgör en förföljelse.108 Utifrån detta synsätt borde därmed de som flytt 

undan länder där det pågår folkmord falla in under undantagets rekvisit gällande tidigare 

förföljelse i 4:5 st.2 UtlL och därmed inte förlora sin status som flykting vid konfliktens 

slut, oavsett om en sur place bedömning görs eller inte. 

Enligt förarbetena till 4:5 st.2 och 4:5a st.2 UtlL så stadgas det att undantaget ska gälla 

för bland annat lägerfångar och människor som blivit allvarligt traumatiserade.109 Det 

nämns ingenting om folkmord även om detta självfallet skulle kunna innefatta både tortyr 

och annan inhuman behandling eller trauma. Så frågan blir återigen, när och för vem ska 

detta undantag aktualiseras? Enligt min mening borde detta kunna appliceras på 

konflikter som innefattar folkmord enligt ovan sagda resonemang men detta verkar inte 

ha varit lagstiftarens syfte med bestämmelsen och inte heller nämns detta i förarbetena 

till skyddsgrundsdirektivet. 

 

5.2.2 Väpnad konflikt med urskillningslöst våld 

Efter Diakité domen så är numera begreppet urskillningslöst våld det väsentliga rekvisitet 

enligt EU-domstolen gällande bedömningen för huruvida det föreligger en väpnad 

konflikt eller inte. Därmed ville jag utreda huruvida undantaget i 4:5a st.2 UtlL eventuellt 

skulle kunna aktualiseras gällande begreppet väpnad konflikts nya innebörd gällande just 

                                                 
106 FN fakta nr, 4/12, Folkmord och brott mot mänskligheten, s 1 ff., (2015-07-15). 
107 RCI 11/2009, Rättsligt ställningstagande angående flykting- och skyddsbehovsbedömningar rörande 

sökande som tillhör särskilt utsatta grupper, s 4. 
108 James, C, Simeon, s 274. 
109 Prop. 2013/14:248, s 38. 
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begreppet urskillningslöst våld. För att utreda om undantaget från upphörande att vara 

skyddsbehövande kan appliceras på situationer där det råder väpnad konflikt med 

urskillningslöst våld så har jag gjort en jämförande studie av hur begreppet 

urskillningslöst våld definieras utifrån Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden. 

Anledningen till varför jag har valt att utgå från Migrationsverkets rättsliga 

ställningstagande som inte anses vara en rättskälla är för att det i praxis enbart nämns 

huruvida urskillningslöst våld föreligger eller inte. Det framgår inte i praxis hur 

domstolen har resonerat kring detta begreppets egentliga innebörd. Jag ville därmed 

utreda vad som de facto innefattas med begreppet urskillningslöst våld för att utreda 

huruvida detta kan appliceras på undantaget i 4:5a st.2 UtlL framöver. 

Jag har använt mig av tre olika rättsliga ställningstaganden gällande länderna Jemen, 

Libyen och Irak. Anledningen till att jag valt dessa tre länder är dels för att det idag pågår 

väpnad konflikt i alla dessa tre länder men att urskillningslöst våld enbart föreligger i 

vissa av dessa länder eller i vissa delar av dessa länder. En annan anledning är att 

ställningstagandena gällande dessa länder är relativt aktuella och därmed kan man 

applicera resonemanget från EU-domstolens Diakité dom på dessa. 

För att utreda vilka indikationer som kan användas vid bedömningen av urskillningslöst 

våld så måste vi först se på den totala populationen i dessa länder där Irak är störst med 

33,42 miljoner invånare, Jemen har strax över 24,4 miljoner invånare medan Libyen 

enbart har 6,2 miljoner invånare.110 Detta måste tas in i beräkningen eftersom att siffran 

på antal dödade eller skadade i konflikten måste jämföras med landets population för att 

göra den rättvisa.  

Enligt det rättsliga ställningstagandet från Irak, RCI 16/2014, framgår det att i vissa delar 

av Irak föreligger det väpnad konflikt medan i andra delar föreligger detta inte. Irak är 

indelat i provinser och antal dödsoffer fördelades fram tills halvårsskiftet 2014 efter 

provins. I Anbar, Nineva och Salah al-Din provinserna råder det väpnad konflikt i enlighet 

med 4:2 st.1 p.1 UtlL där det anses föreligga urskillningslöst våld där envar som 

återvänder löper en individuell risk att utsättas för behandling som anges i artikel 3 

EKMR och artikel 15(b) skyddsgrundsdirektivet.111 I dessa provinser bor sammanlagt 

5 353 691 personer och antal döda enligt Migrationsverkets rapport uppgår till 0,54 % av 

                                                 
110 Worldbank Data, Population, 2015-03-16. (2015-03-16) 
111 RCI 16/2014, Rättsligt ställningstagande angående situationen i Irak, s 3. 
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befolkningen i denna del.112 I provinserna Kirkuk och Diyala råder det väpnad konflikt 

men det anses inte ske urskillningslöst våld så som det anses förekomma i Anbar, Nineva 

och Salah al-Din. I Kirkuk och Diyala områdena bor omkring 2 322 509 personer och 

antalet döda uppgår till 0,028 % av befolkningen.113 I Bagdad, Babil och närliggande 

provinser råder det inte väpnad konflikt utan enbart svåra motsättningar enligt 

Migrationsverket. Detta är lite märkligt då siffrorna visar att 0,028 % av befolkningen i 

Bagdad och närliggande provinser har blivit dödade vilket är samma procentsats som i 

Kirkuk och Diyala där det anses råda väpnad konflikt. Antal offer är inte den enda 

variabeln man ser till när man gör analysen för om väpnad konflikt föreligger,114 men 

antalet civila som riskerar att dödas borde enligt mig vara ett riktmärke vid en 

framåtsyftande bedömning angående hur urskillningslöst våldet är och därmed tas med i 

bedömning huruvida det råder väpnad konflikt eller inte. 

Enligt SR 05/2015 angående Libyen så har striderna spridit sig i landet och det har skett 

ett flertal attentat, bombningar och andra attacker runt om i landet.115 Det finns ingen 

exakt statistik på antal döda eller skadade men enligt Libya Body Count så har cirka 2800 

personer dödats under 2014.116 Det finns hundratusentals personer på flykt i Libyen och 

FN uppskattar att det finns cirka 400 000 internflyktingar och att över 100 000 personer 

har flytt till grannländerna. FN har även rapporterat om bristfällig sjukvård, medicin som 

inte når befolkningen, att sjukhus är under attack och även en begränsad rörelsefrihet på 

grund av vägspärrar.117 Om man ska räkna på det totala antalet av civilbefolkningen som 

är drabbad har 0,04 % av befolkningen blivit dödade eller skadade medan 8,06 % av 

befolkningen är på flykt, antingen internt eller till grannländerna.118 Civilbefolkning är 

med andra ord hårt drabbad även från humanitära- och ekonomiska perspektiv.  

I Jemen däremot är informationen mera bristfällig men beräknat på de uppgifter som 

International Crisis Group har uppgett så har 0,006 % av befolkningen dödats i 

stridsrelaterade politiska konflikter. Jemenitiska Abaad Studies and Research Center 

                                                 
112 Beräknat på: (1 483 358/100000)*80,06 + (2 722 930/100000)*26,54 + (1 147 402/100000)*85,64 = 

2891; 2891/5 353 691= 0,054 %. Siffrorna tagna från RCI 06/2015 och http://cosit.gov.iq/en/. 
113 Beräknat på: (924792/100000)*14,55 + (1 397 717/100000)*37,90=664,29. 662,29/2 322509=0,028 %. 

Siffrorna tagna från RCI 06/2015 och http://cosit.gov.iq/en/. 
114 Andra incitament man kan se till är intensiteten i de väpnade sammandrabbningarna, graden av 

organisation hos styrkorna, konfliktens varaktighet etc. 
115 SR 05/2015, Migrationsverkets rättsavdelning, Rättslig kommentar angående Libyen s 6. 
116 SR 05/2015, Migrationsverkets rättsavdelning, Rättslig kommentar angående Libyen, s 7. 
117 SR 05/2015, Migrationsverkets rättsavdelning, Rättslig kommentar angående Libyen, s 7 f. 
118 Beräkning: 2800/62000000= 0,04 %, 500 000/62000000= 8,06 %. 
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menar däremot att siffran de facto är högre och att 0,031 % av jemeniterna har dödats 

medan 1,37 % jemeniter beräknas vara på flykt.119 Emellertid antas den största delen av 

dessa personer vara militärer eller säkerhetspersonal som dödats i regelrätta strider eller 

attacker.120  

Då det inte finns någon exakt klar riktlinje för vad som menas med urskillningslöst våld 

kan dessa siffror enbart vara till vägledning. Det ska dock noteras att i Jemen var de flesta 

som dödades/skadades militärer och inte civilbefolkning. Vid en jämförelse mellan 

länderna kan vi se att i Libyen är över 8 % av befolkningen på flykt medan i Jemen är det 

1,37 % av befolkningen som är på flykt. Antal dödade/skadade är även den siffran högre 

i Libyen där 0,04 % beräknas vara dödade medan det i Jemen är mellan 0,006-0,031 %.  

Som ovan nämnts så ser man till andra rekvisit än just antalet döda, skadade och de som 

flytt landet men i enlighet med den nya Diakité domen anser jag att det som numera främst 

behöver utredas är vad begreppet urskillningslöst våld i praktiken framöver ska betyda. 

Hur stor del av civilbefolkningen som är drabbad borde enligt min mening vara en stark 

indikation för huruvida urskillningslöst våld föreligger eller inte vid en väpnad konflikt. 

Då länder har olika stora populationer är det viktigt att göra en procentuellbedömning av 

varje land eller del av land som är drabbat för att se om urskillningslöst våld föreligger 

eller inte och enligt min mening borde rekvisiten vara antal döda, antal skadade och antal 

på flykt. Att våldet måste utföras på ett visst sätt som det tidigare uttalats, dvs. genom 

vägbomber, bilbomber eller flygattacker121 är enligt min mening egentligen irrelevant. 

Fokus borde vara på hur många som drabbas av det urskillningslösa våldet och inte på 

vilket sätt som de drabbas.  

Man kan även välja att ta in den humanitära svåra situationen som uppstår vid en väpnad 

konflikt i enlighet med vad Lambert anför i sin artikel.122 Detta skulle i realiteten vara en 

svår bedömningsgrund men jag anser ändå att detta borde kunna tas med i bedömningen 

av det urskillningslösa våldet. Som exempel kan nämnas att om en stor procentandel av 

landets civilbefolkning står utan mat, vatten eller tak över huvudet borde detta kunna tas 

med i bedömningen av det urskillningslösa våldet eftersom detta i sig är faktorer som 

skulle kunna bidra till en ökad kriminalitet och ökad fara för individer. Detta kan 

                                                 
119 Beräkning: 1500/244100000= 0,006, 7700/244100000=0,031, 335000/244100000=1,37 %. 
120 SR 06/2005, Migrationsverkets rättsavdelning, Rättsligt kommentar angående situationen i Jemen, s 5. 
121 RCI 12/2014, Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och 

gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar, s 5. 
122 Lambert, s 233. 
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exemplifieras med konflikten i Gaza där idag 20-30 % av Gazaborna står utan tillgång till 

kommunalt vatten och 6,5 %123 av dessa står utan hem efter den väpnade konflikten.124  

 

Land/provins Väpnad 

konflikt 

föreligger 

Urskillningslöst 

våld föreligger 

Antal döda/ 

skadade % 

Antal på 

flykt % 

Anbar, Nineva och 

Salah Al-Din 

Ja Ja 0,54  - 

Kirkuk och Diyala 

 

Ja Nej 0,028 - 

Bagdad, Babil och 

närliggande områden 

Nej Nej 0,028 - 

Libyen  

 

Ja Ja 0,04 8,06 

Jemen Nej Nej 0,006-0,031 1,37 

 

Av tabellen kan vi utläsa att antal på flykt saknas i statistiken gällande Irak men att antalet 

döda och/eller skadade finns med. Tabellen visar även att över 0,04 % döda och/eller 

skadade betyder att både väpnad konflikt och urskillningslöst våld föreligger. Om det är 

under 0,031 % döda och/eller skadade anses inte urskillningslöst våld föreligga. Däremot 

är det inte entydigt huruvida kravet på urskillningslöst våld är kopplat till begreppet 

väpnad konflikt utifrån denna statistik.  

Urskillningslöst våld definieras enligt Elgafaji domen som att det ska vara så allvarligt att 

det finns en grundad anledning att förmoda att en civilperson med sin blotta närvaro skulle 

löpa en verklig risk att utsättas för det, dvs. att det anses föreligga ett personligt hot mot 

sökandes liv även om det inte föreligger något specifikt hot mot sökanden.125 Det är därför 

enligt mig egendomligt att det antal dödsoffer som finns registrerade inte verkar användas 

som en indikator för det urskillningslösa våldet, i alla fall inte när man ser till 

bedömningen i Irak.  

Så svaret på frågan huruvida undantaget i 4:5a st. 2 UtlL kan komma att aktualiseras vid 

väpnade konflikter är enligt min mening att om man menar att urskillningslöst våld 

drabbar var och en som befinner sig inom ett område och även det faktum att enbart det 

urskillningslösa våldet i sig kan bidra till att ett skyddsbehov uppstår så ser jag ingen 

                                                 
123 Beräkning: 108000/1650000*100=6,5 %. Använde 1,65 mkr, då Gaza har 1,5–1,8 miljoner invånare. 
124 RCI 17/2014, Rättsligt ställningstagande angående situationen i Gaza, s 21. 
125 C-465/07, p 43. 
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anledning till varför undantaget inte skulle komma att aktualiseras i dessa situationer. 

Med andra ord så borde därmed undantagets rekvisit i 4:5a st.2 UtlL ”tidigare upplevelser 

som utgjorde skyddsbehov” bli gällande vid väpnad konflikt eftersom att urskillningslöst 

våld därmed borde falla inom undantagets rekvisit. Det som jag finner märkligt med 

undantaget är att detta redan borde vara självklart. Om en person har fått status som 

subsidiärt skyddsbehövande så har rekvisiten varit uppfyllda. Redan vid den första 

prövningen har det då konstaterats att personen uppfyller de rekvisit som krävs och 

därmed fyller undantaget enligt min mening ingen funktion. Enligt mig innebär 

undantaget att en person ytterligare en gång ska behöva genomgå en process för att bevisa 

att han eller hon har upplevt något som redan tidigare fastslagits.  

Så när ska då undantaget tillämpas? Min personliga åsikt är att undantaget kan komma 

att bli verkningslöst eftersom bedömning angående fortsatt skydd alltid ska göras sur 

place när en person förlorar sin status. Vid denna sur place bedömning kan det vara så att 

en person kan erhålla skydd genom någon annan grund i kapitel 4 UtlL som då blir 

tillämplig istället för att undantaget kan komma att behöva tillämpas. Undantaget skulle 

kunna appliceras på situationer där det förekommer folkmord enligt vad Simeon anförde 

ovan men enligt min mening så vore det mera rimligt att i dessa fall enbart göra en sur 

place då många säkerligen skulle få skydd på en annan grund i kapitel 4 UtlL. För de 

personer som inte kan få skydd på en annan grund i kapitel 4 UtlL skulle däremot 

undantaget kunna tillämpas gällande situationer där det förekommit folkmord. Detta 

eftersom förarbetena stadgar att bedömningen gällande rekvisitet tungt vägande skäl ska 

tas från UNHCR:s riktlinjer angående upphörandet av flyktingskap. Av de exempel som 

nämns där stadgas inte uttryckligen folkmord men de exempel som räknas upp är bland 

annat situationer där en person har lidit ohyggliga formen av förföljelse vilket enligt min 

mening borde falla in under begreppet folkmord.126 Undantaget skulle därmed kunna 

appliceras på personer som flytt från länder där det förekommer folkmord. 

Undantaget skulle även kunna tillämpas på urskillningslöst våld enligt argumentationen 

ovan men eftersom det redan i den första prövningen har konstaterats att en person har 

uppnått skyddsstatus och de rekvisiten som krävs så ser jag ingen mening med att göra 

en omprövning av detta på det sätt som undantaget stadgar. Undantagets rekvisit gällande 

tidigare upplevelser har redan fastslagits vid den första prövningen då det var dessa 

                                                 
126 Prop. 2013/14:248, s 38. 
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upplevelser som redan då var grunden för att bevilja personen i fråga en skyddsstatus. 

Enligt min mening är därmed undantaget främst ett förtydligande som inte kommer att få 

någon reell effekt på bedömningen i kapitel 4 UtlL. Lagstiftarens intentioner med 

införandet av undantaget var goda men likväl anser jag att undantaget främst borde 

användas som en säkerhetsventil för att förtydliga att bara för att förhållandena i 

hemlandet väsentligt förändras så blir en person inte per automatik av med sin 

skyddsstatus utan en framåtsyftande prövning ska alltid göras i varje enskilt fall. Detta är 

viktigt för dels förutsebarheten och dels för den enskildas trygghet och rättssäkerhet.  

Då huvudregeln i 4:5a st.1 UtlL sällan tagits upp till prövning sammantaget med det 

faktum att det alltid ska göras en framåtsyftande bedömning i dessa situationer så menar 

jag att det är olyckligt att lagstiftaren formulerade undantaget i 4:5a st.2 UtlL på det sätt 

som gjorts. Istället för att lagstifta om det hade det varit bättre att lyfta fram UNHCR:s 

rekommendationer ytterligare i förarbetena för att påvisa att en persons skyddsstatus per 

automatik inte behöver upphöra gällande vissa situationer och omständigheter. 

 

6 Uppehållstillstånd 

De nya undantaget i kapitel 4 UtlL är särskilt intressant vid en jämförelse mellan tillfälliga 

och permanenta uppehållstillstånd. Det faktum att en utlännings flyktingstatusförklaring 

återkallas betyder inte att dennes uppehållstillstånd per automatik också ska återkallas. 

För att återkalla ett uppehållstillstånd måste någon av de förutsättningar som finns i kap. 

7 UtlL vara uppfyllda. Detta är viktigt att förstå eftersom en person som ges skyddsstatus 

även ges ett uppehållstillstånd enligt 5:1 UtlL och därmed har rätt att vistas i Sverige. 

Denna prövning angående skyddsstatus och uppehållstillstånd ska ske i ett 

sammanhang.127 En persons uppehållstillstånd ger därmed den personen en rätt att lagligt 

vistas i Sverige. Detta uppehållstillstånd kan dock återkallas om personen i fråga t.ex. 

medvetet har lämnat oriktiga uppgifter, medvetet förtigit om omständigheter som varit av 

betydelse för tillståndet eller om det finns särskilda skäl för detta.128 Med andra ord så är 

det av vikt att förstå att en persons skyddsstatus kan återkallas eller upphöra enligt 4:5a 

st.2 UtlL utan att detta måste påverka personens rätt att vistas i Sverige.  

                                                 
127 Prop. 2009/10:31, s 97 f.  
128 7:1 och 7:2 UtlL, se flera anledningar under 7 kapitlet UtlL. 
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Ett bra exempel på när en skyddsstatus eventuellt kan upphöra och vad som då kan ske 

med uppehållstillståndet är personer som flytt från väpnade konflikter. Vid en utblick i 

världen idag är antagligen den mest aktuella och omskrivna konflikten den som just nu 

pågår i Syrien. Konflikten i Syrien har pågått under flera år och under 2013 fick denna 

status som väpnad konflikt.129 Konflikten verkar inte att trappas ner utan media vittnar 

numera om folkmord vilket betyder att de som har flytt undan konflikten troligtvis 

kommer att stanna kvar i Sverige under en längre tid.130  

Idag beviljas alla från Syrien permanent uppehållstillstånd vilket innebär att oavsett om 

deras skyddsstatus vid ett senare skede upphör så får de ändå stanna i Sverige. Vad som 

händer med de personer som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd på grund av 

väpnade konflikter i andra länder när dessa konflikter senare upphör är däremot inte 

självklart. Denna frågeställning är applicerbart på alla länder där Sverige beviljar 

tillfälliga uppehållstillstånd på grund av väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar 

i hemlandet. Som tidigare nämnts har det sällan prövats vad som sker för de personer som 

har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd och beviljats skyddsstatus på grund av konflikten 

när denna konflikt senare upphör. Detta kan bero på att även om UtlL inte uttryckligen 

stadgade det så gavs alla under början på 1990-talet som hade asyl även ett permanent 

uppehållstillstånd.131 Principen om att ge alla som gavs asyl ett permanent 

uppehållstillstånd tillkom 1984 och var baserad på den explicita synen att oberoende om 

personen i fråga skulle återvända eller inte så var permanent uppehållstillstånd 

nödvändigt för att personen skulle få en säkerhet att starta ett nytt liv i Sverige. Det var 

först i slutet på januari 1997 som Sverige började med att utfärda tillfälliga 

uppehållstillstånd.132 Det faktum att det var först 1997 som Sverige började med att 

utfärda tillfälliga uppehållstillstånd kan vara en anledning till att det inte finns någon 

praxis angående upphörande av skyddsstatus. Detta eftersom det inte funnits anledning 

att pröva detta då Sverige inte sedan 1997 har haft en så enorm flyktingström på grund av 

väpnade konflikter som den som vi har idag.  

Eftersom alla som ansökte om asyl innan 1997 beviljades permanent uppehållstillstånd 

så spelade det då ingen roll huruvida personen i fråga upphörde att ha en viss skyddsstatus 

eller inte eftersom personen ändå fick stanna kvar i Sverige genom sitt permanenta 

                                                 
129 RCI 14/2013, Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Syrien., s 7. 
130 SvT, Wallström om dåden i Syrien: Det är folkmord, 2015-05-22, (2015-06-16). 
131 Abiri, E, s 14. 
132 Abiri, E, s 17. 
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uppehållstillstånd. Därmed fanns det ingen anledning att ta upp frågan angående 

upphörande att skyddsstatus vilket kan förklara bristen på praxis. Även det faktum att 

Sverige under 1950-1980talet främst har haft arbetskraft- eller anhöriginvandring kan 

även spela in här. 

Vi kan därmed konstatera att om en person har getts ett permanent uppehållstillstånd så 

får denna person som huvudregel stanna kvar i Sverige trots att konflikten i hemlandet 

upphör. Om situationen är sådan att det finns ett tillfälligt uppehållstillstånd och det ska 

ske en omprövning av statusfrågan ska artikel 24.1 i skyddsgrundsdirektivet tolkas så att 

längden av ett tidigare beviljat uppehållstillstånd ska omprövas om utlänningen beviljas 

flyktingstatus.133  

I enlighet med 5:1 st. 3 UtlL ska flyktingar och andra skyddsbehövande beviljas 

uppehållstillstånd som är permanent eller giltigt i minst tre år. Undantagen för att beviljas 

uppehållstillstånd finns i 5:1 st. 2 UtlL där det stadgas att detta får vägras vid synnerligen 

grova brott som är förenligt med allmän ordning och säkerhet samt med hänsyn till rikets 

säkerhet. Utgångspunkten enligt nationell rätt är att om ett skyddsbehov enligt 4:1, 4:2 

eller 4:2a UtlL föreligger så har dessa personer rätt till uppehållstillstånd och detta ska 

som huvudregel vara permanent enligt 5:1 st.3 UtlL. Det finns dock undantag från detta 

och det kan vara så att om grunden för uppehållstillstånd är att det råder en väpnad 

konflikt som föranleder ett generellt skyddsbehov kan omständigheterna kring 

konfliktens art, omfattning och varaktighet vara sådana att ett tillfälligt uppehållstillstånd 

och inte ett permanent uppehållstillstånd ska utfärdas.134 Eftersom skyddsgrunds-

direktivet tillåter att medlemsstater har förmånligare bestämmelser än de som finns i 

direktivet så har det i UtlL införts en bestämmelse om att uppehållstillstånd som beviljats 

flyktingar, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande ska gälla i minst två 

år efter förnyelsen, om det inte finns tvingande hänseende som kräver annat enligt 5:1 st. 

3 UtlL. 

Reglerna för återkallelse av uppehållstillstånd finns som sagt i kapitel sju UtlL. Om en 

utlänning har vistats i Sverige som flykting eller skyddsbehövande får endast dennes 

permanenta uppehållstillstånd återkallas som tidigast två år efter det att bosättningen i 

Sverige har upphört eller om utlänningen har återvänt till ett land där han eller hon tidigare 

                                                 
133 MIG 2013:9. 
134 RCI 14/201, Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Syrien, s 11. 
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var bosatt därför att de politiska förhållandena i landet har ändrats enligt 7:7 UtlL. Dessa 

regleringar behöver belysas då det idag är aktuellt med tanke på undantagets påverkan 

gällande konflikten i Syrien. När konflikten i Syrien upphör riskerar dessa personer att 

upphöra att ha skyddsstatus men deras uppehållstillstånd kan ändå bestå. Det ska även 

påpekas att det självfallet kan vara så att vissa av dessa personer ändå kan ha individuella 

skyddsskäl att åberopa trots att konflikten upphört och en ny bedömning av skyddsskäl 

ska således göras enligt en sur place bedömning.  

Idag har Sverige som enda land i EU gett alla som sökt asyl från Syrien permanent 

uppehållstillstånd och dessa får därmed stanna kvar i Sverige efter konfliktens slut. 

Emellertid pågår det ett flertal andra väpnade konflikter runt om i världen idag och om 

skyddsökande från dessa länder beviljas tillfälligt uppehållstillstånd istället för permanent 

uppehållstillstånd ska deras skyddsskäl som huvudregel omprövas vid konfliktens slut för 

att se om dessa kan beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av eventuella nya 

skyddsgrunder. Detta scenario kan även bli aktuellt för syrianska flyktingar eftersom det 

nu diskuteras av bland annat Kristdemokraterna ett förslag på att återinföra tillfälliga 

uppehållstillstånd för de som flytt undan konflikten i Syrien.135 Om detta blir fallet och 

en sur place bedömning inte görs så riskerar de som har subsidiärt skyddsbehövandestatus 

att få deras skyddsstatus återkallad vid konfliktens slut. Om dessa personer enbart innehar 

ett tillfälligt uppehållstillstånd riskerar de att dels förlora de fördelar som kommer med 

det internationella skyddet om staten inte finner att de kan få skyddsstatus på andra 

grunder. Dels riskerar de att återsändas till deras hemländer där de fortfarande kan riskera 

förföljelse eller innan inhuman behandling om de enbart har ett tillfälligt 

uppehållstillstånd. Detta är relevant i samband med diskussion angående undantaget i 

4:5a st.2 UtlL eftersom när en person upphör att ha skyddsstatus och enbart erhåller ett 

uppehållstillstånd är regleringen och skyddet för dessa personer inte längre lika 

förmånlig. 

 

6.1 Avvisning och utvisning 

Undantaget i 4:5a st.2 UtlL har som sagt tillkommit för att förtydliga att en person inte 

måste förlora sin skyddsstatus enbart på grund av att omständigheterna som ledde till att 

                                                 
135 SvD, KD:s förslag skulle fördubbla arbetet för oss., 2015-04-19, (2015-05-11). 
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skyddsstatusen gavs senare upphör. Som redovisats ovan så finns det en skillnad gällande 

huruvida personen har ett tillfälligt- eller permanent uppehållstillstånd och detta spelar 

även roll vid en eventuell avvisning eller utvisning. Anledningen till att avvisning och 

utvisning berörs i denna uppsats är att jag vill förtydliga vikten av att en person ges rätt 

skyddsstatus. Jag vill även visa vilken betydelsen som valet av att ge ett tillfälligt- eller 

permanent uppehållstillstånd kan medföra för den enskilde individen vid ett senare 

eventuellt upphörande av skyddsstatus enligt 4:2a st.2 UtlL. 

Det är enbart svenska medborgare som har en ovillkorlig rätt att vistas permanent i 

Sverige. Utlänningar kan på vissa grunder och förutsättningar avvisas eller utvisas ur 

landet och dessa grunder framgår av kapitel åtta UtlL. Avvisning innebär att personen 

varken har eller har haft uppehållstillstånd. Utvisning sker i de fall där t.ex. 

uppehållstillstånd har gått ut, den sökande har begått vissa brott eller att den sökande 

utgör en risk för rikets säkerhet. Huvudregeln i 8:2 p.2 UtlL stadgar att utlänningar som 

inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medlem får avvisas om personen 

saknar visering, uppehållstillstånd eller annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller 

arbete i Sverige. Då denna uppsats berör flyktingar och subsidiärt skyddsbehövande 

stadgas det i 8:4 UtlL att utlänningar inte får avvisas enligt 8:2 eller 8:3 UtlL om han eller 

hon vid ankomsten till Sverige hade eller under en tid därefter har haft uppehållstillstånd 

som upphört att gälla. Med andra ord så kan flyktingar och andra skyddsbehövande inte 

avvisas på dessa grunder. Dock får personer utan uppehållstillstånd utvisas enligt 8:6 UtlL 

om de saknar pass eller tillstånd för att vistas i Sverige.  

Det finns olika starkt skydd mot utvisning och avvisning beroende på om utlänningen 

innehar ett tillfälligt- eller ett permanent uppehållstillstånd men det finns även en skillnad 

gällande vilken skyddsstatus som personen har. Först kan nämnas att flyktingar och 

skyddsbehövande i övrigt har ett förhållandevis starkt skydd mot utvisning på grund av 

brott jämfört med övriga utlänningar.136 Genom Sveriges åtagande att följa de 

internationella konventionerna och deras skydd för flyktingar innebär detta att om en 

person vistas i Sverige som flykting och därmed har ett behov av en fristad får han eller 

hon enbart utvisas om den personen har begått ett synnerligt grovt brott. Personen får 

även utvisas om det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta 

denna person stanna kvar i Sverige eller om personen bedrivit verksamhet som inneburit 

                                                 
136 Westfelt, s 23. 
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fara för rikets säkerhet i enlighet med 8a:2 st. 2 UtlL. Detta grundar sig på artikel 33.2 i 

flyktingkonventionen som stadgar att en flykting inte kan åberopa principen om non-

refoulement om det finns skälig anledning att anse att han eller hon är en fara för rikets 

säkerhet eller dömts för synnerligen grova brott. Enligt artikel 1F i flyktingkonvention 

stadgas att konventionen inte heller är tillämplig för personer som har begått brott mot 

freden, krigsförbrytare eller begått brott mot mänskligheten. Flyktingar har med andra 

ord ett starkt skydd i denna bemärkelse och kan enbart utvisas om de begått synnerligen 

grova brott. Däremot stadgas det ingenting skyddet mot utvisning för subsidiärt 

skyddsbehövande utan 8a:2 st. 3 UtlL berör enbart personer som får tillfälligt skydd 

genom massflykt eller tribunalvittnen. 

När en person upphör att erhålla flyktingstatus och istället erhåller ett uppehållstillstånd 

är som sagt regleringen inte längre lika förmånlig. Enligt 8a:1 UtlL får utlänningar som 

inte är EES-medborgare utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som kan 

leda till fängelse. Utvisning får dock enbart ske enligt 8a:1 st. 2 p.1 UtlL om gärningen 

är av sådant slag och övriga omständigheter att det kan antas att han eller hon kommer att 

göra sig skyldighet till fortsatt brottslighet i landet. Utvisning kan även ske enligt 8a:1 

st.1 p.2 UtlL om brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som den har 

inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarlig att han eller hon inte bör få 

stanna kvar. Har utlänningen haft permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år innan 

åtal väcktes eller varit bosatt i Sverige i minst 5 år ska det endast ske en utvisning om det 

finns synnerliga skäl för detta enligt 8a:3 UtlL. Även utlänningar som kommit till Sverige 

innan de fyllt 15 år och vistats här i minst fem år får inte heller utvisas enligt 8a:3 st.2 

UtlL.  

Vad som kan utläsas av ovan sagda är först och främst att skyddet för de som innehar 

flyktingstatus eller skyddsbehövandestatus och som har beviljats uppehållstillstånd är 

starkare än skyddet för andra utlänningar. Vidare stadgas det att det krävs synnerligen 

grova brott för att utvisa någon som innehar flyktingstatus medan det enbart krävs att en 

utlänning som inte är EES-medlem har dömts för ett brott som kan leda till fängelse för 

att utvisning ska ske i dessa fall. Lagstiftaren har således gjort en skillnad beroende på 

vilken skyddsstatus som personen har gällande frågan huruvida en person ska utvisas eller 

inte. Detta kan förklaras på samma sätt som ovan nämnt, nämligen att status som 

subsidiärt skyddsbehövande är ett komplement till den status för skydd av flyktingar som 
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finns i flyktingkonventionen.137 Även i flyktingkonventionens artikel 32 stadgas att en 

stat inte får utvisa flyktingar förutom vid skäl gällande bland annat rikets säkerhet och 

allmän ordning. Vidare kan man även urskilja ett starkare skydd hos de som erhåller 

permanent uppehållstillstånd än de som erhåller ett tillfälligt uppehållstillstånd, vilket kan 

förefalla ganska självklart. För att utvisning ska kunna ske då en utlänning har haft ett 

permanent uppehållstillstånd under några års tid krävs synnerligen ömmande 

omständigheter enligt 8:3 UtlL medan detta inte är fallet om man erhåller ett tillfälligt 

uppehållstillstånd.  

Det kan tyckas ganska grundläggande att de som erhåller flyktingstatus ska få ett bättre 

skydd mot återsändande än de som enbart erhåller uppehållstillstånd och detsamma kan 

sägas angående skillnaden gällande skyddet för de med permanent- eller tillfälligt 

uppehållstillstånd. Tanken är att permanent uppehållstillstånd ska inge en trygghet för 

den enskilde och är nödvändigt för att personen i fråga ska känna en säkerhet att starta ett 

nytt liv i Sverige. Därför krävs det starkare skäl för att utvisas någon med permanent 

uppehållstillstånd än någon med tillfälligt uppehållstillstånd. Undantaget i 4:5a st.2 UtlL 

är därmed nära kopplat uppehållstillstånd eftersom att som tidigare nämnt så behöver en 

persons rätt att vistas i Sverige inte upphöra enbart på grund av att personens skyddsstatus 

upphör. Beroende på vilken sorts uppehållstillstånd som en person ges så kan detta även 

påverka undantagets tillämpning. 

  

7 En utveckling gällande synen på skyddsgrund vid väpnad 

konflikt  

Väpnade konflikter råder i stora delar av världen idag.138 Genom EU-domstolens Diakité 

dom139 från 2014 kommer troligtvis domstolens tolkning angående begreppet väpnad 

konflikt att få en effekt på vår nationella MiÖD och därmed påverka framtida avgöranden. 

Det finns därmed stor anledning att förvänta att begreppet väpnad konflikt kan komma 

att innefatta fler konflikter än idag. Därmed kan flera personer komma att omfattas av 

subsidiärt skydd på grund av väpnad konflikt då begreppet väpnad konflikt kommer att 

vara mer generellt än tidigare. På grund av Diakité domen kommer med största 

                                                 
137 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU, p. 33. 
138 Globalis, konflikter., 2015-06-09, (2015-06-09). 
139 Aboubacar Diakité v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, 30 januari 2014. 
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sannolikhet konflikter som tidigare inte nådde upp till de rekvisiten som krävs för att 

klassas som väpnade konflikter framöver att definieras som detta. Att flera konflikter än 

tidigare kan komma att definieras som väpnade innebär även att flera personer kan 

komma att hamna i undantaget i 4:5a st.2 UtlL vid ett upphörande av dessa konflikter.  

Här nedan kommer jag att redogöra för den förändrade synen över tid gällande 

skyddsstatus i relation till väpnad konflikt. Detta är relevant eftersom väpnade konflikter 

i sig idag främst skapar en subsidiärt skyddsgrund och inte en skyddsgrund som 

flykting.140 Som ovan nämnts så omfattas flyktingar av en starkare ställning än subsidiärt 

skyddsbehövande och mitt syfte med nedanstående redogörelse är att exemplifiera en 

differens över tid gällande synen på skyddsstatus vid väpnad konflikt. Om det är så att 

människor som flyr undan väpnad konflikt kan komma att få skyddsstatus som flykting 

istället för subsidiärt skyddsbehövande har detta en betydande inverkan för den enskilda 

individen eftersom flyktingstatus inger ett bättre skydd på många sätt än subsidiärt 

skyddsbehövandestatus. Denna utveckling kring väpnad konflikt och skyddsstatus har 

därmed även en påverkan på undantaget från upphörande att vara flykting eller subsidiärt 

skyddsbehövande eftersom att det är svårare att fråntas sin flyktingstatus jämfört med sin 

subsidiära skyddsstatus. Denna diskussion kan därmed framöver ha en stor påverkan på 

hur en skyddsstatus och ett eventuellt upphörande av denna skyddsstatus ska bedömas.  

Sedan slutet av andra världskriget har det skett över 400 stycken väpnade konflikter runt 

om i världen där uppskattningsvis 100 miljoner liv har tagits.141 Många av offren har varit 

civila och miljontals människor har fördrivits på flykt både inom länderna och över 

gränserna på grund av konflikterna. Som tidigare nämnts så finns det ett stort antal 

människor som inte faller in under flyktingdefinitionen utan istället beviljas skydd som 

subsidiärt skyddsbehövande i enlighet med 4:2 och 4:2a UtlL. Personer som söker skydd 

undan en väpnad konflikt kan falla under antingen flyktingdefinitionen eller de andra 

skyddsbehövandegrunderna. Det är skälen som den sökande anger till varför han eller 

hon har flytt som ligger till grund för bedömningen.142 Personer som tvingas lämna sina 

hemländer på grund av väpnade konflikter är som huvudregel inte att anses vara flyktingar 

enligt flyktingkonventionen eller dess tilläggsprotokoll. Däremot åtnjuter dessa personer 

skydd som föreskrivs i andra internationella överenskommelser.143 UNHCR har även 

                                                 
140 Enligt statistik mottagen via mail från Migrationsverket, statistiken finns arkiverad hos författaren. 
141 HSR Group, Conflicts onsets and termination by year., 2015-04-27, (2015-06-11). 
142 Utlänningslagens rekvisit och kriterier, t.ex. 4:1, 4:2, 4:2a. 
143 UNHCR:s handbok, p. 164. 
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stadgat i deras handbok att en invasion eller ockupation som omfattar hela eller delar av 

ett land kan resultera i förföljelse av antingen en eller flera av de grunder som finns i 

flyktingkonventionen. Det är därmed inte uteslutet att en person som flyr undan en väpnad 

konflikt inte kan få status som flykting.144 Rekvisiten som stadgas i flyktingkonventionen 

måste dock vara uppfyllda för att flyktingstatus ska kunna ges. 

Synen på flyktingskap och väpnad konflikt har förändrats över tid. I motiveringen till 

skyddsgrundsdirektivet förklarade den europeiska kommissionen att de hade som avsikt 

att artikel 15(c)145 skulle omfatta personer som egentligen skulle omfattas av EU:s 

direktiv för tillfälligt skydd i en ”massiv tillströmningssituation” när de anländer 

individuellt och inte uppfyller kraven för flyktingstatus.146 Begreppet subsidiärt 

skyddsbehövande har utvecklats som ett komplement till begreppet flykting och UNHCR 

har sedan tidigare förespråkat att skapa en särskild grund i EU:s lagstiftning för att skydda 

de personer som omfattas av UNHCR:s mandat men som faller utanför 

flyktingkonventionens definition på flykting. UNHCR har i en diskussion angående 

väpnad konflikt angett att flyktingkonventionen är det främsta instrumentet som inger 

skydd både för personer som flyr från väpnade konflikter och vid andra situationer av 

våld. UNHCR menar att ingenting i flyktingkonventionens text, sammanhang, ändamål 

eller syfte hindrar dess tillämpning vid en väpnad konflikt. De menar även att 

flyktingkonventionen inte gör någon skillnad mellan flyktingar som flyr i fredstid eller 

de som flyr under en pågående kris.147  

Trots att flyktingkonventionen ska förstås som att individer som flyr från väpnade 

konflikter och andra liknande situationer kan ha en välgrundad fruktan för förföljelse på 

en eller flera grunder i konventionen så finns det en stor variation mellan länder gällande 

att tillerkänna flyktingstatus för dessa personer.148 Detta eftersom vissa länder tillämpar 

flyktingkonventionen korrekt beträffande personer som flyr från väpnade konflikter 

medan andra länder använder konventionen felaktigt eller använder en alltför begränsad 

                                                 
144 UNHCR:s handbok, p. 165. 
145 Artikel 15 i Skyddsgrundsdirektivet definierar allvarlig skada. Med allvarlig skada förstås: a) 

dödsstraff eller avrättning, eller b) tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

av en sökande i ursprungslandet, eller c) allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på 

grund av urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad konflikt. 
146 COM(2001) 510 final, s 26 f. 
147 UNHCR, Summary Conclusions on International Protection of Persons Fleeing Armed Conflict and 

Other Situations of Violence, s 3, p 6. 
148UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-Seekers 

Fleeing Indiscriminate Violence, 27 July 2011, s 56 ff. 
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tolkning av denna. Vissa länder nekar därmed konventionsflyktingar det skydd de 

behöver och förtjänar.149  

UNHCR höll ett expertmöte under juli 2011 där de anförde att det kan vara av relevans 

att klassificera en situation som väpnad konflikt när de kommer till att utreda grunden till 

flyktingpåståendet men att detta även kan snedvrida bedömningen av grunden för kravet 

då detta kan bidra till att frågor gällande konsekvenserna av våldet eller utlänningens 

trovärdighet betonas istället för förföljelsen i sig.150 Under mötet underströks att det är av 

vikt att varje ansökan om flyktingskydd analyseras och att den faktiska situationen i 

ursprungslandet förstås i sitt rätta sammanhang. Detta inkluderar även orsaker, karaktär 

och konsekvenser av konflikten eller det våld som den sökande kan komma att utsättas 

för och hur denna individ påverkas av den faktiska situationen. UNHCR sade att det ska 

undvikas att generalisera och lyfta fram vissa grupper som är mera utsatta för förföljelse 

då man ska göra en individuell bedömning.151 Vid väpnade konflikter kan hela samhällen 

riskera att utsättas för förföljelse men det faktum att många eller alla personer från ett 

visst samhälle löper en riskerar att utsättas för förföljelse får inte underminera värdet av 

en enskilds rätt till flyktingstatus. Fokus ska ligga på om individens fruktan för förföljelse 

är välgrundad.152 De finns inte heller någon grund i flyktingkonventionen som tyder på 

att en flykting måste ha utsatts för förföljelse, antingen generellt eller utöver andra 

personer som riskerar förföljelse, utan en person kan ha en välgrundad fruktan för 

förföljelse som delas av många andra.153 

Som utläses av ovan är det inte helt självklart vad som gäller utan detta är en fråga inom 

flyktingrätten som inte helt är avgjord. Frågan gällande hur individualiserat ett hot om 

förföljelse måste vara skiljer sig åt mellan olika länder då vissa använder begreppet mera 

restriktivt än andra. Att frågan gällande hur individualiserat ett hot måste vara skiljer sig 

åt mellan länder skapar enligt min mening en rättsosäkerhet eftersom olika länder därmed 

tenderar att bedöma flyktingdefinitionen olika vilket medför att länder även har olika högt 

                                                 
149 UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-Seekers 

Fleeing Indiscriminate Violence, 27 July 2011, s 56 ff. 
150 UNHCR, Expert Meeting on Complementarities between International Refugee Law, International 

Criminal Law and International Human Rights Law: Summary Conclusions, July 2011, s 4 f. 
151 UNHCR, Expert Meeting on Complementarities between International Refugee Law, International 

Criminal Law and International Human Rights Law: Summary Conclusions, July 2011, s 4. 
152 UNHCR, Summary Conclusions on International Protection of Persons Fleeing Armed Conflict and 

Other Situations of Violence, s 3, p 8. 
153 UNHCR, Summary Conclusions on International Protection of Persons Fleeing Armed Conflict and 

Other Situations of Violence, s 4, p 9. 
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ställda beviskrav för förföljelsekravet gällande människor som flytt undan väpnad 

konflikt och andra situationer av våld. Jag instämmer med UNHCR:s synsätt och menar 

att även om skälen till varför dessa människor flytt undan en väpnad konflikt inte 

uppfyller rekvisiten i flyktingkonventionen och ordalydelsen i flyktingdefinitionen så 

borde syftet med flyktingkonventionen och dess historiska bakgrund öppna upp för denna 

extensiva tolkningsmöjlighet gällande personer som ansöker om flyktingstatus med 

anledning av väpnad konflikt.  

Om man kan applicera UNHCR:s argument ovan och därmed godtar att personer som flyr 

undan väpnad konflikt kan komma att klassas som flyktingar istället för subsidiärt 

skyddsbehövande kommer undantaget i en helt annan dager. Undantaget från av att 

upphöra att vara flykting enligt 4:5 st.2 UtlL stadgar nämligen ”första stycket gäller inte 

en flykting som på grund av tidigare förföljelse har tungt vägande skäl (…)”. Genom att 

applicera ovan nämnda resonemang angående undantaget från upphörande att vara 

flykting skulle detta innebära att personer som uppfyllt rekvisiten i 4:1 UtlL och därmed 

anses vara flyktingar eftersom att de uppfyllt rekvisitet för förföljelse borde få behålla sin 

status som flykting trots att den väpnade konflikten upphört och att undantaget egentligen 

borde ha aktualiserats.  

Enligt min åsikt är undantaget från att upphöra av att vara flykting lika verkningslöst som 

undantag från upphörande av att vara subsidiärt skyddsbehövande. Även om det skulle 

vara så att en person istället för att få status som subsidiär skyddsbehövande ges 

flyktingstatus på grund av en väpnad konflikt, vilket eventuellt vore möjligt i framtiden 

om man ser till diskussionen ovan och denna konflikt sedan skulle upphöra innebär detta 

precis som ovan nämnt inte att personen per automatik förlorar sitt uppehållstillstånd och 

därmed sin rätt att vistas i Sverige. Om personer som flyr från väpnad konflikt kan komma 

att definieras som flyktingar betyder detta att dessa personer redan från början har ett 

mycket startare skydd än subsidiärt skyddsbehövande har idag eftersom flyktingar har ett 

starkare skydd än subsidiärt skyddsbehövande. Det är svårare att ”förlora” sitt 

uppehållstillstånd om man har skyddsstatus som flykting och därmed åtnjuter de med 

flyktingstatus starkare rättigheter. Eftersom synen på skyddsgrund vid väpnad konflikt 

kan komma att förändras framöver och att bedömningen av begreppet väpnad konflikt 

kan få en ny innebörd menar jag att det nya undantaget i 4:5a st.2 UtlL främst är ett 

förtydligande för att påvisa att en person inte måste bli av med sin skyddsstatus och att 

detta undantag inte kommer att användas i framtiden. 
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8 De lege ferenda 

Undantaget i 4:5a st.2 UtlL tillkom i januari i år och har i skrivandet stund aldrig tagits 

upp till prövning. Stora delar av mitt arbete är därmed baserad på en de lege ferenda 

diskussion angående hur detta kan komma att applicera på kommande fall. I detta kapitel 

ska jag mera konkret besvara min frågeställning.  

 

8.1 För vem blir undantaget tillämpligt? 

Huvudregeln är att om en person uppfyller rekvisiten i 4:2 eller 4:2a UtlL så ges denna 

person skyddsstatus som subsidiärt skyddsbehövande. Undantaget i 4:5a st.2 UtlL blir 

först aktuellt då denna skyddsstatus upphör. Enligt ordalydelsen i undantaget blir detta 

undantag aktuellt vid tidigare upplevelser där skyddssökande har tungt vägande skäl för 

att inte använda sig av hemlandets skydd. Enligt min mening borde dessa rekvisit redan 

ha fastställts i den första prövningen då personen uppenbarligen uppfyller rekvisiten för 

skyddsgrund i 4:2 eller 4:2a. Frågan blir då, för vem aktualiseras detta undantag? 

Enligt förarbetena skulle undantaget kunna omfatta före detta lägerfångar och personer 

som varit i fängelse, överlevande eller vittnen till våld samt allvarligt traumatiserade 

personer.154 Detta gäller dock upphörandet från flyktingstatus men eftersom artikel 11.3 

i skyddsgrundsdirektivet ska läsas mot bakgrund av den allmänna principen om undantag 

från flyktingskap samt de uttalande om dess tolkning och tillämpning som gjort av 

UNHCR får vi anta att undantaget från skyddsbehövande kommer att innefatta personer 

som upplevt liknande situationer och händelser. 

Om man ser till undantagets ordalydelse gällande tidigare upplevelser så ser jag ingen 

anledning till varför en person som redan har bedömts vara skyddsbehövande och därmed 

ansetts nått upp till de rekvisit som lagtexten stadgar inte skulle kunna falla inom 

undantagets rekvisit. Detta eftersom att personen redan har bedömts vara 

skyddsbehövande i den första prövningen och därmed uppnått de rekvisit som krävs. 

Således ser jag ingen anledning till varför denna person i en andra prövning inte skulle 

bedömas vara skyddsbehövande på grund av deras tidigare upplevelser.  

                                                 
154 UNHCR Guidelines on International Protection., p.20,  
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En skyddsbedömning alltid ska göras framåtsyftande vilket betyder att både den 

subjektiva och den objektiva bedömningen ska prövas.  Även risken för att utsättas för 

allvarliga övergrepp, förföljelse eller något som skapar en skyddsgrund ska göras utifrån 

ett framåtsyftande perspektiv. Att en person tidigare har utsatts för övergrepp av något 

slag utgör en stark indikation på ett fortsatt skyddsbehov men detta är inget krav. I 

förarbetena nämns att anledningen till att undantaget infördes var att bestämmelsen om 

upphörande av flyktingskap i sin dåvarande utformning framstod som obligatorisk om 

villkoren för detta var uppfyllda och därmed skulle skyddsstatusen upphöra. Jag menar 

att detta inte har varit fallet utan att precis som tidigare nämnts så har detta upphörande 

av skyddsstatus nästan aldrig tagits upp till prövning vilket borde vara indikation på att 

detta inte är ett reellt problem. Detta sammantaget med att bestämmelsen ska tolkas i 

enlighet med de rekommendationer som ges av UNHCR:s handbok och de slutsatser som 

utfärdas av UNHCR:s exekutivkommitté vilket även tas upp i förarbetena,155 gör att jag 

inte anser att undantaget kan komma att tillämpas.  

Min tveksamhet till vilka som kan komma eller inte kan komma att omfattas av 

undantaget i 4:5a st. 2 UtlL är främst grundat på paragrafens ordalydelse gällande 

rekvisitet ”tidigare upplevelser”. Frågan är om det är möjligt att tillgodose både intresset 

att inte återsända personer till länder där de tidigare har utsatts för inhuman behandling 

och intresset att det alltid ska ske en framåtsyftande bedömning med den formuleringen 

som undantaget idag har. Så som undantaget ser ut idag borde det kunna omfatta alla 

personer som tidigare ansetts vara skyddsbehövande antingen genom 4:1, 4:2 eller 4:2a 

UtlL. Därmed borde undantaget i praktiken vara verkningslöst. Enligt min mening borde 

lagstiftaren se över formuleringen eller använda en alternativ formulering för vem som 

ska omfattas av detta undantag. Ytterligare ett alternativt är att undantaget enbart stadgas 

i förarbeten och som det görs idag i UNHCR:s rekommendationer.  

 

8.2 När blir undantaget tillämpligt? 

Syftet med införandet av undantaget var att förtydliga att det finns situationer där en 

flykting- eller subsidiärt skyddsbehövande inte behöver förlorar sin skyddsstatus trots att 

omständigheter som ledde till att skyddsstatusen upprättades inte längre finns.156 

                                                 
155 Prop. 2013/14:248, s 38. 
156 Prop. 2013/14:248, s 39-41 samt prop. 2013/14:248, bilaga 2, s 82. 
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Eftersom undantagets ordalydelse stadgar att det krävs ”tidigare upplevelser” blir frågan 

huruvida det är möjligt att återkalla skyddsstatusen utan att göra en framåtsyftande 

bedömning eller om alternativet är att man gör en sur place bedömning vid dessa fall? 

Med andra ord, när blir undantaget tillämpligt? 

Som ovan konstaterats så är det ganska högt ställda krav på förändringar i hemlandet för 

att undantaget ska komma att aktualiseras och att det krävs att dessa förändringar är 

väsentliga och av bestående karaktär. Jag menar att den slutsats som EU-domstolen kom 

fram till i de förenade målen Aydin Salahadin Abdulla m.fl. mot Bundesrepubliken 

Deutschland gällande att ett upphörande av flyktingstatus inte medför att en person inte 

har rätt att ansöka om subsidiärt skydd går hand i hand med de argument som jag fört 

fram i denna uppsats. Nämligen att det ska göras en framåtsyftande bedömning samt en 

sur place bedömning. Undantaget borde därmed aldrig bli tillämpligt eftersom det klart 

och tydligt stadgas att detta gäller tidigare upplevelser och eftersom att personen redan i 

första prövningen bedömts ha nått upp till de rekvisit som krävs så finns det ingen 

anledning att i en andra prövning se huruvida detta är uppnått eller inte. Detta har redan 

konstaterats vara uppnått genom att personen redan getts en skyddsstatus i den första 

prövningen på grund av de händelser som denne upplevt i hemlandet. 

Jag menar att en framåtsyftande bedömning och en sur place bedömning ska göras trots 

att rekvisitet stadgar att det krävs tidigare upplevelser eller tidigare förföljelse eftersom 

Sverige har åtagit sig att följa både flyktingkonventionen och andra internationella 

regleringen. Genom detta har vi därmed infört liknande regleringen i vår nationella lag 

då vi anser att de människor som uppfyller rekvisiten för flykting eller subsidiärt 

skyddsbehövande är i behov av internationellt skydd och därmed ska en framåtsyftande 

bedömnings göras. Om undantaget ska tillämpas ordagrant riskerar de som flytt undan en 

väpnad konflikt och som inte fått permanent uppehållstillstånd att återsändas till sina 

hemländer om inte en framåtsyftande bedömning och sur place bedömning görs. Vilket 

kan resultera i att dessa människor kan komma att bli utsatta för förföljelse eller annan 

inhuman behandling. Professor James C. Simeon belyser enligt min mening situationen 

som undantaget kan riskera att skapa på ett bra sätt genom att säga ”Om de som lider de 

allvarligaste överträdelserna av sina mänskliga rättigheter och värdighet som människor 
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inte kan skyddas, hur effektivt är då det internationella systemet för mänskliga rättigheter 

i praktiken?”.157 

Jag har i denna uppsats berört två situationer som kan bli aktuella gällande undantaget 

och dessa situationer är folkmord och urskillningslöst våld vid väpnad konflikt. Gällande 

folkmord så nämns det ingenting i varken förarbeten eller i skyddsgrundsdirektivet om 

att detta skulle vara applicerbart på undantaget. Men enligt Simeons resonemang ovan 

angående att folkmord är ett brott mot mänskligheten och att detta helt klart uppfyller 

kraven på förföljelse så skulle eventuellt undantaget kunna komma att vara applicerbart 

på personer i länder där det föregår folkmord. Den andra situationen som jag berörde var 

huruvida urskillningslöst våld vid väpnad konflikt skulle kunna omfattas av undantaget. 

Enligt mina slutsatser angående hur undantaget kan komma att tillämpas framöver anser 

jag att om man menar att urskillningslöst våld drabbar var och en var som befinner sig i 

detta område sammantaget med det faktum att det urskillningslösa våldet i sig kan bidra 

till att ett skyddsbehov uppstår så borde undantaget även i dessa situationer kunna komma 

att aktualiseras.  

Emellertid anser jag att bedömning angående huruvida undantaget kan bli tillämpligt vid 

folkmord alternativt urskillningslöst våld en onödig process. Vad som vore mer logiskt 

och även skulle följa den traditionella bedömningen av skyddsbehov vore om det istället 

alltid gjordes en framåtsyftande bedömning eller en s.k. sur place bedömning. Jag menar 

att istället för att utreda huruvida undantaget ska tillämpas vid dessa situationer eller inte 

vore det istället bättre att enbart göra en framåtsyftande bedömning eller en sur place 

bedömning av personens skyddsbehov och dennes skyddsstatus vid konfliktens slut. 

Därmed kan man undersöka huruvida personen som i första bedömningen getts en 

skyddsstatus ska fortsätta ha skyddsstatus. Att göra en framåtsyftande bedömning eller 

en sur place bedömning vore enligt min mening mindre tidskrävande och mer 

kostnadseffekt än att applicera undantaget på bedömningen. Undantaget i 4:5a st.2 UtlL 

borde därmed främst ses som en säkerhetsventil och därmed inte tolkas ordagrant. 

 

 

 

                                                 
157 James, C, Simeon, s 274. 
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9 Slutsats 

Det primära syftet med uppsatsen har varit att undersöka för vem och när det nya 

undantaget i 4:5a st.2 UtlL angående undantaget från upphörandet av att vara subsidiärt 

skyddsbehövande kan komma att bli tillämpbart. Jag har i arbetet ovan visat på att 

flyktingar har ett omfattande rättighetsskydd genom bland annat flyktingkonventionen 

och även genom den svenska UtlL medan subsidiärt skyddsbehövande har ett minde 

starkt rättighetsskydd. Jag har även visat på att det nya undantaget i 4:5a st. 2 UtlL främst 

verkar vara utformat för att understryka att en subsidiärt skyddsbehövande inte 

nödvändigtvis behöver bli av med sin skyddsstatus enbart på grund av att den väpnade 

konflikten som utgjorde grunden till skyddsstatusen upphör att existera. Redovisningen 

ovan visar även på att undantaget i praktiken troligtvis kommer att vara verkningslöst 

enligt min bedömning. Anledningen till detta är främst eftersom det enligt ordalydelsen 

av undantaget ska göras en bedömning angående de tidigare upplevelserna och det 

därmed inte verkar göras en framåtsyftande bedömning som i regel alltid ska göras vid 

dessa prövningar. Jag har även uppmärksammat att det kan finnas situationer där detta 

undantag kan komma att bli aktuellt men att dessa situationer troligtvis inte var 

lagstiftarens tanke eller syfte när undantaget infördes. Genom att återigen pröva huruvida 

en person som i första skedet har ansetts vara skyddsbehövande fortfarande är detta 

genom att se på dennes tidigare upplevelser går enligt min mening emot hela principen 

med den framåtsyftande bedömningen som ska göras i dessa situationer. Även om syftet 

bakom införandet av undantaget främst var ett förtydligande för att påvisa att en person 

inte måste bli av med sin skyddsstatus under vissa förhållanden menar jag att detta 

dessvärre inte kommer att bli fallet. Jag anser att undantaget inte fyller någon faktiskt 

funktion dels för att en framåtsyftande bedömning alltid ska göras, vilket inte framgår av 

undantagets ordalydelse. Dels för att syftet med undantaget främst var att verka som en 

anvisning om att skyddsgrunden inte behöver upphöra enbart på grund av den väpnade 

konfliktens upphörande, vilket är något som redan finns stadgat i UNHCR:s 

rekommendationer.  

Sammanfattningsvis menar jag att genom ovan sagda har jag visat på att det nya 

undantaget enligt min mening troligtvis oerhört sällan kan komma att tillämpas i 

praktiken. Ordalydelsen i undantaget går emot den nationella och internationella 

framåtsyftande bedömningen som ska göras och därmed faller syftet bakom införandet 

och undantaget riskerar därmed att bli verkningslöst. 
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