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Abstract  

Membership of a particular social group is one of the persecution grounds in 
the Aliens Act. The persecution ground is also contained in the UN Refugee 
Convention, which underlies Sweden's asylum law. An asylum seeker can be 
considered a refugee if he is outside his country of citizenship and because of a 
well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 
political opinion, gender, sexual orientation or membership of a particular so-
cial group, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to 
such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country.  
 
This paper aims to investigate whether vulnerable children from Afghanistan 
who lack a social network and are of ethnicity hazar and shia muslims can form 
a particular social group. The question if children can belong to a particular 
social group has been tried in a ruling by the Migration Supreme Court, MIG 
2017: 6.  
 
The outcome of the decision is that vulnerable children from Afghanistan who 
lack a social network and are of the ethnicity hazar were not considered 
refugees due to belonging to a particular social group. The Migration Supreme 
Court decided that a residence permit would be granted on the grounds of 
alternative protection. Despite the decision of the Migration Supreme Court, it 
is concluded in this paper that vulnerable children from Afghanistan should be 
granted a residence permit due to membership of a particular social group. 
Such an interpretation is consistent with what the UNHCR proposes in the 
Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum Claims. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanfattning  

Tillhörighet till en viss samhällsgrupp är en av förföljelsegrunderna i 4 kap. 1 § 
Utlänningslagen (2005:716) (UtlL)1. Förföljelsegrunden finns även i FN:s flyk-
tingkonvention som ligger till grund för Sveriges asylrättsliga lagstiftning. En 
asylsökande är flykting om hen befinner sig utanför sitt medborgarskapsland 
och på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nat-
ionalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell lägg-
ning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp, inte kan eller på grund av 
fruktan inte önskar begagna sig av medborgarskapslandets skydd.  
 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka om utsatta barn från Afghanistan 
som saknar socialt nätverk samt är av etniciteten hazar kan utgöra en viss sam-
hällsgrupp i enlighet med 4 kap. 1 § UtlL. Frågan om barn kan tillhöra viss 
samhällsgrupp har prövats i ett avgörande från Migrationsöverdomstolen, MIG 
2017:6.  
 
Utfallet av avgörandet är att särskilt utsatta barn från Afghanistan, som saknar 
socialt nätverk samt är av etniciteten hazar inte ansågs vara flyktingar på grund 
av tillhörighet till viss samhällsgrupp. Migrationsöverdomstolen ansåg att up-
pehållstillstånd skulle beviljas på grunden alternativt skyddsbehövande. Trots 
Migrationsöverdomstolens avgörande är slutsatsen att särskilt utsatta barn från 
Afghanistan bör beviljas uppehållstillstånd på grund av tillhörighet till viss 
samhällsgrupp. En sådan tolkning överensstämmer med vad UNHCR anför i 
Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum Claims. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Senast omtryckt SFS 2017:1093.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den senaste tiden har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats kraftigt. Väp-
nade konflikter fortsätter att orsaka mänskligt lidande och har gett upphov till 
ett stort antal civila dödsoffer. Mellan 1 januari och 30 juni 2017 rapporterades 
att 5 243 civila hade dödats i Afghanistan, många av dem barn.2 Ett stort antal 
ensamkommande barn från Afghanistan har flytt undan dessa oroligheter och 
sökt sig till andra länder, så som Sverige. Under år 2016 kom en tredjedel av 
alla ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige från Afghanistan.3 År 2017 
är Afghanistan hittills det land som näst flest ensamkommande barn som söker 
asyl i Sverige kommer ifrån.4  
 
Den 17 mars 2017 publicerade Migrationsöverdomstolen en dom, MIG 
2017:6, där frågan om barn kan utgöra viss samhällsgrupp enligt 4 kap. 1 § 
UtlL aktualiserades. Domen berör huruvida en underårig afghansk pojke som 
är shiamuslim samt av etniciteten hazar ska anses vara flykting enligt 4 kap. 1 § 
UtlL eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL. Migrationsdomstolen 
konstaterade att situationen för särskilt utsatta barn i Afghanistan inte medför 
beviljande av flyktingstatus enligt förföljelsegrunden viss samhällsgrupp enligt 4 
kap. 1 § UtlL. Den asylsökande ansågs istället vara alternativt skyddsbehövande 
enligt 4 kap. 2 § UtlL.  
 
MIG 2017:6 har medfört att fler ensamkommande barn utan fullgott nätverk i 
Afghanistan kan komma att beviljas alternativ skyddsstatusförklaring. Det 
framkommer däremot inte i det aktuella avgörandet varför Migrationsöver-
domstolen inte anser att särskilt utsatta barn inte kan utgöra en viss samhälls-
grupp. Rättsfallet är intressant eftersom barn på flykt anses vara särskilt 
skyddsvärda samt att barnets bästa särskilt skall beaktas i fall som rör barn en-
ligt 1 kap. 10 § UtlL. Bestämmelsen har sin bakgrund i FN:s konvention om 
barnets rättigheter. 
 

                                                
2 UN Assistance Mission in Afghanistan. UNAMA, Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Con-
flict- Midyear Report 2017, 2017-07-17, dokumentnummer 39875, s. 3 f.  
3 Se Migrationsverket (utg.) www.migrationsverket.se, Inkomna ansökningar om asyl, 2016, lydelse 
2017-09-17.  
4 Se Migrationsverket (utg.) www.migrationsverket.se, Inkomna ansökningar om asyl, 2017, lydelse 
2017-09-18. 
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För att en asylsökande ska falla inom flyktingdefinitionen och därmed klassas 
som flykting i Sverige måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Personen måste 
befinna sig utanför sitt medborgarland och på grund av en välgrundad fruktan 
för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning 
eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhälls-
grupp inte kan, eller på grund av fruktan inte önskar begagna sig av sitt med-
borgarlands skydd.  
 
Om den asylsökande inte bedöms vara flykting kan uppehållstillstånd ges på 
grunden alternativt skyddsbehövande. På grund av lag (2016:752)5 om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige skiljer längden 
på uppehållstillståndet sig åt beroende på vilken grund uppehållstillstånd bevil-
jas. Det är därmed av stor vikt att det sker en korrekt bedömning om den asyl-
sökande ska anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och utreda under vilka förutsättning-
ar särskilt utsatta barn från Afghanistan som saknar socialt nätverk och är av 
etniciteten hazar kan anses ingå i förföljelsegrunden tillhörighet till viss sam-
hällsgrupp enligt 4 kap. 1 § UtlL, och därmed åtnjuta flyktingstatus.  
 
För att uppnå syftet avser uppsatsen att besvara följande frågeställningar:  
 

• Vilka rättsliga förutsättningar finns för att barn samt ensamkommande 
barn som är shiitiska hazarer och saknar socialt nätverk kan utgöra viss 
samhällsgrupp enligt 4 kap. 1 § UtlL?  

 
• Hur tolkas begreppet tillhörighet till viss samhällsgrupp av UNHCR 

och vad får det för effekt?  
 

• Vilka typer av barnspecifika former av förföljelse finns och hur påver-
kar det möjligheten till uppehållstillstånd på grund av tillhörighet till en 
viss samhällsgrupp?  

 
 

                                                
5 Senast omtryckt SFS 2017:353.  
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• Vad har MIG 2017:6 fått för konsekvenser avseende rättstillämpningen 
i Sverige?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer främst behandla 4 kap. 1 § UtlL med fokus på tillhörighet 
till viss samhällsgrupp. Uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och 
övrigt skyddsbehövande i 4 kap. 2 § och 4 kap. 3 § UtlL behandlas översiktligt 
för att påvisa vilka skillnader som uppstår om den asylsökande får uppehållstill-
stånd på dessa grunder istället för flyktingförklaring. Uppehållstillstånd på 
grunden att det skulle strida mot Sveriges konventionsåtaganden att utvisa ut-
länningen enligt 5 kap. 6 § UtlL kommer av utrymmesskäl inte att beröras i 
uppsatsen.6 
 
Det faktum att många ensamkommande barn som får avslag inte kan utvisas 
till Afghanistan på grund av avsaknaden av ordnat mottagande i landet aktuali-
serar frågan om verkställighetshinder enligt 12 kap. 3 a § UtlL. Eftersom den 
problematiken berör ett senare skede i asylprocessen kommer det inte beröras i 
uppsatsen. Uppsatsen syftar inte heller till att ta upp förvaltningsprocessuella 
aspekter.  

1.4 Metod och material 

Uppsatsens frågeställningar kommer att besvaras utifrån den rättsdogmatiska 
metoden. Den rättsdogmatiska metoden innebär att man med hjälp av de all-
mänt accepterade rättskällorna fastställer vad som är gällande rätt. De allmänt 
accepterade rättskällorna är de som ingår i rättskälleläran. Dessa är lagstiftning, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin.7 Den rättsdogmatiska metoden innebär att 
en analys sker av de olika elementen i rättskälleläran och resultatet beskriver 
gällande rätt och hur en viss rättsregel ska uppfattas i ett konkret samman-
hang.8   
 
Utöver den rättsdogmatiska metoden kommer även en rättsanalytisk metod 
användas för att besvara uppsatsens frågeställningar. Den rättsanalytiska meto-
den syftar vanligen till att fastställa gällande rätt men till skillnad från den rätts-

                                                
6 Se 11 § i Tillfälliga lagen.  
7 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013, s. 21.  
8 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2013, s. 26.  
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dogmatiska metoden kan material som inte skapar gällande rätt användas. 
Material som kan användas är till exempel myndighetspraxis och underrätts-
praxis. I uppsatsen kommer det presenteras ett antal avgöranden från migrat-
ionsdomstolarna, vilket utgör underrättspraxis. Det kommer även undersökas 
hur migrationsdomstolarna tillämpar och tolkar prejudikat i sin rättstillämp-
ning. Mot bakgrund av migrationsrättens internationella prägel kommer det 
även presenteras några utländska avgöranden avseende tillhörighet till viss 
samhällsgrupp.  
 
Till grund för uppsatsens framställning ligger även landinformation från både 
svenska och utländska myndigheter. Myndighetspublikationer så som landin-
formation kan användas inom ramen för den rättsanalytiska metoden, trots att 
det inte räknas som material som skapar gällande rätt. Landinformationen an-
vänds för att främst beskriva säkerhetsläget och situationen för barn i Afgha-
nistan. Det har noterats att landinformation i viss utsträckning är politisk då de 
som tar fram landinformationen värderar vilka förhållanden i landet som ska 
belysas, vilket medför att landinformationen inte nödvändigtvis är heltäckande. 
Detta har jag haft i åtanke när landinformation har använts i uppsatsen.  Mot 
bakgrund av detta är det relevant att använda den rättsanalytiska metoden i 
framställningen.   
 
På grund av migrationsrättens politiska prägel är det även relevant att använda 
en rättspolitisk metod för att besvara uppsatsens frågeställningar. En rättspoli-
tisk argumentation innebär att man undersöker om rätten bör förändras så att 
ett visst ändamål kan tillgodoses på ett bättre sätt. En rättspolitisk argumentat-
ion kan även omfatta värderingar som utgångspunkt för argumentationen.9 
Eftersom att uppsatsens syfte även är att åskådliggöra möjliga lösningar så blir 
det aktuellt att använda en rättspolitisk argumentation i framställningen. Mi-
gration och gränsöverskridande har en rättspolitisk dimension som aktualiserar 
relationen mellan politik och juridik. I den avslutande analysen kommer det 
reflekteras över politikens inflytande över migrationsområdet, särskilt mot bak-
grund av införandet av den tillfälliga lagen och dess konsekvenser. Lagstift-
ningens syfte kommer analyseras likväl som de ändamål som rättssystemet 
borde tillgodose.  
 
Utlänningslagen och dess förarbeten är den främsta svenska rättskällan som 
uppsatsen kommer att utgå ifrån, främst 4 kap. 1 § UtlL, som reglerar förföljel-
segrunden viss samhällsgrupp. Framställningen kommer även bygga på rätts-
                                                
9 Karnell, Gunnar (red.), Liber amicorum Jan Rosén, eddy.se [distributör], Visby, 2016, s. 727 f.  
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praxis. Migrationsöverdomstolen har ett ansvar för att medverka till att migrat-
ionsrätten utvecklas i rättspraxis.10 Migrationsöverdomstolens prejudikat syftar 
till att bistå lägre instanser, som migrationsdomstolarna11 och Migrationsverket, 
med hur utlänningslagstiftningen ska tillämpas och tolkas.12  
 
Eftersom det enligt 16 kap. 11 § UtlL krävs prövningstillstånd vid överkla-
gande till Migrationsöverdomstolen finns det ett begränsat antal prejudikat. 
Det har medfört att det finns omfattande praxis från migrationsdomstolarna. 
Migrationsdomstolarnas domar har ett begränsat rättskällevärde och de har 
ingen prejudicerande verkan. Även om migrationsdomstolarnas domar inte 
alltid är en del av den officiellt gällande rätten är domarna en del av den tilläm-
pade rätten.13 De används således främst i framställningen för att påvisa hur 
utlänningslagen tillämpas i praktiken. Av utrymmesskäl saknas möjlighet att 
redogöra för alla avgöranden på området. Två utländska avgöranden från Stor-
britannien och USA används för att påvisa hur tillhörighet till viss samhälls-
grupp tillämpas i common-law jurisdiktioner. 
 
Till stöd för uppsatsen ligger även rättsliga ställningstaganden från Migrations-
verket. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden är: 
 

”generella rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar 
inom Migrationsverkets verksamhetsområde. Ställningstagandena tas fram 
i syfte att åstadkomma en enhetlighet och likformig rättstillämpning inom 
verket. Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen”.14 

 
Syftet med de rättsliga ställningstagandena är att vägleda beslutsfattare på Mi-
grationsverket vid tillämpning av lagen. Migrationsverkets rättsliga ställningsta-
ganden kan jämföras med allmänna råd som inte är formellt bindande.15 De 
rättsliga ställningstagandena har således en oklar rättslig status. De har på se-
nare år använts allt mer på grund av bristen på prejudicerande avgöranden från 
                                                
10 Prop. 2004/05:170  Regeringens proposition- ny instans- och processordning i utlännings- 
och medborgarskapsärenden, s. 133.  
11 Migrationsdomstolarna i Sverige finns vid förvaltningsrätten i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Luleå. De är självständiga i förhållande till varandra.  
12 Thorburn Stern, Rebecca & Wikström, Hanna, Migrationsrätt: skyddsbehov och trovärdighet: be-
dömning i asylärenden, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2016, s. 25. 
13 Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Gränsöverskridande: en förvaltningsrättslig knäckfråga, Stiftelsen 
Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, Stockholm, 2011, s. 14.  
14 Se Migrationsverkets landinformationssystem Lifos vid en sökning på ”rättsligt ställningsta-
gande”.  
15 Se 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) där definitionen av allmänna råd är ”såd-
ana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan 
eller bör handla i ett visst hänseende”.  
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Migrationsöverdomstolen, gällande både frågor om landinformation och rätts-
liga frågor.16 De rättsliga ställningstagandena kommer att används med beak-
tande av ställningstagandenas oklara rättsliga status. De rättsliga ställningsta-
gandena har betydande informell status när Migrationsverkets anställda tilläm-
par asylrätt i enskilda fall.17 Med beaktande av det kommer ställningstagandena 
att användas för att klargöra hur Migrationsverkets rättstillämpning genomförs 
i praktiken.  
 
Den EU-rätt som finns på området är EU:s Skyddsgrundsdirektiv.18 EU-rätten 
är en integrerad del av Sveriges nationella rättsordning och ska tillämpas direkt 
av domstolar och myndigheter i Sverige.19 EU-rätten ingår således i den rätts-
dogmatiska metoden och det är därmed av vikt att belysa den EU-rätt som är 
aktuell på området.  
 
Vid redogörelse för den internationella flyktingrätten kommer FN:s flykting-
konvention belysas, i vilken det definieras vem som är flykting. Flyktingkon-
ventionen har stor betydelse i den internationella flyktingrätten och ligger även 
till grund för Sveriges asyllagstiftning.20 UNHCR:s handbok om förfarande och 
kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning används som vägle-
dande tolkning av flyktingkonventionen. I MIG 2006:1, som är ett prejudikat 
från Migrationsöverdomstolen, fastställs det att UNHCR:s handbok får anses 
vara en viktig rättskälla angående förfarandet i mål eller ärenden rörande flyk-
tingskap. MIG 2006:1 anger också UNHCR:s riktlinjer som en viktig rättskälla. 
På grund av att de tillämpas av Migrationsöverdomstolen ska de anses ingå i 
den rättsdogmatiska metoden.  
 
Ämnets specifika karaktär medför att uppsatsen främst syftar till att vara till 
nytta för jurister som har goda kunskaper inom migrationsrätt. För att personer 
med begränsade kunskaper också ska kunna tillgodogöra sig innehållet redo-
görs det för grunderna på området i uppsatsens inledande del. 

                                                
16 Thorburn Stern, Rebecca & Wikström, Hanna, Migrationsrätt: skyddsbehov och trovärdighet: be-
dömning i asylärenden, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2016, s. 46 f.  
17 Thorburn Stern, Rebecca & Wikström, Hanna, Migrationsrätt: skyddsbehov och trovärdighet: be-
dömning i asylärenden, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2016, s. 47.  
18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer 
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt 
skydd, för enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas 
som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet.  
19 Bernitz, Ulf (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kom-
pletterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 75 ff.  
20Seidlitz, Madelaine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 14.  
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1.5 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel presenteras syften, frågeställningar, metod samt 
uppsatsens fortsatta framställning. Därefter redogörs det för flyktingdefinition-
en och de olika förföljelsegrunderna som finns i flyktingbestämmelsen. Det 
redogörs för de olika rekvisiten som ställs upp för att en asylsökande kan anses 
vara flykting. Sedan redogörs det för på vilka grunder uppehållstillstånd som 
alternativt skyddsbehövande samt som övrigt skyddsbehövande kan beviljas. 
Tanken med redogörelsen för dessa grunder är att påvisa skillnaderna som 
uppstår om den asylsökande anses vara alternativt-eller övrigt skyddsbehö-
vande istället för flykting.  
 
I kapitel tre sker en genomgång av barnets rättigheter enligt barnkonventionen 
och utlänningslagen. Det kapitlet syftar till att ge en djupare förståelse för på 
vilket sätt barn särbehandlas i migrationsrätten mot bakgrund av att de är att 
anse som särskilt skyddsvärda i migrationsrätten. I uppsatsens fjärde kapitel 
presenteras särskilt förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp med 
särskilt fokus på hur UNHCR har tolkat förföljelsegrunden i sin handbok och i 
riktlinjerna avseende viss samhällsgrupp. Därefter presenteras tillhörighet till 
viss samhällsgrupp i förhållande till barn. Det fokuseras särskilt på vad UN-
HCR framhåller i sina riktlinjer avseende vad som ska beaktas vid bedömning-
en om ifall ett barn kan tillhöra en viss samhällsgrupp.  
 
I uppsatsens femte kapitel presenteras situationen i Afghanistan i allmänhet 
och situationen för barn i synnerhet. Kapitlet är tänkt som en inledning till 
kapitel sex där praxis avseende ensakommande barn från Afghanistan present-
eras, med särskilt fokus på MIG 2017:6 Det är därmed av vikt att läsaren har 
kunskap om hur situationen i Afghanistan ser ut för att kunna tillgodogöra sig 
den praxis som presenteras. I det sjunde kapitlet redogörs det för Migrations-
verkets rättsliga kommentar samt rättsliga ställningstagande som har tillkommit 
med anledning av MIG 2017:6. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande 
analys. Slutsatserna presenteras genom en diskussion avseende den praktiska 
tillämpningen huruvida barn kan anses tillhöra viss samhällsgrupp.  
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2. Grunder för uppehållstillstånd på grund av skydds-
behov  

2.1 Flyktingdefinitionen enligt 4 kap. 1 § UtlL  

I utlänningslagen kan man som asylsökande få uppehållstillstånd på grund av 
skyddsbehov. De tre grunderna för uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov 
är att man klassificeras som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrigt 
skyddsbehövande. Begreppet flykting i svensk rätt definieras i 4 kap. 1 § UtlL 
där det stadgas att:  
 
                     ”Med flykting avses i denna lag en utlänning som 

– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att 
han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 
– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands 
skydd. 
 
Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är 
ansvariga för att utlänningen riskeraratt utsättas för förföljelse eller om ut-
länningen riskerar att utsättas för förföljelse från enskilda och inte kan an-
tas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid be-
dömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten 
eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande 
del av statens territorium.”21  

 

Flyktingdefinitionen i utlänningslagen motsvarar den som finns i artikel 1 (A) 2 
i FN:s flyktingkonvention.  
 
Flyktingskap för en asylsökande som har lämnat sitt hemland på grund av väl-
grundad fruktan för någon av förföljelsegrunderna som anges i 4 kap. 1 § UtlL 
uppkommer direkt vid den tidpunkten när den asylsökande lämnade sitt hem-
land. En utgångspunkt är således att den asylsökande ska befinna sig utanför 
sitt hemland för att kunna anses som flykting. I de fall den asylsökande är stats-
lös måste den berörda personen befinna sig utanför det land som tidigare var 
att anse som hemvist för den asylsökande. Den prövning som genomförs avse-
ende den asylsökandes flyktingskap är alltid framåtsyftande. Prövningen avser 
om den asylsökande riskerar att utsättas för förföljelse vid ett återvändande till 

                                                
21 Se 4 kap. 1 § UtlL för bestämmelsen i dess helhet. 
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hemlandet.22 Det är således en framåtsyftande riskbedömning som görs vid 
prövningen av asylansökan.23 Den asylsökande behöver inte ha flytt från sitt 
hemland på grund av någon av förföljelsegrunderna för att flyktingstatus ska 
kunna uppstå. Flyktingskap kan uppkomma när den asylsökande befinner sig i 
ett annat land. Det kallas att den asylsökande har blivit flykting sur place.24 Om-
ständigheter som kan föranleda att flyktingskap uppkommer på det sättet är att 
den asylsökande har blivit politiskt aktiv och bedriver politisk verksamhet mot 
regimen i dennes hemland eller har uttalat sig i media mot hemlandets regim.25   
 
För att kunna anses vara flykting krävs det att den asylsökande har en välgrun-
dad fruktan. Bedömningen är, precis som riskbedömningen vid förföljelse, 
framåtsyftande. Det finns inget uppställt krav på att den asylsökande ska ha 
varit med om förföljelse innan flykten från hemlandet, det som krävs är följakt-
ligen att fruktan för förföljelse ska vara välgrundad. Den välgrundade fruktan 
har både ett subjektivt och ett objektivt element. När man gör bedömningen 
om fruktan är välgrundad är det viktigast att bedöma den fruktan som den 
asylsökande känner istället för att fokusera på situationen i den asylsökandes 
hemland.26  
 
Alla omständigheter ska beaktas vid bedömningen men de subjektiva elemen-
ten så som den asylsökandes sinnestillstånd ska stödjas av objektiva element.27 
Det är ofta nödvändigt att beakta den asylsökandes personliga erfarenheter, 
familjeförhållanden samt eventuell tillhörighet till exempelvis viss social, reli-
giös eller politisk grupp. Detta då det subjektiva elementet är av stor vikt i be-
dömningen. Angående det objektiva elementet medför den delen av bedöm-
ningen att den asylsökandes berättelse värderas utifrån förhållanden i hemlan-
det.28  
 

                                                
22 Diesen, Christian, Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s. 34 f.  
23 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 42.  
24 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 94-96 samt artikel 5 i skyddsgrundsdirektivet.  
25 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 11., [aktualiserade] 
uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017, kommentaren till 4 kap. 1 §.  
26 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 37.  
27 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 38. 
28 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 41-42. 
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För att den asylsökande ska anses vara flykting måste den välgrundade fruktan 
hänföra sig till förföljelse. Det finns ingen definition av begreppet förföljelse i 
varken flyktingkonventionen eller skyddsgrundsdirektivet. Allvarliga kränk-
ningar av mänskliga rättigheter på grund av ras, religion, nationalitet, politisk 
uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp torde innebära förföljelse. 
Hot mot liv eller frihet på grund av ovan nämnda grunder är också att betrakta 
som förföljelse. Kränkningar av den asylsökandes mänskliga rättigheter utgör 
alltid förföljelse.29  
 
Vid bedömningen av vad som är att betrakta som förföljelse ska den asylsö-
kandes subjektiva uppfattning utredas. Det innebär att vad som anses vara för-
följelse varierar på grund av förhållandena i det enskilda fallet.30 Det ska särskilt 
framhållas att kränkningar av barns mänskliga rättigheter kan utgöra förföljelse 
i enlighet med flyktingdefinitionen. Dessa kränkningar kan bland annat inne-
fatta könsstympning och tvångsrekrytering av barnsoldater.31 Enligt artikel 9.f i 
Skyddsgrundsdirektivet kan förföljelse ta sig uttryck i barnspecifika handlingar.  

2.1.1 Förföljelsegrunderna  

Den välgrundade fruktan för förföljelse ska hänföras till någon av förföljelse-
grunderna i 4 kap. 1 § UtlL. Dessa förföljelsegrunder är förföljelse på grund av 
ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det ska finnas ett 
samband mellan de skäl som finns för förföljelsen och avsaknad av skydd mot 
förföljelsen.32 Det nödvändiga sambandet mellan förföljelsen och någon av 
förföljelsegrunderna framkommer även av artikel 1 A 2 i Flyktingkonvention-
en.  
 
Den första förföljelsegrunden är förföljelse på grund av ras. Begreppet omfat-
tar alla olika typer av etniciteter. Den andra förföljelsegrunden är förföljelse på 
grund av nationalitet. Nationalitet innefattar inte bara medborgarskap utan 

                                                
29 Diesen, Christian, Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s. 129 f. 
30 Se UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 
1996, par. 51-51, Se även artikel 9 i skyddsgrundsdirektivet för vad som är att betrakta som 
förföljelse.  
31 Prop 2009/10:31 Regeringens proposition- genomförande av skyddsgrundsdirektivet och 
asylprocedurdirektivet. 
32 Se artikel 9.3 i skyddsgrundsdirektivet samt Prop. 2013/14:248 Regeringens proposition om 
genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, s. 33.  
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också tillhörighet till etnisk, religiös eller kulturell grupp.33 Vad som anses vara 
nationalitet avgörs genom prövning i varje enskilt fall.34 Religionsfrihet innefat-
tar friheten att utöva sin religion officiellt eller privat samt rätten att byta relig-
ion. Förföljelse på grund av religion kan hänföra sig till förbud mot att utöva 
viss religion. Förföljelsen kan medföra att personer som utövar eller misstänks 
utöva viss religion trakasseras och förföljs.35  
 
Förföljelse på grund av politisk uppfattning innebär inte att den asylsökande 
måste vara politiskt aktiv. Myndigheterna i den asylsökandes hemland ska dock 
misstänka eller känna till att den asylsökande har politiska åsikter som är för-
bjudna i landet. Det är vanligt förekommande att den asylsökande är engagerad 
i eller stödjer en organisation som är regimfientliga.36  
 
Könsrelaterad förföljelse innefattar både biologiskt kön och socialt kön. Be-
greppet socialt kön innebär det socialt eller kulturellt förutbestämda stereotypa 
föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig i samhället. Andra könsi-
dentiteter som avviker från normen, och faller inom könsrelaterad förföljelse, 
är till exempel transsexualism och transvestism.37 Det finns även könsrelaterad 
förföljelse som är specifik för kvinnor och den innefattar könsstympning, 
tvångssterilisering och tvångsaborter. Begreppet sexuell läggning innefattar 
sexuella läggningar så som homosexualitet, heterosexualitet och bisexualitet.38  
 
Den sista förföljelsegrunden är tillhörighet till viss samhällsgrupp. I det här 
avsnittet ges endast en kort överblick över förföljelsegrunden tillhörighet till 
viss samhällsgrupp, då den kommer behandlas mer djupgående i ett senare 
avsnitt.39 En viss samhällsgrupp består ofta av personer som har liknande social 
status, bakgrund eller vanor. Att en asylsökande bara tillhör en viss samhälls-
grupp är vanligtvis inte tillräckligt. Det kan istället vara att det inte finns förtro-
ende för gruppen gentemot statsmakten eller att samhällsgruppens existens 

                                                
33 Diesen, Christian, Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s. 135. 
34 Se t.ex. MIG 2008:21.  
35 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 71-73.  
36 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 11., [aktualiserade] 
uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017, kommentaren till 4 kap. 1 §. Se även 
UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 80-81.  
37 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution, 2002, pt. 16-17.  
38 Prop 2005/06:6 Regeringens proposition- Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller 
sexuell läggning, s 21 ff.  
39 Se kapitel 4.  
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anses vara ett hot för statsmakten.40 Vad som kan anses vara viss samhälls-
grupp kan till exempel vara adel, jordägare, särskilda yrkesgrupper, medlemmar 
i fackliga organisationer samt sociala och ekonomiska klasser så som klaner och 
kaster.41 Det har visat sig vara svårt att få uppehållstillstånd på grunden tillhö-
righet till en viss samhällsgrupp. I MIG 2009:36 ansågs en läkare, en akademi-
ker och en musiker, alla från Irak, inte tillhöra en viss samhällsgrupp enligt 
utlänningslagen. Den senaste utredningen som företogs avseende viss sam-
hällsgrupp, SOU 2004:31, fick till följd att flyktingdefinitionen utvidgades till 
att också omfatta kön och sexuell läggning. Dessa grunder är exemplifieringar 
av tillhörighet till en viss samhällsgrupp. 

2.1.2 Avsaknad av tillgängligt statsskydd och internflyktsalternativ 

Den asylsökandes välgrundade fruktan för förföljelse prövas mot medborgar-
skapslandet. I de fall den asylsökande inte känner någon fruktan gentemot sitt 
medborgarskapsland kan personen inte anses vara flykting enligt 4 kap. 1 § 
UtlL. Det är då den asylsökandes ansvar att begagna sig av sitt medborgar-
skapslands skydd istället.  
 
Det kan således konstateras att rätten till internationellt skydd är subsidiärt i 
förhållande till medborgarskapslandets skydd.42 För att den asylsökande ska 
anses vara flykting krävs det att den asylsökande inte kan eller på grund av sin 
fruktan inte vill begagna sig av sitt medborgarskapslands skydd. Att den asylsö-
kande inte kan begagna sig av sitt hemlands skydd avser omständigheter som 
ligger bortom vad den berörda personen kan kontrollera. Situationer som kan 
föranleda sådana omständigheter är när hemlandets myndigheter inte kan 
skydda den asylsökande på grund av till exempel inbördeskrig, krigstillstånd 
eller andra oroligheter.43 Att den asylsökande inte vill begagna sig av skydd från 
sitt hemland innebär att den asylsökande inte accepterar skydd eller söker 
skydd från sitt hemland. I sådana fall anses den asylsökande inte vara i behov 
av internationellt skydd.44 

                                                
40 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 77-79.  
41 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 11., [aktualiserade] 
uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017, kommentaren till 4 kap. 1 §.  
42 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 90.  
43 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 98. 
44 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 100.  
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För att den asylsökande ska kunna beviljas flyktingstatus ska det inte finnas 
något internt flyktalternativ. Ett internt flyktalternativ innebär att det utreds om 
den asylsökande har en möjlighet att bosätta sig i en annan del av landet och 
där åtnjuta statsskydd. I de fall där ett internt flyktalternativ föreligger kan den 
asylsökande inte få internationellt skydd.45 Vanligtvis hänför sig internflyktsal-
ternativ till de fall där icke-statliga grupper förföljer den asylsökande. I de fall 
där det är staten som förföljer den asylsökande är det vanligtvis inte aktuellt 
med ett internt flyktalternativ.  
 
Det är Migrationsverket som har bevisbördan för att det finns ett internflykt-
salternativ för den asylsökande, som är relevant och rimligt.46 När ett intern-
flyktsalternativ bedöms vara relevant måste det även utredas om det är rimligt 
att kräva att den asylsökande flyttar till den delen av landet. Den delen av lan-
det måste dessutom vara tillgänglig för den asylsökande, både avseende att den 
asylsökande praktiskt kan ta sig dit samt lagligen får vistas i den delen av lan-
det.47   

2.2 Alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL  

Om den asylsökande inte kan anses vara flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL kan 
denne anses vara alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL.48 Uppe-
hållstillstånd på grund av alternativt skyddsbehövande omfattas av EU:s 
Skyddsgrundsdirektiv vilket medför att det är en gemensam skyddsgrund i alla 
EU:s gemenskapsländer. Det stadgas i artikel 20 i Skyddsgrundsdirektivet att 
medlemsstaterna ska ta hänsyn till barnets bästa samt att medlemsstaterna sär-
skilt ska beakta situationen för till exempel ensamkommande barn vid genom-
förande av direktivet. Grunden alternativt skyddsbehövande regleras i 4 kap. 2 
§ UtlL där det stadgas att:  

 
”Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i 
andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen 
är medborgare i, därför att 
1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvän-
dande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas 
för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk 

                                                
45 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 91.  
46 Se MIG 2009:4.  
47 Diesen, Christian, Bevis. 8, Prövning av migrationsärenden, 2., omarb. uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2012, s. 139. 
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att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller 
inre väpnad konflikt, och 
2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, 
begagna sig av hemlandets skydd.  
 
Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är 
ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om ut-
länningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan an-
tas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid be-
dömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten 
eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande 
del av statens territorium.” 49  
  
 

Den asylsökande måste befinna sig utanför det land som den är medborgare i 
för att grunden asyl på grund av alternativt skyddsbehövande ska aktualiseras. 
Enligt första ledet i 4 kap. 2 § 1 pt. ska det finnas grundad anledning att anta 
att utlänningen vid ett återvändande till hemland skulle löpa risk att straffas 
med döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling. 
Begreppet grundad anledning att anta infördes i 4 kap. 2 § UtlL för att anpassas 
till Skyddsgrundsdirektivets riskrekvisit.50 Det ska således finnas en grundad 
anledning att anta att den asylsökande vid ett återvändande till ursprungslandet 
skulle utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada.51  
 
För att falla inom skyddsgrunden alternativt skyddsbehövande ska den asylsö-
kande ska löpa risk att utsättas för tortyr vid återvändande till sitt hemland. 
Vad som kan anses utgöra tortyr framkommer i FN:s tortyrkonvention.  Enligt 
artikel 1 i Tortyrkonventionen avses med begreppet tortyr en handling där nå-
gon tillfogar allvarlig smärta eller svårt lidande i syfte att erhålla information, 
bekännelser eller straffa för en gärning personen har eller misstänkts ha begått. 
Handlingen ska ha genomförts av en offentlig tjänsteman eller någon som fö-
reträder det allmänna.  
 
Enligt artikel 16 i Tortyrkonventionen är grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning handlingar som inte kan betecknas som tortyr 
enligt artikel 1 i Tortyrkonventionen. De handlingar som faller in under artikel 
                                                
49 Se 4 kap. 2 § UtlL för bestämmelsen i dess helhet.  
50 Se artikel 2.f i skyddsgrundsdirektivet där det stadgas att ”[…] grundad anledning att för-
moda att den berörda personen, om han eller hon återsänds till sitt ursprungsland, eller, i fråga 
om en statslös person, till det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort, skulle 
utsättas för en verklig risk att lida allvarlig skada […]”  
51 Prop. 2009/10:31 Regeringens proposition- genomförande av skyddsgrundsdirektivet och 
asylprocedurdirektivet, s 119.  
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16 ska dock också genomföras av en offentlig tjänsteman eller någon som före-
träder det allmänna. I de fall den asylsökande tidigare har blivit utsatt för tortyr 
finns det en presumtion för att den kan komma att utsättas för tortyr igen.52 
 
I andra ledet i 4 kap. 2 § 1 pt. finns det en skyddsgrund där det stadgas att den 
asylsökande ska beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, 
om den som civilperson löper en allvarlig och personlig risk att skadas på 
grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad kon-
flikt.53 Att det ska finnas en personlig risk mot den asylsökande innebär att det 
ska förekomma ett hot som är riktat mot den asylsökande på grund av förhål-
landen som gäller dennes personliga situation.  
 
Det finns dock undantag till kravet att det ska föreligga en allvarlig och person-
lig risk för den asylsökande. I de fall våldet är att betrakta som så urskillnings-
löst att det finns en verklig risk för den asylsökande att skadas bara genom att 
befinna sig i landet, behöver det inte finnas ett hot som är riktat mot den asyl-
sökande.54  
 
Begreppet inre väpnad konflikt innebär enligt ett avgörande från Migrationsö-
verdomstolen att det ska finnas motsättningar mellan statens väpnade styrkor 
och en eller ett flertal andra grupper. För att det ska anses vara en inre väpnad 
konflikt ska det inte endast vara inre oroligheter eller enstaka våldshandlingar.55 
Med begreppet yttre väpnad konflikt är det sannolikt en internationell eller 
mellanstatlig konfliktsituation som avses.56 

2.3 Övrigt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § UtlL 

  
”Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra 
fall än som avses i 1 och 2 § § befinner sig utanför det land som utlän-
ningen är medborgare i, därför att han eller hon  
1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på 
grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruk-
tan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller  

                                                
52 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 73. 
Se även artikel 4.4 i skyddsgrundsdirektivet.  
53 Skyddsgrunden i 4 kap. 2 § 1 pt. andra ledet motsvarar artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet.  
54 Prop. 2009/10:31 Regeringens proposition- genomförande av skyddsgrundsdirektivet och 
asylprocedurdirektivet, s 260.  
55 Se MIG 2009:27.  
56 Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 11., [aktualiserade] 
uppl., Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017, kommentaren till 4 kap. 2 §.  
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2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.” 
 
Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som 
är ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om 
utlänningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan 
antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid 
bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av sta-
ten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en bety-
dande del av statens territorium.”57 
 

 
Uppehållstillstånd på grund av övrigt skyddsbehövande regleras i 4 kap. 2 a § 
UtlL. Övrigt skyddsbehövande är den sista kategorin av skyddsbehövande en-
ligt utlänningslagen, och bestämmelsen tar sikte på asylsökanden som inte är 
att betrakta som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande. Uppehållstillstånd 
på grund av övrigt skyddsbehov saknar EU-rättslig och internationell bak-
grund. Skyddsgrunden omfattas således inte, tillskillnad från de andra skydds-
grunderna, av EU:s skyddsgrundsdirektiv.  
 
Det går inte längre få uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 § UtlL på grund av 
skyddsgrunden övrigt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § UtlL. Detta regleras 
i 3 § tillfälliga lagen där det stadgas att övrig skyddsstatusförklaring inte längre 
tillämpas. Denna förändring har genomförts för att anpassa svenska regler till 
miniminivån enligt EU-rätten samt internationella konventioner.58 Förändring-
en trädde i kraft 20 juli 2016 och gäller till och med 19 juli 2019.59 Har ansökan 
om uppehållstillstånd från ett barn eller en vuxen som ingår i samma familj 
som ett barn lämnats in före 24 november 2015 tillämpas inte den tillfälliga 
lagen.60  
 
För att den asylsökande ska anses vara övrigt skyddsbehövande ska personen 
vara i behov av skydd på grund av en inre eller yttre väpnad konflikt och känna 
välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp i hemlandet enligt 4 
kap. 2 a § 1 pt. UtlL. Begreppen inre- och yttre väpnad konflikt har samma 
innebörd som vid skyddsbehov på grund av alternativt skyddsbehövande. 4 
kap. 2 § UtlL. I de fall både bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande 

                                                
57 Se 4 kap. 2 a § UtlL för bestämmelsen i dess helhet.   
58 Prop. 2015/16:174 Regeringens proposition- Tillfälliga begränsningar att få uppehållstill-
stånd i Sverige, s. 25.  
59 Se ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (2016:752) pt 1 och pt 5.  
60 Se ikraftträdande-och övergångsbestämmelser (2016:752) pt. 2.  
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och övrigt skyddsbehövande är tillämpliga ska bestämmelsen om alternativt 
skyddsbehövande prövas först.  
 
Den asylsökande behöver inte påvisa att det finns en personlig risk på grund av 
den väpnade konflikten i hemlandet. Det som krävs är att det pågår en väpnad 
konflikt som är så allvarlig att det är att betrakta som omöjligt att återsända den 
asylsökande till hemlandet. Det ska inte heller finnas ett internt flyktalternativ i 
hemlandet som innebär att den asylsökande på ett säkert sätt kan ta sig till en 
annan del av landet och bosätta sig där. Om det inte finns ett internt flyktalter-
nativ och det pågår en allvarlig väpnad konflikt har den asylsökande rätt till 
uppehållstillstånd på den grunden.61 
 
I 4 kap. 2 a § 1 pt. UtlL framkommer det att den asylsökande på grund av svåra 
motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan för att utsättas för allvar-
liga övergrepp i hemlandet. Med svåra motsättningar avses till exempel politisk 
instabilitet i den asylsökandes hemland som innebär att maktförhållandena i 
landet är sådana att rättssystemet inte värnar om befolkningens grundläggande 
mänskliga rättigheter.62 För att uppehållstillstånd på rund av svåra motsättning-
ar ska aktualiseras krävs det att det finns ett orsakssamband mellan motsätt-
ningarna i landet och övergreppen den asylsökande kan komma att utsättas för. 
Den asylsökande ska således känna välgrundad fruktan för att utsättas för all-
varliga övergrepp.63 
 
I 4 kap. 2 a § 2 pt. UtlL framkommer det att uppehållstillstånd på grund av 
övrigt skyddsbehövande kan beviljas om den asylsökande inte kan återvända 
till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Bestämmelsen avser plötsliga 
katastrofer som medför att det strider mot humanitetens krav att omgående 
skicka tillbaka den asylsökande till det katastrofdrabbade landet. Den här punk-
ten omfattar dock inte de fall där en fortlöpande försämring av produktionen 
av livsmedel orsakar problem för befolkningen att försörja sig. Även i detta fall 
kan den asylsökande inte få skydd i Sverige i de fall det finns möjliga intern-
flyktsalternativ.64 

                                                
61 Prop. 2004/05:170 Regeringens proposition – Ny instans-och processordning i utlännings-
och medborgarskapsärenden, s. 174.  
62 Prop. 2004/05:170 Regeringens proposition – Ny instans-och processordning i utlännings-
och medborgarskapsärenden, s. 274. 
63 Begreppet välgrundad fruktan tolkas på samma sätt som i flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § 
UtlL. Se avsnitt 2.1.  
64 Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, s. 100 f. 
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2.4 Gemensamma utgångspunkter vid bedömning av skyddsbehov  

Den prövning som görs vid en bedömning av skyddsbehov är alltid framåtsyf-
tande. Det är således den framtida och individuella risken som ska bedömas. 
Tyngdpunkten ligger på den prövning som görs av Migrationsverket, som är 
första instans i migrationsärenden. Eftersom att tyngdpunkten ligger på utred-
ningen i första instans är det av vikt att de dokument och de omständigheter 
som är relevanta presenteras vid den prövningen.65 
 
Vid prövningen av den asylsökandes skyddsbehov finns det en förutbestämd 
ordning enligt vilken skyddsbehovet ska prövas. Först ska en prövning av den 
asylsökandes skyddsbehov göras gentemot flyktinggrunderna i 4 kap. 1 § UtlL. 
Om den asylsökande inte kan anses vara flykting ska skyddsbehovet prövas 
först mot grunderna för alternativt skyddsbehövande i 4 kap. 2 UtlL§ och där-
efter mot grunderna för övrigt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § UtlL. Vid 
bedömningen av vilken grund uppehållstillstånd ska beviljas på kan det vara 
svårt att bedöma om den asylsökande ska vara flykting eller subsidiärt skydds-
behövande. Det som är avgörande är vad man anser är kärnorsaken i förföljel-
sen och om den faller in under förföljelsegrunderna i 4 kap. 1 § UtlL.66  Ef-
tersom grunden på vilken uppehållstillstånd beviljas påverkar vilken statusför-
klaring den asylsökande får är det av stor vikt att uppehållstillstånd beviljas på 
rätt grund.67 
 
 
 

3. Barnets rättigheter  

3.1 Barnets rättigheter enligt barnkonventionen  

Det har länge funnits en tanke om att barn har särskilda behov och intressen 
som ska tillvaratas och som behöver särskilt skydd. De mest betydande inter-
nationella instrumenten för mänskliga rättigheter är FN:s allmänna deklaration 
om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det dröjde till 

                                                
65 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 73 
f.  
66 Stern, Rebecca, Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i svensk 
asylpraxis, SvJT 2012 s. 282, på s. 287 f.   
67 Stern, Rebecca, Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i svensk 
asylpraxis, SvJT 2012 s. 282, på s. 285.  
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1989 innan en särskild konvention om barns rättigheter antogs, nämligen FN:s 
konvention om barnets rättigheter. I barnkonventionen erkänns barn som in-
divider som har egna rättigheter.68  
 
FN:s kommitté för barnets rättigheter granskar enligt artikel 44 i barnkonvent-
ionen att staterna efterlever skyldigheterna enligt barnkonventionen. Barnrätts-
kommittén antar även allmänna kommentarer i syfte att hjälpa staterna med 
efterlevnaden av barnkonventionen. Svenska myndigheter, domstolar, kom-
muner och landsting ska i enlighet med principen om fördragskonform lag-
tolkning tolka och tillämpa svenska lagar och förordningar så att skyldigheterna 
enligt barnkonventionen och andra internationella konventioner efterlevs.69  
 
Barnkonventionen innehåller fyra olika principer vari barnkonventionens än-
damål och syfte fastställs samt vägleder staterna för hur barnkonventionen 
övriga artiklar ska tolkas. Den första principen fastslås i artikel 2 barnkonvent-
ionen där principen om icke-diskriminering återfinns. Den andra principen 
fastslås i artikel 3 barnkonventionen där det stadgas att det är barnets bästa 
som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Den tredje 
principen fastslås i artikel 6 barnkonventionen där barnets rätt till liv, överlev-
nad och hälsa stadgas. Den fjärde och sista principen återfinns i artikel 12 
barnkonventionen som slår fast barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter 
och få dem beaktade.70 Barnkonventionen gäller även barn som söker asyl i 
Sverige. I artikel 18 barnkonventionen stadgas det att konventionsstaterna skall 
vidta lämpliga åtgärder för att se till att barn, oberoende av om de kommer 
ensamma eller tillsammans med sina föräldrar, erhåller lämpligt skydd och hu-
manitärt bistånd vid åtnjutandet av barnkonventionens rättigheter. Ensam-
kommande barn har särskilda rättigheter i asylprocessen i egenskap av barn. 

3.2 Barnrättsperspektivet enligt utlänningslagen  

Mot bakgrund av Sveriges ratificering av FN:s barnkonvention finns det ett 
portalstadgande i 1 kap. 10 § UtlL där det stadgas att:  
 

”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.” 

                                                
68 Singer, Anna, Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 6., [omarb.] uppl., 
Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 36 ff.  
69 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2013, s. 34 f.  
70 Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektivet i asylprocessen, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 
2013, s. 37 ff.  
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Bestämmelsen i 1 kap. 10 § UtlL omfattar asylärenden men även alla andra 
ärendetyper som finns i utlänningslagen. Barn har särskilda behov vilket moti-
verar särbehandling jämfört med vuxna, det finns dessutom stor anledning att 
ta särskild hänsyn till barn i asylprocessen. Det framhålls i propositionen till 
bestämmelsen i 1 kap. 10 § UtlL att den prövning som görs av barnets bästa 
inte kan medföra att det blir ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara 
barn. Det understryks att barnets bästa ska vägas mot andra samhällsintressen, 
så som reglerad invandring.71 Principen om att barnets bästa kommer i första 
hand finns även i artikel 20.5 i Skyddsgrundsdirektivet.72 
 
Principen om barnets bästa fungerar som en grundläggande tolkningsprincip. I 
de fall en bestämmelse går att tolka på flera sätt ska den tolkning som tillgodo-
ser barnets bästa ha företräde. Det är barnkonventionens rättigheter och de 
tillhörande fakultativa protokollen utgör tolkningsramen. Barnets bästa är även 
en materiell rättighet som innebär att det är en rättighet för barnet att få bar-
nets bästa bedömt och satt i främsta rummet, särskilt i de fall där olika intres-
sen står mot varandra. Den materiella rättigheten avseende barnets bästa inne-
bär vidare att rättigheten alltid ska tillämpas vid beslut rörande barn. Tillväga-
gångssättet för tillämpningen av barnets bästa innebär att beslutsprocessen ska 
innehålla en utvärdering av eventuella negativa och positiva aspekter för bar-
net. Den aktuella beslutsmotiveringen måste dessutom påvisa att barnets bästa 
har beaktats i tillräcklig utsträckning. Det är därmed av betydelse att det går att 
utläsa ifall barnets bästa har vägs mot andra intressen.73    
 
Barnets bästa är ett begrepp som är anpassningsbart och bedömningen görs 
individuellt utifrån det enskilda barnets situation. Hänsyn ska då tas till barnets 
specifika situation, personliga sammanhang och behov. Ett beslut om barnets 
bästa ska alltså grunda sig i barnets specifika omständigheter.74 Vid bedöm-
ningen av barnets bästa i asylärenden rörande ensamkommande barn krävs det 
att det görs en grundlig utredning och bedömning av barnets identitet, upp-
växt, etniska och kulturella bakgrund samt den särskilda utsattheten för barnet 
och dess behov av skydd.75 De beslutsfattare som fattar beslut om ensam-
kommande barn i asylärenden måste noggrant överväga om beslutet i fråga har 
                                                
71 Prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, s. 248.  
72 Se även punkten 18 i Skyddsgrundsdirektivet.  
73 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i 
främsta rummet, CRC/C/GC/14, pt. 6. 
74 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i 
främsta rummet, CRC/C/GC/14, pt. 32.  
75 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 (2005) Behandlingen av ensamkommande barn och 
barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet, CRC/C/GC/6, pt. 20.  
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ett barnperspektiv.76 Beslutsfattare på Migrationsverket ska i asylärenden analy-
sera konsekvenserna för barn inför beslut eller andra åtgärder som kan röra 
barn.77  
 
 
 

4. Tillhörighet till en viss samhällsgrupp  

4.1 Tillhörighet till en viss samhällsgrupp enligt UNHCR:s handbok  

FN:s flyktingkonvention är betydelsefull i den internationella flyktingrätten då 
den ligger till grund för både Sverige och EU:s asylrättslagstiftning.78 I flykting-
konventionen definieras vem som är att anse som flykting och därmed är be-
rättigad internationellt skydd.  
 
I artikel 1 A (2) i flyktingkonventionen definieras en flykting som en person 
som: 
 

”[…] i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin 
ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 
åskådning befinner sig utanför det land vari han är medborgare, samt är 
ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar 
att begagna sig av sagda lands skydd […]” 

 
Det framkommer i flyktingkonventionen att en asylsökande kan anses vara 
flykting på grund av tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det framkommer 
ingen närmare definition i flyktingkonventionen avseende begreppet tillhörig-
het till viss samhällsgrupp. UNHCR:s handbok är enligt UNHCR en handbok 
vars syfte är att ge vägledande tolkning av flyktingkonventionen. UNHCR:s 
handbok är av stor betydelse då den även tar upp viktiga principer inom asyl-
rätten.79 För att få vägledning i hur tillhörighet till en viss samhällsgrupp ska 
tolkas enligt flyktingkonventionen får man hämta upplysningar i handboken.  
 
 I UNHCR:s handbok par. 77-79 återfinns definitionen av tillhörighet till en 
viss samhällsgrupp:  

                                                
76 Prop 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, s. 15.  
77 Se 2 § 11 pt i Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket.   
78 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 16 
f. 
79 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 18. 
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Tillhörighet till viss samhällsgrupp 
”77. En ”viss samhällsgrupp” innefattar vanligen personer med liknande 
bakgrund, vanor eller social status. Fruktan för förföljelse under denna 
rubrik sammanfaller ofta delvis med fruktan för förföljelse på andra 
grunder, till exempel ras, religion eller nationalitet.  
 
78. Tillhörigheten till en viss samhällsgrupp kan vara orsak till förföljel-
sen eftersom det inte finns förtroende för gruppens lojalitet gentemot 
regeringen. Det kan också bero på att den politiska inställningen, grup-
pens förfäder, ekonomiska aktiviteter eller blotta existensen av samhälls-
gruppen som sådan anses utgöra ett hinder för regeringens politik.  
 
79. Blotta tillhörigheten till en viss samhällsgrupp kommer normalt inte 
att vara tillräckligt för att medföra flyktingskap. Det kan emellertid finnas 
speciella omständigheter då blotta tillhörigheten kan utgöra ett tillräckligt 
skäl att frukta förföljelse.”   

 

UNHCR:s handbok ger inte mer vägledning än de tre ovan återgivna punkter-
na beträffande tolkningen av förföljelsegrunden.  

4.2 UNHCR:s riktlinjer avseende tillhörighet till en viss samhälls-
grupp 

UNHCR ger ut olika rekommendationer, slutsatser och andra typer av doku-
ment som ska vara till stöd för och vägleda stater och myndigheter när de tol-
kar flyktingkonventionen och olika former av flyktingsituationer. Utöver UN-
HCR:s handbok ger UNHCR även ut riktlinjer om internationellt skydd. Rikt-
linjernas syfte är att komplettera handboken när råd behövs i bedömningar om 
flyktingskap.80 Det finns för närvarande tolv olika riktlinjer utgivna av UN-
HCR. En av de mest relevanta riktlinjerna för det här examensarbetet är rikt-
linje nummer två som är kopplad till förföljelse på grund av tillhörighet till en 
viss samhällsgrupp. Riktlinjerna avseende tillhörighet till en viss samhällsgrupp 
publicerades år 2002 av UNHCR.81 

4.2.1 Tillämpning av riktlinjerna 

I de rättsordningar som bygger på common law-systemet finns det två synsätt 
som har dominerat rättstillämpningen av vad som utgör en viss samhällsgrupp. 

                                                
80 Seidlitz, Madelaine, Asylrätt: en praktisk introduktion, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 16. 
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Den så kallade ”protected characteristics approach” innebär att man undersöker om 
en grupp har en oföränderlig egenskap eller en egenskap som är så grundläg-
gande för den mänskliga värdigheten att en individ inte ska tvingas överge det.  
 
När beslutsfattararen använder det här synsättet vid bedömningen undersöker 
man först om den aktuella gruppen definieras av en medfödd oföränderlig 
egenskap, om det är en tidigare tillfällig eller frivillig status som inte kan förän-
das eller om gruppen har en karaktär av eller kan associeras med något som är 
så grundläggande för den mänskliga värdigheten att gruppens medlemmar inte 
ska tvingas överge det. Det är ett flertal jurisdiktioner som vid tillämpning av 
det här synsättet har dragit slutsatsen att kvinnor, homosexuella, klaner och 
släkter utgör en viss samhällsgrupp.82 
 
Den så kallade ”the social perception approach” undersöker i vilken mån en grupp 
delar ett gemensamt kännetecken som gör dem till en igenkännlig grupp, som 
skiljer dem från samhället i stort. Även med detta synsätt har kvinnor, homo-
sexuella, klaner och släkter ansetts utgöra en viss samhällsgrupp. Detta är dock 
beroende av förhållanden i det samhället där gruppen existerar.83 UNHCR an-
ser att dessa båda synsätt ska användas tillsammans för att ge en enhetlig defi-
nition av begreppet viss samhällsgrupp. UNHCR:s definition innehåller följakt-
ligen båda synsätten:  
 

”A particular social group is a group of persons who share a common 
characteristic other than the risk of being persecuted, or who are per-
ceived as a group by society. The characteristic will often be one which is 
innate, unchangeable, or which is otherwise fundamental to identify, 
conscience or the exercise of one´s human rights.”84 

4.2.1.1 Innebörden av förföljelse och samhörighet  

Det kan konstateras att det framkommer i riktlinjerna att en viss samhällsgrupp 
inte kan definieras endast på grund av det faktum att medlemmar av samhälls-
gruppen känner sig förföljda. En viss samhällsgrupp kan inte heller definieras 
endast på grund av att det finns en gemensam rädsla för förföljelse. Förföljel-
sen mot en grupp kan dock ses som en relevant omständighet då förföljelsen 
bidrar till att synliggöra gruppen i ett visst samhälle. De handlingar som de som 

                                                
82 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 6.  
83 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 7.  
84 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 10-11. 
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förföljer företar kan bidra till att identifiera en viss samhällsgrupp likväl som att 
skapa en viss samhällsgrupp på grund av den aktuella förföljelsen. Det ska även 
framhållas att det inte krävs att alla medlemmar i en viss grupp utsätts för för-
följelse.85  
 
Det är allmänt vedertaget att den person som påstår sig tillhöra en viss sam-
hällsgrupp inte behöver bevisa att medlemmarna i gruppen känner varandra 
eller att alla medlemmar anser sig tillhöra gruppen. Det behöver inte före-
komma någon samhörighet inom gruppen. Det som är relevant i bedömningen 
är om det finns någon gemensam faktor som gruppen delar med varandra. Den 
bedömningen används även för andra artiklar i konventionen så som att utö-
vare av en viss religion inte behöver känna samhörighet med varandra.86 End-
ast tillhörigheten till en viss samhällsgrupp är vanligtvis inte tillräckligt för att 
betraktas som flykting. Men det kan finnas omständigheter som medför att 
tillhörigheten till en viss samhällsgrupp är tillräcklig för att frukta förföljelse.87  
 
Den asylsökande behöver inte visa att alla medlemmar i gruppen riskerar att bli 
förföljda för att påvisa att den aktuella samhällsgruppen existerar. UNHCR 
framhåller att det kan finnas personer som tillhör samhällsgruppen men som 
inte riskerar förföljelse. Det kan bland annat ha sin grund i att de inte är kända 
av de som förföljer dem, det kan även förekomma att de samarbetar med för-
följarna eller att de gömmer det som orsakar förföljelsen.88  
 

4.2.1.2 Gruppens storlek och begreppet ”med anledning av”  

UNHCR anser inte att gruppens storlek är ett relevant kriterium vid bedöm-
ningen om samhällsgruppen existerar enligt artikel 1 (A) 2 i Flyktingkonvent-
ionen. Anledningen till att samhällsgruppens storlek inte bedöms vara relevant 
har sin grund i att det förekommer att majoriteten i ett land förföljs på grund 
av till exempel politisk eller religiös uppfattning. Det faktum att ett stort antal 

                                                
85 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 14. 
86 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 15.  
87 UNHCR: Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 79.  
88 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 17. 
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personer riskerar förföljelse ska enligt UNHCR inte vara ett skäl för att vägra 
internationellt skydd.89 
 
Den välgrundade fruktan för förföljelse måste vara med anledning av tillhörig-
het till en viss samhällsgrupp. Det är vanligt förekommande att förföljelsen 
utövas av statliga aktörer men det finns dock inget uttalat krav på att förföljel-
sen ska utövas av en statlig aktör. I de fall där förföljelsen utövas av icke-
statliga aktörer och staten inte kan eller vill skydda personen som blir utsatt för 
förföljelse, bedöms det enligt UNHCR som förföljelse med anledning av tillhö-
righet till en viss samhällsgrupp.  

4.3 Barn i förhållande till viss samhällsgrupp  

4.3.1 UNHCR:s riktlinjer om barns asylskäl  

Barn anses vara särskilt utsatta inom flyktingrätten och de är därmed särskilt 
skyddsvärda. Det beräknas att nästan hälften av alla världens flyktingar är barn. 
Barn har särskilda behov och det är av vikt att de beaktas vid utredning av 
barns asylskäl. UNHCR:s Guidelines on International Protection No. 8, Asy-
lum Claims finns för att ge vägledning vid bedömningen och vid fastställandet 
av barns flyktingstatus. Det tas särskild hänsyn till barns särskilda rättigheter 
och deras skyddsbehov i asylprocessen.90 Detta mot bakgrund av att det har 
visat sig att det råder brist på kunskap och förståelse för att ensamkommande 
asylsökande barn befinner sig i en utsatt situation och att de har egna och obe-
roende asylskäl. I många länder har barn en underordnad status. Mot bakgrund 
av det understryker UNHCR behovet av att barn ska ses som egna individer 
som har rättigheter som tillkommer dem i egenskap av barn.91 Tillämpningen 
av ett barnperspektiv i den materiella rättstillämpningen innebär dock inte att 
alla ensamkommande barn som söker asyl är att anse som flyktingar. Det barn 
som söker asyl måste i likhet med vuxna påvisa att hen hyser välgrundad fruk-
tan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp eller politisk uppfattning.  
 

                                                
89 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 18-19.  
90 Barnets rättigheter i asylprocessen [Elektronisk resurs]: sammanställning av stöddokument för handläggning 
och prövning av barns asylskäl, Migrationsverket, Norrköping, 2014, https://unicef.se/rapporter-
och-publikationer/barnets-rattigheter-i-asylprocessen, s. 14.   
91 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 2-3.  
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FN:s kommitté för barnets rättigheter framhåller att flyktingdefinitionen ska 
tolkas med beaktande till kön, ålder samt upplevelserna av förföljelse som barn 
genomgår. Barn kan uppleva förföljelse av familjemedlemmar, tvångsrekryte-
ring, sexuell exploatering samt könsstympning. Dessa barnspecifika förföljelse-
grunder ska uppmärksammas i bedömningen som görs när det prövas om bar-
net ska erhålla flyktingstatus.92 Vid bedömningen är det dessutom av vikt att 
bland annat beakta barnets kunskap om förhållanden i hemlandet samt barnets 
sårbarhet. Staterna ska ta hänsyn till dessa faktorer för att kriterierna som för-
anleder flyktingstatus ska tillämpas så korrekt som möjligt i de fall som avser 
barn.93 

4.3.2 Barnets välgrundade fruktan för förföljelse 

Begreppet förföljelse är inte definierat mer än att förföljelse kan innefatta all-
varliga kränkningar av mänskliga rättigheter, med beaktande av ålder, åsikter 
och känslor hos den asylsökande.94 I överensstämmelse med principen om 
barnets bästa ska skadan som barnet har utsatts för bedöms utifrån ett barn-
perspektiv. När man anlägger ett barnperspektiv vid bedömningen av vad som 
kan utgöra förföljelse kan det medföra att den behandling som ett barn har 
utsatts för kan utgöra förföljelse, trots det faktum att det kanske inte är att be-
trakta som förföljelse om en vuxen blir utsatt för samma behandling.95  
 
Vid bedömningen som görs avseende barn som söker asyl är både objektiva 
och subjektiva element hos barnet av betydelse vid fastställandet av om barnet 
har en välgrundad fruktan för förföljelse.96  Inom ramen för bedömningen ska 
det dessutom göras en analys av barnspecifika förhållanden i det asylsökande 
barnets hemland. I analysen ska särskild vikt fästas vid hemlandets förmåga att 
skydda barn.97  
 
I UNHCR:s handbok anförs det att barn som har fyllt 16 år har uppnått en 
tillräcklig grad av mognad för att kunna hysa en välgrundad fruktan för förföl-
jelse. Barn under 16 år antas generellt sakna den graden av mognad som krävs 

                                                
92 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 (2005) Behandlingen av ensamkommande barn och 
barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet, CRC/C/GC/6, pt. 74.  
93 Prop 2005/09:46 Mottagande av ensamkommande barn, s. 10 ff.   
94 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 51-52.  
95 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 10. 
96 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 40-43.  
97 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 11.  
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för att känna en välgrundad fruktan för förföljelse. I de fall barnet är under 16 
år eller på grund av andra orsaker inte har uppnått den grad av mognad som 
krävs så ska det vid bedömningen fästas större vikt vid objektiva faktorer. Be-
slutsfattaren ska då titta objektivt på den risk som barnet kan utsättas för vid 
ett återsändande till hemlandet, oberoende av den fruktan barnet känner.98  
 
Hyser barnets föräldrar välgrundad fruktan för förföljelse finns det anledning 
att anta att barnet upplever samma välgrundade fruktan för förföljelse.99 Föru-
tom barnets ålder kan barnets familjebakgrund, ekonomiska och sociala förut-
sättningar, utbildning och hälsa föranleda att barnet lider större skada samt 
påverka förföljelsen som kan drabba barnet. I riktlinjerna om barns asylskäl 
framhåller UNHCR att det finns barn som är särskilt utsatta vilket kan påverka 
arten av förföljelsen samt de skador barnet riskerar att utsättas för. Barn som är 
hemlösa eller föräldralösa riskerar att tvångsrekryteras samt utnyttjas för sexu-
ella övergrepp. En annan utsatt kategori av barn är gatubarn som riskerar att 
utsättas för olika former av våld. UNHCR framhåller att exempel på andra 
särskilt utsatta kategorier av barn är utomäktenskapliga barn och gravida flick-
or, då dessa riskerar att bli utstötta och trakasserade av samhället.100 

4.3.2.1 Barnets upplevelser av förföljelsen  

Det är vanligt förekommande att barn och vuxna utsätts för samma form av 
förföljelse och därmed lider samma typ av skada. Det är däremot inte säkert att 
barnet upplever skadan på samma sätt som en vuxen. Handlingar och olika 
former av hot som inte är att anse som förföljelse när det gäller en vuxen per-
son kan anses utgöra förföljelse när det är frågan om ett barn. Det är många 
olika omständigheter som är avgörande är vid bedömningen av hur ett barn 
upplever eller känner rädsla för skada. De faktorer som främst är relevanta är 
barnets omognad, sårbarhet samt beroendeställning.101  
 
Det som ska utredas är vilken nivå som krävs för att barnet ska anses ha utsatts 
för förföljelse. Barn som söker asyl är i regel mer påverkade av hotfulla situat-
ioner samt tron på hot som kan framstå som orimliga för en vuxen person. 
Det är därför viktigt att beakta detta vid bedömningen. Barn upplever det ofta, 
till skillnad från en vuxen, som obehagligt när närstående skadas. När familje-

                                                
98 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 215-217.  
99UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 218.  
100 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 12.  
101 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 15. 
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medlemmar och andra närstående lider skada kan det ge upphov till att barnet 
hyser en välgrundad fruktan för förföljelse, trots att gärningarna inte riktade sig 
direkt mot barnet.102  

4.3.2.2 Utövare av förföljelsen 

I artikel 3 barnkonventionen stadgas det att konventionsstaterna åtar sig att 
tillförsäkra barn skydd och omvårdnad avseende åtgärder som vidtas av både 
privata och offentliga aktörer. Artikel 3 barnkonventionen får praktisk bety-
delse i många fall när barn söker asyl, då det är vanligt förekommande att för-
följelsen utförs av aktörer som är icke-statliga. Icke-statliga aktörer som utövar 
förföljelse mot barn kan vara exempelvis gäng, föräldrar, religiösa ledare samt 
militariserade grupper.  
 
I de fall där en icke-statlig aktör förföljer barnet måste man i bedömningen av 
barnets välgrundade fruktan ta hänsyn till i vilken utsträckning staten kan 
skydda barnet. Bedömningen måste hänföras till det enskilda barnets välgrun-
dade fruktan och inte hur situationen ser ut för barn i allmänhet.103 Det är inte 
tillräckligt för att avfärda att en stat kan skydda barnet enbart på grund av före-
komsten av rättsregler som kriminaliserar det som är att anse som förföljelse. 
Det som är aktuellt att utreda är i vilken mån staten utreder aktuella händelser 
och sedan lagför dem.104  
 
På grund av barns bristande utveckling beror barnets möjlighet att tillgodogöra 
sig skydd från staten på föräldrarnas eller vårdnadshavarens förmåga att skydda 
barnet. Det skyddet kan bestå i att lämna en anmälan till polisen eller andra 
myndigheter för att på så sätt tillgodose barnets rättigheter. Ensamkommande 
barn och andra barn som saknar föräldrar kan inte alltid kontakta polis och 
andra myndigheter på egen hand. Det är omständigheter som måste beaktas 
vid en bedömning av barns yrkande om flyktingstatus.105  

4.3.3 Exemplifiering av barnspecifika former av förföljelse   

Det finns olika former av förföljelse som hänför sig till barnets ålder, sårbarhet 
och brist på mognad. Dessa former av förföljelser benämns generellt som 
barnspecifika former av förföljelse. Vid prövningen av om ett barn ska erhålla 
flyktingstatus är det av betydelse att den som söker asyl är just ett barn när man 
                                                
102 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 15-17.  
103 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 37-38.  
104 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution, 2002, pt. 11.  
105 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 39. 
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undersöker om barnet har tillfogats skada eller fruktar skada. Bedömningen ska 
göras mot bakgrund av att förföljelsen som barnet har utsatts för endast är 
tillämpbar rörande barn eller drabbar barn på ett särskilt allvarligt sätt.106  
 
Rekrytering av barn till väpnade styrkor är att anse som en barnspecifik form 
av förföljelse. Enligt internationell humanitär rätt är det förbjudet att rekrytera 
barn som är under 15 år till väpnade styrkor eller för deltagande i krigshand-
lingar.107 Barnrättskommittén anför att rekrytering av barn till väpnade styrkor 
samt användandet av barn för deltagande i krigshandlingar utgör allvarliga 
kränkningar av barnets mänskliga rättigheter. Den fruktan som barnet upplever 
gällande tvångsrekrytering är ofta att bedöma som välgrundad.108 UNHCR 
framhåller att tvångsrekrytering och deltagandet i krigshandlingar är att be-
döma som förföljelse. Barn kan även hysa välgrundad fruktan för förföljelse på 
grund av den behandling som väpnade styrkor kan utsätta barn för.109  
 
Det faktum att barn som riskerar att utsättas för människohandel eller redan 
har utsatts för människohandel är för många stater en indikation på att barnet 
bör beviljas flyktingstatus. Det övergripande syftet med människohandel är 
främst att någon ska kunna tillgodogöra sig en vinst genom att utnyttja männi-
skor, det anses vara oväsentligt om barnet har lämnat sitt samtycke. När barn 
utsätts för människohandel medför det en allvarlig kränkning av barnets grund-
läggande mänskliga rättigheter. Människohandel med barn är därmed att anse 
som förföljelse.110  
 
Barn som vid ett återsändande till hemlandet riskerar att falla offer för männi-
skohandel bör anses känna en välgrundad fruktan för förföljelse och därmed 
anses falla inom ramen för flyktingkonventionen.111 Könsstympning av flickor 
förekommer i flertalet stater. Alla olika former av könsstympning är att be-
trakta som kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och köns-
stympning är även mycket skadlig för den utsatta flickan. Det är flertalet stater 
som har fastställt att könsstympning innebär en så allvarlig skada för den ut-
satta flickan att det är att hänföra till förföljelse. Då könsstympning i regel görs 

                                                
106 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 18.  
107 Tilläggsprotokoll till Genèvekonventionen från den 12 augusti 1949, om skydd för civilbe-
folkningen vid internationella väpnade konflikter (protokoll II), artikel 77.2.  
108 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 6 (2005) Behandlingen av ensamkommande barn 
och barn som har skilts från föräldrarna utanför ursprungslandet, CRC/C/GC/6, pt. 59. 
109 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 20-23.  
110 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 25-26.  
111 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 28.  
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på mycket unga flickor är könsstympning att betrakta som en barnspecifik 
form av förföljelse.112  
 
UNHCR anser att våld mot barn i hemmet kan betraktas som förföljelse. Våld 
mot barn är att betrakta som mycket allvarligt då vissa former av våld mot barn 
i allmänhet, och mot unga barn i synnerhet, kan ge upphov till allvarliga bestå-
ende skador eller till och med leda till döden.113 De handlingar mot barnet som 
kan betraktas som förföljelse är till exempel misshandel, sexuellt utnyttjande i 
hemmet, tvångsäktenskap och våldtäkt. Barn kan även utsättas för mentala 
former av våld så som trakasserier och förödmjukelse som medför att barnet 
skadas psykiskt. Även psykiskt våld mot barnet kan anses utgöra förföljelse. 
Det våld som barnet utsätts för måste dock vara av allvarligt slag och av en 
allvarlig omfattning för att det ska kunna utgöra förföljelse i flyktingkonvent-
ionens mening.114 

4.4 Barn som viss samhällsgrupp  

Vid bedömningen av ifall barnet uppnår kriterierna för att anses som flykting 
måste det fastställas om barnets välgrundade fruktan kan hänföras till någon av 
förföljelsegrunderna enligt artikel 1 A (2) i flyktingkonventionen. Det skäl som 
föranleder barnets yrkande om flyktingstatus behöver hänföras till en konvent-
ionsgrund men det behöver inte vara det dominerande skälet för att flyk-
tingstatus ska kunna uppnås.  
 
Det är vanligt förekommande att barn ansöker om flyktingstatus på konvent-
ionsgrunden en till viss samhällsgrupp, även om det även förekommer en till-
lämpning av de andra konventionsgrunderna. För att falla in under definitionen 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp ska samhällsgruppen ha en utmärkande 
egenskap, ofta handlar det om en egenskap som är medfödd eller oföränder-
lig.115 Ålder kan inte definieras som en egenskap som är bestående eller med-
född då den ändras fortlöpande.  
 
Att någon är ett barn är däremot en egenskap som vid tidpunkten för bedöm-
ningen är att betrakta som en egenskap som är oföränderlig. Barnet kan vid 
den givna tidpunkten inte förändra varken sin ålder eller komma ifrån det fak-

                                                
112 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 31.  
113 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 32.  
114 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 33.  
115 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social group, 2002, 
pt. 11.  



31  
 

tum att barnet är just ett barn. Det går således inte förändra egenskapen för att 
undkomma förföljelse. Den omständigheten att åldern förändras och barnet 
blir äldre är ovidkommande för bedömningen om barnet kan anses tillhöra viss 
samhällsgrupp.  
 
Det har konstaterats att barnets sårbarhet kan uppkomma till följd av att barnet 
är just ett barn och den egenskapen är att bedöma som inneboende och oför-
änderlig, oavsett det faktum att barnet kommer att växa upp och bli vuxen.116 
De allra flesta stater har lagstiftning som skiljer mellan barn och vuxna och det 
fastställs vanligtvis att barn är i behov av vård och omsorg av föräldrar eller 
annan vårdnadshavare. Att vara ett barn är således av betydelse för barnets 
identitet samt för samhället som på grund av gällande lagstiftning ska skydda 
barnet.  
 
Att barn kan tillhöra viss samhällsgrupp kan innebära att de som grupp delar 
erfarenheter så som att vara utsatta för övergrepp, riskerar att bli mycket fattiga 
eller övergivna samt bli internflyktingar. Det finns således incitament för att 
barn ska kunna tillhöra viss samhällsgrupp. 117 
 
Flertalet stater har ansett att unga kvinnor kan utgöra en till viss samhällsgrupp 
vilket innebär att barn också bör anses kunna göra det.118 På grund av egen-
skaper som kan tillkomma vissa barn finns det grupperingar så som övergivna 
barn, barn med funktionsnedsättningar och barn som är födda utanför äkten-
skapet. Mot bakgrund av det kan barnets familj även utgöra viss samhälls-
grupp. När barnet växer upp och inte längre är att betrakta som ett barn kan 
personen fortfarande anses tillhöra viss samhällsgrupp. Det faktum att barnet 
inte längre är ett barn innebär inte at följderna av att tidigare ha tillhört en 
samhällsgrupp i egenskap av barn automatiskt upphör. Det är omständigheter 
som kan föranleda en välgrundad fruktan för förföljelse.119  
 
 

                                                
116 Se beslut av den 21 februari 2000 i ärendet V99-02929, IRB (Canada) samt beslut av den 15 
mars 2007 i ärendet LQ (Age: Immutable Characsteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home 
Department, [2008] U.K. AIT 0005.  
117 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 49. 
118 I beslutet In re Fauziya Kasinga fastslogs det att unga kvinnor kan utgöra en viss samhälls-
grupp.  
119 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims, 2009, pt. 50-51.  
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5. Situationen för barn i Afghanistan 

5.1 Det allmänna säkerhetsläget  

Afghanistan har under flera decennier präglats av väpnade konflikter som har 
påverkat landet och dess befolkning. Säkerhetsläget försämras alltjämt och den 
väpnade konflikten har blivit allt mer intensiv till följd av väpnade samman-
drabbningar mellan de afghanska regeringsstyrkorna och oppositionsrörelsen.  
 
Det är talibanrörelsen som är oppositionsrörelsens främsta och mest aktiva 
aktör i konflikten. De afghanska regeringsstyrkorna prioriterar främst att 
skydda städer, framförallt landets provinshuvudstäder. Islamiska staten i Af-
ghanistan är ytterligare en aktör i opposition mot de afghanska regeringsstyr-
korna. Islamiska statens framfart har begränsats av regeringsstyrkor men de är 
fortfarande närvarande i landet. Islamiska staten har även utfört ett antal at-
tacker i Kabul som främst har varit riktade mot shiamuslimer och mot shi-
amuslimska mål.120 Islamiska statens inblandning i konflikten är oroväckande 
då det finns risk för att konflikten börjar präglas av allt mer sekteristiskt våld, 
mot bland annat shiamuslimer så som hazarer. 

5.2 Situationen för hazarer  

5.2.1 En historisk tillbakablick  

Hazarer har historiskt sett varit diskriminerade och utsatta trots att de utgör 
mellan 9 och 20 % av Afghanistans befolkning. Det är vanligt förekommande 
att etniska grupper i Afghanistan lever isolerade från varandra vilket har gett 
upphov till att de etniska grupperna har egna språk och kulturer, vilket även 
gäller hazarer.121  
 
Hazarerna har bott i det område som i dag kallas Afghanistan sedan 1200-talet. 
Hazarer har varit diskriminerade under lång tid tillbaka, delvis på grund av att 
de är shiamuslimer i Afghanistan som domineras av sunnimuslimer. Hazarerna 
var föremål för omfattande och utredd diskriminering under 1800-och 1900-
talet, många av dem dödades och kvinnor och barn användes som slavar. 

                                                
120 Migrationsverket, Lifos Center för landinformation och landanalys inom migrationsområ-
det, Lägesanalys: Afghanistan (version 1.1), 2017-09-28, dokumentnummer: 40347, s. 4 ff. 
121 Norge. Landinfo, Report: Hazaras and Afghan insurgent groups, 2016-10-03, dokumentnummer 
38530. s. 6.  
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Många hazarer tvingades dölja sin etnicitet. De nekades till exempel de rättig-
heter som tillkom majoriteten av medborgarna, de nekades även skydd av den 
Afghanska staten.  
 
Situationen för hazarer blev avsevärt bättre på åttiotalet då de för första gången 
representerades i parlamentet samt på universiteten och i armén. Hazarerna 
blev därmed erkända som ett folkslag som hade samma rättigheter som andra 
etniska minoriteter i Afghanistan.122 Situationen för hazarer förvärrades dock 
under talibanstyret som pågick från år 1994 till år 2001. Hazarerna levde under 
förtryck från talibanerna och det rapporterades om flertalet massakrer på haza-
rer där tusentals människor dödades. Talibanerna uppmanade dem att bli sun-
nimuslimer eller lämna Afghanistan.123  

5.2.2 Situationen idag  

Sedan talibanregimens fall år 2001 har hazarernas situation återigen förbättrats 
i Afghanistan. Etniska minoriteter i landet har i viss utsträckning fått sina rät-
tigheter erkända och shiaislam har fått ökad acceptans. Trots den förbättring 
som har skett för hazarer är de i praktiken en folkgrupp som är fortsatt diskri-
minerade i landet. Afghanistan är ett land som präglas av stora spänningar mel-
lan etniska folkgrupper vilket har gett upphov till bombdåd som är särskilt 
riktade mot hazarer. År 2014 stoppades en buss varpå de som var hazarer skilj-
des ut från resten av passagerarna och mördades.  
 
Under år 2015 har hazarerna varit föremål för attacker från väpnade grupper. 
Det har även rapporterats om flertalet kidnappningar och ökat våld mot haza-
rer. Kidnappningarna har främst ägt rum i de områden där hazarer och andra 
etniska minoriteter bor. Det ökade våldet mot shiitiska hazarer har väckt frågan 
om konflikten i Afghanistan har börjat präglas av sekteristiskt våld.124 Det före-
kommer även att talibanrörelsen ägnar sig åt tvångsrekrytering av enskilda ha-
zarer.125  

                                                
122 Migrationsverket, Lifos, Center för landinformation och landanalys inom migrationsområ-
det, Temarapport: Hazarer i Afghanistan (version 1.0), 2015-08-28, dokumentnummer 35510, s. 8.  
123 Migrationsverket, Lifos, Center för landinformation och landanalys inom migrationsområ-
det, Temarapport: Hazarer i Afghanistan (version 1.0), 2015-08-28, dokumentnummer 35510, s. 10. 
124 Migrationsverket, Lifos, Center för landinformation och landanalys inom migrationsområ-
det, Temarapport: Afghanistan - Säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier, situationen för kvinnor, 
barn, hazarer samt internflykt (version 1.0), 2016-09-29, dokumentnummer 38241, s. 17 f.  
125 Migrationsverket, Lifos, Center för landinformation och landanalys inom migrationsområ-
det, Temarapport: Hazarer i Afghanistan (version 1.0), 2015-08-28, dokumentnummer 35510, s. 10 
ff. 



34  
 

5.3 Situationen för barn   

Afghanistan ratificerade konventionen om barnets rättigheter, barnkonvent-
ionen, redan år 1994 och det pågår ett lagstiftningsarbete i landet för att ta 
fram en lagstiftning särskilt för barn. Trots detta är barnets rättigheter mycket 
begränsade och starkt åsidosatta i Afghanistan. En av anledningarna till barns 
bristande rättigheter är den pågående väpnade konflikten i landet. På grund av 
den väpnade konflikten får många barn inte tillgång till utbildning, god hälsa, 
sjukvård samt trygga levnadsvillkor.126  
 
Under början av år 2016 ökade antalet offer som var barn med hela 18 % 
gentemot samma period år 2015. Det finns statistik som påvisar att barn år 
2016 utgjorde hela 29 % av alla civila offer till följd av den väpnade konflikten. 
Barn faller främst offer för markstrider. Men även flygbombningar av både 
afghanska och internationella säkerhetsstyrkor har ökat antalet barn som har 
fallit offer.127 På grund av den pågående väpnade konflikten har det under lång 
tid funnits problem med rekrytering av barnsoldater. Den afghanska regeringen 
har kriminaliserat användandet av barnsoldater men trots det är rekrytering av 
barn ett stort problem och många grupper använder sig av barnsoldater i stor 
utsträckning. 
 
Barn är i allmänhet mycket utsatta och i synnerhet de barn som är återvän-
dande barn från närområdet så som Iran, gatubarn samt barn till internflyk-
tingar. Det beräknas finnas ungefär 60 000 gatubarn bara i Afghanistans hu-
vudstad Kabul. Det är främst barnen som är utsatta som riskerar att tvångsre-
kryteras och användas som barnsoldater, användas för barnarbete samt utsättas 
för sexuella övergrepp.128Barnarbete är ett utbrett problem i landet. Ungefär en 
fjärdedel av alla barn mellan 5 och 14 år arbetar för att kunna försörja sig själva 
och sin familj. Barnen arbetar ofta med arbeten som är mycket riskfyllda.129  
 
I Afghanistan förekommer det sedvänjor som i praktiken innebär kränkningar 
av de utsatta barnens rättigheter. Det förekommer till exempel att män begår 

                                                
126 Regeringskansliet- Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
i Afghanistan 2015-2016, 2017-04-26, dokumentnummer 39434, s. 15.  
127 Migrationsverket, Lifos, Center för landinformation och landanalys inom migrationsområ-
det, Temarapport: Afghanistan - Säkerhetsläget, potentiellt utsatta personkategorier, situationen för kvinnor, 
barn, hazarer samt internflykt (version 1.0), 2016-09-29, dokumentnummer 38241, s. 16.  
128 Regeringskansliet- Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
i Afghanistan 2015-2016, 2017-04-26, dokumentnummer 39434, s. 15.  
129 Regeringskansliet- Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
i Afghanistan 2015-2016, 2017-04-26, dokumentnummer 39434, s. 11. 
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sexuella övergrepp mot minderåriga pojkar som kallas för Bacha bazi, som be-
tyder danspojkar. Förekomsten av Bacha bazi är inte kriminaliserat trots att det 
är vanligt förekommande. De pojkar och familjerna till dem som har blivit ut-
nyttjade som bacha bazi saknar i nuläget rätten till kompensation eller annan 
hjälp i form av stöttning från staten. Det är istället vanligt förekommande att 
barn som har blivit utnyttjade som bacha bazi straffas av rättssystemet i Afgha-
nistan. De betraktas således inte som offer, utan som gärningsmän.130  
 
Våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot barn är sannolikt mer förekom-
mande än vad Afghanistan vill ge sken av. Det är påvisat att barn som har blivit 
utsatta för sexuella övergrepp eller våldtäkt inte vill anmäla det då de riskerar 
att bli utstötta från samhället. Det finns rapporterat att både polisen och militä-
ren kontinuerligt utsätter minderåriga pojkar för sexuella övergrepp.131 I likhet 
med pojkarna som har blivit utnyttjade som bacha bazi är det vanligt förekom-
mande att barn som fallit offer för sexuella övergrepp och våldtäkt inte får sina 
rättigheter till godosedda. Istället för att betraktas som offer förekommer det 
att de ignoreras av samhället eller rent av bestraffas. Barn i allmänhet och unga 
pojkar i synnerhet är de vanligaste offren för människohandel. Även hazarer är 
särskilt utsatta för människohandel.132 
 
Under år 2016 var det oppositionsrörelser som var ansvariga för ca 82 % av 
alla attacker relaterade till utbildning samt personal som arbetade med utbild-
ning. 21 % av alla attacker relaterade till utbildning kunde härledas till de af-
ghanska regeringsstyrkorna. De flesta incidenter rörande utbildning sker ge-
nom attacker eller hot mot skolor och personalen som arbetar där så som lä-
rare och vakter. Det har skett en minskning avseende utbildningsrelaterade 
attacker jämfört med år 2015 men det är alltjämt en allvarlig utveckling. 
UNAMA rapporterar en ökad oro avseende attackerna mot flickskolor och 
andra mål relaterade till flickors utbildning. Dessa attacker genomförs vanligt-
vis av oppositionsrörelser, så som talibaner. Attackerna sker genom att för-
bjuda flickor att gå till skolan, avrättning av lärare och rektorer samt trakasse-
rier och hot som riktar sig mot flickor som deltar i undervisningen. Det har 
även förekommit att bomber detonerat utanför flickskolor samt att klassrum 
blivit förstörda.  

                                                
130 UN Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA, Annual Report 2016, Protection of Civilians in 
Armed Conflict, 2017-02-05, dokumentnummer 38908, s. 22.  
131 UN Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA, Annual Report 2016, Protection of Civilians in 
Armed Conflict, 2017-02-05, dokumentnummer 38908, s. 21 f.  
132 Regeringskansliet- Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
i Afghanistan 2015-2016, 2017-04-26, dokumentnummer 39434, s. 6. 
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UNAMA rapporterar därtill om den oroväckande utvecklingen att skolor 
alltjämt används för militära syften. Bara under år 2016 användes 36 skolor för 
militära syften varav 26 av dem ockuperades av afghanska regeringsstyrkor. 
Användandet av skolor för militära syften förekommer i hela landet. Förutom 
att beröva barn rätten till utbildning så innebär ett utnyttjande av skolor för 
militära syften att barnen exponeras för stora risker. Riskerna innebär att barn 
riskerar att skadas vid exempelvis markstrider samt vid flygangrepp. Trots att 
Afghanistans utbildningsminister fördömer regeringsstyrkornas användande av 
skolor för militära syften så fortsätter det att ske.133 

5.4 Efterlevnad av mänskliga rättigheter  

Afghanistan är drabbat av utbredd korruption som medför att medborgarna 
har ett lågt förtroende för samhällets institutioner. Det afghanska rättssystemet 
är i teorin självständigt gentemot den lagstiftande och verkställande makten i 
landet, men i praktiken omfattas även rättssystemet av den utbredda korrupt-
ionen.  
 
Den afghanska befolkningen har på grund av det låga förtroendet för det for-
mella rättsväsendet istället börjat använda sig av informella rättssystem. Det 
informella rättssystemen förekommer i stor utsträckning på landsbygden och 
det består främst av stamrättsskipning, sharialagstiftning och lokala sedvänjor. 
Det är en stor del av den afghanska befolkningen som anser att de informella 
domstolarna som finns är att anse som mer rättvisa och inte lika korrupta som 
de formella domstolarna. Det bör dock framhållas att det främst är män som 
dömer i de informella domstolarna, vilket innebär att kvinnors mänskliga rät-
tigheter inte tillgodoses på ett önskvärt sätt. På grund av den väpnade konflik-
ten som har pågått under många år så har det förekommit brott mot de mänsk-
liga rättigheter som inte har utretts på ett tillfredsställande sätt.134 
 
Kvinnor har generellt en mycket svag ställning i Afghanistan som innebär att 
de utsätts för diskriminering och har svårt att få sina mänskliga rättigheter till-
godosedda. Det är även svårt för kvinnor att få sina rättigheter tillvaratagna i 
det afghanska rättsystemet. Det är vanligt förekommande att kvinnor utsätts 
för tvångsäktenskap, säljs för ett brudpris eller används som betalning vid kon-
                                                
133 UN Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA, Annual Report 2016, Protection of Civilians in 
Armed Conflict, 2017-02-05, dokumentnummer 38908, s. 22 f.  
134 Regeringskansliet- Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
i Afghanistan 2015-2016, 2017-04-26, dokumentnummer 39434, s. 2 f. 
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flikter och andra tvister mellan familjer. Det är i praktiken mycket svårt för 
kvinnor att få igenom skilsmässor och i de fall det finns barn iblandande tillfall-
ler vårdnaden i nästan alltid mannen.135 

5.5 Myndighetsskydd för barn   

I UNHCR Guidelines on International Protection No. 4, Internal Flight or Relo-
cation Alternative framgår det att den asylsökande inte behöver ha uttömt alla 
möjligheter som finns för skydd i sitt hemland innan personen söker asyl i ett 
annat land. Om den asylsökande inte kan visa att det inte finns ett godtagbart 
myndighetsskydd i hemlandet kan det uppstå svårigheter att få asyl. På grund 
av officialprincipen tillkommer utredningsskyldigheten Migrationsverket att 
visa på att det föreligger ett godtagbart myndighetsskydd i de fall där den asyl-
sökande anför att ett sådant myndighetsskydd inte finns att tillgå i hemlan-
det.136  
 
I artikel 7 i Skyddsgrundsdirektivet framkommer det att skydd mot förföljelse 
eller allvarlig skada kan ges endast av staten, parter eller organisationer som 
kontrollerar staten eller betydande del av statens territorium. Dessa måste ju 
dock vara villiga och kapabla att erbjuda skydd i enlighet med artikel 7.2 
skyddsgrundsdirektivet där det stadgas att:  
 

”Skydd mot förföljelse eller allvarlig skada måste vara verksamt och inte 
av en tillfällig natur. Ett sådant skydd ges normalt när aktörerna enligt 
punkt 1 a och b vidtar rimliga åtgärder för att förhindra att en person 
förföljs eller lider allvarlig skada bland annat genom att ombesörja att det 
finns ett effektivt rättssystem för avslöjande, åtal och bestraffning av 
handlingar som innebär förföljelse eller allvarlig skada, och när sökanden 
har tillgång till detta skydd.”  

 
 

I vissa stater finns det brister i rättssystemet men trots det kan det föreligga ett 
godtagbart myndighetsskydd. Det faktum att det föreligger ett godtagbart 
myndighetsskydd behöver däremot inte innebära att det gäller för alla. Vissa 
stater tillhandahåller avsiktligt inte skydd för vissa grupper i samhället och de 
utreder inte heller brott begångna mot dem. Vid bedömningen om staten vill 

                                                
135 Regeringskansliet- Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
i Afghanistan 2015-2016, 2017-04-26, dokumentnummer 39434, s. 14 f. 
136 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart myndighetsskydd och 
förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd - SR 
17/2017, 2017-05-11, dokumentnummer: 39523, s. 3.   
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skydda sina medborgare ska det även beaktas om korruptionen anses vara så 
utbredd att den påverkar rättsprocessen. I bedömningen om staten har för-
måga ska det särskilt beaktas om rättssystemet fungerar och om det finns möj-
lighet att väcka klagomål i de fall myndigheterna inom rättsväsendet inte beak-
tar vissa ärenden.137  
 
Både kvinnor och barn anses i många länder vara särskilt utsatta och det är 
vanligt förekommande att myndigheterna inte är villiga att skydda dem. Det 
medför att det inte alltid kan krävas att den asylsökande har sökt skydd hos 
myndigheterna i hemlandet. Barn som saknar föräldrar och annat socialt nät-
verk i hemlandet har i många fall svårigheter att erhålla myndighetsskydd. 
Detta då barnet på egen hand måste kontakta myndigheterna, vilket i kan anses 
vara omöjligt för vissa barn. Barns möjlighet att erhålla myndighetsskydd kan 
således inte jämföras med en vuxens möjlighet och bedömningen ska ske med 
beaktande av dessa svårigheter.138 
 
 
 
6. Praxis avseende tillhörighet till en viss samhälls-
grupp  

6.1 Praxis från Migrationsöverdomstolen 

6.1.1 MIG 2017:6 

6.1.1.1 Migrationsverket 

Ett ensamkommande afghanskt barn, DH, ansökte om asyl i Sverige och an-
förde att han är afghansk medborgare, shiamuslim och av etniciteten hazar. 
DH lämnade Afghanistan tillsammans med sin familj när han var liten och han 
har därefter, fram till flykten till Sverige, bott i Iran. Fadern ville återvända till 
Afghanistan men farbröderna dödshotade honom på grund av att han hade sålt 
mark. DH anförde för Migrationsverket att han vid ett återvändande till Af-
ghanistan skulle bli dödad på grund av markkonflikten hans far var inblandad i. 
Han skulle också bli illa behandlad i Afghanistan på grund av sin etnicitet. DH 

                                                
137 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart myndighetsskydd och 
förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd - SR 
17/2017, 2017-05-11, dokumentnummer: 39523, s. 5 f.  
138 Jfr MIG 2011:6.  
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har varken föräldrar eller något annat socialt nätverk som kan skydda honom i 
Afghanistan, han saknar dessutom lokalkunskap om landet.  
 
Migrationsverket prövade ansökan mot Afghanistan i sin helhet. De ansåg att 
situationer för hazarer inte är sådan att den föranleder uppehållstillstånd som 
flykting enligt 4 kap 1 § UtlL. De fastställde även att DH inte kunde beviljas 
uppehållstillstånd som flykting på grund av etnicitet eller religion. Migrations-
verket ansåg att det inte heller fanns en reell och konkret hotbild mot honom 
med anledning av den åberopade markfejden, han ansågs därmed inte vara 
alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § UtlL. DH ansågs inte heller vara 
skyddsbehövande på grund av säkerhetsläget i Afghanistan.  
 
Migrationsverket beviljade dock DH permanent uppehållstillstånd på grund av 
särskilt ömmande skäl då det saknas barnhem i Afghanistan som kan tillgodose 
hans behov samt risken för att hans psykosociala hälsa skulle skadas vid ett 
återsändande.   

6.1.1.2 Migrationsdomstolen  

DH överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen och yrkade 
att han skulle beviljas flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring 
eller övrig skyddsstatusförklaring. Migrationsdomstolen ansåg att DH inte end-
ast på grund av att vara ett barn samt shiitisk hazar riskerar förföljelse på grund 
av tillhörigheten till dessa grupper. Yrkandet om flyktingstatusförklaring av-
slogs därmed. 
 
Det framkommer av landinformation om Afghanistan att barn utan fullgott 
nätverk, till exempel gatubarn och barn till internflyktingar, är att anse som 
särskilt sårbara och därmed riskerar rekrytering till den väpnade konflikten, 
undernäring, sexuella övergrepp och barnarbete. Då DH är ett barn som sak-
nar fullgott nätverk har han en särskilt utsatt position. DH är också av etnicite-
ten hazar som är att anse som diskriminerande i det afghanska samhället. Ytter-
ligare en omständighet som försätter honom i en svår situation vid ett återsän-
dande är det faktum att han inte har varit i Afghanistan på mycket länge.  

6.1.1.3 Migrationsöverdomstolen  

Då Migrationsverket redan har beviljat DH permanent uppehållstillstånd är 
frågan som Migrationsöverdomstolen ska pröva om DH ska beviljas statusför-
klaring. Migrationsdomstolen anför att det framgår av landinformationen att 
situationen är svår för hazarer i Afghanistan. Men situationen kan inte anses 
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vara sådan att de hazarer som är shiamuslimer generellt riskerar att utsättas för 
förföljelse.  
 
Det Migrationsöverdomstolen sedan prövar är om DH kan riskera att utsättas 
för förföljelse på grund av tillhörighet till en viss samhällsgrupp eftersom han 
är ett barn. Barn har enligt UNHCR:s riktlinjer om barns asylskäl ansetts till-
höra viss samhällsgrupp i egenskap av att de är just barn. De barn som främst 
har ansetts tillhöra viss samhällsgrupp är barn med funktionshinder, barn i viss 
ålder eller barn födda utom äktenskapet. Enligt EU-domstolens praxis samt 
skyddsgrundsdirektivet framhålls det att gruppen också måste ha en särskilt 
identitet som gör att den betraktas som annorlunda av omgivningen. Migrat-
ionsöverdomstolen konstaterar att situationen inte så sådan i Afghanistan att 
barn i allmänhet kan anses tillhöra viss samhällsgrupp.  
 
Migrationsöverdomstolen konstaterar sedan att det visserligen framgår av land-
information från Afghanistan att barn riskerar att till exempel tvångsrekryteras, 
utsättas för barnarbete och sexuellt utnyttjande. Migrationsöverdomstolen an-
ser dock att det inte handlingar som är av sådan intensitet eller systematiskt 
utnyttjande av barn som gör att det är förföljelse enligt utlänningslagen. Endast 
risken för att utsättas för skyddsgrundande behandling innebär inte att det kan 
konstituera en samhällsgrupp. Det faktum att DH ä ett barn utan socialt nät-
verk i Afghanistan och därmed är särskilt utsatt innebär inte att han kan anses 
tillhöra en viss samhällsgrupp. Mot bakgrund av det konstaterar Migrationsö-
verdomstolen att DH inte är att anse som flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL och 
han kan därmed inte beviljas flyktingstatusförklaring.  
 
Migrationsöverdomstolen håller med underinstansernas bedömning avseende 
att det inte är sannolikt att det finns en konkret och personlig hotbild mot ho-
nom på grund av faderns markkonflikt i Afghanistan. Barn utan socialt nätverk 
i Afghanistan kan dock möta svårigheter i fråga om utbildning, god hälsa och 
en trygg levnadsmiljö. Migrationsöverdomstolen anser dock inte att detta är 
omständigheter som kan föranleda internationellt skydd.  
 
Av aktuell landinformation framkommer det dock att barn i Afghanistan kan 
komma att utsättas för våld, barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt 
utnyttjande samt rekrytering till den väpnade konflikten. Dessa handlingar är 
enligt migrationsdomstolen sådan omänsklig eller förnedrande behandling som 
avses i 4 kap. 2 § första stycket UtlL. Mot bakgrund av det riskerar DH att vid 
en framåtsyftande behandling att utsättas för våld och andra övergrepp som är 
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att betrakta som omänsklig eller förnedrande behandling, DH är således att 
anse som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket UtlL.  

6.2 Praxis från migrationsdomstolarna  

6.2.1 Avgöranden avseende tillhörighet till en viss samhällsgrupp  

6.2.1.1 Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 8279-16, 2016-10-14 

I detta ärende prövade migrationsdomstolen om uppehållstillstånd kunde be-
viljas till en ensamkommande pojke från Afghanistan. Den asylsökande gör 
gällande han riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling från 
talibanerna på grund av att hans far har bortförts efter misstankar om samröre 
med myndigheterna. Klaganden framhåller även att han är hazar. 
 
Migrationsdomstolen anför att mot bakgrund av landinformationen i målet är 
det visat att hazarer är socialt utsatta och diskriminerade. Enligt migrations-
domstolen är det dock inte tillräckligt för skyddsbehov att vara hazar. Han ska 
därför inte anses vara flykting. Migrationsdomstolen konstaterar att det är en 
allvarlig situation i Afghanistan, men våldet är inte så urskillningslöst att var 
och en i landet riskerar att skadas. Det finns ingen anledning att anta att den 
asylsökande på grund av personliga förhållanden, så som tillhörighet till etnici-
teten hazar är särskilt utsatt. Han är därmed inte att anse som alternativt- eller 
övrigt skyddsbehövande.  
 
Klaganden saknar dock tillgång till ett manligt nätverk i Afghanistan, det saknas 
även förutsättningar för ordnat mottagande i landet. Migrationsdomstolen an-
för att ett återsändande till Afghanistan skulle strida mot principen om barnets 
bästa. Klaganden ska därmed beviljas uppehållstillstånd på grund av särskilt 
ömmande omständigheter.  

6.2.1.2 Migrationsdomstolen i Malmö, UM 8-17, 2017-04-21  

I detta ärende prövar migrationsdomstolen om en ensamkommande pojke från 
Afghanistan som är shiamuslim och av etniciteten hazar kan beviljas uppehålls-
tillstånd. Klaganden anför att han riskerar att dödas på grund av sin religiösa 
och etniska tillhörighet, han riskerar även att dödas på grund av markkonflik-
ten hans familj är inblandad i.  
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Migrationsdomstolen anför att det inte finns stöd i relevant landinformation 
för att anse att shiamuslimska hazarer riskerar förföljelse på grund av tillhörig-
heten till grupperna. Migrationsdomstolen anser inte heller att den asylsökande 
endast på grund av att han är ett barn utan nätverk i Afghanistan tillhör viss 
samhällsgrupp. Klaganden är således inte att bedöma som flykting.  
 
I enlighet med MIG 2017:6 anför migrationsdomstolen att klaganden saknar 
lokalkunskap om Afghanistan, vilket gör honom särskilt utsatt. Situationen för 
barn i Afghanistan är dessutom i allmänhet mycket svår. Migrationsdomstolen 
anser därmed att klaganden vid ett återsändande riskerar sådan behandling i 
hemlandet att han ska beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehö-
vande.  

6.2.1.3 Migrationsdomstolen i Malmö, UM 9125-16, 2017-04-27 

I ett rättsfall från migrationsdomstolen i Malmö ansökte en ensamkommande 
pojke från Afghanistan om flyktingstatusförklaring. Klaganden anför att det 
finns en hotbild mot honom i Afghanistan, på grund av en familjekonflikt. 
Klaganden anför även att han som hazar, shiamuslim och i egenskap av barn 
riskerar att utsättas för skyddsgrundanden behandling vid ett återsändande till 
Afghanistan.  
 
Migrationsdomstolen anför att shiitiska hazarer inte generellt riskerar att utsät-
tas för skyddsgrundande behandling i form av förföljelse. Klaganden kan inte 
heller i egenskap av barn som saknar nätverk i Afghanistan anses tillhöra viss 
samhällsgrupp enligt 4 kap. 1 § UtlL. I enlighet med MIG 2017:6 ska således 
klaganden inte anses tillhöra viss samhällsgrupp och därmed inte beviljas flyk-
tingstatus. 
 
Migrationsdomstolen anför att det i enlighet med MIG 2017:6 framkommer att 
barn utan nätverk i Afghanistan riskerar att utsättas för omänsklig eller förned-
rande behandling som avses i 4 kap. 2 § första stycket UtlL. Det finns inget 
godtagbart myndighetsskydd för barn i Afghanistan. Migrationsdomstolen fast-
slår därmed att klaganden ska beviljas uppehållstillstånd på grunden alternativt 
skyddsbehövande.  

6.2.1.4 Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 2423-17, 2017-06-01 

I likhet med tidigare rättsfall gäller även det här målet en ensamkommande 
pojke från Afghanistan, som riskerar förföljelse på grund av tillhörighet till 
gruppen hazar samt för att han har tvingats delta i strider i Syrien. Precis som i 



43  
 

de andra rättsfallen återger migrationsdomstolen MIG 2017:6 och anför att 
situationen inte är så svår att shiitiska hazarer generellt riskerar att utsättas för 
förföljelse. Vad som skiljer detta faller från MIG 2017:6 är att klaganden har 
utnyttjats som barnsoldat för att strida mot IS i Syrien. Men inte heller det 
medför att klaganden kan anses hysa välgrundad fruktan för förföljelse. Kla-
ganden kunde därmed inte anses vara flykting.  
 
Klaganden saknar lokalkännedom om landet och skulle vid ett återvändande 
riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling då han är sär-
skilt utsatt. Klaganden är därmed alternativt skyddsbehövande.  

6.2.1.5 Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 6548-17, 2017-08-04 

I ett rättsfall från migrationsdomstolen i Stockholm ansökte en ensamkom-
mande pojke från Afghanistan om flyktingstatusförklaring. Klaganden anförde 
att han riskerar skyddsgrundande behandling på grund av tvist mellan hans far 
och farbror. Han riskerar dessutom förföljelse då han är hazar, shiamuslim och 
ett barn. Inledningsvis konstaterar migrationsdomstolen att det är en svår situ-
ation för hazarer i Afghanistan. De konstaterar dock att klaganden inte gene-
rellt riskerar förföljelse på grund av att han är hazar och shiamuslim.  
 
Klaganden anförde att han är ett barn utan socialt nätverk. Migrationsdomsto-
len hänvisar till MIG 2017:6 avseende frågan om barn i Afghanistan kan utgöra 
en viss samhällsgrupp. Risken för skyddsgrundande behandling på grund av 
sexuellt utnyttjande eller tvångsrekrytering kan inte anses utgöra en viss sam-
hällsgrupp. Inte heller barn som saknar nätverk i Afghanistan, trots att de är 
särskilt utsatta, kan utgöra viss samhällsgrupp i enlighet med utlänningslagen. 
Migrationsdomstolen fastslår därmed att barn utan nätverk i Afghanistan inte 
är att betrakta som flyktingar.  
 
Klaganden saknar lokalkunskap om Afghanistan och han har inte släkt eller 
något annat nätverk som kan skydda honom i Afghanistan. Han löper därmed 
en individuell risk att utsättas för övergrepp och våld vid ett återvändande till 
Afghanistan. I enlighet med MIG 2017:6 ska klaganden beviljas uppehållstill-
stånd på grunden alternativt skyddsbehövande.  
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6.2.2 Avgöranden avseende sexuell läggning 

6.2.2.1 Migrationsdomstolen i Malmö, UM 4121-16, 2016-11-01 

I det här rättsfallet anför klaganden, som är en ensamkommande pojke från 
Algeriet, att han är homosexuell och att han har levt som gatubarn i hemlandet.  
Klaganden anför att han är i behov av skydd då han riskerar att utsättas för 
skyddsgrundande behandling på grund av sin homosexualitet vid ett återsän-
dande till Algeriet.  
 
Migrationsdomstolen anser att klaganden lämnar en trovärdig berättelse avse-
ende att han har levt som gatubarn i Algeriet samt att han är homosexuell. Det 
framgår av aktuell landinformation att ”homosexuell propaganda” är kriminali-
serat, även homosexuella handlingar är straffbara. UNHCR har i sina riktlinjer 
avseende bedömningen av påståenden om förföljelse på grund av sexuell lägg-
ning anfört att sexuell läggning är en egenskap som är oföränderlig eller med-
född som man inte kan krävas avstå.  
 
Migrationsdomstolen konstaterar att klaganden vid ett återsändande skulle 
tvingas dölja sin sexuella läggning för att inte fängslas. Klaganden kan inte 
vända sig till myndigheterna i Algeriet för skydd då homosexualitet kriminali-
serat. Dessa omständigheter utgör risk för förföljelse på grund av sexuell lägg-
ning och klaganden är därmed at betrakta som flykting.  
 
Till skillnad från ovan nämnda rättsfall, får klaganden i det här fallet flyk-
tingstatusförklaring och utredningen avseende hans skyddsskäl är mer utförlig 
än ovan nämnda rättsfall rörande tillhörighet till viss en samhällsgrupp från 
migrationsdomstolarna.  

6.3 Internationella avgöranden 

6.3.1 Avgöranden avseende tillhörighet till en viss samhällsgrupp  

6.3.1.1 In re Fauziya Kasinga139 

I det här amerikanska rättsfallet ansökte en ung kvinna från Republiken Togo i 
Västafrika om asyl. Klaganden anförde att hon är medlem i Tchamba-
Kunsuntu stammen i norra Togo och därmed riskerar att utsättas för kvinnlig 
könsstympning. Klaganden menar på att hon riskerar förföljelse i hela landet 
                                                
139 In re Fauziya Kasinga, 3278, United States Board of Immigration Appeals, 13 June 1996. 
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samt att hon bör beviljas flyktingstatus på grunden tillhörighet till en viss sam-
hällsgrupp.  
 
Domstolen anförde att tillhörighet till viss samhällsgrupp definieras av gemen-
samma kännetecken inom gruppen som medlemmarna inte kan eller inte ska 
behöva förändra eller överge då dessa kännetecken är att anse som så grund-
läggande för den mänskliga värdigheten. Kännetecknen av att vara en ”ung 
kvinna” och medlem av ”Tchama-Kunsuntu stammen” kan inte förändras. Att 
en ung kvinna inte ska behöva utsättas för könsstympning är så grundläggande 
för den mänskliga värdigheten att en individ inte ska tvingas överge det. Dom-
stolen ansåg att klaganden ska beviljas flyktingstatus då hon har en välgrundad 
fruktan för förföljelse på grund av tillhörighet till en viss samhällsgrupp.  
 

6.3.1.2 LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the 
Home Department140 

I det här brittiska rättsfallet ansökte en pojke från Afghanistan uppehållstill-
stånd av Asylum and Immigration Tribunal. Klaganden anförde att han är shi-
amuslim samt av etniciteten hazar. Han är föräldralös då båda hans föräldrar 
har avlidit i Afghanistan. Tiden efter hans båda föräldrar avled arbetade den 
asylsökande hos en släkting som behandlade honom illa och utsatte honom för 
våld.  
 
Asylum and Immigration Tribunal anförde att det inte finns något ordnat mot-
tagande för föräldralösa barn i Afghanistan och som föräldralös riskerar han att 
utnyttjas och att utsättas för våld. Det som Asylum and Immigration Tribunal 
sedan har att bedöma är om klaganden riskerar att utsättas för förföljelse i en-
lighet med artikel 1 A (2) Flyktingkonventionen. Den förföljelsegrunden som 
kan aktualiseras i klagandens fall är förföljelse på grund av tillhörighet till en 
viss samhällsgrupp.  
 
Det har framhållits att ålder inte är en oföränderlig egenskap, då den förändras 
hela tiden, och därmed inte kan anses utgöra skäl för tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp. Asylum and Immigration Tribunal framhåller dock att ålder är 
föränderlig men en person kan inte vidta någon åtgärd för att förändra sin ål-
der vid en viss tidpunkt. Det faktum att barnet är ett barn vid tidpunkten för 

                                                
140 LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department, [2008] 
UKAIT 00005, United Kingdom: Asylum and Immigration Tribunal/ Immigration Appellate 
Authority, 15 March 2007. 
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bedömningen medför att åldern då är att betrakta som en egenskap som är 
oföränderlig. Även risken som tillkommer honom på grund av att han är ett 
gatubarn är en egenskap som ska betraktas som oföränderlig. Mot bakgrund av 
det ska klaganden anses tillhöra viss samhällsgrupp och på den grunden erhålla 
flyktingstatusförklaring.  
 
 
 
7. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden av-
seende MIG 2017:6 

7.1 Migrationsverkets rättsliga kommentar  

Migrationsverket har efter Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2017:6 
publicerat dels en rättslig kommentar angående avgörandet, dels ett rättsligt 
ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan där avgörandet nämns. 
I Migrationsverkets rättsliga kommentar angående Migrationsöverdomstolens 
avgörande MIG 2017:6141 analyserar Migrationsverkets rättschef avgörandet i 
syfte att ge vägledning till Migrationsverkets handläggning.  
 
Rättschefen säger i sin analys av domen att barn från Afghanistan är särskilt 
utsatta för våld. Det finns stor risk att barn från Afghanistan vid ett återsän-
dande riskerar att utsättas för tvångsäktenskap, prostitution, sexuellt utnytt-
jande samt rekrytering av barnsoldater. Det saknas myndighetsskydd i Afgha-
nistan för barn i allmänhet och barn utan socialt nätverk i synnerhet. Rättsche-
fen framhåller att det faktum att DH i MIG 2017:6 är hazar inte verkar ha haft 
en avgörande betydelse för bedömningen om han är att betrakta som alterna-
tivt skyddsbehövande.  
 
Migrationsöverdomstolen har vidare fokuserat på de individuella omständig-
heterna som föreligger och som gör personen mycket sårbar. Rättschefen 
framhåller då att det i praktiken inte finns stort utrymme för att inte bevilja 
uppehållstillstånd på grunden alternativt skyddsbehövande i dessa fall. Vid 

                                                
141 Migrationsverket, Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - 
SR 07/2017, 2017-03-24, Dokumentnummer: 39168.  
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prövningen av liknande ärenden är det av vikt att barnets släktförhållanden och 
andra nätverk utreds på ett tillfredsställande sätt.142 
 
Rättschefen framhåller även att MIG 2017:6 belyser bedömningen av barn som 
viss samhällsgrupp. Det ska finnas en gemensam egenskap och särskild identi-
tet för att tillhörighet till en viss samhällsgrupp enligt EU-domstolen och 
skyddsgrundsdirektivet. Avgörandet ska inte tolkas som att barn aldrig kan 
utgöra en viss samhällsgrupp. Det som kan utgöra en viss samhällsgrupp är 
barn i en viss ålder, barn med funktionshinder eller barn födda utom äkten-
skapet. Rättschefen anger att migrationsdomstolen gör bedömningen att situat-
ionen för barn inte i allmänhet är sådan att barn att barn utgör en viss sam-
hällsgrupp.  
 
Migrationsdomstolen anger att shiitiska hazarer inte i allmänhet riskerar att 
utsättas för förföljelse som kan grunda flyktingstatus. Rättschefen anför att det 
i enskilda ärenden kan finnas skäl att bevilja flyktingstatusförklaring på flyktin-
grunderna etnisk tillhörighet till religiös uppfattning. Eftersom Migrationsö-
verdomstolen inte berör frågan om riskbedömningen kan göras även för unga 
vuxna kan Migrationsverket inte inta mer flexibel hållning. Åldersgränsen om 
18 år ska därmed tillämpas strikt av Migrationsverket.143 

7.2 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående säker-
hetsläget i Afghanistan  

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan samt Migrat-
ionsöverdomstolens dom i MIG 2017:6 har det påkallats ett nytt rättsligt ställ-
ningstagande från Migrationsverket. Det rättsliga ställningstagandet syftar till 
att vägleda Migrationsverkets personal särskilt i frågor rörande säkerhetsläget, 
myndighetsskydd, ensakommande barn, utsatta grupper så som hazarer samt 
internflykt och vilken betydelse nätverk har i Afghanistan.144  
 
I likhet med vad som anförts i den rättsliga kommentaren och i MIG 2017:6 
anför Migrationsverkets rättschef att enbart det faktum att man är hazar inte 
föranleder skyddsbehov endast på den grunden. I MIG 2017:6 anges det som 

                                                
142 Migrationsverket, Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - 
SR 07/2017, 2017-03-24, Dokumentnummer: 39168, s. 1 ff. 
143 Migrationsverket, Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - 
SR 07/2017, 2017-03-24, Dokumentnummer: 39168, s. 4 f.  
144 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Afghanistan - SR 
31/2017, 2017-08-29, dokumentnummer 40195, s. 1.  
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ovan nämnt att barn är särskilt utsatta. Barn betraktas genom flyktingrätten 
som särskilt skyddsvärda. De omständigheter som förekommer i det aktuella 
avgörandet kan enligt Migrationsverket inte föras över på gruppen unga 
vuxna.145  
 
Migrationsverket skriver vidare att det gällande ensamkommande barn initialt 
ska prövas om barnet är att anse som flykting. I de fall barnet inte bedöms som 
flykting ska det prövas om barnet är att anse som alternativt skyddsbehövande. 
Migrationsverket anför att precis som i MIG 2017:6 ska barn utan lokalkun-
skap om Afghanistan och som saknar socialt nätverk anses vara särskilt sår-
bara. Det framhålls även att situationen för barn i Afghanistan är särskilt svår 
och de riskerar att utsättas för allvarliga övergrepp. Mot bakgrund av det anser 
Migrationsverket att de barn som inte är flyktingar, men som har asylskäl lik-
nande de i MIG 2017:6, ska anses vara alternativt skyddsbehövande.146 
 
 
 

8. Analys och sammanfattande slutsatser 

8.1 En sammanfattning av uppsatsens syfte 

Uppsatsen har syftat till att belysa och utreda under vilka förutsättningar sär-
skilt utsatta barn från Afghanistan som saknar socialt nätverk och är av etnici-
teten hazar kan anses tillhöra förföljelsegrunden viss samhällsgrupp. I uppsat-
sens inledande del redogjordes för grunderna för uppehållstillstånd på grund av 
skyddsbehov. Uppsatsen har vidare syftat till att belysa vilka rättigheter som 
tillkommer barn, med särskilt fokus på ensamkommande barn som söker asyl. 
Vidare har redogjorts för barns rättigheter med särskilt fokus på barnkonvent-
ionen och barnperspektivet enligt utlänningslagen.  
 
Det har redogjorts för de internationella regelverken som förföljelsegrunden 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp grundar sig på. Det har särskilt presente-
rats hur UNHCR tolkar tillhörighet till en viss samhällsgrupp i sina riktlinjer. 
Då uppsatsens syfte är att belysa hur förföljelsegrunden förhåller sig till särskilt 
utsatta barn har det redogjorts utförligt för UNHCR:s Guidelines on Interna-
                                                
145 Migrationsverket, Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - 
SR 07/2017, 2017-03-24, Dokumentnummer: 39168, s. 9.  
146 Migrationsverket, Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - 
SR 07/2017, 2017-03-24, Dokumentnummer: 39168, s. 10 ff.  
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tional Protection No. 8, Child Asylum Claims och under vilka förutsättningar 
barn kan anses tillhöra viss samhällsgrupp. För att särskilt belysa situationen 
för barn i Afghanistan presenterades information om landet i ett särskilt kapi-
tel. Rättspraxis på området följt av Migrationsverkets rättsliga ställningstagan-
den presenterades för att belysa den praktiska rättstillämpningen, med särskilt 
fokus på vad MIG 2017:6 har medfört för konsekvenser i praktiken.  

8.2 Vikten av att uppehållstillstånd beviljas på rätt grund  

Rätten att i andra länder söka och åtnjuta asyl på grund av förföljelse är en 
grundläggande mänsklig rättighet som återfinns i artikel 14 i FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna.  
 
Vid en prövning av den asylsökandes skyddsbehov ska den asylsökandes 
skyddsskäl först prövas mot flyktingbestämmelsen, därefter mot alternativt 
skyddsbehövande samt övrigt skyddsbehövande. Det har alltid varit av stor 
vikt att uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov meddelas på rätt grund. 
Med anledning av införandet av tillfälliga lagen är det numera av särskild vikt 
att grunden på vilken uppehållstillstånd beviljas är korrekt.  
 
Den tillfälliga lagen trädde ikraft den 20 juli 2016 och den gäller till och med 
den 19 juli 2019. Bakgrunden till den tillfälliga lagen är den stora flykting-
strömmen som nådde Sverige hösten år 2015. Det främsta syftet med den till-
fälliga lagen är att begränsa mängden asylsökande som väljer att söka skydd i 
Sverige. Den tillfälliga lagen medför omfattande ändringar som har medfört 
tillämpningsproblem. En av de stora förändringarna som tillkom med den till-
fälliga lagen var att tillfälliga uppehållstillstånd infördes för alla skyddsbehö-
vande förutom kvotflyktingar. Om ett ensamkommande barn har lämnat in sin 
asylansökan efter den 24 november 2015 tillämpas reglerna om tillfälliga uppe-
hållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.147 
 
Om den asylsökande får flyktingstatusförklaring gäller uppehållstillståndet i tre 
år. Om den asylsökande är att anse som alternativt skyddsbehövande gäller 
uppehållstillståndet i tretton månader.148 Den tillfälliga lagen innebär även att 
reglerna om familjeåterförening har förändrats. Flyktingar har en fortsatt rätt 
att förenas med sin familj, till skillnad från alternativt skyddsbehövande där 

                                                
147 Se ikraftträdande- och övergångsbestämmelser (2016:752) pt. 1.  
148 Se 5 § i den tillfälliga lagen.  
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möjligheten att återförenas med sin familj är inskränkta.149 Det är en stor för-
ändring att det på grund av den tillfälliga lagen inte längre beviljas permanenta 
uppehållstillstånd. Skillnaden mellan att få uppehållstillstånd som flykting 
gentemot alternativt skyddsbehövande är som ovan nämnt stora, både sett till 
längden på uppehållstillstånden och möjligheten till familjeåterförening. Det 
faktum att det är en sådan väsentlig skillnad medför att det är viktigt att Migrat-
ionsverket gör en korrekt bedömning av den asylsökandes skyddsskäl, så att 
uppehållstillstånd beviljas på rätt grund direkt. Det ska även tilläggas att uppe-
hållstillstånd på grund av övrigt skyddsbehövande inte tillämpas med anledning 
av den tillfälliga lagen.  
 
Att det krävs prövningstillstånd för överklagande till Migrationsöverdomstolen 
medför att det är av vikt att också migrationsdomstolarna beviljar uppehållstill-
stånd på rätt grund. För många asylsökande är migrationsdomstolen den sista 
instansen där deras ärende prövas. De som har beviljats uppehållstillstånd som 
alternativt skyddsbehövande har skäl och möjlighet att överklaga. Det tillkom-
mer således en rättsekonomisk aspekt med anledning av den tillfälliga lagen. 
För det fall Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd på felaktig grund inne-
bär det att många ärenden överklagas. Därtill tillkommer kostnader i och med 
överklagandeprocesser och eventuella muntliga förhandlingar.  
 
Flyktingdefinitionen har således, mot bakgrund av införandet av den tillfälliga 
lagen, fått en ökad betydelse. Konsekvenserna av den tillfälliga lagen blir 
följaktligen stora för ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd 
som alternativt skyddsbehövande när de egentligen bör beviljas flyktingstatus.  

8.3 Medial påverkan på migrationsområdet  

Migrationsrätten är ett rättsområde där juridik och politik integreras med 
varandra på ett mer kännbart sätt än vad som är fallet inom andra rättsområ-
den. Som framgått i uppsatsens framställning är det ett alltjämt försämrat sä-
kerhetsläge i Afghanistan.150 Trots att Afghanistan har ratificerat barnkonvent-
ionen är barnets rättigheter starkt begränsade i Afghanistan, en anledning är 
den väpnade konflikten.151 Det har lett till att många ensamkommande barn 
från Afghanistan har flytt till Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. I 

                                                
149 Se 7 § i den tillfälliga lagen.  
150 Se kapitel 5.  
151 Se avsnitt 5.4.  
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Sverige är Afghanistan hittills det land som näst flest ensamkommande barn, 
som söker asyl i Sverige, kommer ifrån.  
 
Något som bör uppmärksammas är att migrationspolitiken sedan flykting-
strömmen hösten 2015 har varit en av de mest uppmärksammade frågorna i 
samhällsdebatten. Migrationsområdet har således varit mycket uppmärksammat 
av såväl media som av politiker. De afghanska barnen utgör en stor grupp av 
de ensamkommande barnen som söker sig till Sverige. Det bör framhållas att 
en förändring i bedömningen avseende de ensamkommande barnen från Af-
ghanistan kan medföra följdverkningar i samhället.  
 
Om de afghanska ensamkommande barnen istället för att få uppehållstillstånd 
som alternativt skyddsbehövande kan få flyktingstatusförklaring skulle förmod-
ligen fler med liknande skyddsskäl välja att söka asyl i Sverige. Det ska även 
framhållas att det finns en politisk vilja samt en vilja hos samhället i stort att 
begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den viljan demonstre-
rades när Sveriges riksdag år 2016 beslutade att anta den tillfälliga lagen. Syftet 
med lagen var att begränsa antalet personer som väljer att söka asyl i Sverige 
och därmed göra Sverige mindre attraktivt för människor på flykt.  
 
Eftersom migrationsområdet har varit mycket med medialt uppmärksammat 
har det medfört att Migrationsverket och dess myndighetsutövning har varit 
föremål för granskning av allmänheten och media. Mot bakgrund av det bör 
det ifrågasättas vilken påverkan media och den allmänna samhällsdebatten har 
haft på Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas rättstillämpning. Det 
ska framhållas att självständiga och opartiska domstolar och myndigheter är en 
förutsättning för en rättssäker rättstillämpning.  

8.4 Tydligare definitioner för tillhörighet till en viss samhällsgrupp  

Förföljelsegrunden tillhörighet till en viss samhällsgrupp har sin grund i flyk-
tingkonventionen. UNHCR:s handbok och UNHCR:s riktlinjer används för att 
ge vägledning för tolkning av flyktingkonventionen. Migrationsdomstolen har i 
flera av sina prejudikat tillämpat handboken och riktlinjerna från UNHCR, 
vilket medför att de används för att fylla ut de nationella rättskällorna. Särskilt 
med tanke på att framförallt flyktingkonventionen ligger till grund för Sveriges 
asyllagstiftning.  
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Trots det faktum av förföljelsegrunden tillhörighet till en viss samhällsgrupp 
har sin bakgrund i internationella regelverk föreligger det tillämpningsproblem 
när förföljelsegrunden tillämpas i svensk rätt. Det ska framhållas att tillhörighet 
till viss samhällsgrupp inte definieras ingående i varken lagtext, förarbeten, 
praxis eller doktrin. De andra förföljelsegrunderna har föranlett en betydligt 
mer utförlig beskrivning i rättskällorna. Avgöranden rörande barn som riskerar 
förföljelse på grund av sexuell läggning har föranlett en mer utförlig utredning 
av skyddsskälen av migrationsdomstolarna, till skillnad från de avgöranden 
som rör tillhörighet till viss samhällsgrupp. Migrationsdomstolarna har dessu-
tom påvisat att de är mer benägna att bevilja flyktingförklaring till asylsökande 
som har skyddsskäl som hänför sig till de andra förföljelsegrunderna.152 
 
Tillhörighet till viss samhällsgrupp anses i svenska förarbeten vara den förföl-
jelsegrund som är svårast att definiera. Det framhålls i förarbetena att det före-
kommer internationella samarbeten för att bestämma vad som ska anses ingå i 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Fram till dess att det finns en enhetlig 
definition hänvisas det till UNHCR:s riktlinjer vid tillämpning av förföljelse-
grunden.153 På grund av tillämpningssvårigheter avseende tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp genomfördes det en utredning, SOU 2004:31, där förföljelse-
grunden förtydligades. SOU 2004:31 medförde att kön och sexuell läggning 
tillkom som förföljelsegrunder i 4 kap. 1 § UtlL. Kön och sexuell läggning är 
exemplifieringar på vad som kan utgöra en viss samhällsgrupp.   
 
Om förföljelsegrunden tillhörighet till en viss samhällsgrupp definieras ytterli-
gare i 4 kap. 1 § UtlL finns det risk för att rättstillämparen endast tar hänsyn till 
de exemplifieringar som i sådana fall tas upp i lagtexten. Rättstillämpningen 
riskerar då att bli allt för återhållsam avseende tolkningen av bestämmelsen. 
Det ska dock framhållas att det är problematiskt att lämna allt för stort ut-
rymme till rättstillämparen att avgöra vad som är att anse som tillhörighet till 
viss samhällsgrupp. Det är av vikt att det inte finns möjlighet för subjektiva 
åsikter och skönsmässiga bedömningar i rättstillämpningen avseende den asyl-
sökandes skyddsskäl och på vilken grund uppehållstillstånd ska meddelas. Det 
skulle vara fördelaktigt om en liknande utredning som gjordes avseende SOU 
2004:31 genomförs för att undersöka om barn kan anses tillhöra viss samhälls-
grupp. Slutsatsen av den eventuella offentliga utredningen bör således bli att 

                                                
152 Se t.ex. avgörandet rörande sexuell läggning från migrationsdomstolen i Malmö, UM 4121-
16, 2016-11-01.  
153 Prop. 2009/10:31 Regeringens proposition- genomförande av skyddsgrundsdirektivet och 
asylprocedurdirektivet, s. 105.  
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flyktingdefinitionen får ett barnperspektiv genom att barn anges som ett exem-
pel på tillhörighet till viss samhällsgrupp, likt kön och sexuell läggning. Det 
skulle även överensstämma med UNHCR:s riktlinjer.  

8.5 Bedömningen i MIG 2017:6 

Tillämpningssvårigheterna avseende tillhörighet till en viss samhällsgrupp i 
allmänhet och frågan om barn kan tillhöra viss samhällsgrupp i synnerhet aktu-
aliserades i MIG 2017:6.  MIG 2017:6 var på många sätt ett efterlängtat avgö-
rande för ensamkommande barn från Afghanistan som är shiitiska hazarer. 
Innan avgörandet fick merparten av ensamkommande barn från Afghanistan 
uppehållstillstånd på grunden särskilt ömmande omständigheter.154 Om MIG 
2017:6 inte hade avgjorts hade den tidigare rättstillämpningen fortgått vilket 
hade fått ännu större konsekvenser för ensamkommande barn mot bakgrund 
av den tillfälliga lagen. Avgörandet medför således att fler ensamkommande 
barn från Afghanistan beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehö-
vande. Det är dock problematiskt att det inte går att utläsa i MIG 2017:6 varför 
den ensamkommande pojken i avgörandet inte kunde beviljas tillhörighet på 
grund av tillhörighet till en viss samhällsgrupp.  
 
Migrationsdomstolen anför i MIG 2017:6, mot bakgrund av relevant landin-
formation, att situationen i Afghanistan inte medför att hazarer i allmänhet 
riskerar flyktinggrundande förföljelse. Det framkommer även av relevant land-
information att situationen för hazarer är svår. Det ska framhållas att det är ett 
alltjämt försämrat säkerhetsläge i Afghanistan, vilket medför att situationen 
snabbt kan förändras. Det är även anmärkningsvärt att Migrationsöverdomsto-
lens bedömning avseende skyddsskälen saknar en aspekt av att klaganden är ett 
barn.  
 
Migrationsöverdomstolen konstaterar att klaganden i egenskap av barn inte kan 
anses tillhöra viss samhällsgrupp, med hänvisning till UNHCR Guidelines on 
International Protection No. 8, Child Asylum Claims. Det är beaktansvärt att 
Migrationsöverdomstolen inte närmare utreder varför klaganden inte kan anses 
tillhöra en viss samhällsgrupp. Särskilt med bakgrund mot Migrationsöverdom-
stolens ansvar är att skapa utförlig praxis i syfte att vägleda underinstanserna. 
Enligt UNHCR Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum 

                                                
154 Se migrationsdomstolen i Stockholms avgörande i UM 8279-16, där en ensamkommande 
pojke från Afghanistan beviljades uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständig-
heter.   
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Claims framhålls det som exempel att barn med funktionshinder, utomäkten-
skapliga barn samt barn som är övergivna kan tillhöra en viss samhällsgrupp.  
 
Det ska även framhållas att en asylsökande kan åberopa välgrundad fruktan för 
förföljelse på kumulativa grunder. Det blir relevant att använda sig av en sådan 
bedömning i de fall den asylsökande inte har utsatts för åtgärder som ensamma 
konstituerar förföljelse. Det faktum att klaganden är av etniciteten hazar, shi-
amuslim, ett barn samt saknar socialt nätverk i Afghanistan medför att dessa 
grunder får anses utgöra kumulativa grunder som föranleder att klaganden ska 
beviljas flyktingskap.155 Situationen i Afghanistan i allmänhet och med beak-
tande av barns rättigheter i synnerhet är mycket allvarlig. Klaganden är dessu-
tom hotad med anledning av faderns markkonflikt. Det förefaller märkligt att 
det saknas en bedömning i avgörandet där det utreds om klaganden på kumula-
tiva grunder kan beviljas flyktingstatusförklaring, då det i enlighet med UN-
HCR:s handbok är möjligt att därmed bevilja klaganden flyktingstatusförkla-
ring.  
 
Subjektiva och objektiva faktorer ska beaktas vid bedömningen om barnet hy-
ser välgrundad fruktan för förföljelse. Enligt principen och barnets bästa, som 
finns fastslagen i artikel 3 barnkonventionen och 1 kap. 10 § UtlL ska bedöm-
ningen ske utifrån barnets perspektiv.156 Det som utgör förföljelse för ett barn 
behöver inte nödvändigtvis utgöra förföljelse om den asylsökande är vuxen. 
Det ska framhållas att barnets sociala och ekonomiska position i samhället kan 
påverka förföljelsen barnet kan utsättas för samt risken att lida skada. I MIG 
2017:6 saknas det ett resonemang om att klaganden är ett barn som inte har 
varit i Afghanistan på mycket lång tid samt att han saknar socialt nätverk och 
därmed är mycket sårbar.  
 
Klaganden riskerar att behöva leva som hemlös och därmed riskerar att bli 
sexuellt utnyttjad eller rekryterad av väpnade styrkor. Det är problematiskt att 
Migrationsöverdomstolen inte gör en utförligare prövning av barns asylskäl i 
sin bedömning, särskilt mot bakgrund av att bedömningen ska göras utifrån ett 
barnperspektiv. Ensamkommande barn som tidigare har utnyttjats som barn-
soldater har enligt ett tidigare avgörande inte medför att barnet hyser välgrun-

                                                
155 UNHCR, Handbok om förfarande och kriterier vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, 
par. 53.  
156  UNHCR Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum Claims, pt. 10-11.  
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dad fruktan för förföljelse.157 En sådan bedömning är ytterligare ett exempel på 
avsaknaden av ett barnperspektiv i domstolarnas rättstillämpning.  
 
Migrationsöverdomstolen ansåg att situationen för barn i Afghanistan inte är 
sådan att det innebär att man kan tala om barn i Afghanistan som en viss sam-
hällsgrupp. Både barn och undergrupper av barn kan utgöra en viss samhälls-
grupp, även övergivna barn kan utgöra en grupp. Migrationsöverdomstolen 
hade således kunnat pröva om shiitiska hazarer utan socialt nätverk kan utgöra 
en viss samhällsgrupp i egenskap av undergrupp till samhällsgruppen barn. Vid 
en sådan bedömning hade klaganden kunnat beviljas flyktingstatusförklaring på 
grund av tillhörighet till viss samhällsgrupp. Barn som är shiitiska hazarer som 
saknar socialt nätverk riskerar att bland annat bli övergivna och leva som gatu-
barn. Det finns således gemensamma kännetecken för gruppen och eftersom 
den Afghanska staten inte tillgodoser deras intressen uppfattas de även som en 
samhällsgrupp av samhället.158  
 
Det saknas ett resonemang i avgörandet som berör det faktum att klagandens 
sårbarhet beror på att klaganden är just ett barn. Det framhålls i UNHCR 
Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum Claims att vara ett 
barn vid tidpunkten för bedömningen är att betrakta som en egenskap som är 
oföränderlig.159 Det finns således incitament att i enlighet med UNHCR:s 
Guidelines bedöma barn, och även undergrupper av barn i Afghanistan som en 
viss samhällsgrupp.  

8.6 Praktiska effekter av MIG 2017:6 

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar och ett rättsligt ställ-
ningstagande med anledning av MIG 2017:6, i syfte att ge handläggningsstöd 
till verksamheten. I både den rättsliga kommentaren och i det rättsliga ställ-
ningstagandet anför Migrationsverkets rättschef att ensamkommande barn som 
är shiitiska hazarer från Afghanistan inte riskerar förföljelse som kan grunda 
flyktingstatus. I den rättsliga kommentaren och i det rättsliga ställningstagandet 
anför Migrationsverkets rättschef således att ensamkommande barn som har 
liknande skyddsskäl som i MIG 2017:6 ska beviljas alternativ skyddsstatusför-
klaring.  
 

                                                
157 Se migrationsdomstolens i Stockholms avgörande i UM 2423-17, 2017-06-01. 
158 UNHCR Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum Claims, pt. 50.  
159  UNHCR Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum Claims, pt. 49.  
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Uppsatsen har redogjort för ett antal avgöranden från migrationsdomstolarna, 
som har avgjorts efter MIG 2017:6. Migrationsdomstolarna hänvisar till MIG 
2017:6 avseende frågan om barn i Afghanistan kan utgöra en viss samhälls-
grupp. Det är påtagligt att MIG 2017:6 har fått stor praktisk betydelse i dom-
stolarnas rättstillämpning. Det framstår dock som att ensamkommande barn 
från Afghanistan bedöms mycket likartat. Migrationsdomstolarna gör ingen 
utförlig bedömning av de asylsökandes skyddsskäl. Om deras skyddsskäl över-
ensstämmer med MIG 2017:6 blir utfallet att uppehållstillstånd som alternativt 
skyddsbehövande beviljas.  
 
Formuleringarna i avgörandena är generaliserande vilket ger intrycket av att 
den asylsökandes skyddsskäl inte har prövats ingående med hänsyn till indivi-
duella förutsättningar. Det framstår som att det används en mall vid bedöm-
ningen som medför att utfallet redan innan prövningen är bestämt. Det är be-
klagligt, särskilt med hänsyn till att det är en grundläggande rättighet att 
skyddsskälen prövas individuellt och inte generellt. Det saknas dessutom ett 
barnperspektiv i de ovan redogjorda avgöranden från migrationsdomstolarna 
samt en mer utförlig bedömning avseende om barn kan tillhöra viss samhälls-
grupp.160  
 
I uppsatsen har det redogjorts för två utländska avgöranden från Storbritan-
nien och USA för att påvisa hur tillhörighet till viss samhällsgrupp tillämpas i 
common-law jurisdiktioner.161 I det brittiska avgörandet beviljas klaganden 
flyktingstatus på grunden tillhörighet till viss samhällsgrupp med anledning av 
att han är shiitisk hazar och ett barn. Ålder ansågs vid tidpunkten för bedöm-
ningen vara en oföränderlig egenskap. I det amerikanska avgörandet beviljades 
klaganden flyktingstatus på grunden tillhörighet till viss samhällsgrupp med 
anledning av att hon ansågs tillhöra en samhällsgrupp i egenskap av ung kvinna 
som riskerar att utsättas för könsstympning.  Mot bakgrund av dessa avgöran-
den, som grundar sig på UNHCR Guidelines on International Protection No. 
8, Child Asylum Claims kan både barn och unga kvinnor utgöra viss samhälls-
grupp. Common-law jurisdiktioner förefaller vara mer benägna att bevilja up-
pehållstillstånd på grunden tillhörighet till viss samhällsgrupp än vad som är 
fallet i Sverige. Migrationsöverdomstolen hade följaktligen kunnat göra en be-
dömning i likhet med de utländska avgörandena, och därmed beviljat flyk-
tingstatus.  En sådan tolkning hade haft stöd i UNHCR:s riktlinjer.  
 

                                                
160 Se avsnitt 6.2. 
161 Se avsnitt 6.3.  
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Den språkliga utformningen av flyktingdefinitionen i 4 kap. 1 § UtlL ställer inte 
upp några hinder mot att barn kan tillhöra en viss samhällsgrupp. En sådan 
tolkning har som ovan anförts stöd i både UNHCR:s handbok samt i UNHCR 
Guidelines on International Protection No. 8, Child Asylum Claims. En sådan 
tolkning skulle även överensstämma med 1 kap. 10 § UtlL där det stadgas att 
barnets bästa ska beaktas i beslut som rör barn. Det ska även framhållas att 
Migrationsöverdomstolen inte har anfört skäl som motiverar ett avsteg från 
riktlinjerna. Att utvidga flyktingdefinitionen så att barn kan anses utgöra viss 
samhällsgrupp skulle således varken strida mot lagtextens ordalydelse eller 
syfte. 
 
Mot bakgrund av vad som anförts ovan om migrationsrättens politiska prägel 
samt den mediala uppmärksamheten som har tillkommit migrationsrätten finns 
det anledning att därmed ifrågasätta om det är just det migrationspolitiska läget 
i Sverige som har föranlett Migrationsöverdomstolens rättstillämpning och 
dess återhållsamhet att bevilja ensamkommande barn från Afghanistan flyk-
tingstatus. Det är problematiskt att barn som har asylskäl som kan föranleda 
tillhörighet till en viss samhällsgrupp inte beviljas flyktingstatusförklaring i Sve-
rige. En felaktig bedömning får som ovan nämnt stora konsekvenser för en-
samkommande barn mot bakgrund av den tillfälliga lagen och dess följdverk-
ningar. Med bakgrund av det migrationspolitiska läget som råder i Sverige finns 
det anledning att ifrågasätta om rättstillämpningen kommer förändras inom en 
snar framtid. Migrationsöverdomstolen bör dock fortsättningsvis vara mer 
utförlig i sina domskäl så att underinstanserna får vägledning i sin rättstillämp-
ning. Det minskar risken för skönsmässiga bedömningar i underinstanserna. 
Skönsmässiga bedömningar riskerar annars att undergräva rättssäkerheten.  
 
Det är även av vikt att Migrationsöverdomstolen börjar beakta barnperspekti-
vet i större utsträckning. Särskilt med beaktande av att principen om barnets 
bästa finns i både utlänningslagen och barnkonventionen, som Sverige är bun-
det av. Migrationsverket och domstolarna bör även beaktad den grundläggande 
tanken om att barn är särskilt skyddsvärda inom migrationsrätten. Svenska 
myndigheter och domstolar ska tolka och tillämpa svenska lagar och förord-
ningar så att skyldigheterna enligt barnkonventionen och andra internationella 
konventioner efterlevs. Avsaknaden av barnperspektiv samt svårigheterna att 
utläsa i vilken mån barnets bästa har tillämpats i praktiken undergräver även 
rättssäkerheten. Det är av vikt att ett asylsökande barn kan utläsa i vilken mån 
barnets bästa har beaktats i rättstillämpningen.  
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Det kan även konstateras att MIG 2017:6 har haft stor inverkan på underin-
stansernas rättstillämpning. Det är påvisat i de redogjorda avgörandena från 
migrationsdomstolarna samt det rättsliga ställningstagandet och den rättsliga 
kommentaren med anledning av MIG 2017:6. När Migrationsöverdomstolen 
väljer att inte beakta barnperspektivet i sin rättstillämpning blir följden att inte 
heller underinstanserna beaktar barnperspektivet i sin rättstillämpning. Det får 
anses vara tämligen allvarliga konsekvenser.  
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