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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om asylsökandes rätt till social trygghet i Storbritannien och Sverige. 
Asylfrågor är aktuella frågor som diskuteras ofta i både politiska och juridiska sammanhang. 
Något som dock inte diskuteras så ofta är vilka rättigheter de asylsökande har under 
asylprocessen.  
 
Social trygghet består i allmänhet av ett system för omfördelning av resurser i samhället. 
Oftast utgår fördelningssystemet från att den enskilde har bidragit till systemet och sedan får 
del av förmånerna. Detta gäller för t.ex. inkomstbaserad pension. Men det finns människor 
som står utanför det sociala trygghetssystemet och därför finns det ett parallellt system av 
bistånd från staten som garanterar att alla har en viss grundtrygghet. Här ingår bland annat 
socialbidrag.  
 
Eftersom asylsökande inte får arbeta under sin första tid i landet kan det vara svårt för dem att 
försörja sig själva. Många asylsökande är dessutom utblottade eller har mycket knappa 
ekonomiska resurser. Därför har det skapats ett parallellt system där asylsökande kan få sin 
sociala trygghet tillförsäkrad under tiden deras asylansökan behandlas. Detta system delas upp 
i ekonomiskt stöd för dem som inte har några egna resurser och hjälp att ordna boende.  
 
Det uppställs lite olika kriterier för att en asylsökande ska ha rätt till stöd och synen på detta 
är inte exakt samma i Storbritannien och Sverige, men systemen är överlag väldigt lika 
varandra. Detta beror till viss del på regler på EU-nivå, som syftar till att harmonisera 
asylrätten. Bland annat har mottagandedirektivet, som uppställer regler för boende, hälsa och 
utbildning till asylsökande, påverkat lagstiftningen i båda länderna. 
 
En stor skillnad mellan ländernas sociala trygghet för asylsökande är att i Sverige ses det 
ekonomiska stödet som en ersättning (”dagersättning”) för arbete eller studier som den 
asylsökande utför. I Storbritannien däremot är det endast ett asylstöd som tillkommer den som 
är utblottad.  
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1 Introduktion  
 

1.1 Inledning 
Enligt internationella regler har alla rätt att söka asyl. De asylsökandes rättigheter under 
processen då deras ansökan behandlas är dock ett ämne som ofta förbises och inte vanligtvis 
behandlas i litteratur och debatt. Eftersom asylprocessen ofta tar lång tid, ibland flera år, är 
det mycket viktigt att de asylsökande har tillgång till bostad, försörjning och utbildning. 
Ansvaret för de asylsökande under den här tiden ligger oftast på mottagningsmyndigheten 
eller de lokala myndigheterna och dessa är ofta ovilliga att erbjuda mer ekonomisk och social 
hjälp än vad som är absolut nödvändigt. Detta eftersom det är osäkert om/hur länge den 
asylsökande stannar i kommunen eller ens i landet. 
 
Social trygghet är ett område som visserligen omgärdas av vissa internationella regler, vilka 
dock är allmänt hållna och inte ger något egentligt skydd till den enskilde. Reglerna ställer 
snarare upp mål som varje land ska uppfylla i förhållande till sina egna resurser. Dessutom är 
social trygghet ett rättsområde där varje stat har mycket eget inflytande och där reglerna 
skiljer sig åt i olika länder, beroende på historiska omständigheter och vilket styrelsesätt och 
vilken politik landet styrs av.  
 
Frågor som rör asyl och asylsökande ökar hela tiden i betydelse, framförallt inom EU sedan 
detta blev en del av gemenskapsrätten och målet är en alltmer harmoniserad asyl- och 
migrationsrätt inom unionen. Det är därför intressant att undersöka en liten del av detta 
område, nämligen vilken social trygghet och vilka inkomstmöjligheter asylsökande har 
eftersom alla människor, asylsökande eller ej, har ett grundläggande behov av att ha en 
inkomst och på så vis en försörjning.  
 
Denna uppsats kommer att fokusera på vilken rätt till social trygghet som i allmänhet finns i 
Storbritannien och Sverige och hur reglerna för asylsökande angående social trygghet ser ut i 
respektive land.    
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna komparativa studie är dels att undersöka vilka regler som gäller för social 
trygghet i Storbritannien respektive Sverige och dels att se hur den sociala tryggheten för just 
gruppen asylsökande ser ut. Studien kommer att redovisa vilka skillnader och likheter som 
finns mellan länderna och försöka förklara vad dessa beror på. 
 
De frågor som ska besvaras i uppsatsen är: Gäller samma regler för asylsökande som för 
befolkningen i stort, och om så inte är fallet, vilka speciella regler gäller för asylsökande och 
varför?  
 

1.3 Metod och material 
Uppsatsen kommer att vara en bilateral komparativ studie då den utgör en jämförelse mellan 
två länder. Studien bygger på den rättsdogmatiska metoden, då den främst baseras på nationell 
och internationell lagstiftning, praxis och doktrin. Dessutom använder jag information från 
icke-statliga organisationer, förarbeten och dokument från departement. 
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Eftersom jag har begränsad kunskap om det brittiska rättssystemet är jag medveten om att 
detta kan ha påverkat mitt val av källor. Det är möjligt att jag har utgått från lagstiftning i allt 
för stor utsträckning jämfört med vad som är allmänt vedertaget i Storbritannien. Detta är en 
brist jag är medveten om, men på grund av den begränsade tiden har jag inte haft möjlighet att 
gå djupare in i detta system. 
 
Jag har valt att översätta uttryck i den omfattning det varit möjligt och är medveten om att 
detta kan medföra vissa brister då det är lätt att tänka på den betydelse uttrycket har i 
svenskan, även om betydelsen inte är exakt samma. I uppsatsen har jag valt att använda mig 
av det svenska uttrycket social trygghet för att motsvara det som på engelska kallas ”social 
security”. 
 

1.4 Avgränsning 
Uppsatsen har begränsats till att bara omfatta två EU-länder; Sverige och Storbritannien1. 
Valet av länder föll sig naturligt då information om de båda länderna är relativt lättillgånglig 
på språk som jag behärskar. Dessutom anser jag att det är intressant att jämföra två länder som 
båda är medlemmar i EU, där rättssystemet skiljer sig åt på många sätt. Detta för att om 
möjligt kunna avgöra vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika systemen på just 
området social trygghet. Det skulle naturligtvis vara intressant att göra en större studie med ett 
antal europeiska och icke-europeiska länder men på grund av den begränsade tiden har valet 
till slut fallit på en bilateral studie. Det finns heller inte utrymme att undersöka allt som 
omfattas av de sociala rättigheterna, utan endast relevanta delar därav kommer att studeras 
och redovisas på ett så tydligt sätt som möjligt. Jag har valt att inte inkludera utbildning och 
sjukvård i någon större omfattning i uppsatsen, även om dessa områden kan nämnas på något 
ställe i uppsatsen. 
 

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som allmänt redogör för reglerna inom social trygghet, 
nationellt och internationellt. Nästföljande kapitel tar så upp vilka särskilda regler som gäller 
för asylsökande internationellt och i Sverige respektive Storbritannien och praxis från de båda 
länderna. Varje kapitel avslutas med en mindre sammanfattning för att i sista kapitlet följas av 
en jämförelse och analys. 

                                                 
1 Storbritannien syftar i denna uppsats främst på England och Wales. 
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2 Social trygghet 
I detta kapitel kommer de grundläggande internationella och nationella reglerna vad gäller 
social trygghet att presenteras. Kapitlet inleds med en definition av vad begreppet social 
trygghet är och de principer denna vilar på. Sedan följer en kort historisk bakgrund innan de 
gällande reglerna på området presenteras. 
 

2.1 Allmänna principer om social trygghet 
Uttrycket social trygghet kan ges olika definition beroende på var det används och hur 
välfärdssystemet i den aktuella staten ser ut. I huvudsak handlar det dock om statens 
omfördelning av resurserna i samhället. Denna omfördelning kan delas upp i behovsbaserade 
och inkomstbaserade insatser. Ett exempel på det senare är pensioner.2     
 
Det finns två grundläggande principer vad gäller social trygghet och fördelningen av resurser; 
horisontell respektive vertikal omfördelning. Den horisontella omfördelningen innebär att 
resurserna fördelas mellan samhällsmedborgare i olika skeden i livet och grundas på tanken 
att alla behöver bidrag och hjälp någon gång under sitt liv. Denna princip omfattar framför allt 
barnbidrag och pensioner. Det antas att människor mellan dessa två stadier får sin försörjning 
genom avlönat förvärvsarbete. Den vertikala omfördelningen omfördelar resurser från rika till 
fattiga. Denna form av omfördelning leder, till skillnad från den horisontella, till att de som 
har det gott ställt endast betalar medan de som har det sämre ställt endast tar del av de 
omfördelade resurserna.3 
 
I de flesta länderna är det sociala trygghetssystemet en blandning av de båda ovanstående 
principerna. Detta innebär i allmänhet att de som har det sämst ställt får del av den vertikala 
omfördelningen, medan de som har det bra ställt mer eller mindre själva betalar för sina 
förmåner genom skatter och avgifter enligt den horisontella omfördelningen. Beroende på hur 
fördelningen mellan de olika principerna ser ut finansieras och betalas förmånerna ut på olika 
sätt. Det horisontella systemet innebär att försäkringar som betalas av arbetsgivare och 
arbetstagare också tillfaller dessa i form av förmåner. Det vertikala systemet blir en form av 
bistånd där skattebetalarna bidrar och de sämst ställda, efter inkomstbaserad prövning, får ta 
del av förmånerna.4 
 
Både Sverige och Storbritannien tillhör den modell av socialt trygghetssystem som grundas på 
att socialförsäkringar omfattar alla medborgare (inte bara förvärvsarbetande) och att 
huvudansvaret för sjuk- och socialvård vilar på staten eller kommunen.5  
 
Social trygghet handlar alltså främst om försörjningsmöjligheter och bidrag för att alla ska ha 
en skälig levnadsstandard.  
 

2.2 Bakgrund 
Före den industriella revolutionen fanns det nästan ingen social trygghet som staten ansvarade 
för. Det som fanns var lagar som reglerade enskild och kyrklig välgörenhet, ofta för att se till 

                                                 
2 Alcock, Social policy in Britain, s. 20 f. 
3 A.a. s. 25. 
4 A.a. s. 26 ff. 
5 Elmér & Blomberg m.fl., Svensk socialpolitik, s. 274. 



 4 

att denna inte blev alltför generös. Som exempel kan nämnas Fattigvårdslagen (”Poor Law”) i 
England från 1601 och bestämmelser om församlingars ansvar för fattigvård i Sverige från 
1763. Denna typ av välgörenhet från framförallt kyrkligt håll är en av de traditionella 
grunderna för social verksamhet. Den baserades på givarens behov av att få syndernas 
förlåtelse och inte på mottagarens behov av hjälp. Det var genom den här typen av social 
trygghet som de första sjukhusen byggdes och grunden till nuvarande socialhjälp lades.6 
 
En annan form av traditionell social verksamhet var yrkessolidariteten. Denna typ av hjälp- 
och sjukkassor inom en yrkesgrupp går tillbaka ända till antiken. Även i Sverige fanns dessa 
kassor men de sista försvann i och med att sjukförsäkring blev obligatorisk 1955.7 
 
Idén bakom det sociala trygghetsnätet, som utvecklades under 1800-talet och som startade i 
Tyskland, var att hitta ett medel som kunde dämpa arbetstagarnas missnöje med sina villkor 
och på så sätt hindra en revolution. Under Bismarcks ledning infördes i Tyskland bland annat 
sjukförsäkring, pension och yrkesskadeersättning för industriarbetare. Det tog dock lång tid 
innan skyddet utsträcktes till att även omfatta andra grupper i samhället, då dessa inte sågs 
som en lika stor ”revolutionsrisk”.8 
  
I boken Svensk socialpolitik presenterar författarna tre olika modeller för hur den sociala 
tryggheten är uppbyggt i västvärlden. Dessa är givetvis förenklade skisser och det kan 
förekomma stora skillnader inom en modell, men de ger ändå en bra grund och visar vissa 
allmänna drag som är lika hos länder i samma grupp. Enligt denna uppdelning hamnar både 
Storbritannien och Sverige i gruppen ”socialdemokratisk socialpolitik” och det som ytterst 
binder ihop länderna i denna grupp är att det framför allt är staten eller kommunerna som 
ansvarar för sjuk- och socialvård. Länderna har även det gemensamt att 
socialförsäkringssystemet är universellt, vilket betyder att det inte bara omfattar 
förvärvsarbetande utan alla medborgare. Eftersom alla omfattas är förmånerna av 
minimistandard och finansieras till största delen genom skatter.9 Allmänt kan sägas att 
läkarvård brukar vara helt gratis i länder som har sjukförsäkring och så är fallet i till exempel 
Storbritannien medan patienter i Sverige får betala en viss del av kostnaden själv.10 
 
Även Alcock tar upp den socialdemokratiska teorin bakom social trygghet och visar på att det 
genom starka fackförbund och arbetsklassens krav på makthavare går att få igenom en 
omfördelning av resurser. Alcock menar även att det finns moraliska värden bakom kraven, 
de på solidaritet och brödraskap (något som haft genomslag t.ex. i de ”friendly societies” som 
beskrivs nedan i 2.2.1).11 
 

2.2.1 Bakgrund till social trygghet i Storbritannien 
Tanken bakom den sociala tryggheten i Storbritannien kan uttryckas genom följande citat:  
”Income support is in effect a minimum income scheme for British citizens”.12 Det är alltså 
tänkt att alla i första hand ska kunna försörja sig genom förvärvsarbete, men om det av någon 
anledning inte går ska det finnas ett skyddsnät som hjälper medborgare genom minimibidrag.  

                                                 
6 Elmér & Blomberg m.fl., s. 263 f. 
7 A.a. s. 263. 
8 A.a. s. 266. 
9 A.a. s. 274. 
10 A.a. s. 29. 
11 Alcock, Social policy in Britain, s. 204. 
12 A.a. s. 31. 
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Under 1700- och 1800-talen växte hjälpkassor som grundade sig på ömsesidig hjälp fram i 
England i form av s.k. ”friendly societies”. De medel som samlades in skulle täcka 
inkomstbortfall vid sjukdom och tillfällig arbetslöshet. Denna typ av försäkring skilde sig från 
de privata försäkringsalternativen genom sin ömsesidighet och omfattade en specifik grupp av 
arbetstagare och deras familjer. Friendly societies var en viktig del av den utveckling av social 
trygghet som växte upp utanför statens ramar.13  
 
Även i Storbritannien vilade förändringarna till viss del på samma grund som i Tyskland, det 
vill säga rädslan för en revolution om inte arbetarna fick bättre förhållanden. 
Arbetarskyddslagstiftning hade funnits sedan tidigare, men socialförsäkringar kom inte förrän 
i början av 1900-talet.14 
 
Den sociala tryggheten gick igenom en genomgripande förändring från 1942 och framåt, då 
Beveridgerapporten15 presenterades. Denna föreslog att det sociala trygghetssystemet skulle 
organiseras genom socialförsäkringar (”National Insurance” eller NI) och kompletteras med 
ett behovsprövat system för dem som stod utanför.16 Idén om ömsesidig hjälp som uppkom 
genom friendly societies blev grunden för Beveridgerapporten och införlivades i NI.17 
 
I Storbritannien har sociala trygghetsförmåner allt mer gått från att vara under individuell 
bedömning till att räknas som en rättighet. Detta eftersom en individuell bedömning har visat 
sig svår vad gäller att väga olika skäl mot varandra och svårigheter att kontrollera utgifterna.18 
Sedan dess tillkomst 1968 är det ”Department of Health and Social Security” som har hand 
om välfärdsservice (”welfare services”) och bidrag.19 
 

2.2.2 Bakgrund till social trygghet i Sverige 
För att skapa social trygghet ska samhället hjälpa varje medborgare att få sina behov 
tillfredsställda, inom rimliga gränser, då personen inte själv kan svara för detta.20 
 
Från att ha varit en del av välgörenheten och framförallt kyrkornas ansvar tog staten efter 
reformationen i viss mån över ansvaret för det sociala skyddet. Detta innebar att skyddet 
försämrades innan sjuk- och socialvård byggts upp igen. Under 1800-talets senare del började 
privata försäkringskassor av typen friendly societies (se ovan 2.2.1) att utvecklas. Dessa drevs 
ofta av religiösa samfund eller nykterhetsföreningar. Denna typ av erkända sjukkassor var 
grunden till det som sedan omvandlades till allmänna försäkringskassor.21  
 
Även i Sverige diskuterades riskerna för revolution av arbetare om inte bättre villkor infördes, 
men detta fick inte så stort genomslag eftersom Sverige fortfarande till största delen var ett 
jordbruksland fram till första världskriget. Däremot var arbetarrörelsens utökade politiska 
makt en viktig faktor bakom den sociala trygghetens utveckling. Genom fackföreningar 

                                                 
13 Alcock, Social policy in Britain, s. 165. 
14 Elmér & Blomberg m.fl., Svensk socialpolitik, s. 266. 
15 Eng. ”The Beveridge Report”. 
16 Alcock, Social policy in Britain, s. 28 f. 
17 A.a. s. 165. 
18 A.a. s. 24. 
19 Cochrane & Clarke m.fl., Comparing Welfare States, s. 57. 
20 Elmér & Blomberg m.fl., Svensk socialpolitik, s. 19 f. 
21 A.a. s. 264. 
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förbättrades arbetarnas villkor och indirekt påverkade de statsmakten så att denna införde ett 
bättre socialt trygghetsnät.22 
 
Den svenska välfärdsstatens utveckling började på 1930-talet i och med att byggandet av 
folkhemmet startade. Det var under denna tid som grunden lades till det sociala 
trygghetssystemet vi har idag.23 
 
De principer för social trygghet som nämndes i avsnitt 2.1 märks i det svenska systemet för 
omfördelning genom att sociala förmåner är en typ av horisontell omfördelning, medan 
skattesystemet används som vertikal metod för att omfördela och utjämna skillnader. Sociala 
förmåner är antingen kompensation för inkomstbortfall (t.ex. sjukpenning) eller 
inkomstförstärkning (t.ex. barnbidrag).24 
 

2.3 Internationella och europeiska regler om social trygghet 
I de internationella överenskommelser som finns inom FN och Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) fastslås att alla människor har rätt till social trygghet. I artikel 22 
i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna sägs att ”envar äger i sin egenskap 
av samhällsmedlem rätt till social trygghet…”.25 Artikel 25 talar särskilt om betydelsen av 
sjukvård och nödvändig social hjälp vid t.ex. sjukdom och arbetslöshet.26 
 
Bland de internationella reglerna som gäller sociala rättigheter kan främst nämnas FN:s 
internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Speciellt artikel 
9 i konventionen är aktuell när det handlar om sociala rättigheter. I denna artikel slås fast att 
de anslutna staterna erkänner allas rätt till social trygghet, inklusive socialförsäkring.27 
Konventionen talar även om allas rätt till högsta möjliga nivå vad gäller psykisk och mental 
hälsa, artikel 12.1.28  
 
Det finns även omfattande regler i ILO-konventioner och ILO ”Declaration on fundamental 
principles and rights at work”.29 Enligt denna deklaration har alla stater som är anslutna 
skyldighet att respektera, främja och förverkliga de principer som rör grundläggande 
rättigheter och som omfattas av ILO:s olika konventioner.30 Socialt skydd är en av ILO:s 
huvudsakliga uppgifter och detta betyder att organisationen ska arbeta för en utökad 
omfattning av socialt trygghet så att alla som är i behov av sådant skydd och av sjukvård ska 
få tillgång till det.31 
 
De konventioner från ILO som framför allt är aktuella är nummer 102 och 118. Konvention 
102 behandlar minimiregler för social trygghet, medan konvention 118 handlar om 

                                                 
22 Elmér & Blomberg m.fl., Svensk socialpolitik, s. 268. 
23 Cochrane & Clarke m.fl., Comparing Welfare States, s. 197 f.  
24 Elmér & Blomberg m.fl., Svensk socialpolitik, s. 99 f.   
25 Eng. ” Universal Declaration of Human Rights”. 
26 ILO, “Social security: A new consensus”, s. 56. 
27 A.a. s. 56. 
28 EC/GC/01/17, s. 3 (not). Detta är en rapport av Global consultations som är ett möte mellan flertalet av FN:s 
flyktingorgans, UNHCR, medlemsländer, http://www.unhcr.org/global-consultations.html  
29 Servais, Normes internationales du travail, s. 21. 
30 Cane & Tushnet, The Oxford Handbook of Legal Studies, s. 301. 
31 Philadelphia-deklarationen, III (f). Denna deklaration antogs av ILO 10 maj 1944 och är numera en bilaga till 
ILO:s konstitution. Servais, Normes internationales du travail, s. 10 f. 
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likabehandling mellan medborgare och icke-medborgare vad gäller social trygghet.32 Både 
Sverige och Storbritannien har ratificerat konvention 102. Konvention 118 har ratificerats av 
Sverige men inte av Storbritannien.33  
 
Det finns ett flertal konventioner och andra regler på europeisk nivå som kommit till genom 
Europarådet34. Den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (härefter benämnd Europakonventionen) är den mest kända och 
använda konventionen av dessa. Denna konvention innehåller dock endast civila och politiska 
rättigheter och därför är två andra europeiska regelverk, som speciellt inriktar sig på det 
sociala området, mer aktuella i detta sammanhang. Dessa två ganska okända regelverk är den 
europeiska sociala stadgan av 1961 och den reviderade sociala stadgan av 1996.35 Att dessa 
två stadgor har en undanskymd roll kan bero på att Europakonventionen är knuten till en 
domstol, medan stadgornas efterlevnad kontrolleras av kommittén för sociala rättigheter. En 
annan anledning kan vara att sociala och ekonomiska rättigheter anses vara mindre viktiga än 
civila och politiska.36 Några exempel på specifika rättigheter som tas upp i den reviderade 
sociala stadgan är rätten till social trygghet i artikel 12 och rätten till socialt och medicinsk 
hjälp finns i artikel 13.37 Den sociala stadgan grundar sina grundläggande regler om social 
trygghet på ILO:s konvention 102. För att uppnå en högre nivå av minimiregler än de som 
finns i nämnda konvention, utvecklade Europarådet ”European Code on Social Security” med 
tillhörande protokoll. Dessa antogs 1964 och syftet är dels att främja en fortsatt utveckling 
inom det sociala området, dels att harmonisera nivån av social trygghet i de anslutna länderna. 
Både Sverige och Storbritannien har antagit stadgan och European Code.38 
 
Europarådets medlemsstater har även skrivit under den Europeiska konventionen om social 
och medicinsk hjälp. Syftet med denna konvention är att erbjuda samma möjlighet till sådan 
hjälp för medborgare som för icke-medborgare.39 
 
Inom EU finns det framförallt två förordningar som rör social trygghet. Den första är 
förordning 1612/68 som inriktar sig på arbetstagares fria rörlighet inom EU och som bland 
annat ger arbetstagare som flyttar till ett annat land för att arbeta, samma rätt till sociala 
förmåner som befolkningen i övrigt.40 Förordning 1408/71 är mer specificerad än 
förstnämnda förordning då denna handlar om tillämpning av system för social trygghet för 
migrerande arbetstagare inom unionen. Enligt förordningen ska arbetstagare som är 
försäkrade i ett land ha samma rätt till social trygghet som medborgarna i detta land.41 De 
områden som omfattas av förordningen är bland annat förmåner vid sjukdom, arbetslöshet och 
arbetsskada.42 
 
 

                                                 
32 Servais, Normes internationales du travail, s. 200 och 227. 
33 http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/subject/socialsec.htm  
34 Europarådet är en mellanstatlig organisation som är fristående från EU och som arbetar för skydd för de 
mänskliga rättigheterna. Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 122 (not). 
35 Eng. ”European Social Charter och European Social Charter (Revised)”. 
36 Cane & Tushnet, The Oxford Handbook of Legal Studies, s. 303 f. 
37 Reviderade sociala stadgan, art.12-13.  
38 Pennings, Introduction to European Social Security Law, s. 253.  
39 Eng. “European Convention on Social and Medical Assistance”, art. 1. 
40 Rådets förordning nr 1612/68, art.7.2. 
41 Rådets förordning nr 1408/71, art. 3.1. 
42 Rådets förordning nr 1408/71, art. 4.1. 
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2.4 Nationella regler om social trygghet 
I detta avsnitt presenteras några av de förmåner som ingår i social trygghet närmare. Det 
första avsnittet behandlar Storbritannien och det följande om Sverige. 
 

2.4.1 Storbritanniens regler om social trygghet 
Enligt ”Social Security Contribution and Benefits Act 1992” (SSCBA 1992) är förmåner som 
är beroende av att personen har bidragit till National Insurance (NI) bland annat 
arbetslöshetsersättning, sjukersättning och inkomstbaserad pension.43 Alla som är över 16 år, 
bosatta i Storbritannien och har ett arbete är anslutna till NI.44 Alla som betalar in till NI delas 
in i ”klasser” beroende på om de är anställda, egna företagare eller arbetsgivare och beroende 
på hur mycket de tjänar. Hur mycket var och en ska betala bestäms sedan utifrån dessa 
klasser.45 Till klass 1 hör t.ex. alla som är mellan 16-60 (kvinnor) eller 16-65 (män), är 
anställda och tjänar mer än en viss minimisumma.46 Minimisumman bestäms enligt regler i 
SSCBA 1992.47 
 
Liksom i många andra länder, men till skillnad från Sverige, är arbetslöshetsersättning en del 
av socialförsäkringssystemet. Arbetslöshetsersättningen är beroende av bidrag till NI och 
tidigare inkomst.48 
 
Den som inte uppnått pensionsålder, befinner sig i Storbritannien och är arbetslös kan i vissa 
fall ha rätt till en speciell typ av arbetslöshetsersättning, s.k. ”Jobseeker’s Allowance”. Det 
förutsätts dock att sökande bland annat är arbetsför, aktivt arbetssökande och finns tillgänglig 
för arbete.49 Denna typ av ersättning är uppdelad i en bidragsbaserad och en inkomstbaserad 
del.50 Jobseeker’s Allowance kan utgå i högst sex månader till dem som uppfyller villkoren.51 
Det är inte en förmån som är behovsprövad utan den är beroende på om den arbetslöse 
bidragit till NI.52 
 
I och med införandet av ”Pensions Act 2007” började ett omfattande förändringsarbete vad 
gäller det brittiska pensionssystemet. Syftet med förändringarna, varav de flesta kommer att 
gälla för dem som blir pensionärer från 2010, är att göra systemet mer generöst, rättvisare för 
kvinnor och öka tillgängligheten.53 Pensionärer har enligt dessa regler rätt till grundläggande 
pension (”basic state pension”) som betalas enligt en enhetstaxa och är beroende av hur 
många år personen bidragit till NI. Sedan finns det även ett tillägg, ”additional state pension” 
som är beroende på inkomsten före pensionen.54 Pensioner utgör den största delen av 
utbetalningar från NI.55 
 

                                                 
43 Section 20 (1) och 21 (1) SSCBA 1992. 
44 http://www.hmrc.gov.uk/faqs/ynino.htm  
45Section 1 (2) SSCBA 1992.  
46 http://www.hmrc.gov.uk/faqs/nicqc1.htm  
47 Section 5 SSCBA 1992. 
48 Section 25 (1) och 25 (7) SSCBA 1992. 
49 Section 1 (2) Jobseekers Act 1995. 
50 Section 1 (4) Jobseekers Act 1995. 
51 Section 5 (1) Jobseekers Act 1995. 
52 Alcock, Social policy in Britain, s. 30. 
53 http://www.dwp.gov.uk/pensionsreform/  
54 http://www.hmrc.gov.uk/nic/basic-state-pension.htm  
55 Alcock, Social policy in Britain, s. 30. 
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Det finns även vissa förmåner som tillfaller alla, varav den främsta är barnbidrag (”child 
benefit”). Barnbidraget är inte beroende av inkomst och är inte behovsprövat. Det finns två 
nivåer på barnbidrag varav den högsta nivån endast tillkommer det äldsta barnet/det enda 
barnet i en familj och den grundläggande nivån tillkommer övriga barn i familjen.56  
 
De som inte har någon inkomst, eller en väldigt låg sådan, har rätt till socialbidrag (”Income 
support”) i vissa fall. Bland annat krävs det att personen inte är aktivt arbetssökande (då är 
Jobseeker’s Allowance aktuellt istället) och att han/hon inte är gift eller har en partner som 
arbetar. Dessutom ska sökande vara mellan 16-60 år.57 Summan sökande har rätt till beror på 
familjesituation och om det finns barn i familjen.58 
 

2.4.2 Sveriges regler om social trygghet  
I RF 1:2 anges att makten ska utövas med respekt för varje människas frihet och värdighet. 
Den offentliga verksamheten ska enligt paragrafens andra stycke verka för att varje människas 
sociala välfärd och då framförallt för allas rätt till social omsorg och trygghet. Detta är 
emellertid inte något bindande stadgande utan ett mål för den offentliga verksamheten.59   
 
I Socialförsäkringslagen (1999:799) ges regler för vilka som omfattas av den sociala 
tryggheten genom socialförsäkringar och dess bidragssystem. Enlig denna lag är alla som är 
bosatta eller arbetar i Sverige del av socialförsäkringens tillämpningsområde.60 Detta innebär 
att svenskt medborgarskap inte är ett krav. I kapitel 3 i ovannämnda lag anges vilka som är 
försäkrade och här görs en uppdelning mellan de förmåner som baseras på bosättning och de 
som baseras på arbete.61 Den sociala trygghet och de förmåner som omfattas av 
Socialförsäkringslagen finns definierade i lag om allmän försäkring.62 
 
Alla som har barn under 16 år får barnbidrag och det finns dessutom ett flerbarnstillägg som 
utgår till dem som har fler än två barn.63 Det är av denna anledning som 16-årsgränsen för att 
omfattas av socialförsäkringssystemet är satt. Barnbidrag är ett exempel på de generella 
bidrag som tillfaller alla i samma situation i lika stora belopp. Denna typ av bidrag är alltså 
inte inkomstrelaterade.64 
 
En annan sorts förmåner är de som är inkomstrelaterade, så som bostadsbidrag och pensioner. 
Pensioner står för ungefär hälften av utgifterna i socialförsäkringarna och de består av 
inkomstpension som baseras på livsinkomsten och avtals-/tjänstepension.65 Eftersom 
inkomstpension beror på den försäkrades inkomst betalas den av förvärvsarbetande och 
arbetsgivare genom olika avgifter.66 Enligt lag (1998:702) om garantipension kan den som 
saknar inkomstgrundad pension eller har en mycket låg sådan ha rätt till garantipension, som 
finansieras av staten.67  

                                                 
56 HM Revenue and Customs, ”Child Benefit Technical Manual”. 
57 Section 124 (1) SSCBA 1992. 
58 http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Customers/WorkingAgeBenefits/Incomesupport/index.html  
59 Holmberg & Stjernquist, Vår författning, s. 51 och 58. 
60 Socialförsäkringslagen, 1 och 4 §§.  
61 Socialförsäkringslagen, 1-2 §§ och 4-5 §§. 
62 Lag (1962:381) om allmän försäkring. 
63 Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag, 2 och 2a §§. 
64 Socialdepartementet, ”Den svenska socialförsäkringen”, s. 1. 
65 A.a. s. 2. 
66 Lag (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension, 2 §. 
67 Lag (1998:702) om garantipension, 1-3 §§. 
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Genom sjukersättning får den som har fått nedsatt arbetsförmåga under en längre tid (minst ett 
år) ersättning från sjukförsäkringssystemet. Ersättningen är inkomstbaserad men det finns 
även en garantiersättning för de med låg eller ingen inkomstersättning. Den som drabbats av 
en kortare tids sjukdom kan få ersättning genom sjukpenningen, som är inkomstbaserad.68 
 
Något som är unikt i Sverige är att arbetslöshetsersättning inte ingår i socialförsäkringen, så 
som det är i många andra länder, utan den är en del av arbetsmarknadspolitiken.69 Systemet 
finansieras av arbetsgivarna och medlemmarna i arbetslöshetskassorna (a-kassor) och det är 
sedan a-kassorna som betalar ut ersättning till dem som uppfyller villkoren.70 
Arbetslöshetsersättningen delas upp i två delar; den inkomstrelaterade försäkringen som 
omfattar a-kassans medlemmar och grundersättningen som till dem som inte är medlemmar 
eller inte uppfyller villkoren för den inkomstrelaterade ersättningen.71 
 
Utöver socialförsäkringarnas skyddssystem finns det möjlighet att få hjälp genom 
socialbidrag, som är behovsprövat. Detta är en skillnad mot socialförsäkringarna som betalas 
ut vid vissa angivna förutsättningar så som ålder eller arbetsoförmåga och som utgår med 
samma belopp till alla i denna situation, oavsett om de behöver bidraget eller inte.72 
Bestämmelser om rätt till bistånd finns i Socialtjänstlagen (SoL).73 
 

2.5 Sammanfattning 
Social trygghet handlar främst om försörjningsmöjligheter och bidrag för att alla ska ha en 
skälig levnadsstandard. Det innebär en omfördelning av resurser mellan olika grupper av 
människor och mellan olika skeden i livet. Fördelningen är oftast uppbyggd efter principerna 
om vertikal och horisontell fördelning.   
 
I båda de presenterade länderna följs principen om förmåner enligt minimistandardsregler och 
de finansieras till största delen genom skatter. Något som är värt att notera är att skyddet i 
båda länder är avsett för medborgare. Andra likheter är att sjuk- och hälsovården till allra 
största delen är i offentlig regi och bekostas genom skatter.  
 
Utvecklingen i både Storbritannien och Sverige startade genom friendly societies eller 
liknande solidariska föreningar som genom insamlade medel skulle hjälpa de som tillhörde 
gruppen vid t.ex. sjukdom eller arbetsskada. Att det sociala trygghetsnätet är mer utbyggt och 
omfattande i Sverige beror till viss del på att det finns en stark facklig tradition och denna 
grundar sig på tanken om solidaritet. Genom starka fackföreningar har ett starkt tryck på 
omfördelning och solidaritet kunnat hävdas.  
 
Storbritannien och Sverige gör ungefär samma uppdelning mellan förmåner som är beroende 
av att personen själv bidragit till socialförsäkringssystemet och förmåner som utgår till alla i 
en viss situation (t.ex. barnbidrag). Den största skillnaden mellan länderna är att 
arbetslöshetsersättningen inte är en del av socialförsäkringssystemet i Sverige, vilket den är i 

                                                 
68 Socialdepartementet, ”Den svenska socialförsäkringen”, s. 2. 
69 A.a. s. 2. 
70 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 1 och 3 §§. Regler angående a-kassorna finns i lag (1997:239) om 
arbetslöshetskassor. 
71 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 6-7 §§. 
72 Elmér & Blomberg m.fl., Svensk socialpolitik, s. 103 f. 
73 Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 1 §. 
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Storbritannien. Detta hänger ihop med att i Sverige är arbetstagare anslutna till a-kassor, vilka 
är ofta är knutna till facket, som är väldigt starkt i Sverige jämfört med i Storbritannien. 
 
De internationella reglerna i form av konventioner och den sociala stadgan utgör minimiregler 
och eftersom både Storbritannien och Sverige har ett väl utbyggt system av social trygghet har 
de inte påverkats nämnvärt.   
 



 12 

3 Social trygghet för asylsökande 
Många asylsökande lider brist på egna resurser och boende när de först anländer till 
tillflyktslandet och har lämnat in sin asylansökan. Det är då upp till den aktuella staten att 
ordna så att det finns tillgång till bostäder, antingen på förläggningar eller i värdfamiljer. 
Staten ska också se till att de asylsökande får ekonomisk hjälp om deras tillgång till 
arbetsmarknaden, och i förlängningen till egen försörjning, är begränsad. Denna ekonomiska 
hjälp kan ges i form av ett minimibidrag som är detsamma som för medborgare, och ska täcka 
nödvändiga utgifter såsom mat och kläder.74  
 
Staterna uttrycker ofta sin oro för att om asylsökande ges möjlighet att arbeta kommer det att 
försvåra ett eventuellt tillbakasändande om ansökan avslås. Flera undersökningar har dock 
bevisat att så oftast inte är fallet, utan att det till och med kan vara positivt eftersom den 
asylsökande fått vissa ekonomiska tillgångar att starta ett nytt liv i sitt gamla land och 
möjligen även arbetslivserfarenhet.75  
 
Det har visat sig att det finns stora skillnader mellan bestämmelserna vad gäller välfärd för 
asylsökande i de europeiska länderna. Länder som använder sig av liknande system har dock 
relativt lika nivåer vad gäller förmånerna.76  
 

3.1 Bakgrund 
Den historiska bakgrunden i ett land vad gäller mottagande av asylsökande och flyktingar 
bidrar i stor utsträckning till hur landet förhåller sig till dessa gruppers rättigheter och 
attityden gentemot dem. De länder som har ett förflutet som kolonialmakt har i större 
utsträckning tagit emot invandrare från de gamla kolonierna och ett flertal har beviljat asyl till 
invandrare i flera hundra år. Länder utan kolonialt förflutet har däremot blivit invandrarländer 
först på senare tid.77 
 
Efter kommunismens fall och på grund av konflikter bland annat på Balkan kom stora grupper 
asylsökande till många europeiska länder och dessa mottagarländer började införa 
restriktioner för att begränsa till ansvar för de asylsökande. Exempelvis beviljades tillfälligt 
skydd i stället för permanent uppehållstillstånd i större utsträckning, tillgången till territorium, 
och på så sätt möjligheterna att resa in lagligt i ett land, minskade och tillgången till 
välfärdssystemet försvårades. Alla dessa åtgärder infördes för att avskräcka människor från att 
söka asyl.78 Även en försämrad boendestandard har använts som medel för att avskräcka 
asylsökande i ett flertal europeiska länder.79 Det finns dock inga undersökningar som visar att 
en minskad tillgång till välfärdsförmåner eller sämre standard i ett land skulle göra så att 
antalet asylsökande minskar.80 
 
Till nyligen var medborgarskap i en stat grunden för rättsliga, politiska och sociala rättigheter. 
Detta är dock något som successivt har ändrats och alltsedan efterkrigstiden har invandrare 

                                                 
74 EC/GC/01/17, s. 3. 
75 EC/GC/01/17, s. 3. Se även SOU 2003:75 s. 39 och Verkställighetsutredningen, Dir. 2002:43. 
76 Schuster, “Comparative Analysis of the Asylum Policy of Seven European Governments”, s. 123. 
77 A.a. s. 119. 
78 A.a. s. 120. 
79 George & Wilding, Globalization and Human Welfare, s. 145. 
80 Schuster, “Comparative Analysis of the Asylum Policy of Seven European Governments”, s. 124. 
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fått större tillgång till olika rättigheter utan att vara medborgare i landet. Grunden för denna 
utveckling är tanken på mänskliga rättigheter och det grundläggande skydd alla människor 
anses ha rätt till, oavsett nationalitet.81 I stort sett har icke-medborgare samma rätt till 
utbildning och sociala förmåner som medborgare i liberala demokratiska stater; rättigheter 
som normalt grundar sig på medborgarskap.82 Om invandrare kommit till landet lagligt eller 
på illegal väg ska inte påverka deras möjlighet att åtnjuta sina grundläggande rättigheter. I 
praktiken hävdas det dock fortfarande att rättigheterna först och främst tillkommer 
medborgare och att staten som ”givare” har rätt att ta tillbaka rättigheter eller inskränka dem. 
Detta har medfört att alla EU:s medlemsländer har försämrat villkoren för flyktingar och 
asylsökande vad gäller boendestandard, hälsovård och social trygghet. Dessutom har många 
länder regler som leder till att invandrare och flyktingar oftare missgynnas och berövas 
förmåner än andra grupper.83 
 

3.1.1 Bakgrund till social trygghet för asylsökande i Storbritannien 
Eftersom Storbritannien har ett rättssystem som grundar sig på ”common law” är prejudikat 
den viktigaste rättskällan, men sedan inträdet i EU har skriven lag fått allt större betydelse på 
ett antal rättsområden, däribland inom asylrätten.84 

 
Storbritannien har ett förflutet som kolonialmakt, vilket innebär att landet tagit emot många 
invandrare från de före detta kolonierna och landet gjorde sig tidigt känt för att vara öppet, 
tolerant och multikulturellt. Landet har en lång historia vad gäller asyl och började bevilja 
asyl till invandrare redan för flera hundra år sedan. Genom att använda sitt rykte som ett 
generöst asylland har Storbritannien, liksom ett antal andra europeiska länder kända för sin 
liberala asylpolitik, introducerat strängare regler på asylområdet.85 
 
1962 infördes den första lagen som begränsade invandringen till Storbritannien och detta 
rörde främst invandringen från det Brittiska samväldet och de före detta kolonierna. De lagar 
som nu är i kraft tillåter invandring från samväldet endast för familjeåterförening och annan 
invandring bara för flyktingar och asylsökande, där asylsökande är den övervägande största 
delen.86 
 
Sedan början av 1980-talet har ändringar i den brittiska välfärden och tillgången till social 
trygghet minskat alltmer och detta har slagit särskilt hårt mot etniska minoriteter och 
asylsökande. Framförallt är det förändringar vad gäller egna insatser till 
arbetslöshetsersättning, ändrade villkor för pensioner och högre krav på vistelse i landet som 
gör att asylsökande utesluts från social trygghet i större utsträckning än andra grupper.87 
 
Den första lagen som enbart berörde asylfrågan introducerades 199388 och denna har sedan 
följts av ett antal andra lagar och regler.89 De stora förändringarna som vidtas i Storbritannien 
vad gäller asylrätten beror på att ämnet är en het politisk fråga och på att landet, liksom andra 

                                                 
81 George & Wilding, Globalization and Human Welfare, s. 148 f. 
82 Cane & Tushnet, The Oxford Handbook of Legal Studies, s. 198 f. 
83 George & Wilding, Globalization and Human Welfare, s. 148 f. 
84 Tönnes, ”En värdig levnadsstandard Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter”, s. 38 f. 
85 Schuster, “Comparative Analysis of the Asylum Policy of Seven European Governments”, s. 119 f. 
86 Bloch, ”A New Era or More of the Same? Asylum Policy in the UK”, s 29. 
87 A.a. s. 33. 
88 Detta var ”Asylum and Immigration Appeals Act 1993”. 
89 Bloch, ”A New Era or More of the Same? Asylum Policy in the UK”,  s. 30. 
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medlemsländer i EU, måste anpassa sin lagstiftning så att den överensstämmer med 
gemenskapsrätten.90 
 
Genom ”Asylum and Immigration Appeals Act 1993” infördes regler som begränsade de 
lokala myndigheternas ansvar för asylsökandes bostadssituation, om dessa hade tillgång till 
någon annan form av tillfällig bostad. De ändringar som vidtogs genom ”Asylum and 
Immigration Act 1996” begränsade antalet asylsökande som var berättigade till vissa 
förmåner genom att dela in dem i två kategorier. De två kategorierna som lagen införde var 
beroende på om den som ansökte om asyl gjort så vid inresan (kategori 1) eller om ansökan 
gjorts inifrån landet eller som ett överklagande i asylärendet (kategori 2). De som tillhörde 
den första gruppen var berättigade till 90 % av det normala inkomststödet, medan de som 
tillhörde den andra gruppen inte hade rätt till något inkomststöd alls. Det fanns dock en viss 
möjlighet till förmåner in natura för den senare gruppen.91 Denna grupp var även utesluten 
från bostadsbidrag.92 
 

3.1.2 Bakgrund till social trygghet för asylsökande i Sverige 
Under efterkrigstiden gick Sverige från att ha varit ett utvandrarland till att i större 
utsträckning bli ett invandrarland. Sverige gjorde sig känt som ett land med liberal asylpolitik 
och synen på humanitärt och moraliskt ansvar har blivit en del av vårt lands självbild. Precis 
som Storbritannien har Sverige kunnat introducera strängare regler på asylområdet genom att 
hänvisa till sina tidigare generösa regler.93  
 
Från andra världskrigets slut och fram till 1985 var Arbetsmarknadsmyndigheterna ansvariga 
för mottagandet av kvotflyktingar, medan varje kommun fick ta ansvar för de asylsökande 
som sökte sig till Sverige på egen hand. Detta ledde till att mottagandet av kvotflyktingar var 
relativt välorganiserat och förutsägbart, medan kommunerna gjorde minsta möjliga för de 
asylsökande de hade ansvar för. Det enda kommunerna stod för (genom bidrag från staten) 
var uppehälle och akut sjukvård. Efter att flera utredningar gjorts bestämdes det att allt ansvar 
för asylsökande och flyktingar skulle samordnas under en huvudman för att få till stånd ett 
bättre mottagande. Som ansvarig föreslogs dåvarande Invandrarverket, vilket också 
genomfördes. Att en enda part skulle vara ansvarig för både asyltiden och introduktionstiden 
motiverades av den höga andelen asylansökningar som beviljades permanent 
uppehållstillstånd, 70-80 %, under början av 1980-talet.94 
 
Regler för vilka som har rätt till asyl i Sverige regleras i Utlänningslagen95 och de som 
uppfyller lagens krav och därigenom får uppehållstillstånd har rätt att bosätta sig i Sverige. 
Personen har efter att ha folkbokfört sig i en kommun samma rättigheter (och skyldigheter) 
som alla andra kommuninvånare.96 
 
Innan lagen (1988:153) om bistånd till asylsökande m.fl. ändrades var asylsökande som 
behövde bidrag för att klara sin ekonomiska situation tvungna att bo på någon av 
Invandrarverkets förläggningar. Det var alltså bara de som var ekonomiskt oberoende som 

                                                 
90 Tönnes, ”En värdig levnadsstandard Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter”, s. 39. 
91 Bloch,”A New Era or More of the Same? Asylum Policy in the UK”, s. 34 f. 
92 Seddon m.fl., Migration and Social Security Handbook, s. 285. 
93 Schuster, “Comparative Analysis of the Asylum Policy of Seven European Governments”, s. 199 f. 
94 SOU 2003:75, s. 163 ff. 
95 Utlänningslag (2005:716) 
96 Migrationsverket, ”Asylregler i Sverige”, s. 1. 
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hade möjlighet att ordna eget boende. Det var kommunerna som beviljade och betalade ut 
dessa bidrag.97 1994 genomfördes en reform som syftade till att uppmuntra asylsökande att 
hitta eget boende och på så sätt inte hamna i ”omhändertagandefällan”. Under samma år 
överfördes det ekonomiska ansvaret för alla asylsökande till Invandrarverket.98 
 

3.2 Internationella och europeiska regler 
FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna omfattar alla människor och det 
medför att även asylsökande har rätt till social trygghet enligt artikel 22 och till en tillräcklig 
levnadsstandard enligt artikel 25.99 Denna förklaring utgör inte ett juridiskt bindande 
dokument utan uppställer endast allmänna principer som de anslutna staterna ska sträva efter 
att uppfylla i så hög grad det är möjligt för landet, främst genom utbildning och genom 
”progressiva åtgärder” som syftar till respekt och efterlevnad av förklaringens principer.100 
 
Artikel 9 i FN: s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
omfattar även asylsökande, då det inte finns något som tyder på att så inte skulle vara fallet. 
Detta betyder att alla anslutna stater ska skydda varje persons rätt till social trygghet.101  
 
Som nämnts tidigare (i avsnitt 2.3) erkänner stater anslutna till ovannämnda konvention att 
alla har rätt till en så hög nivå av psykisk och mental hälsa som möjligt, artikel 12.1. Enligt 
det Ekonomiska och sociala rådets kommentar till artikel 12 har stater en skyldighet att 
respektera rätten till hälsa genom att inte förneka eller begränsa en lika tillgång till 
förebyggande, kurativ och palliativ vård. Speciellt ska staterna ansvara för att grupper som 
asylsökande och flyktingar har denna tillgång.102  
 
Konventionen innehåller icke-bindande regler för de anslutna staterna och rättigheterna som 
nämns utmärks av att de är diffust formulerade och ska förverkligas genom att varje stat 
försöker garantera rättigheterna på bästa möjliga sätt utifrån sina egna resurser. De rättigheter 
som garanteras i konventionen är svåra att definiera och vissa är även relativa, vilket innebär 
att staterna själva bestämmer i vilken omfattning de garanterar ekonomiska rättigheter till 
icke-medborgare. En orsak till detta är att de sociala och ekonomiska förutsättningarna ser 
väldigt olika ut i världens länder och därför skiljer sig definitionerna åt på olika håll i 
världen.103 
 
Även om Flyktingkonventionen104 inte uttryckligen uppställer några villkor för hur 
asylsökande ska behandlas är denna konvention ändå en viktig utgångspunkt då asylsökande 
kan vara potentiella flyktingar. Särskilt stadganden i artikel 31, om förbud mot straff för 
illegal inresa, och artikel 33, om förbud mot ”refoulement”105, omfattar asylsökande innan de 
fått sin flyktingstatus erkänd.106 Enligt Flyktingkonventionen har alla flyktingar som lagligen 
uppehåller sig på ett lands territorium rätt till samma behandling som medborgare i det landet 

                                                 
97 SOU 2003:75, s. 166. 
98 SOU 2003:75, s. 168. 
99 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, art. 2.  
100 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ingressen 
101 Se FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, art. 9. 
102 European Social Council,“General Comment no 14”, para. 34. 
103 Dixon, Textbook on International Law, s. 329. 
104 FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning. 
105 Uttrycket som vanligtvis används är ”non-refoulement” vilket innebär att en flykting inte får sändas tillbaka 
till ett land där personen riskerar sitt liv och sin frihet på grund av förföljelse, Flyktingkonventionen, art. 33. 
106 EC/GC/01/17, s. 1. 



 16 

vad gäller bostäder, om detta finns reglerat i nationell lagstiftning.107 Dessutom har flyktingar 
samma rätt till offentligt bistånd som medborgare och till att vara del av 
socialförsäkringssystemet.108 
 
Eftersom ILO är FN: s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor rör de flesta av 
organisationens konventioner arbetstagare och deras anhöriga. Så är fallet med t.ex. 
konvention 102 om minimiregler för social trygghet och asylsökande omfattas därför inte av 
konventionens tillämpningsområde.109 
 
I och med Amsterdamfördraget flyttade asyl- och migrationsrätten från EU: s tredje till den 
första pelaren (EG). Detta innebär att området nu regleras på överstatlig nivå genom direktiv, 
förordningar och beslut enligt avdelning IV i EG-fördraget110. I och med steget mot 
överstatlighet omfattas asylrätten nu av EG-domstolens kompetens.111 Storbritannien har 
genom ett protokoll till EG-fördraget förklarat att landet inte är bundet av avdelning IV, men 
kan däremot genom en anmälan till Rådet välja att ansluta sig till specifika direktiv.112 
Som ett direkt resultat av arbetet med att gradvis harmonisera asylrätten i medlemsstaterna 
tillkom Rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagande av asylsökande 
(mottagandedirektivet). Direktivet grundar sig på reglerna i EG-fördragets artikel 63.1 (b).113 
Ett av direktivets syften är att vara en del i det kortsiktiga arbetet med att skapa ett gemensamt 
europeiskt asylsystem och detta ska ske genom upprättande av minimiregler för mottagande 
av asylsökande. Alla tredjelandsmedborgare som lämnar in en asylansökan vid gränsen eller 
inom ett land omfattas av direktivet, artikel 3. I direktivet finns regler om att medlemsstaterna 
ska se till att asylsökande har tillgång till inkvartering, nödvändig hälso- och sjukvård och att 
underåriga barn får tillgång till utbildning.114 Genom anmälan i föreskriven ordning har 
Storbritannien valt att ansluta sig till detta direktiv.115 I direktivet nämns som en allmän 
princip att den nationella lagstiftningen i medlemsländerna särskilt ska skydda utsatta 
personer och som exempel på denna grupp nämns barn, äldre och personer som blivit offer för 
tortyr och andra former av allvarligt våld.116 
 
Den reviderade sociala stadgans regler om rätt till social trygghet och social och medicinsk 
hjälp (artikel 12-13) omfattar bara utlänningar om de är medborgare i andra till stadgan 
anslutna parter.117 Texten i artikel 12 är dessutom utformad så att den rätt till social trygghet 
som garanteras gäller arbetstagare och deras anhöriga.118 Eftersom detta är ett europeiskt 
samarbete omfattas asylsökande i regel inte, då de kommer från länder som inte är anslutna. 
Även vad gäller ”European Code on Social Security” omfattas bara medborgare i anslutna 
länder.119 
 

                                                 
107 Flyktingkonventionen, art. 21.  
108 Flyktingkonventionen, art. 23-24 (1) (b). 
109 ILO konvention 102, art. 9. 
110 Fördraget d. 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska [ekonomiska] gemenskapen (EG-fördraget). 
111 Clayton, Textbook on immigration and asylum law, s. 133 och 138. 
112 Protokoll 4 till EG-fördraget, art. 3. 
113 Se EG-fördraget art. 63.1 (b), där det sägs att Rådet inom fem år efter att Amsterdamfördraget trätt i kraft ska 
besluta om minimiregler för mottagande av asylsökande i EU:s medlemsstater. 
114 Rådets direktiv av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna,   
art. 10, 14-15 (mottagandedirektivet). 
115 Mottagandedirektivet, p. 19. 
116 Mottagandedirektivet, art. 17.1. 
117 Appendix to the European Social Charter (Revised), p. 1. 
118 European Committee of Social Rights, ”Digest of the case law”, s. 97. 
119 http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/standardsetting_en.asp  
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Precis som med den sociala stadga, omfattar den Europeiska konventionen om social och 
medicinsk hjälp bara utlänningar som är medborgare i andra till konventionen anslutna 
länder.120 Även här undantas alltså asylsökande. 
 

3.3 Nationella regler 
Här kommer de nationella reglerna som berör asylsökandes rätt till vissa sociala 
trygghetsförmåner i respektive land att presenteras. 
 

3.3.1 Storbritanniens regler om social trygghet för asylsökande 
I Storbritannien är en invandrares status viktig att känna till för att kunna fastställa vilka 
förmåner personen har rätt till. De som omfattas av invandringskontroll, och därmed är 
tvungna att ha tillstånd för att resa in och stanna kvar i landet,121 utesluts från ett antal 
förmåner.122 Eftersom det inte går att ansöka om inresetillstånd som flykting ansöker 
majoriteten av de asylsökande om uppehållstillstånd som flyktingar, antingen vid gränsen 
eller när de kommit in i landet. De blir då beviljade tillfälligt inresetillstånd (”temporary 
admission”) under tiden asylansökan behandlas.123 Det tillfälliga inresetillståndet är oftast 
belagt med vissa villkor, som att den asylsökande måste bo på en viss adress och att personen 
inte får arbeta under tiden ansökan behandlas.124 Om en asylansökan inte avgjorts i första 
instans inom 12 månader har en asylsökande rätt att arbeta.125 
 
Denna begränsning vad gäller rätten att arbeta har utarbetats eftersom en inresa i 
Storbritannien av ekonomiska skäl inte är det samma som en inresa för att söka asyl och 
därför bör dessa två hållas åtskilda.126  
 
Det är ”Border and Immigration Agency” (BIA), ett organ inom inrikesdepartementet, som 
har hand om frågor som rör asyl. Det är även detta organ som bestämmer vilka som har rätt 
till olika former av social trygghet och bistånd.127 Genom ”Immigration and Asylum Act 
1999” fick BIA ta över ansvaret för utredningen och administrationen av försörjningsstöd till 
asylsökande från de lokala myndigheterna.128 Tanken är att asylsökande ska få sin försörjning 
utanför det allmänna behovsprövade systemet och inte vara en del av den vanliga 
socialvården.129 
 

                                                 
120 Europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp, art. 1. 
121 Benämns ”leave to enter or remain”, vilket ungefär motsvarar uppehållstillstånd i Sverige. Detta är också 
termen som kommer att användas fortsättningsvis. 
122 Om personen är ”subject to immigration control” är han utesluten från ett antal förmåner enligt section 115 
(3) Immigration and Asylum Act 1999 (IAA 1999). Bland dessa kan nämnas inkomststöd och barnbidrag enligt 
section 115 (1) IAA 1999. 
123 Seddon m.fl., Migration and Social Security Handbook, s. 58. 
124 A.a. s. 113 f och s. 468. Angående restriktioner för boende se section 23 (1) Nationality, Immigration and 
Asylum Act 2002 (hädanefter benämnt NIAA 2002). 
125 European Migration Network, ” Reception Systems, their capacities and the Social Situation of Asylum 
Applicants within the Reception System of the EU Member States”, s. 21. 
126 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/asylum/support/employment  
127 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/asylum/support/   
128 Refugee Council Information, “Asylum Support”, s. 1. 
129 Seddon m.fl., Migration and Social Security Handbook, s. 64. Se även section 115 (1), (3) IAA 1999. 
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Det är den asylsökande själv som ansöker hos BIA om stöd i form av ekonomiskt stöd 
och/eller bostad. De som ansökt om asyl inifrån landet har dock endast rätt till hjälp om ett 
nekande skulle strida mot deras mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen.130  
För att vara berättigad till stöd krävs att den asylsökande är utblottad eller antagligen kommer 
att bli det inom 14 dagar.131 Utblottad definieras som att personen inte har en tillfredsställande 
bostad eller inte har medel att skaffa sig en sådan bostad. Även den som har en 
tillfredsställande bostad, men i övrigt saknar medel för att tillgodose sina grundläggande 
behov kan få asylstöd från BIA.132 Som grundläggande behov räknas mat och andra 
nödvändiga artiklar enligt ”Nationality, Immigration and Asylum Act 2002”.133 
Utförliga regler om vilka som har rätt till asylstöd finns i ”Asylum Support Regulation 
2000”.134 Denna förordning utgör ett tillägg till part IV Immigration and Asylum Act 1999.135 
De som behöver hjälp av andra orsaker än att de är utblottade (främst äldre och handikappade) 
har rätt till stöd enligt ”National Assistance Act 1948”.136 
 
Förutom att den asylsökande ska vara utblottad krävs det att asylansökan gjorts ”så snart det 
varit praktiskt möjligt”, för att stöd ska kunna utgå.137 Uttrycket har i en rapport från NASS138 
tolkats som att en ansökan inlämnad inom tre dagar efter att den asylsökande anlänt till 
Storbritannien ska anses vara gjord inom denna tidsram.139 Barnfamiljer får däremot inte 
nekas stöd om de är utblottade.140 Inte heller om det skulle strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen får stöd nekas.141 Tredagarsgränsen är dock ingen strikt tidsram, utan 
endast en riktlinje. Även i fall där den asylsökande inte uppfyller detta krav, kan asylstöd i 
vissa speciella fall stöd beviljas.142 Det kan t.ex. röra sig om att det kommit helgdagar 
emellan, vilket medfört att asylenheten haft stängt, eller att personen drabbats av mental eller 
fysisk sjukdom, något som vanligtvis ska stödjas genom läkarintyg.143 
 
När det ska avgöras om en bostad är tillfredsställande ska hänsyn bland annat tas till om det är 
rimligt att sökande fortsätter att bo i bostaden och om kostnaderna är överkomliga.144 Det 
finns även vissa kriterier som inte ska påverka bedömningen så som om den asylsökande 
delar bostad med andra, om den asylsökande har besittningsrätt och om bostaden är 
tillfällig.145 
 

                                                 
130 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/asylum/support/  
131 Regulation 7, Asylum Support Regulations 2000. 
132 Section 95 (3) IAA 1999 och section 19 (1)-(2), NIAA 2002. 
133 Section 44 (6) (2) NIAA 2002. Enligt lagtexten saknar en person ”food and other essential items” om han inte 
kan tillfredsställa sina grundläggande behov. 
134 Tönnes, “En värdig levnadsstandard Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter”, s. 41. 
135 Asylum Support Regulations 2000, Explanatory Note. 
136 Seddon m.fl.,Migration and Social Security Handbook, s. 285.  
137 Section 55 (1) NIAA 2002. I lagstiftningen formuleras detta som att ansökan ska göras ”as soon as reasonably 
practicable”. 
138 National Asylum Support System (NASS)  var tidigare det organ som hade hand om administration av 
asylsökningar, nuvarande Border and Immigration Agency (BIA), Refugee Council Information, ”Asylum 
Support, s. 1 och Seddon, Migration and Social Security Handbook, s. 64. 
139 NASS Policy Bulletin 75, s. 2 f.  
140 Section 122 (3)-(4) IAA 1999. 
141 Tönnes, ”En värdig levandsstandard Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter”, s. 42. Enligt reglerna 
ska det i så fall vara ett nekande som leder till ”omänsklig eller förnedrande behandling”. 
142 NASS Policy Bulletin 75, s. 3. 
143 NASS Policy Bulletin 75, s. 8. 
144 För utförliga lista på regler som ska tas hänsyn till se regulation 8 (3) Asylum Support Regulations 2000. 
145 Section 95 (5) (b)- 95 (6) IAA 1999 och section 19 (4) NIAA 2002. 
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När en asylsökande får hjälp att ordna bostad kan personen inte ställa krav på var bostaden 
ligger och personen måste bo på den adress som ordnats, om inte BIA samtycker till flytt.146 
Genom Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 infördes anläggningar 
(”accomomdation centres”) där asylsökande som får hjälp att ordna boende kan få bo. De som 
har rätt till hjälp att ordna bostad, men inte accepterar att bo på en sådan anläggning har inte 
rätt till andra former av asylstöd.147 I ”Asylum Seekers (Reception Conditions) Regulations 
2005” stadgas det särskilt att där det är möjligt, och om familjen samtycker, ska familjer få bo 
tillsammans.148 
 
Vad gäller stöd för grundläggande levnadskostnader beräknas dessa enligt en tabell som utgår 
från personens ålder, civilstånd och om det finns barn som är beroende av sökande för sin 
försörjning (”dependants”).149 Om sökande har fått sitt boende tillgodosett genom BIA och 
även andra viktiga behov tillgodoses, t.ex. måltider, ska detta dras av summan som personen 
har rätt till i stöd.150 BIA kan även ge stöd till vissa andra kostnader, så som kostnader 
relaterade till asylansökan (så som bidrag till resor till intervjuer) och språkkurs.151  
 
Asylstödet beräknas per vecka och utgår med £ 40/vecka till en ensamstående person över 25 
år, vilket innebär ungefär 510 kr/vecka.152 
 
De asylsökande som inte omfattas av reglerna om inkomststöd och inte har rätt att arbeta i 
Storbritannien faller på kommunens ansvar att försörja. Detta finns lagstadgat i National 
Assistance Act 1948 vad gäller försörjningsstöd till ensamma asylsökande och i ”Children 
Act 1989” för familjer. Enligt National Assistance Act 1948 får lokala myndigheter inte ge 
asylsökande förmåner i pengar, men förmåner in natura är tillåtet. Dessa förmåner är oftast i 
form av matkuponger eller klädpaket.153  
 
Den som är utblottad kan tillfälligt få hjälp med boende och ekonomiskt stöd i avvaktan på ett 
beslut om personen har rätt till ordinarie asylstöd enligt section 95 Immigration and Asylum 
Act 1999.154 
 
Beviljat stöd kan dras tillbaka eller avbrytas om det skäligen misstänks att en asylsökande 
genom grova överträdelser brutit mot de regler som gäller för den bostad personen fått som en 
del i asylstödet. Även då en asylsökande begått ett grovt våldsbrott, oavsett om det inträffat i 
bostaden eller någon annanstans kan asylstödet avbrytas eller om personen bytt adress utan att 
meddela detta eller utan att invänta tillstånd från BIA kan asylstödet dras tillbaka. Asylstödet 
kan också dras in om personen inte samarbetat i utredningen gällande asylstöd eller 
asylansökan och om det skäligen misstänks att den asylsökande undanhållit tillgångar vilket 
betyder att personen inte är utblottad och därför inte är berättigad till asylstöd.155 När asylstöd 

                                                 
146 Section 97 (1)- (2) IAA 1999 och http://www.bia.homeoffice.gov.uk/asylum/support/accommodation/  
147 Section 17 (1) och 22 NIAA 2002 samt NIAA 2002, Explanatory Note part 2. 
148 Regulation 3 Asylum Seekers (Reception Conditions) Regulations 2005. 
149 Regulation 10 (1)-(4) Asylum Support Regulations 2000. 
150 Regulation 10 (5) Asylum Support Regulations 2000. 
151 Seddon m.fl., Migration and Social Security Handbook, s. 65, se även regulation 14 Asylum Support 
Regulations 2000. 
152 Asylstödet är baserat på en artikel från våren 2007, vilket innebär att nivån kan ha ändrats till viss del. 
Refugee Council Information, “Asylum Support, s. 6. 
153 Bloch, “A New Era or More of the Same? Asylum Policy in the UK”, s. 36 och section 21 National 
Assistance Act 1948 (NAA 1948).  
154 Section 98 (1)-(2) IAA 1999. 
155 Regulation 20 (1), Asylum Support (Amendment) Regulation 2005. 



 20 

dras tillbaka ska detta alltid ske efter individuell bedömning gjord på objektiv och opartisk 
grund och skälen för det avbrutna stödet ska anges. Avbrottet måste också vara i 
överensstämmelse med mottagandedirektivets allmänna princip om skydd för utsatta 
personer, artikel 17.156 Även de som inte lämnat in sin asylansökan så snart som varit 
praktiskt möjligt kan uteslutas från asylstödet.157 
 
Om en asylansökan avslås finns det fortfarande möjlighet att få tillfälligt bidrag till dess att 
utvisningen verkställs. Detta regleras i section 4 av Immigration and Asylum Act 1999 och 
kallas därför ”section 4 support”. Det finns strikta krav för att få detta bidrag och det utgår 
inte på samma grunder som vanligt inkomststöd.158 Även när en asylansökan beviljas 
fortsätter asylstödet att utgå, vanligtvis under 28 dagar. Sedan är det tänkt att personen ska gå 
över till ordinarie system för social trygghet.159 
 
Från början utgick ekonomiskt stöd till asylsökande i form av kuponger som kunde användas 
som betalning i affärer, men efter mycket kritik har detta ändrats och stödet utgår nu i 
kontanter.160 
 
För att de brittiska reglerna om social trygghet för asylsökande ska leva upp till EU:s krav och 
då framförallt till mottagandedirektivet (se ovan 3.2) har bland annat tillägg gjorts till Asylum 
Support Regulation 2000.161 Landet har även infört Asylum Seekers (Reception Conditions) 
Regulations 2005 och lagt till en ny del i ”Immigration Rules”.162 
 

3.3.2 Sveriges regler om social trygghet för asylsökande  
Den som är asylsökande har inte rätt till sociala förmåner enligt Socialförsäkringslagen, om 
de omfattas av lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.163 Däremot omfattas den 
som fått uppehållstillstånd av Socialförsäkringslagen och lagen kan få retroaktiv verkan i 
högst tre månader från och med dagen för beviljande av uppehållstillstånd. Om det finns 
”synnerliga skäl” kan den som inte fått uppehållstillstånd också omfattas av dessa regler.164  
 
Även om asylsökande inte har rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § omfattas de 
av vissa andra insatser enligt denna lag och enligt lag om vård av unga och hjälpinsatser vid 
t.ex. missbruk.165 
 
Lag om asylmottagning redogör för bestämmelser om sysselsättning och bistånd till bland 
annat asylsökande och är den främsta på området. Lagen har ändrats flera gånger, varav 
senast under 2007.166 Enligt denna lag kan en asylsökande få bistånd i form av boende, 
bostadsersättning, dagersättning eller annat särskilt bidrag.167 

                                                 
156 Regulation 20 (3), Asylum Support (Amendment) Regulation 2005. 
157 NIAA 2002, Explanatory Note part 3.6-3.7. 
158 http://www.bia.homeoffice.gov.uk/asylum/support  
159 Refugee Council Information, “Asylum Support, s. 19. 
160 Tönnes, “En värdig levnadsstandard Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter”, s. 41 och section 2 
Asylum Support (Repeal) Order 2002. 
161 Tönnes, ”En värdig levnadsstandard Asylsökandes sociala och ekonomiska rättigheter, s. 39. 
162 Asylum Seekers (Reception Conditions) Regulations 2005, Explanatory Note. 
163 Hädanefter benämns denna lag ”lagen om asylmottagning”. 
164 Socialförsäkringslagen, 3 kap. 3 §. 
165 SOU 2003:75, s. 62. 
166 Lagen om asylmottagning, se övergångsbestämmelser. 
167 Lagen om asylmottagning, 13 §. 
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Sedan år 2000 är det Migrationsverket som är ansvarigt för det ekonomiska stödet till 
asylsökande och denna ersättning ändrade, genom antagandet av lagen om asylmottagning, 
namn till dagersättning. En av anledningarna till det nya namnet är den förändrade synen på 
stödets syfte och tanken är att det ska ses som ersättning för asylsökandes arbete eller studier 
under väntetiden.168 Rätt till dagersättning gäller under den tiden en asylansökan behandlas, 
om den asylsökande under denna period är i behov av försörjningsstöd. Under denna tid är 
den asylsökande inskriven vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, oavsett om 
personen bor i eget boende eller på mottagningsenheten.169 
 
Den organiserade sysselsättning som Migrationsverket ansvarar för omfattar alla asylsökande 
mellan 16 och 65 år.170 Alla asylsökande som inte av hälso- eller andra skäl är undantagna 
från den organiserade sysselsättningen är skyldiga att delta för att full dagersättning ska 
utgå.171 Det kan t.ex. röra sig om skolundervisning för ungdomar och svenskundervisning 
eller andra kurser för vuxna. Organiserad sysselsättning kan även omfatta praktik på företag 
eller liknande på orten där den asylsökande bor.172 
 
För att dagersättning ska utgå krävs det att personen inte har egna pengar för att försörja sig 
med. Ersättningen ska räcka till nödvändiga utgifter så som mat, kläder, fritid och hälsa. 
Enligt de nuvarande reglerna utgår ersättning till en vuxen person med 71 kr/dag, vilket 
motsvarar ungefär 500 kr per vecka. Denna ersättning kompletteras med en viss summa om 
personen har en sambo eller är gift och om det finns barn i hushållet. Om den asylsökande bor 
på en mottagningsenhet där även mat ingår, sätts dagersättningen ner i förhållande till detta.173 
Även utgifter för hälso- och sjukvård och läkemedel omfattas av de utgifter som ska täckas av 
dagersättningen.174 
 
Dagersättningen kan sättas ner om den asylsökande håller sig undan eller om personen vägrar 
att delta i den organiserade sysselsättningen som krävs för att ersättningen ska utgå.175 I de 
fall då en asylsökande försvårar utredningen i sitt asylärende kan dagersättningen dras in 
helt.176  
 
Den utredning som granskade lagen föreslog att systemet för dagersättning skulle ändras så att 
en grundersättning skulle utgå till alla asylsökande som var i behov av försörjningsstöd och 
att detta stöd sedan kunde höjas genom tillägg som skulle utgå i förhållande till hur mycket 
den asylsökande deltog i svenskundervisning och andra aktiviteter. Denna ändring 
genomfördes dock aldrig eftersom de nuvarande ekonomiska resurserna inte räcker till för att 
ordna det stora utbudet av sysselsättning och aktiviteter som skulle behövas för att de 
asylsökande ska kunna uppnå maximal ersättning.177 
 

                                                 
168 SOU 2003:75, s. 169 f. 
169 SOU 2003:75, s. 163. 
170 Migrationsverket, ”Mottagandet av asylsökande i Sverige”, s. 2. 
171 SOU 2003:75, s. 66. 
172 Migrationsverket, ”Mottagandet av asylsökande i Sverige”, s. 2. 
173 A.a. s. 1. 
174 Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., 5 § 2 st. 
175 http://www.migrationsverket.se (Se under menyn ”Asyl & flykting” och därefter ”Asylärendets gång”.) 
176 http://www.immi.se/asyl/asylsve.htm  
177 SOU 2003:75, s. 66. 



 22 

Dagersättning kan fortsätta att utgår även under perioden mellan det att ett negativt beslut 
meddelats och utvisningsåtgärder vidtas. Även i fall där asyl beviljas fortsätter dagersättning 
att utgå, i dessa fall under en månad från den dag ansökan beviljats.178 
 
I SOU 2003:75 föreslogs utredningen att bostadsersättning inte skulle utgå till asylsökande 
som valde att ordna eget boende. Detta skulle då leda till att eget boende återgick till att vara 
en ren ”väntjänst”, såsom det var innan lagändringen 1994. En av orsakerna till 
ändringsförslaget var att fiktiva adresser och utnyttjande av asylsökande för att komma åt 
deras bostadsersättning upplevdes som ett problem.179 Denna förändring genomfördes aldrig, 
men i prop. 2004/05:28 föreslog regeringen åter att regler för bostadsersättning för 
asylsökande skulle slopas vad gällde asylsökande som väljer att bo i eget boende. De 
ändringar som propositionen föreslog möttes dock av negativ kritik i flera remissinstanser och 
således genomfördes inte ändringarna utan bostadsbidrag för eget boende kan fortfarande 
utgå.180 Bostadsersättning enligt 16 § i lagen om asylmottagning utgår dock bara i särskilda 
fall, vilket innebär att en asylsökande som inte behöver arbetstillstånd och som blivit erbjuden 
anställning i minst tre månader och därför måste flytta till en ort där Migrationsverket inte kan 
erbjuda boende kan få bostadsersättning.181  
 
Den som får hjälp av Migrationsverket att ordna bostad (vilket oftast innebär boende i 
lägenhet på mottagningsenhet) placeras vanligtvis i mindre kommuner för att större spridning 
av asylsökande ska uppnås.182 Dessutom placeras familjer i första hand tillsammans, om de 
samtycker till detta.183 
 
Det särskilda bidrag som kan utgå till asylsökande enligt 18 § i lagen kan utgå för att täcka 
”kostnader som är nödvändiga för en dräglig livsföring”, vilket betyder t.ex. vinterkläder om 
den asylsökande anländer under vinterhalvåret och inte har tillgång till lämpliga kläder, 
glasögon och handikapphjälpmedel.184  
 
För alla dessa former av bistånd krävs det att den asylsökande själv ansöker om biståndet och 
detta görs genom en skriftlig ansökan, där den asylsökande intygar att personens ekonomiska 
och personliga förhållanden är sådana att de uppfyller kraven för att bistånd ska kunna utgå.185 
 
I början av december 2007 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att se över lagen 
om asylmottagning. Det har inte skett någon övergripande översyn sedan lagen trädde i kraft 
1994, även om den ändrats vid ett flertal tillfällen.186 Från början hade Migrationsverket ett 
större ansvar för aktiviteter och de asylsökande som fick hjälp att ordna boende hamnade på 
förläggningar som var separerade från vanliga bostadsområden. Denna form av boende gjorde 
det lättare för Migrationsverket att erbjuda ett relativt omfattande socialt stöd och olika 
fritidsaktiviteter för asylsökande, både för barn och för vuxna. Även sjukvård fanns 
tillgängligt på förläggningarna. I och med att Migrationsverkets boende för asylsökande 
numer sker i utspridda lägenheter med självhushåll och att omkring hälften av de asylsökande 
ordnar eget boende har denna typ av social verksamhet minskat och försvårats. Det har också 

                                                 
178 SOU 2003:75, s. 163. 
179 SOU 2003:75, s. 40 ff och 48. 
180 Prop. 2004/05:28, s. 4 f. Se även nuvarande lagtext i lag om asylmottagning.  
181 Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., 4 §.  
182 Migrationsverket, ”Mottagandet av asylsökande i Sverige”, s. 1. 
183 Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., 2c §. 
184 Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., 7 § 1 st 
185 Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl., 8 §. 
186 Dir. 2007:172, s. 1 f. 
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inneburit att kommunerna och landsting fått ta ett större ansvar för asylsökande barns 
skolgång och för sjukvård.187 
 
Kommittédirektivet till utredaren pekar på att asylsökandes boendesituation behöver ses över, 
så att de som söker asyl uppmuntras att bosätta sig där det finns goda möjligheter till boende, 
utbildning och arbete. Dessutom pekar utredningen på att den organiserade sysselsättningen 
som erbjuds asylsökande behöver kartläggas och ses över för att tydliga mål för denna ska 
kunna sättas upp. Målet med den verksamhet asylsökande erbjuds ska vara att öka 
möjligheterna till egen försörjning och att verksamheten bättre ska vara anpassad så att 
människor med särskilda behov kan delta. Även bättre och mer sammanhängande 
samhällsinformation är av största vikt för att den enskilde asylsökande ska kunna fatta riktiga 
beslut, bland annat vad gäller boende.188 
 
I direktivet till utredningen diskuteras även hur den ekonomiska ersättningen till asylsökande 
ska se ut. Förslag som lyfts upp är möjligheten att tidsbegränsa dagersättningen, samt att 
erbjuda olika nivåer av ersättning som ett ”incitament som stöder asylprocessen”.189 
 
För att Sverige ska leva upp till mottagandedirektivets regler tillsattes en utredning 2003 och 
denna hade i uppgift att se om de svenska reglerna uppfyllde direktivets minimikrav, och inte 
att se om asylmottagandet i övrigt fungerade tillfredsställande. Utredningen fann vissa brister 
i lagstiftningen, men att dessa redan är åtgärdade i praxis.190  
 

3.4 Praxis 
I detta avsnitt kommer rättsfall från respektive land att presenteras för att ge en bild av hur de 
nationella domstolarna dömer i fall som rör asylsökandes rätt till social trygghet. Eftersom det 
brittiska rättsfallet omfattar tre olika fall, har jag valt det som det enda exemplet på praxis från 
Storbritannien.  
 

3.4.1 Rättsfall från Storbritannien 
R (Q and others) v Secretary of State of the Home Departement 
Rättsfallet består av tre olika fall som alla handlar om asylsökande män; Limbuela från 
Angola, Tesema från Etiopien och Adam från Sudan. De hävdar alla tre att de ansökt om asyl 
dagen efter att de anlänt till Storbritannien, men enligt Secretary of State har de inte ansökt 
om asyl så snart det varit praktiskt möjligt och därför har de nekats asylstöd och ordnat 
boende. Alla männen har av den anledningen varit tvungna, eller skulle bli tvungna, att sova 
utomhus under en tid. Det tidigare beslutet att inte bevilja stöd till Limbuela upphävdes 
eftersom han utan stöd inte skulle ha tillgång till bostad och mat utan bli tvungen att tigga, 
vilket skulle räknas som förnedrande behandling och därför strida mot Europakonventionen. 
Stödet avbröts senare eftersom Limbuelas asylansökan avslogs och han därför inte längre var 
att se som asylsökande. Tesema beviljades också stöd efter att hans fall prövats på nytt. Det 
ansågs inte lagligt att en asylsökande som utan hjälp att ordna bostad skulle få sova utomhus 
och inte ha tillgång till mat. Tesema erkändes senare som flykting och asylstödet upphörde 
därför. Den siste mannen, Adam, beviljades också stöd eftersom han inte längre kunde få 
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hjälp från annat håll och ett nekande skulle strida mot hans rättigheter enligt artikel 3 i 
Europakonventionen. Även Adam erkändes senare som flykting.   
 
I fallet konstruerade Court of Appeal ett test för att avgöra om en asylansökan gjorts så snart 
det varit praktiskt möjligt. Domstolen anförde att om personen kommit till Storbritannien med 
avsikten att söka asyl ska hänsyn tas till de praktiska möjligheterna att ansöka om asyl och de 
personliga förutsättningarna för personen, när domstolen avgör om ansökan kunde ha gjorts 
tidigare än den gjordes. Till de förutsättningar som ska beaktas hör ålder, kön, mental och 
fysisk hälsa och om det finns några andra möjligheter för den asylsökande att få stöd. 
 

3.4.2 Rättsfall från Sverige 
KamR Stockholm målnr 2645-06 
Syed Mirage Ali har i LänsR fått bifall till sin ansökan om bostadsersättning enligt lag om 
asylmottagning, varför Migrationsverket överklagade domen till KamR. Bostadsersättning 
enligt 16 § i lagen kan bara utgå i särskilda fall vad gäller eget boende, vilka finns preciserade 
i förordning om asylmottagande, 4 §. Enligt denna förordning ska sökande ha arbetstillstånd 
eller omfattas av den kategori som är undantagna detta krav och ersättning kan utgå vid 
erbjudande om anställning som kräver flytt. KamR anser inte att Ali omfattas av detta 
eftersom han inte har arbetstillstånd och inte omfattas av undantaget. Domstolen undersöker 
därefter om ansökan kan omfattas av 18 § i lag om asylmottagning, där ett särskilt bidrag kan 
utgå för ”annat angeläget behov”. Domstolen menar dock att det ska vara fråga om ett 
tillfälligt behov, vilket det inte är i det aktuella fallet. Dessutom anser KamR att 
bostadsersättning inte omfattas av 18 § eftersom det är specialreglerat i 16 §. Av denna 
anledning ändrar KamR LänsR dom och bifaller Migrationsverkets överklagan.  
 
KamR Göteborg målnr 3537-05 
Fallet handlar om Mansour Ghaleb Salem som genom att ha vägrat att medverka till 
verkställighet av utvisningsbeslutet mot honom fått sin dagersättning nedsatt av 
Migrationsverket. LänsR ändrade Migrationsverkets beslut och Salem ansågs ha rätt till full 
dagersättning eftersom det enligt domstolen krävdes att han vägrat medverka till en specifik 
åtgärd, något som Migrationsverket inte kunde bevisa. KamR upphäver däremot LänsR dom 
med motiveringen att Salems brist på samarbete vad gäller att upprätta resehandlingar får 
anses vara av sådant slag att han utan giltigt skäl vägrat medverka till åtgärd som krävs för att 
utvisningen ska kunna genomföras. Detta är enligt 10 § 4 st. i lagen om asylmottagning skäl 
för nedsättning av dagersättning.   
 

3.5 Sammanfattning 
Storbritannien och Sverige har olika historisk bakgrund vad gäller asylmottagande men båda 
länderna är kända för att ha haft ett liberalt asylmottagande där reglerna dock skärpts, främst 
på grund av regler på gemensam nivå i EU. 
  
De båda undersökta länderna skiljer social trygghet för asylsökande åt från ”vanlig” social 
trygghet och det är minimiregler som är grunden för hjälpen till asylsökande. Att asylsökande 
stängs ute från det vanliga socialförsäkringssystemet beror just på att deras status är tillfällig 
och att detta system grundas på att personen bidrar till systemet för att få ta del av det. Det 
sociala trygghetssystem som finns för asylsökande påminner mer om det som finns för andra 
människor i ett land, om de av någon anledning befinner sig utanför ordinarie socialförsäkring 
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eller har en så låg inkomst att de behöver bidrag av den anledningen (exempelvis 
socialbidrag). 
 
De ovannämnda internationella reglerna om social trygghet för asylsökande utgör i flera fall 
diffusa målstadganden, så som FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter och eftersom det är relativt hög standard på systemet för asylmottagande, 
i jämförelse med många andra länder, i både Storbritannien och Sverige har länderna inte 
behövt ändra sin lagstiftning för att leva upp till dessa krav. Däremot vad gäller EU-regler 
sker konstanta förändringar och som nämnts ovan har Storbritannien kompletterat sin 
lagstiftning med ett antal akter för att leva upp till mottagandedirektivet. I Sverige har en ny 
utredning tillsatts för att se över lagen om asylmottagning, vilket ska göra att lagen bättre 
anpassas till nuvarande förhållanden och EU:s regler. SOU 2003:89 tillsattes med den 
bestämda avsikten att se över om de svenska reglerna levde upp till mottagandedirektivet. 
 
Det finns många likheter mellan systemen för social trygghet för asylsökande i Storbritannien 
och Sverige men också vissa större skillnader, så som att dagersättning i Sverige ses som en 
ersättning för den av den asylsökande utfört arbete eller studier medan i Storbritannien är det 
”bara” ett bidrag. Det är mer preciserade regler i Storbritannien om vilka som har rätt till 
asylstöd, så som att den asylsökande måste ha lämnat in sin ansökan så snart det varit möjligt 
och att personen måste vara utblottad. I Sverige finns ingen tidsgränser för när en ansökan om 
dagersättning ska ha kommit in, men däremot ska den asylsökande sakna egna medel att 
försörja sig med för att stöd ska kunna bli aktuellt. 
 
I båda länderna består det sociala stödet av dels stöd i form av pengar och dels i form av 
boende. I Sverige är det vanligare att asylsökande placeras på en anläggning om de inte har 
tillgång till egen bostad, medan Storbritannien först på senare tid börjat utreda frågan om 
boende på anläggningar under asylprocessen.  
 
I Sverige läggs stor vikt vid att de asylsökande ska delta i svenskundervisning, medan i 
Storbritannien är det endast en extra resurs som finns och inte något som är obligatoriskt. 
 
I de brittiska rättsfallen lades stor vikt vid att ett nekande av asylstöd inte får strida mot den 
sökandes skydd mot förnedrande behandling enligt Europakonventionen. Domstolen bedömde 
i samtliga fall att även om en asylsökande inte lämnat in sin asylansökan så snart det varit 
möjligt och därför egentligen är utesluten från stöd, får det inte nekas om det skulle strida mot 
Europakonventionen. 
 
I båda de svenska fallen dömde domstolen till Migrationsverkets fördel och i det fallet där en 
asylsökande fick dagersättningen nedsatt för att han inte medverkat till ett utvisningsbeslut 
mot honom har domstolen gjort en extensiv tolkning av vad som räknas som att den 
asylsökande vägrat att medverka till en åtgärd som var en del av ett verkställighetsbeslut mot 
honom. 
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4 Jämförelse och analys 
I introduktionskapitlet angav jag vilka som var uppsatsens huvudfrågor och i detta avsnitt 
kommer jag att presentera vad jag kommit fram till och även redogöra för mina egna tankar 
kring ämnet och det som framkommit i undersökningen.  
 
De frågor som framförallt studerats är hur systemet för social trygghet ser ut i Storbritannien 
och Sverige, samt vilken social trygghet asylsökande har i respektive land.  
 
Det visade sig eftersom undersökningen genomfördes att det faktiskt finns väldigt många 
likheter mellan socialförsäkringssystemen och de grundläggande reglerna för omfördelning i 
Storbritannien och Sverige. Även om länderna utvecklat sina system under olika historiska 
influenser har flera likheter kunnat urskiljas, däribland att båda länderna tillhör den 
socialdemokratiska socialpolitiken (så som systemet benämns i boken Svensk socialpolitik), 
även om detta är mer utarbetat i Sverige. Det främsta kännetecknet för denna typ av social 
trygghet är att socialförsäkringssystemet är universellt. Förmåner i systemet är av 
minimikaraktär och kompletteras med ett icke-bidragsberoende system för dem som av någon 
anledning står utanför socialförsäkringssystemet eller har en låg inkomst. Båda länderna har 
vissa förmåner som tillfaller alla i en viss situation, t.ex. barnbidrag och grundpension medan 
vissa andra förmåner är beroende av hur mycket den enskilde bidragit till systemet, så som 
inkomstbaserad pension och sjukersättning.  
 
Jag anser att det universella systemet är bra, då alla omfattas men det är även viktigt med ett 
kompletterande system för dem som av någon anledning hamnat utanför så alla har rätt till en 
viss miniminivå av social trygghet. Tyvärr är de internationella reglerna på området väldigt 
opreciserade, vilket kan leda till att ett land inte anstränger sig till det yttersta för att ge alla 
människor ett så bra skydd som möjligt. De undersökta länderna har båda ett bra grundskydd 
för sina medborgare, eller de som av andra anledningar omfattas av socialförsäkringssystemet 
(så som migrerande arbetstagare), medan de som inte bidragit nog länge eller nog mycket 
omfattas av statens givmildhet och bara får sina behov tillgodosedda för att staten väljer att 
göra så. Till den senare kategorin hör t.ex. de som är långtidssjukskrivna, invandrare och 
asylsökande.  
 
Det märks av materialet jag använt att staten i både Storbritannien och Sverige inte vill lägga 
alltför stora resurser på asylsökande eftersom vissa av dem trots allt kommer att få sin 
asylansökan avslagen och därför måste lämna landet. Samtidigt märks det, i alla fall i Sverige, 
att det som erbjuds asylsökande i form av dagersättning för arbete eller studier ska vara 
meningsfullt och kunna leda till en snabbare integration vid ett beviljat uppehållstillstånd eller 
asyl. Det är alltså en svår balansgång mellan de så olika avsikterna och det är också svårt att 
avgöra på ett tidigt stadium vilka som asylsökande som troligtvis kommer att få stanna i 
landet och som det därför är nödvändigt att satsa mer resurser på att arbeta med integration 
och språkinlärning etc. Eftersom det brittiska asylsystemet är relativt invecklat och svårt att få 
överblick över har jag inte funnit någon information om denna avvägning, men det får antas 
att även om det inte finns samma typ av krav på motprestation för att asylsökande ska beviljas 
asylstöd, så finns tanken på avvägning av satsning av ekonomiska resurser och integration 
med i diskussionerna även där.  
 
Många av de internationella regler som studerats har endast en begränsad omfattning, 
antingen geografiskt; så som Europarådets konventioner, eller omfattar bara en viss grupp; så 
som ILO:s konventioner som oftast bara gäller för arbetstagare. Detta gör att asylsökande inte 
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omfattas av reglerna och därför måste få sin sociala trygghet tillgodosedd genom andra 
internationella regler som specifikt riktar sig till denna grupp. Här är det främst regler från EU 
som påverkar Storbritannien och Sverige, eftersom internationella överenskommelser ofta 
uppställer mål som varje land ska sträva efter, medan EU:s direktiv stadgar direkta krav på 
vad som ska uppnås. Men som alltid när det handlar om många länder med olika 
uppfattningar är reglerna även på EU-nivå minimiregler och länderna är rädda för att erbjuda 
ett alltför generöst system, då det uppfattas som en ”magnet” som drar åt sig ekonomiska 
flyktingar och andra som egentligen inte är asylsökande och skyddsbehövande. Det är av den 
anledningen som både Storbritannien och Sverige stramat åt sina regler på senare tid. 
 
Att de internationella reglerna oftast är på en låg nivå beror på att asyl traditionellt sett är en 
fråga för den suveräna staten och det är alltså statens eget ansvar att bestämma vilka som ska 
få asyl och vilka rättigheter asylsökande har i landet under asylprocessen. Genom att ingå 
internationella avtal om asyl och asylsökandes rättigheter ger staten upp en del av sin 
suveränitet och för att kunna komma överens om vissa regler som ska omfatta alla måste 
dessa vara på en miniminivå. De europeiska reglerna (inom EU) kan däremot vara mer 
konkreta, även om de också i många fall sätter en miniminivå, eftersom strävanden inom 
unionen är att harmonisera asylrätten. I detta fall är Storbritannien ett land som omfattas av 
särskilda regler eftersom landet inte är del av den gemensamma asylrätten, utan kan ansluta 
sig till enskilda direktiv etc. på området, men välja att stå utanför andra. Detta kan i sig leda 
till skillnader inom unionen, vilket försvårar harmoniseringen och gör att asylsökande i 
Storbritannien kan omfattas av endast nationella brittiska regler i vissa avseenden. Något som 
dock underlättar i denna uppsats är att landet anslutit sig till mottagandedirektivet vilket är ett 
centralt dokument inom EU: s asylrätt, då det ställer upp krav på vilka 
mottagandeförhållanden medlemsstaterna ska erbjuda de asylsökande. 
 
Även om lagstiftning och doktrin pekar på många likheter mellan länderna, är det ändå svårt 
att veta hur det egentligen är eftersom den praktiska bedömningen av lagens krav är det som 
avgör hur de asylsökande behandlas och vilka som har rätt till sociala trygghetsförmåner i 
respektive land. Detta går bara att få en överblick över genom att studera en stor mängd 
rättsfall från varje land, vilket inte varit möjligt i denna studie. 
 
I både Storbritannien och Sverige kan den myndighet som har hand om asylärenden (Border 
and Immigration Agency respektive Migrationsverket) ge stöd till asylsökande i form av 
bostad och/eller ekonomiskt stöd. I den brittiska lagtexten anges det uttryckligen att den som 
beviljas ekonomiskt asylstöd ska vara utblottad, medan den svenska lagen säger att en 
asylsökande som saknar ekonomiska medel har rätt till stöd. Uttrycket i den brittiska lagen ger 
intrycket av att ställa högre krav, men i praktiken tolkas den svenska formuleringen också 
som att den innebär att den asylsökande ska vara utblottad. Ekonomiskt stöd utgår för 
grundläggande levnadskostnader så som mat och kläder.  
 
Båda länderna försöker placera ut asylsökande som får hjälp med bostad i olika delar av 
landet för att jämna ut antalet asylsökande, men i Sverige anges också uttryckligen i 
förarbeten att en av avsikterna med detta är att den asylsökande ska bo i en kommun där det 
finns större chanser till arbete och försörjning. Den brittiska lagen ställer större krav på 
uppförande av de asylsökande i dessa boenden och den som inte följer dessa regler kan bli av 
med sin bostad. 
 
Den största skillnaden vad gäller ekonomiskt stöd till asylsökande är att den i Sverige ses som 
en ersättning för studier eller arbete medan det i Storbritannien endast är ett stöd. Visserligen 
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krävs det att vissa villkor är uppfyllda även i Storbritannien för att stödet ska utgå, men i 
Sverige ställs fler krav på deltagande i språkundervisning och viss annan organiserad 
sysselsättning.  
 
Försörjningsstödet är dock på ungefär samma nivå i båda länder och varierar beroende på 
ålder, om det finns barn i hushållet och om den asylsökande är gift eller sambo. Stödet utgick 
tidigare i form av matkuponger och andra in naturaförmåner i Storbritannien, men eftersom 
detta mötte stark kritik utgår stödet nu i form av kontanter, så som i Sverige. 
 
I Sverige kan en asylsökande få börja arbeta om det beräknas att det tar mer än fyra månader 
för Migrationsverket att fatta beslut i asylärendet (eftersom detta bara gäller första instans), 
medan det i Storbritannien krävs 12 månaders väntan. Detta kan vara en av orsakerna till att 
jag tolkar det som att det är lättare att få stöd beviljat i Storbritannien. Eftersom de 
asylsökande inte får arbeta under en så lång tid har de i många fall ingen annan ekonomisk 
möjlighet att försörja sig än genom asylstöd. 
 
I det brittiska rättsfallen lade domarna stor vikt vid att ett nekande till asylstöd inte får strida 
mot Europakonventionens skydd mot förnedrande behandling, något som inte är särskilt 
vanligt att det refereras till i svenska domar på asylområdet. Domarna lade inte så stor vikt 
vid att undersöka hur det ska bestämmas om en asylansökan lämnats så fort det varit möjligt 
utan ägnade sig mer åt att diskutera om det stred mot de asylsökandes skydd mot förnedrande 
behandling enligt Europakonventionen att neka dem stöd. Domstolen gjorde en vid tolkning 
av detta begrepp och ansåg att alla tre hade rätt till asylstöd av den anledningen. Den stora 
vikten som läggs vid brott mot artikel 3 i Europakonventionen märks inte bara i detta rättsfall 
utan är även något som ofta diskuteras i litteraturen. Detta skulle kunna leda till att de krav 
lagarna ställer upp, så som att en asylansökan ska ha lämnats in så snart som praktiskt möjligt 
för att asylstöd ska utgå, inte kommer att ha så stor betydelse eftersom utgångspunkten i 
rättsfallen ändå blir att ett nekande av asylstöd inte får strida mot artikel 3 i 
Europakonventionen. 
 
I Storbritannien läggs stor vikt vid att asylstöd bara kan utgå om asylansökan lämnats in så 
snart det varit möjligt. En av orsakerna till detta är att en ansökan som lämnats in snabbt efter 
att personen anlänt till landet anses mer ”genuin” än en som lämnas in när den asylsökande 
befunnit sig i landet. I Sverige finns inga sådana tidsgränser men i praktiken ger det större 
trovärdighet om en ansökan lämnas in så snart som möjligt efter att personen kommit till 
Sverige. 
 
Nedsättningen av asylstöd/dagersättning har flera gemensamma grunder, bland annat om den 
asylsökande undanhållit tillgångar vilket betyder att personen inte är berättigad till asylstöd 
och om den asylsökande vägrat samarbeta i utredningen av asylansökan. I Storbritannien kan 
stödet även dras tillbaka om den asylsökande inte respekterar reglerna för den bostad som 
ordnats åt personen. Det är helt logiskt att stödet kan dras in om den asylsökande egentligen 
har ekonomiska tillgångar eftersom stödet är tänkt för dem som inte har någon annan 
försörjning. Däremot vänder jag mig emot den vida tolkningen den svenska domstolen gjorde 
i rättfallet i KamR i Göteborg om nedsättning för att den asylsökande inte medverkat till att 
utvisningsbeslut mot honom skulle kunna verkställas.  
 
KamR gjorde en vid tolkning eftersom det enligt LänsR inte gick att peka på någon specifik 
åtgärd som den asylsökande motsatt sig utan att det mer var ovilja i allmänhet att bidra till 
utvisningens verkställighet, vilket KamR menade var att motsätta sig en specifik åtgärd. Jag 
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anser att det är förståeligt att en asylsökande inte gör sitt yttersta för att bidra till att utvisning 
av honom kan verkställas eftersom personen flytt till Sverige och antagligen är rädd för att 
återvända. Det krävs i sådana fall att det verkligen är bevisat vilken åtgärd som den 
asylsökande vägrat att samarbeta till och att domstolen vid tvivel dömer till den asylsökandes 
fördel. 
 
I Sverige kan nedsättning av dagersättning komma i fråga om en asylsökande inte deltagit i de 
organiserade aktiviteter som anordnas. Jag anser att det förslag som lämnades av utredningen 
i SOU 2003:75, om en grundersättning och sedan tillägg för de som deltar i organiserad 
sysselsättning och språkundervisning är en bra idé. Det skulle ge alla en chans att själva 
bestämma hur mycket de vill ta del av, men alla har ändå rätt till ett grundstöd. Men även här 
är det viktigt att se till de grupper som av någon anledning inte kan delta, t.ex. de som är äldre 
eller handikappade. Det är viktigt att även dessa grupper, som är extra utsatta, får tillgång till 
meningsfull sysselsättning som passar deras behov eftersom väntan på beslut i asylärendet 
kan ta lång tid. Men det är alltid en svår avvägning att göra eftersom det kostar mycket pengar 
att utöka utbudet av aktiviteter. 
 
Så som jag har uppfattat situationen i Storbritannien erbjuds de asylsökande inte särskild 
sysselsättning, men språkutbildning kan erbjudas i vissa fall. Det kan bero på att ansvaret 
lagts på frivilliga organ och att det inte är asylmyndigheten BIA som har huvudansvaret. Hur 
det än är, är det viktigt att de asylsökande får en grundläggande språkkurs om de inte kan 
engelska och att det finns någon form av sysselsättning under asylprocessen.   
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