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Abstract	

In 2016, Sweden adopted new legislation that limits the possibility for people in need of 

international protection to obtain a permanent residence permit, making it crucial whether an 

asylum seeker is granted protection as a refugee or as a person in need of subsidiary 

protection. Thereby, this essay discusses the demarcation between these different grounds for 

protection in the Swedish Migration Courts. The study shows that the Swedish Migration 

Courts tend to draw the line between refugee status and subsidiary protection status on the 

basis of individual circumstances. Thus, the Migration Courts, contrary to established law, 

demands evidence of past persecution or other individual circumstances for the granting of 

refugee status while disregarding more general circumstances such as threats against family, 

vulnerable groups and situations of general risk or general violence. As a consequence, people 

who in fact might qualify for refugee status risk being granted subsidiary protection, and 

thereby being deprived of the protection to which they are entitled. 

 

Key words: migration law, refugee law, subsidiary protection, Swedish Migration Courts.  
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Förkortningar		

EU  Europeiska unionen 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

Familjeåterförenings-  Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till 

direktivet  familjeåterförening 

Flyktingkonventionen 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning  

FN  Förenta nationerna 

FPL  Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

New York-protokollet 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning 

Skyddsgrundsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 

13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller 

statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, 

för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller 

kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för 

innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning)  

TL  Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige 

Tortyrkommittén FN:s kommitté mot tortyr  

Tortyrkonventionen FN:s konvention mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 

UtlL  Utlänningslag (2005:716) 
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1.	INLEDNING	

1.1	Bakgrund	

Asylrätten har kommit att ägnas stor uppmärksamhet och blivit föremål för en mängd rättsliga 

åtgärder på senare tid. I Sverige har bl.a. en tillfällig lag, lagen (2016:752) om tillfälliga 

begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (cit. TL), instiftats som 

begränsar möjligheten att få permanent uppehållstillstånd samt gör det av avgörande betydelse 

huruvida en asylsökande beviljas status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. 

Tidigare beviljades som huvudregel alla skyddsbehövande permanent uppehållstillstånd, 

oavsett status. Den nya lagen innebär framförallt att uppehållstillstånden numera ska 

tidsbegränsas samt att möjligheten till anhöriginvandring begränsas. Flyktingar får som 

huvudregel rätt till uppehållstillstånd i tre år medan alternativt skyddsbehövande endast får 

rätt till uppehållstillstånd i 13 månader, med möjlighet till förlängning.1 Vidare gäller att 

endast flyktingar får möjlighet att återförenas med sin familj, vilket följer av 

familjeåterföreningsdirektivet.2 Alternativt skyddsbehövande däremot nekas möjlighet att 

återförenas med sin familj.3 Vilken skyddsstatus som beviljas får således numera långtgående 

konsekvenser för den enskilde.  

 

Skyddsgrunden alternativt skyddsbehövande introducerades i och med upprättandet av 

skyddsgrundsdirektivet och är tänkt att användas som ett subsidiärt skydd till de personer som 

är i behov av internationellt skydd men som inte uppfyller villkoren i flyktingdefinitionen.4 

Direktivet var den första överstatliga regleringen av skydd för personer som har rätt till 

internationellt skydd men som faller utanför Flyktingkonventionen.5 I flera medlemsstater 

                                                
1 Prop. 2015/16:174 s. 26ff. 
2 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening och prop. 
2015/16:174 s. 39ff. 
3 Prop. 2015/16:174 s. 37ff. 
4 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en 
enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt 
skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning) (cit. 
skyddsgrundsdirektivet) skäl nr. 33. 
5 UNHCR, Refugee status, subsidiary protection, and the right to be granted asylum under EC law, 
2006, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/4ff14dec2.html [hämtad 1 december 2016] s. 15f.  
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innebar implementeringen av direktivet ett utökat skydd för dessa personer.6 I Sverige gavs 

dock redan innan implementeringen ett vidare skydd än vad som anges i 

skyddsgrundsdirektivet. Vid implementeringen anpassades lagstiftningen till minimikraven 

enligt direktivet men det utökade nationella skyddet behölls7 fram till lagändringen 2016 då 

Sverige i syfte att minska antalet asylsökande tillfälligt under en treårsperiod anpassade de 

svenska reglerna till skyddsgrundsdirektivets miniminivå, dvs. att endast bevilja tillfälliga 

uppehållstillstånd.8 Flera av EU:s medlemsstater, däribland Sverige, hade dock redan innan 

implementeringen kritiserats av United Nation’s High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

för sin snäva tillämpning av Flyktingkonventionen. Det befarades att införandet av den nya 

skyddsgrunden skulle leda till ytterligare försämrat skydd för flyktingar då det subsidiära 

skyddet i själva verket riskerar att bli primärt.9 Studier visar att det som befarades vid 

upprättandet av skyddsgrundsdirektivet i princip har förverkligats. Flera medlemsstater, 

däribland Sverige, erkänner i större utsträckning status som alternativt skyddsbehövande 

snarare än flyktingstatus. Detta trots att många faktiskt uppfyller villkoren för flyktingstatus.10 

Mot bakgrund av de nya svenska reglerna vilka innebär stora skillnader i rättigheter beroende 

på vilken skyddsstatus som beviljas är det av yttersta vikt att själva statusbedömningen sker 

på ett korrekt sätt i enlighet med Flyktingkonventionen, där asylsökande som uppfyller 

villkoren för flyktingstatus får uppehållstillstånd på rätt grund och därmed tillgång till de 

rättigheter som är knutna därtill. Detta gäller särskilt migrationsdomstolarna som i praktiken 

ofta blir sista instans för flertalet asylmål. Migrationsdomstolarnas bedömning av 

flyktingstatus i relation till alternativt skyddsbehövande har emellertid inte studerats i någon 
                                                
6 European Council on Refugees and Exiles, The Impact of the EU Qualification Directive on 
International Protection, 2008, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/4908758d2.html 
[hämtad 1 december 2016], s. 202ff. 
7 Prop. 2009/10:31 s. 117ff. 
8 Prop. 2015/16:174 s. 1 och 66. 
9 Se UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-
Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, 2011, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/4e2ee0022.html [hämtad 8 November 2016] s. 16ff, UNHCR, Asylum 
in the European Union. A Study of the Implementation of the Qualification Directive, november 
2007, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/473050632.html [hämtad 8 november 2016], s. 
12ff och UNHCR, Complementary or subsidiary protection? Offering an appropriate status without 
undermining refugee protection, 2002, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/4ff550682.html 
[hämtad 8 november 2016]. 
10 Se tex. UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to 
Asylum-Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, 2011, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/4e2ee0022.html [hämtad 8 november 2016] s. 16ff., UNHCR, Asylum 
in the European Union. A Study of the Implementation of the Qualification Directive, november 
2007, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/473050632.html [hämtad 8 november 2016], s. 
12ff och Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i 
svensk asylpraxis, SvJT 2012 s. 282.  
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större utsträckning.11 Denna uppsats behandlar därför gränsdragningen för flyktingar i relation 

till alternativt skyddsbehövande med utgångspunkt i migrationsdomstolarnas tillämpning. 

 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	

UNHCR har i flera rapporter kritiserat tillämpningen av Flyktingkonventionen gällande 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande.12 Mot 

bakgrund av den ytterligare vikt som numera i svensk rätt tillmäts vilken skyddsstatus som 

beviljas är det av än mer intresse att studera denna gränsdragning närmare. Syftet med denna 

uppsats är därför att studera och analysera hur migrationsdomstolarna drar gränsen mellan de 

olika skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande utifrån gällande rätt. 

Migrationsdomstolarnas praxis är av särskilt intresse eftersom det i avsaknad av 

ändringsdispens som grund för prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen i praktiken är i 

migrationsdomstolen de flesta fall får sitt slutgiltiga avgörande (17 kap. 12 § utlänningslagen) 

(cit. UtlL). För att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

- Hur drar migrationsdomstolarna gränsen för skyddsgrunden flykting i relation till 

skyddsgrunden alternativt skyddsbehövande? 

- Hur förhåller sig denna gränsdragning till gällande rätt? 

 

1.3	Metod,	material	och	urval	

1.3.1	Metod	

Denna uppsats utgår från rättsdogmatisk metod. En etablerad definition av rättsdogmatiken är 

att den är dogmatisk och syftar till att fastställa gällande rätt.13 Dess dogmatiska utgångspunkt 

består i att rättsdogmatisk forskning i viss mening är begränsad till att använda sig av vissa 

källor och dessa källors inbördes ordning. Det som däremot är mer diskuterat är vilka dessa 
                                                
11 Se dock Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet 
i svensk asylpraxis, SvJT 2012 s. 282. Artikeln behandlar bl.a. gränsdragningen mellan flyktingar och 
alternativt skyddsbehövande. 
12 Se tex. UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to 
Asylum-Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, 2011, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/4e2ee0022.html [hämtad 8 November 2016] s. 16ff., och UNHCR, 
Asylum in the European Union. A Study of the Implementation of the Qualification Directive, 
november 2007, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/473050632.html [hämtad 8 november 
2016], s. 12ff.	
13 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, 3 
uppl, 2015, s 43ff. 
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källor är.14 Här ansluter jag mig till synsättet att rättsdogmatikern både får och bör beakta 

andra källor än rättskällorna i dess striktaste mening, dvs. lag och förarbeten, prejudikat och 

doktrin. I den rättsdogmatiska metoden kan alltså även ingå domar som inte utgör prejudikat 

samt utländsk rätt och doktrin m.m. Sådana undersökningar är rättsdogmatiska om de kan 

användas för att tolka gällande rätt.15 Tilläggas kan även att vad som är relevanta rättskällor 

tenderar att variera efter vilket rättsområde det gäller.16 Så gäller även för asylrätten som är en 

del av folkrätten och EU-rätten och därmed reglerad i såväl internationella konventioner som i 

EU-rättsliga instrument. Dock kan inte alla möjliga informationskällor anses ingå i den 

rättsdogmatiska metoden och argumentationen vilket i och för sig innebär en metodologisk 

begränsning. Således lämnas exempelvis frågor om makt, diskriminering, ekonomi och 

sociologiska aspekter åt sidan. 

 

Med beaktande av uppsatsens syfte, att studera och analysera migrationsdomstolarnas 

gränsdragning mellan flyktingar och alternativ skyddsbehövande utifrån gällande rätt, är den 

rättsdogmatiska metoden väl lämpad då en av rättsdogmatikens huvudsakliga uppgifter alltså 

är att fastställa just gällande rätt. Rättsdogmatiken är emellertid inte bara deskriptiv utan kan 

vara såväl kritisk som kreativ och således användas till mer än att endast beskriva gällande 

rätt. Metoden ger alltså även förutsättningar för att kritisera rätten, påvisa problem och föreslå 

lösningar.17 Trots den begränsning som den rättdogmatiska metoden kan innebära genom de 

krav som uppställs på materialet och argumentationen för att vara rättsligt relevant har detta 

möjliggjort en djupare analys av migrationsdomstolarnas praxis.  

 

Uppsatsen bygger på en rättsfallsanalys av 100 domar från migrationsdomstolarna. Mot 

bakgrund av uppsatsens syfte att studera hur migrationsdomstolarna tolkar och tillämpar 

flyktingdefinitionen i relation till alternativt skyddsbehövande har fokus legat på 

genomläsning av domskälen. Domskälen har studerats genom att identifiera rättsfrågan eller 

rättsfrågorna i det aktuella fallet och vilka omständigheter domstolen lagt till grund för sitt 
                                                
14 Se exempelvis Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och 
argumentation, 3 uppl, 2015, Lavin, R., Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, 
Förvaltningsrättslig tidskrift 3/1989 och Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och 
rättsdogmatiken, Förvaltningsrättslig tidskrift 2/1990. 
15 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, Förvaltningsrättslig 
tidskrift 2/1990, s. 47ff. 
16 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, 3 
uppl, 2015s. 40. 
17 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, Förvaltningsrättslig 
tidskrift 2/1990,. 46ff. 
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beslut, samt hur dessa beaktats i förhållande till gällande rätt. Det har vidare varit av betydelse 

att studera bakgrunden och yrkandena i målen och i förekommande fall även 

Migrationsverkets beslut som visar på vilka omständigheter som förts fram av parterna. Detta 

är av betydelse för analysen i den meningen att det ger insyn i vilka omständigheter som 

domstolen beaktat respektive lämnat därhän och därmed inte tillmätt någon vikt vid 

bedömningen. På detta sätt har de argument på vilka domstolen grundat sitt beslut kunnat 

identifieras och analyseras utifrån gällande rätt och i relation till skyddsgrunderna flykting 

respektive alternativt skyddsbehövande. 

 

1.3.2	Material	och	urval	

Eftersom den rättsdogmatiska metoden innebär en viss begränsning med avseende på vilket 

material som är relevant är en närmare redogörelse av det använda materialet nödvändig. 

Förutom att de traditionella rättskällorna lag, förarbeten, prejudikat och doktrin har beaktats är 

som nämnts asylrätten en del av folkrätten. Grundstenen inom detta område är principen om 

non-refoulement som innebär att ingen människa får återsändas, utvisas, avvisas, utlämnas 

eller överföras till ett område där hen riskerar allvarliga kränkningar av sina mänskliga 

rättigheter. Principen är sedvanerättsligt bindande och oberoende av vilka folkrättsliga 

dokument staterna anslutit sig till, men återfinns i bl.a. Europakonventionen och 

Tortyrkonventionen.18 Definitionen av vem som är flykting bygger på Flyktingkonventionen 

med det tillhörande New York-protokollet19, medan definitionen av alternativt 

skyddsbehövande bygger på skyddsgrundsdirektivet. Skyddsgrundsdirektivet innehåller även 

bestämmelser om flyktingar. Givet är att dessa bestämmelser utgör bindande rättskällor och är 

således en viktig del i att fastställa gällande rätt. Asylrättens folkrättsliga och EU-rättsliga 

karaktär innebär vidare att det inte är möjligt att begränsa sig till svenskt material.20 Annat 

material som har beaktats är olika publikationer och uttalanden av UNHCR. UNHCR 

upprättades av FN:s generalförsamling och har bl.a. mandat att övervaka efterlevnaden av 

Flyktingkonventionen21 samt behandla rättsliga frågor som rör dess tolkning och 

tillämpning.22 I detta syfte har UNHCR utfärdat en handbok om förfarandet och kriterierna 

                                                
18 Seidlitz, M., Asylrätt. En praktisk introduktion, 2014, s. 28f. 
19 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning (Flyktingkonventionen) och 1967 års 
protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (New York-protokollet). 
20 Vogel, H-H., Den juridiska litteraturen, i Bernitz, U. mfl., Finna rätt. Juristens källmaterial och 
arbetsmetoder, 11 uppl., 2010, s. 181.   
21 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner of Refugees, art 8(a).  
22 Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s.21f. 
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vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning samt skyddsslutsatser och ett antal riktlinjer 

som är av betydelse för tolkningen och tillämpningen av konventionen.23 Vidare finns en 

mängd utländsk doktrin som är av intresse då dessa behandlar tolkningen och tillämpningen 

av Flyktingkonventionen. Jag har således även beaktat utländsk doktrin och olika 

publikationer och uttalanden av UNHCR rörande tolkningen och tillämpningen av 

Flyktingkonventionen. Till skillnad från Flyktingkonventionen är handboken, 

skyddsslutsatserna och riktlinjerna inte formellt bindande men de har i svensk rätt fastslagits 

som viktiga rättskällor rörande förfarandet i mål eller ärenden rörande flyktingskap (MIG 

2006:1). Detta gäller också UNHCR:s rapporter och rekommendationer (MIG 2007:33). Mot 

bakgrund av det mandat som tilldelats UNHCR är dock flertalet dokument och uttalanden 

utfärdade av UNHCR av väsentlig betydelse för tolkningen och tillämpningen av 

Flyktingkonventionen och även dessa har därför beaktats i analysen.  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara aktuella frågeställningar har en studie av 

migrationsdomstolarnas praxis utförts i fråga om gränsdragningen mellan skyddsgrunderna 

flykting och alternativt skyddsbehövande samt dess förenlighet med gällande rätt. Eftersom 

frågeställningarna rör just gränsdragningen mellan olika skyddsgrunder är det av störst 

intresse att närmare studera de domar som rör mål om överklagande av Migrationsverkets 

beslut i fråga om statusförklaring (se 14 kap. 6 § UtlL). Dvs. de mål där klaganden beviljats 

alternativ skyddsstatus eller övrig skyddsstatus i första instans men överklagar detta och yrkar 

flyktingstatus i migrationsdomstolen. Det är framförallt i dessa mål som gränsdragningen 

mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande framkommer.  

 

I urvalet ingår de vid tidpunkten för studiens genomförande 20 senaste domarna från vardera 

migrationsdomstolen i Malmö, Göteborg respektive Luleå samt 40 domar från 

migrationsdomstolen i Stockholm, detta p.g.a. dess storlek. Totalt har således 100 domar i mål 

om överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om statusförklaring under perioden juli-

oktober 2016 studerats.24 Nämnas ska att det endast är ett fåtal av de granskade fallen som är 

                                                
23 Ibid.  
24 På grund av varierande målfrekvens och handläggningstider varierar datumen något efter vilken 
domstol det gäller. Från migrationsdomstolen i Luleå förekommer domar under perioden 7 juli t.o.m. 
14 oktober. Från migrationsdomstolen i Stockholm förekommer domar under perioden 19 oktober 
t.o.m. 27 oktober. Från migrationsdomstolen i Göteborg förekommer domar under perioden 16 augusti 
t.o.m. 13 oktober. Från migrationsdomstolen i Malmö förekommer domar under perioden 21 
september t.o.m. 20 oktober. Fullständig förteckning över alla domar som ingått i materialet återfinns i 
bilaga 1. 
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prövade enligt TL eftersom den aktuella lagstiftningen inte varit i kraft under någon längre 

tid. Införandet av denna lag har emellertid ingen betydelse för själva gränsdragningen mellan 

skyddsgrunderna utan endast för innehållet i de rättigheter som skyddsgrunderna innebär. 

Merparten av målen rör personer som i första instans beviljats status som alternativt 

skyddsbehövande. Några fall rör dock även personer som beviljats uppehållstillstånd på andra 

grunder, men som är relevanta för studien då gränsdragningsfrågor mot flyktingstatus 

förekommit även här. Begränsningen till 100 domar beror framförallt på uppsatsens 

begränsning i tid och omfång. Därmed bör generaliseringar om migrationsdomstolarnas 

tillämpning göras med viss försiktighet. Däremot kan studien användas för att ge exempel på 

hur tillämpningen kan se ut och dess förenlighet med gällande rätt.  

 

1.4	Avgränsningar	

Detta arbete är avgränsat till att behandla den gränsdragning som de svenska 

migrationsdomstolarna gör mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande 

inom ramen för överklaganden i fråga om statusförklaring (14 kap. 6 § UtlL). I materialet 

ingår således inte andra överklaganden såsom överklaganden av avslag på ansökan om 

uppehållstillstånd eller överklaganden om avvisning eller utvisning (se 14 kap. 3 § UtlL). 

Denna avgränsning innebär vidare att gränsdragningen mellan andra grunder för 

uppehållstillstånd, såsom övriga skyddsbehövande (4 kap. 2a § UtlL) och särskilt ömmande 

omständigheter (5 kap. 6 §) inte kommer att diskuteras, även om det i materialet ingår fall där 

uppehållstillstånd beviljats på sådana grunder.25 Dessa har dock endast använts i den mån de 

behandlat gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt 

skyddsbehövande. Fokus för denna uppsats ligger på hur skyddsgrunden flykting bedöms i 

relation till alternativt skyddsbehövande. Därför kommer inte heller bedömningen av 

alternativt skyddsbehövande att diskuteras närmare än i jämförelse med tillämpningen av 

flyktingdefinitionen. Arbetet är vidare begränsat till migrationsdomstolarnas praxis vilket 

innebär att den gränsdragning Migrationsverket gör mellan skyddsgrunderna inte kommer att 

diskuteras. Migrationsöverdomstolens praxis kommer dock självklart att behandlas eftersom 

denna praxis är en del av att fastställa gällande rätt.  

 

                                                
25 För en närmare genomgång av gränsdragningen mellan samtliga dessa grunder för 
uppehållstillstånd, se Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och 
förutsägbarhet i svensk asylpraxis, SvJT 2012 s. 282. 
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1.5	Disposition	

Uppsatsen inleds med en kort introduktion till för syftet relevanta materiella och processuella 

utgångspunkter för bedömningen av flyktingstatus respektive alternativt skyddsbehövande. 

Introduktionen avser endast att ge en grundläggande beskrivning av det rättsliga ramverket 

och relevanta bestämmelser. Därefter redovisas och problematiseras studien av 

migrationsdomstolarnas praxis tematiskt efter de gränsdragningsfrågor som framkommit i 

materialet. Detta sker genom en fördjupad diskussion och analys av de aktuella 

bestämmelserna utifrån gällande rätt. Därefter följer en avslutande diskussion och en 

sammanfattning av uppsatsen. 

 

 

2.	RÄTTSLIGA	UTGÅNGSPUNKTER 

2.1	Flykting	

Definitionen av begreppet flykting anges i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) (UtlL) och 

härrör ur Flyktingkonventionen. I Flyktingkonventionen tillsammans med New York-

protokollet stadgas vem som är flykting och vilket rättsskydd flyktingar har rätt till. 

Konventionen stipulerar dock inte någon skyldighet att ta emot flyktingar. Det centrala är 

istället principen om non-refoulement som innebär att flyktingar inte får utvisas eller avvisas 

till gränsen mot ett område där hen riskerar förföljelse (art. 33). Av betydelse för den svenska 

tillämpningen är även skyddsgrundsdirektivet som på EU-rättslig nivå reglerar definition och 

prövning av flyktingstatus för EU:s medlemsstater samt UNHCR:s handbok, riktlinjer, 

skyddsslutsatser och andra uttalanden. 

 

En flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land där hen är medborgare eller har 

sin vanliga vistelseort, därför att hen 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 vill begagna sig av landets 

skydd (4 kap 1 § UtlL). Under vissa förutsättningar är flyktingstatus uteslutet, såsom vid 

grova brott (4 kap. 2 b § UtlL). Det är den asylsökande som ska göra sitt behov av skydd 

sannolikt.26 Rekvisitet välgrundad fruktan anses bestå av ett subjektivt och ett objektivt 

                                                
26 MIG 2007:9. 
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element vilket innebär att sökandens subjektiva fruktan i regel måste vara underbyggd av ett 

objektivt förhållande.27 Begreppet förföljelse är inte klart definierat men anses omfatta hot 

mot liv och frihet samt andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Diskriminering 

kan utgöra förföljelse om kränkningarna är tillräckligt allvarliga eller omfattande.28 Vidare 

krävs att det finns ett orsakssamband mellan förföljelsen och någon av de skyddade skälen 

ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det har inte någon betydelse huruvida sökanden 

faktiskt har de egenskaper som är skäl till förföljelsen vilket innebär att även förföljelse på 

grund av tillskrivna egenskaper omfattas.29 Vidare gäller att prövningen av flyktingskap ska 

grundas på de förhållanden som råder vid beslutstillfället. Detta innebär att prövningen ska 

vara framåtsyftande och fokusera på den fortsatta vistelsen i hemlandet, vilket även innebär 

att skäl uppkomna sur place ska beaktas, dvs. omständigheter som uppkommit efter att 

utlänningen lämnat hemlandet eller vistelselandet.30  

 

2.2	Alternativt	skyddsbehövande	och	gränsdragningen	mot	flyktingar	

Definitionen av alternativt skyddsbehövande återfinns i 4 kap. 2 § UtlL. Begreppet och 

kriterierna för alternativt skyddsbehövande härrör ur genomförandet av det första 

skyddsgrundsdirektivet31 och infördes i svensk lag 2010.32 Alternativt skyddsbehövande är 

den som i andra fall än som avses i 4 kap. 1 § UtlL befinner sig utanför hemlandet därför att 

det finns grundad anledning att anta att hen vid ett återvändande riskerar att straffas med 

döden, utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning, eller som civilperson löper allvarlig och personlig risk att skadas på grund 

av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt (4 kap. 2 § UtlL). 

                                                
27 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 37-38 och MIG 2007:37. 
28 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 51-55.	
29 Se skyddsgrundsdirektivet art. 10.2 och prop. 2009/10:31 s. 105.  
30 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 42 och 94 och MIG 2007:37, prop. 2009/10:31 s. 130 och Diesen, C., Prövning av 
migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 34f 
31 Art. 15 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som 
av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om 
innehållet i det beviljade skyddet.  
32 Prop. 2009/10:31 s. 2ff. 
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Beviskravet grundad anledning anses vara något mer förmånligt än rekvisitet välgrundad 

fruktan.33 

 

En första viktig förutsättning för att anses som alternativt skyddsbehövande är alltså att en 

person inte omfattas av 4 kap. 1 §, dvs. att denne inte är flykting. Detta går att utläsa direkt ur 

lagtexten (4 kap. 2 UtlL). Formuleringen understryker bestämmelsens subsidiära karaktär och 

innebär att skyddsbehov grundat på flyktingskap alltid ska prövas först och oavsett vad som 

yrkas.34 Endast om kraven för flyktingskap inte är uppfyllda ska prövning ske av alternativt 

skyddsbehov. Bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande överlappar till viss del 

flyktingdefinitionen i den meningen att dödsstraff, kroppsstraff, tortyr och omänsklig eller 

förnedrande behandling också anses utgöra förföljelse. För att ha rätt till status som alternativt 

skyddsbehövande uppställs dock inget krav på orsakssamband mellan det sökanden riskerar 

och någon särskild skyddsgrund, såsom politisk uppfattning eller kön.35 Sådana kränkningar 

som utgör grund för alternativ skyddsstatus kan alltså också anses utgöra förföljelse och 

därmed grund för flyktingskap. Den huvudsakliga gränsdragningsproblematiken mellan 

skyddsgrunderna i denna del är därför den mellan förekomsten av ett orsakssamband mellan 

det sökanden riskerar och de omständigheterna som ligger till grund för risken, såsom 

sökandens politiska uppfattning eller kön. 

 

När det gäller risken att drabbas för urskillningslöst våld på grund av väpnad konflikt har det i 

UNHCR:s handbok uttalats att dessa personer i regel inte är att anse som flyktingar enligt 

Flyktingkonventionen.36 Detta uttalande har UNHCR emellertid frånfallit och gör numera 

gällande att människor som flyr undan väpnade konflikter och andra våldssituationer ofta 

uppfyller villkoren för flyktingstatus. UNHCR har vidare uttalat att inre väpnade konflikter 

till sin natur är grundande i religiösa, etniska och/eller politiska konflikter.37 Vidare gäller att i 

de fall det urskillningslösa våldet är så allvarligt att det finns grundad anledning att förmoda 

att en person endast genom sin närvaro löper verklig risk att skadas kan kravet på personlig 

                                                
33 Prop. 2009/10:31, s. 119. 
34 Ibid., s. 110. 
35 Stern, R., Hur bedöms ett skyddsbehov? Om gränsdragning, konsekvens och förutsägbarhet i svensk 
asylpraxis, SvJT 2012 s. 282. 
36 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 164. 
37 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The 1951 Refugee Convention and the Protection 
of People Fleeing Armed Conflict and Other Situations of Violence, 2012, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/50474f062.html [hämtad 10 november 2016] s. 12f.  
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risk vara uppfyllt även om något specifikt hot mot sökanden inte föreligger.38 Den 

gränsdragningsproblematik som kan uppstå i samband med detta handlar framförallt om att 

det skyddsbehov som härrör ur väpnade konflikter riskerar att överskugga ett eventuellt 

skyddsbehov enligt flyktingdefinitionen. 

 

2.3	Statusförklaring	och	rättsverkningar	

Personer som uppfyller villkoren för att anses vara flyktingar eller alternativt 

skyddsbehövande och inte omfattas av någon uteslutandegrund ska beviljas statusförklaring 

(4 kap. 3-3a §§ UtlL). Förklaringen är endast deklarativ och innebär alltså inte i sig några 

rättsverkningar.39 Det finns som nämnts ingen på Flyktingkonventionen grundad rätt till 

uppehållstillstånd. Däremot gäller enligt skyddsgrundsdirektivet att flyktingar ska beviljas 

uppehållstillstånd i minst tre år och alternativt skyddsbehövande uppehållstillstånd i minst ett 

år med möjlighet till förnyelse (art. 24.). Sverige har innan lagändringen 2016 haft mer 

förmånligare bestämmelser än skyddsgrundsdirektivet och som huvudregel beviljat alla 

skyddsbehövande permanent uppehållstillstånd, oavsett status (5 kap. 1 § UtlL).40 Genom 

införandet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige ska dock uppehållstillstånden för skyddsbehövande tidsbegränsas 

under en treårsperiod. Flyktingar har rätt till uppehållstillstånd i tre år medan alternativt 

skyddsbehövande endast har rätt till uppehållstillstånd i 13 månader (5 § TL). Möjligheten att 

få permanent uppehållstillstånd är numera helt beroende av utlänningens möjlighet att få 

arbete (se 17 § TL). Vidare gäller att endast flyktingar har rätt att återförenas med sin familj 

(6-7 §§ TL).  

 

2.4	Processuella	bestämmelser	

I Sverige prövar Migrationsverket som första instans ansökningar om asyl. Sedan den nya 

instansordningen infördes 2006 överprövas Migrationsverkets beslut i migrationsdomstolen 

med möjlighet att överklaga till Migrationsöverdomstolen.41 Förfarandet med överprövning i 

domstol i stället för den tidigare Utlänningsnämnden syftar till att öka öppenheten och genom 
                                                
38 Prop. 2009/10:31 s. 260.		
39 Wikrén G., & Sandesjö, H., Utlänningslagen med kommentarer, 10 uppl., 2014, s. 138.  
40 Se även uttalandet i prop. 2013/14:248 s. 61 som anger att någon ändring av gällande praxis med 
permanent uppehållstillstånd som huvudregel inte avsetts i och med införandet av det omarbetade 
skyddsgrundsdirektivet. 
41 Prop. 2004/05:170 s. 1.  
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införandet av en tvåpartsprocess ska kravet på att målet blir så utrett som dess beskaffenhet 

kräver enligt 8 § Förvaltningsprocesslagen (1971:291) (cit. FPL) bättre uppfyllas.42 I 

förarbetena till den nya instansordningen tydliggjordes vikten av att tyngdpunkten i 

asylprocessen ska ligga i första instans för att den sökande inte ska gå miste om en 

överprövning i dess riktiga bemärkelse.43 För att en överklagan ska tas upp av 

Migrationsöverdomstolen krävs prövningstillstånd, vilket medges om det är av vikt för 

rättstillämpningen eller om det annars finns synnerliga skäl. Det finns dock, som nämnts, 

ingen möjlighet till ändringsdispens i Migrationsöverdomstolen (16 kap. 11-12 §§ UtlL). 

Beslut i fråga om statusförklaring är överklagbara (14 kap. 6 § UtlL). Detta innebär att ett 

beslut att bevilja alternativ skyddsstatus är överklagbart då det innebär ett avslag på ansökan 

om flyktingstatusförklaring. 

 

Förfarandet i migrationsdomstolen regleras delvis i UtlL, men förfarandet följer i stora delar 

allmänna förvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessrättsliga regler. I asylmål gäller att 

officialprincipen ska tillämpas särskilt vidsträckt mot bakgrund av de allvarliga konsekvenser 

som felaktiga beslut riskerar att leda till (MIG 2006:1). Vidare gäller enligt Diesen att den 

enskilde har en begränsad utredningsbörda som i princip endast omfattar en skyldighet att 

svara på frågor och tillhandahålla bevisning inom hens besittningssfär, vilket bl.a. motiveras 

av de särskilda svårigheter med att anskaffa bevisning som asylsökande i regel har.44 Inte 

heller anses det föreligga någon åberopsbörda i asylmål, i vart fall inte för enskild part, vilket 

innebär att domstolen ska beakta allt som förekommer i målet.45 Generellt gäller alltså att 

domstolens ansvar för utredningen är särskilt stort i asylmål till följd av en vidsträckt 

tillämpning av officialprincipen och avsaknaden av åberopsbörda för enskild part. Därtill kan 

noteras att enskild part är förhållandevis fri att göra gällande nya omständigheter som 

domstolen är skyldig att beakta. 

 

Även UNHCR har uttalat sig om asylprocessen. UNHCR har särskilt lyft fram den hänsyn 

som bör tas till att en person som ansöker om flyktingstatus befinner sig i en synnerligen 

sårbar situation och sällan kan styrka sina påståenden med skriftlig eller annan bevisning. 

Beviskravet bör därför inte tillämpas alltför strikt och bevislättnad bör ges i de fall sökanden 
                                                
42 Ibid., s. 105.  
43 Ibid., s. 153. 
44 Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s.203.ff. 
45 Wennergren, B., & Essen, U. von, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 6 uppl., 2013, s. 
320ff och Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s.206. 
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gjort ett ärligt försök att styrka sin berättelse. Enligt UNHCR gäller vidare angående ansvaret 

för utredningen att den enskilde helt och hållet ska bistå utredaren att klarlägga alla fakta i 

ärendet, tala sanning och anstränga sig för att skaffa fram bevisning. I förekommande fall ska 

den enskilde ge en tillfredsställande förklaring till varför bevisning saknas. Om ett ärligt 

försök att styrka berättelsen gjorts och det fortfarande saknas bevisning är det ofta nödvändigt 

att betrakta uppkomna tvivelsmål till den sökandes fördel (benefit of the doubt).46 Dessa 

uttalanden kan tolkas som ett något högre ställt krav på den enskilde i form av en utökad 

bevisbörda än som nu redogjorts, men stor hänsyn ska tas till de särskilda svårigheter som 

aktualiseras i mål om flyktingskap och bevislättnad bör ges i förekommande fall.  

 

 

3.	ANALYS	AV	MIGRATIONSDOMSTOLARNAS	PRAXIS	

3.1	Inledning	

I det studerade materialet ingår 100 domar i mål om överklagande av Migrationsverkets beslut 

i fråga om statusförklaring enligt 14 kap. 6 § UtlL. I materialet ingår domar från landets fyra 

migrationsdomstolar, dvs. migrationsdomstolen i Luleå (20 st.), Stockholm (40 st.), Göteborg 

(20 st.) och Malmö (20 st.). Majoriteten av målen rör personer från Syrien (25 st.), Eritrea (23 

st.), Afghanistan (14 st.) och statslösa palestinier från Libyen (sex st.). I 27 av fallen, varav 

merparten från migrationsdomstolen i Stockholm (22 st.), framgår det inte vilket land 

klagandens skyddsbehov prövas mot. Därutöver förekommer enstaka fall angående Nigeria, 

Etiopien, Marocko, Irak samt Palestina. När det gäller kön- och åldersfördelning är det inte 

möjligt att uttala sig med samma precision vilket bland annat beror på sekretess och att 

familjers skyddsbehov ofta prövas tillsammans. Det framgår dock ändå tydligt att de största 

grupperna i det studerade materialet rör vuxna män och barn. I totalt åtta fall bifölls yrkandet 

om flyktingstatus och i resterande delen, dvs. 92 fall, avslogs yrkandet om flyktingstatus. Det 

ska dock observeras att det i materialet förekommer fall där klaganden beviljats 

uppehållstillstånd på annan grund än alternativt skyddsbehövande, och i domstolen yrkat både 

flyktingstatus och status som alternativt skyddsbehövande. I vissa av dessa fall bifölls 

yrkandet om alternativ skyddsstatus, men yrkandet om flyktingstatus avslogs. Dessa räknas 

därför som avslagsbeslut. Fyra av bifallsbesluten kommer från migrationsdomstolen i 

                                                
46 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 189-205.	
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Göteborg, tre från migrationsdomstolen i Malmö och ett från migrationsdomstolen i Luleå. 

När det gäller skillnader mellan migrationsdomstolarna kan noteras att inte något bifallsbeslut 

kommer från migrationsdomstolen i Stockholm. Vidare framkommer att hälften av de 

studerade domarna från migrationsdomstolen i Stockholm är bristfälligt motiverade i den 

mening att det inte går att utläsa på vilka omständigheter domstolen grundat sitt beslut.47 I 

samtliga dessa konstateras endast att domstolen inte gör någon annan bedömning än 

Migrationsverket. Vidare kan noteras att trots att vuxna män var i majoritet sett över hela 

landet, hade Göteborg inga fall som rörde vuxna män under den studerade perioden. 

Majoriteten av fallen från Göteborg, totalt 18 st., gällde barn.  

 

Kvaliteten på de studerade domarna varierar. Som nämnts förekommer bristfälliga 

motiveringar i flera fall vilket inneburit att det varit omöjligt att utläsa på vilka 

omständigheter domstolen grundat sitt beslut. Det förekommer även att det inte varit möjligt 

att av domen utläsa vad parterna anfört. I majoriteten av fallen har detta emellertid inte varit 

ett problem. Såsom beskrivits tidigare har fokus legat på genomläsning av domskälen i syfte 

att kartlägga och analysera hur migrationsdomstolarna bedömer olika omständigheter i 

relation till de aktuella skyddsgrunderna. Det studerade materialet visar att de vanligaste 

skälen för avslag på yrkandet om flyktingstatus är att domstolen inte anser att det föreligger 

en individuell hotbild mot klaganden eller att domstolen anser att det inte är visat att det hen 

riskerar har koppling till någon förföljelsegrund, dvs. att det brister i orsakssambandet. En 

viktig gränsdragning mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande är 

således den mellan generell och individuell hotbild samt den mellan förekomsten av 

orsakssamband eller ej. Bristande individuell hotbild och bristande orsakssamband leder alltså 

till att yrkandet om flyktingstatus avslås och Migrationsverkets beslut står fast. Hur dessa 

bedömningar görs är emellertid inte oproblematiskt. Domstolarna tenderar att bortse helt eller 

delvis från viktiga omständigheter som enligt gällande rätt ska tillmätas betydelse vid 

bedömningen, såsom att klaganden tillhör en särskilt utsatt grupp eller att familjemedlemmar 

utsatts för förföljelse. Vidare förekommer det att domstolarna uppställer krav på att klaganden 

tidigare ska ha utsatts för förföljelse. Det framkommer även att domstolarna uppställer mycket 

höga krav för att ett orsakssamband ska anses föreligga vilket inte stämmer överens med 

gällande rätt. Hur domstolarna bedömer flyktingskap och drar gränsen mot alternativt 

skyddsbehövande analyseras och problematiseras i det följande. Analysen är uppdelad utefter 
                                                
47 Se t.ex. UM 7878-16, UM 8000-16, UM 8394-16, UM 9597-16, UM 10061-16, UM 10121-16, UM 
10327-16, UM 10328-16, UM 10396-16 och UM 10930-16. 
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de vanligaste avslagsgrunderna bristande individuell hotbild och bristande orsakssamband, 

där olika aspekter av kravet på individuell hotbild respektive bedömningen av 

orsakssambandet redovisas och analyseras. 

 

3.2	Kravet	på	individuell	hotbild	

3.2.1	Inledning	

Ett av de vanligaste skälen för avslag på yrkandet om flyktingstatus är att domstolen menar att 

klaganden inte har en personlig eller individuell hotbild mot sig. Detta uttrycks genom olika 

lokutioner och är tämligen återkommande i avslagsbesluten. I ett fall grundades 

migrationsdomstolens avslagsbeslut på att det inte framkommit en personlig och reell hotbild 

mot klaganden i hemlandet.48 I ett annat fall angav migrationsdomstolen att en förutsättning 

för flyktingstatus är att det fanns en individuell och konkret hotbild mot klaganden.49 På 

liknande sätt uttryckte sig migrationsdomstolen i ytterligare ett fall där det konstaterades att 

det för flyktingstatus krävs en konkret och individuell risk för förföljelse.50 På detta och 

liknande sätt uttrycker sig domstolarna i flera av de studerade fallen.51 Det som 

formuleringarna tar sikte på är den riskbedömning som ska göras vid prövningen av 

flyktingstatus. 

 

Flyktingstatus förutsätter att det finns en framtida risk för förföljelse vid ett återvändande till 

hemlandet. Det är klaganden som har bevisbördan för att det finns en sådan risk, men det kan 

inte ställas alltför höga beviskrav eftersom någon fullständig bevisning som klart kan styrka 

detta sällan kan läggas fram.52 För att visa att det finns en sådan risk för förföljelse uppställer 

som nämnts migrationsdomstolarna ofta krav på att klaganden kan visa en individuell hotbild. 

En sådan hotbild anses dock, i strid med gällande rätt, i princip endast kunna grundas på 

individuella omständigheter såsom att klaganden personligen utsatts, hotats eller utpekats på 

något sätt.53 Följaktligen tillmäts mer generella hotbilder ingen eller endast ringa betydelse 

                                                
48 UM 1423-16. 
49 UM 643-16. 
50 UM 2161-16. 
51 Se t.ex. UM 3677-16, UM 2121-16, UM 841-16, UM 5315-16, UM 4978-16, UM 871-16 och UM 
8314-16.  
52 Se Prop. 1996/97:25 s. 98 och MIG 2007:37. 
53 Se t.ex. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Protection Considerations 
with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update IV, november 2015, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html [hämtad 22 november 2016], s. 22 och Hathaway, 
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vid bedömningen av flyktingstatus i relation till alternativt skyddsbehövande. Av störst vikt i 

migrationsdomstolarnas bedömningar är huruvida klaganden själv tidigare har utsatts för 

förföljelse. I regel räcker det inte enligt migrationsdomstolarna att klagandens familj utsatts 

eller att klaganden tillhör en särskilt utsatt grupp. I de fall klaganden faktiskt själv har utsatts 

tidigare fäster domstolarna ofta vikt vid andra omständigheter såsom att klaganden stannat 

kvar i hemlandet en tid eller kunnat lämna hemlandet legalt. I det följande redogörs för och 

analyseras migrationsdomstolarnas krav på individuell hotbild för flyktingstatus och hur detta 

kan förstås i förhållande till gällande rätt.  

 

3.2.2	Betydelsen	av	att	själv	tidigare	ha	utsatts	

Vid gränsdragningen mellan flykting och alternativt skyddsbehövande framkommer att 

migrationsdomstolarna för flyktingstatus kräver eller tillmäter det avgörande betydelse 

huruvida klaganden själv tidigare utsatts för förföljelse. För att det ska anses föreligga en 

individuell hotbild mot klaganden kräver domstolarna alltså i princip tidigare individuell 

utsatthet. Tidigare förföljelse tenderar därmed att uppställas som en förutsättning för 

flyktingstatus och i andra fall anses avsaknad av tidigare förföljelse utgöra en omständighet 

som talar emot en individuell hotbild. Det är i och för sig av betydelse enligt gällande rätt om 

klaganden tidigare utsatts för förföljelse men det är inte korrekt att uppställa tidigare 

förföljelse som en förutsättning för flyktingstatus eller att betrakta avsaknad av tidigare 

förföljelse som en omständighet som talar emot en individuell hotbild. 

 

Enligt gällande rätt anses tidigare förföljelse vanligen innebära att det föreligger en framtida 

risk för förföljelse vid ett återvändande. Det är väl etablerat enligt flera rättskällor att 

förekomsten av tidigare förföljelse ska tillmätas stor vikt vid bedömningen av flyktingstatus. 

Skyddsgrundsdirektivet stipulerar att om sökanden tidigare har utsatts för förföljelse, allvarlig 

skada eller för direkta hot om sådana handlingar utgör detta en allvarlig indikation på att 

fruktan är välgrundad eller att det finns en verklig risk för skada, såvida det inte finns goda 

skäl att anta annat (art. 4).54 I UNHCR:s handbok anges att man som regel kan utgå från att en 

person som redan utsatts från förföljelse hyser en välgrundad fruktan för förföljelse.55 Vidare 

                                                                                                                                                   
J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s. 171f. Se även Case of M.S.S. v. Belgium 
and Greece, application no. 30696/09, 21 january 2011, p. 359. 
54 Art. 4 skyddsgrundsdirektivet. 
55 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 45. 
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anges i de svenska förarbetena att tidigare förföljelse är en omständighet som talar för att risk 

för förföljelse alltjämt finns.56 Detta kan tolkas som att det i det närmaste rör sig om en 

presumtion för fortsatt risk för förföljelse, men denna tolkning torde enligt Hathaway inte ha 

något stöd i Flyktingkonventionen som ju endast tar sikte på den framtida risken. Att enbart 

förekomsten av tidigare förföljelse skulle ge grund för flyktingstatus torde därför inte vara en 

korrekt tillämpning, utan en framåtsyftande bedömning ska göras även vid förekomsten av 

tidigare förföljelse.57 Det är dock klart att förekomsten av tidigare förföljelse ska tillmätas 

mycket stor betydelse vid bedömningen av den framtida risken. Det är emellertid viktigt att 

understryka att tidigare förföljelse inte är en förutsättning för flyktingskap. Begreppet fruktan 

syftar nämligen även på personer som önskar undvika en situation som innebär en risk för 

förföljelse.58 Detta ligger även i linje med att bedömningen ska vara framåtsyftande och alltså 

se till vad sökanden riskerar vid ett eventuellt återvändande.59 En person som lyckats fly innan 

hen utsatts för förföljelse är inte mindre skyddsvärd än en person som redan utsatts. 

 

Det kan inte heller anses finnas stöd i gällande rätt för att betrakta avsaknad av tidigare 

förföljelse som en omständighet som talar emot en framtida risk för förföljelse. Som nämnts 

kan tidigare förföljelse utgöra en allvarlig indikation på framtida risk, men detta kan inte 

anses innebära att avsaknad av sådan talar emot framtida risk. Framtida risk kan fastställas på 

flera olika sätt och alltså inte enbart genom en individs personliga upplevelser. Framtida risk 

kan exempelvis fastställas mot bakgrund av förföljelse som drabbat anhöriga eller personer 

med samma grupptillhörighet som klaganden, mot bakgrund av aktuell landinformation och 

dylikt.60 Att förekomsten av tidigare förföljelse ska tillmätas stor betydelse vid bedömningen 

betyder alltså inte att avsaknad av detta gör den individuella hotbilden mindre sannolik.  

 

I det studerade materialet framkommer dock att migrationsdomstolarna i strid med gällande 

rätt uppställer krav på tidigare förföljelse eller betraktar avsaknad av sådan som en 

omständighet som talar emot en individuell hotbild. I exempelvis ett av de studerade fallen 

                                                
56 Prop. 2005/06:6 s. 9.  
57 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s. 161ff. 
58 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 45. 
59 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 42 och MIG 2007:37. 
60 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 42-45 och Hathaway J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s. 
161ff. 
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överklagade en journalist från Syrien Migrationsverkets beslut och yrkade flyktingstatus i 

migrationsdomstolen. Det var i målet inte ifrågasatt att klaganden författat en mängd olika 

artiklar som publicerats för en tidning med kopplingar till Muslimska brödraskapet. 

Migrationsverket anförde att artiklarna var allmänt hållna och därför inte torde utgöra något 

irritationsmoment för de syriska myndigheterna. Domstolen fann dock att artiklarna ibland 

innehöll ett kritiskt förhållningssätt. Klaganden ansågs däremot inte ha visat att författandet av 

artiklarna lett till att de syriska myndigheterna uppmärksammat honom på något vis med 

anledning av artiklarna. Den behandling klaganden uppgett att han riskerade ansågs därför 

endast bygga på spekulationer och antaganden. Klaganden bedömdes därför inte att vara 

flykting.61 I detta fall ansåg domstolen alltså att det faktum att klaganden inte tidigare utsatts 

för förföljelse talade emot att det förelåg en individuell hotbild.  

 

Ett liknande fall som visar på betydelsen av att klaganden tidigare utsatts gällde också en 

klagande från Syrien. Klaganden som arbetat som bankman anförde bl.a. att han, trots 

påtryckningar, lyckats undvika att bli informatör för säkerhetstjänsten i landet vilket innebar 

risk att uppfattas som motståndare till regimen. Han anförde även att han var sunnimuslim och 

sufier. Domstolen fäste vikt vid att klaganden inte tidigare utsatts för något som tydde på att 

regimen skulle vara intresserad av honom och att han inte mottagit några hot efter att han 

flytt landet. Domstolen konstaterade vidare att sunnimuslimer och sufier är att betraktas som 

riskgrupper i Syrien men att det inte framkommit att klaganden tidigare utsatts för något på 

grund av sin religiösa tillhörighet eller av annan individuell anledning riskerade förföljelse. 

Överklagandet avslogs därmed.62 I ytterligare ett fall rörande en minderårig sunnimuslim från 

Syrien avslog domstolen yrkandet om flyktingstatus på grund av att det inte framkommit att 

klaganden eller hans familj tidigare blivit utsatta för något.63 I ett annat avslagsbeslut som 

gällde tvångsrekrytering av en minderårig syrier konstaterade domstolen att det förvisso 

förekom mer eller mindre systematisk rekrytering av minderåriga i området klaganden flytt 

ifrån, men att något personligt hot inte förelåg eftersom klaganden själv inte utsatts för något 

rekryteringsförsök.64 I dessa fall framträder förekomsten av tidigare förföljelse som en 

förutsättning för att betraktas som flykting.  

 

                                                
61 UM 866-16. 
62 UM 521-16. 
63 UM 3677-16 
64 UM 5315-16. 



	 23	

I samtliga nu redogjorda fall fäste domstolen alltså avgörande vikt vid att klaganden själv inte 

tidigare utsatts för förföljelse eller uppmärksammats på något sätt. Som framkommit ovan kan 

detta dock inte anses förenligt med gällande rätt. Det finns inte något stöd för att 

flyktingstatus förutsätter tidigare individuell förföljelse och UNHCR har tydligt uttalat att 

tidigare förföljelse inte är ett krav.65 Det är förvisso inte något fel i att utreda huruvida 

klaganden tidigare utsatts eftersom förekomsten av tidigare förföljelse kan vara en viktig 

faktor vid bedömningen av den framtida risken för förföljelse. Att migrationsdomstolarna i 

denna mening tar upp frågan är alltså inte i sig problematiskt. Det är däremot inte riktigt att 

grunda ett avslagsbeslut på att klaganden inte tidigare utsatts för förföljelse, oavsett om 

tidigare förföljelse uppställs som en förutsättning eller används som en omständighet som 

talar emot en individuell risk, för detta finns nämligen inget stöd i gällande rätt. Detta innebär 

vidare att det inte är riktigt att vid gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och 

alternativt skyddsbehövande fästa avgörande vikt vid förekomsten av tidigare förföljelse.  

 

3.2.3	Betydelsen	av	familjemedlemmars	utsatthet		

En konsekvens av att domstolarna tenderar att dra gränsen mellan skyddsgrunderna flykting 

och alternativt skyddsbehövande vid förekomsten av tidigare individuell utsatthet är att 

hotbilder som härrör från familjemedlemmars utsatthet inte tillmäts någon större betydelse vid 

bedömningen. Enligt gällande rätt kan som nämnts tidigare förföljelse vara en sådan faktor 

som innebär att rekvisitet välgrundad fruktan är uppfyllt. Enligt UNHCR är det emellertid inte 

bara den sökandes egna personliga erfarenheter som ska vägas in vid bedömningen. Även det 

som exempelvis vänner och släktingar har råkat ut för kan visa att sökanden själv förr eller 

senare också kan bli offer för förföljelse och därmed att sökandens egen fruktan är 

välgrundad. Situationen ska dock bedömas individuellt.66 I skälen för skyddsgrundsdirektivet 

anges att familjemedlemmar normalt kan komma att utsättas för förföljelse på ett sätt som kan 

utgöra grund för flyktingstatus, enbart på grund av sin relation till flyktingen.67 Att 

familjemedlemmar drabbats av förföljelse kan alltså innebära att klaganden själv löper risk att 

utsättas. Orsakssambandet kan då exempelvis härledas till tillhörigheten till en viss 

                                                
65 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 45. 
66 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 43. 
67 Se skäl 36 i skyddsgrundsdirektivet. 
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samhällsgrupp; dvs. familjen.68 Det kan även tänkas att familjemedlemmar tillskrivs samma 

egenskaper som den förföljda familjemedlemmen vilket innebär att orsakssambandet kan 

fastställas också på andra grunder, såsom tillskriven politisk uppfattning eller religiös 

tillhörighet. 

 

Förutom att det allmänt sett ska tas hänsyn till den förföljelse som drabbat anhöriga gäller att 

särskild vikt bör fästas vid om någon familjemedlem till klaganden beviljats flyktingstatus. 

Detta följer av principen om familjens enhet. Principen om familjens enhet är inte reglerad i 

Flyktingkonventionen men ingår som en rekommendation i slutdokumentet från den 

konferens där konventionen antogs.69 Enligt UNHCR gäller normalt att om familjens 

överhuvud uppfyller kraven för flyktingstatus ska övriga familjemedlemmar tillerkännas 

samma status. Principen ska som minst omfatta makar och minderåriga barn. 

Familjemedlemmar som är medborgare i asyllandet eller i ett annat land som kan erbjuda 

skydd, samt familjemedlemmar som inryms i en uteslutandeklausul omfattas dock inte.70 

Även skyddsgrundsdirektivet innehåller bestämmelser som syftar till att skydda familjen. 

Medlemsstaterna ska se till att familjen hålls samlad och att familjemedlemmar till personer 

som beviljats internationellt skydd men som inte själva uppfyller kraven för internationellt 

skydd får ansöka om de förmåner som överensstämmer med familjemedlemmens rättsliga 

status.71 I svensk rätt tillämpas principen om familjens enhet dels vid bedömningen av den 

individuella framtida risk familjemedlemmar till flyktingar möter och dels som ett skydd mot 

familjesplittring. Vid genomförandet av skyddsgrundsdirektivet uttalades i de svenska 

förarbetena att den omständigheten att sökanden är nära anhörig till en person som beviljats 

uppehållstillstånd som flykting ska tillmätas stor betydelse vid bedömningen av om sökanden 

löper risk för förföljelse.72 Av Migrationsöverdomstolens praxis framgår att principen innebär 

att flyktingstatus kan beviljas i de fall familjen annars skulle splittras, även om sökanden själv 

                                                
68 Se UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: ‘Membership of a Particular Social 
Group’ within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to 
the Status of Refugees, 2002 och UNHCR, UNHCR Position on Claims for Refugee Status Under the 
1951 Convention relating to the Status of Refugees Based on a Fear of Persecution Due to an 
Individual's Membership of a Family or Clan Engaged in a Blood Feud, 2006, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/44201a574.html [hämtad 21 November 2016], p. 18.  
69	UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 181-183.	
70 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 181-188 och prop. 2009/10:31. 
71 Art. 23 skyddsgrundsdirektivet. 
72 Prop. 2009/10:31 s. 74. 
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inte uppfyller villkoren i flyktingdefinitionen. Principen är dock inte tillämplig när 

familjemedlemmen till flyktingen fått uppehållstillstånd på annan grund, såsom genom 

anknytning, eftersom familjesplittring inte aktualiseras i dessa fall.73 Flyktingskap kan alltså 

enligt gällande rätt grundas på omständigheter hänförliga till familjemedlemmar, utan att 

klaganden själv tidigare utsatts. Vidare gäller att det faktum att familjemedlemmar till 

klaganden beviljats flyktingstatus ska tillmätas särskild betydelse vid bedömningen av den 

framtida risken.  

 

Trots att det finns stöd i rättskällorna för att familjemedlemmars utsatthet bör ha stor 

betydelse vid bedömningen framgår av det studerade materialet att migrationsdomstolarna vid 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna tenderar att bortse från detta och istället fästa 

avgörande vikt vid om klaganden själv har utsatts. I ett fall anförde klaganden som var 

minderårig att hans far innan flykten arbetat som polisbefäl i Afghanistan och skadats 

allvarligt i ett riktat attentat av talibanerna. Som skäl för avslag fäste domstolen bl.a. vikt vid 

att klaganden själv inte utsatts för någon skyddsgrundande behandling eller på egna grunder 

varit av intresse för talibanerna.74 Att klaganden kunde vara hotad på grund av hans 

familjerelation till fadern tillmättes däremot ingen betydelse. Ytterligare ett exempel är 

prövningen av ett tioårigt syriskt barns skyddsskäl. Barnets farfar hade varit officer och 

hennes pappa hade mördats i ett försök att komma åt farfadern. Hon hade själv därefter bott 

tillsammans med sina farföräldrar. Vid bedömningen av hennes skyddsskäl menade 

domstolen att hon inte var att anse som flykting eftersom hon inte personligen utsatts och då 

inget i målet tydde på att de som tidigare begått övergrepp mot hennes familj också var 

intresserade av henne.75 Av dessa fall framkommer alltså att familjemedlemmars utsatthet i 

strid med gällande rätt inte tillmäts någon betydelse vid bedömningen av flyktingstatus såvida 

inte klaganden utsatts personligen.  

 

Ytterligare en faktor som bör beaktas vid bedömningen är som redogjorts ovan om eventuella 

familjemedlemmar beviljats flyktingstatus. Av det studerade materialet framkommer dock att 

migrationsdomstolarna fäster liten vikt vid detta. Ett sådant exempel är ett fall som gällde en 

person från Syrien vars far gripits, fängslats och förföljts av regimen. Säkerhetstjänsten hade 

även besökt familjens bostad för att söka efter fadern. Fadern hade sedermera beviljats 

                                                
73 Se MIG 2013:16, MIG 2015:18 och MIG 2016:7. 
74 UM 10705-16. 
75 UM 5205-16. 
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flyktingstatus. Klaganden anförde att hon riskerade att bli gripen på grund av sin relation till 

fadern. Migrationsdomstolen avslog överklagandet med motiveringen att klaganden kunnat 

resa förbi vägspärrar dagligen utan att själv ha stött på några problem. Hotbilden rörande 

hennes far kunde därför inte anses avse även klaganden.76 Ett annat exempel är ett fall rörande 

ett barn på ett och ett halvt år från Nigeria vars mor beviljats flyktingstatus på grund av sin 

sexuella läggning. Migrationsverket hade avslagit barnets ansökan om flyktingstatus men 

beviljat uppehållstillstånd på grund av anknytning till modern. Yrkandet om flyktingstatus 

avslogs även av domstolen med motiveringen att klaganden inte gjort sannolikt en konkret 

och individuell hotbild. Frågan om huruvida barnet löpte risk för förföljelse på grund av sin 

relation till modern berördes dock inte.77 Frågan om familjesplittring aktualiserades inte i 

något av dessa fall. I det ena fallet hänvisades till att familjesplittring inte var för handen, 

varför principen om familjens enhet inte var tillämplig78 och i det andra fallet konstaterades 

att det av Migrationsöverdomstolens praxis följer att en utlänning inte kan beviljas 

flyktingstatus enbart på den grunden att en familjemedlem är flykting.79 Inte i något av fallen 

beaktades dock den hänsyn som ska tas vid riskbedömningen i de fall en familjemedlem är 

flykting. Förutom att det generellt kan sägas att även det som drabbat familjemedlemmar kan 

medföra att fruktan är välgrundad utan att klaganden själv har utsatts, följer av principen om 

familjens enhet att detta gör sig särskilt gällande när familjemedlemmen faktiskt har beviljats 

flyktingstatus. Det kan alltså ifrågasättas om domstolarna gjort en fullgod bedömning av 

klagandens skäl för flyktingstatus i denna del. 

 

Det finns dock ett exempel i det studerade materialet där ett barn fått bifall till yrkandet om 

flyktingstatus på grund av skäl hänförliga till en familjemedlem. Målet gällde ett barn från 

Irak vars far varit officer inom den irakiska säkerhetstjänsten under Saddam Husseins tid. 

Familjens hem hade besökts av personer som efterfrågat fadern. Hemmet hade även 

beskjutits. Domstolen konstaterade att fadern på grund av sin tidigare anställning rimligtvis 

var en måltavla för vissa väpnade grupper och att familjen angripits på grund av detta. 

Eftersom klaganden var minderårig kunde hon inte förväntas leva åtskild från sina föräldrar 

och därför ansåg domstolen att det också fanns en hotbild mot klaganden själv på grund av att 

                                                
76 UM 2228-16. 
77 UM 841-16.		
78 UM 841-16. 
79 UM 2228-16.	



	 27	

hon tillhörde sin faders familj, vilken ansågs utgöra en viss samhällsgrupp.80 I detta fall 

bedömdes alltså att det förelåg en individuell hotbild mot bakgrund av faderns hotbild och 

förföljelsegrunden bedömdes vara familjetillhörigheten. I enlighet med gällande rätt 

uppställdes inte något krav på att klaganden personligen utsatts eller utpekats på något sätt.   

 

I majoriteten av de aktuella fallen beaktades dock inte tillräckligt att det kunde föreligga en 

individuell risk för klaganden mot bakgrund av att dennes familjemedlem utsatts för 

förföljelse. Även i denna del framkommer alltså att migrationsdomstolarna vid 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna tenderar att uppställa individuell utsatthet som en 

förutsättning för flyktingstatus, till skillnad från alternativ skyddsstatus. Som framkommit är 

detta dock inte förenligt med gällande rätt eftersom individuell utsatthet inte är ett krav för 

flyktingstatus och eftersom familjemedlemmars utsatthet ska tillmätas stor betydelse vid 

bedömningen. 

 

3.2.4	Betydelsen	av	att	tillhöra	en	särskilt	utsatt	grupp		

Ytterligare en konsekvens av att migrationsdomstolarna tenderar att dra gränsen mellan 

skyddsgrunderna vid förekomsten av individuell utsatthet är att tillhörigheten till en särskilt 

utsatt grupp inte anses ha någon större betydelse vid bedömningen. När det gäller en individs 

grupptillhörighet gäller enligt UNHCR att det som drabbat andra personer av samma ras eller 

sociala grupp ska tillmätas betydelse vid bedömningen och att Flyktingkonventionen omfattar 

såväl personer som själva utsatts men också personer som flyr i syfte att undvika en situation 

som medför risk för förföljelse.81 När det sedan gäller vilken betydelse det bör ha vid 

bedömningen av flyktingstatus att den aktuella gruppen är särskilt utsatt, utgör en riskgrupp 

eller generellt anses vara i en svår situation har UNHCR i handboken uttalat att det i princip 

krävs speciella omständigheter för att enbart tillhörigheten till en viss grupp ska anses ge 

upphov till en välgrundad fruktan för förföljelse.82 Samtidigt har UNHCR senare uttalat, bl.a. 

gällande situationen i Syrien, att de flesta som flyr landet i regel uppfyller villkoren för 

flyktingstatus. Därutöver har UNHCR funnit att bl.a. sunnimuslimer, journalister och vissa 

grupper av barn utgör särskilda riskgrupper som enbart på grund av sin grupptillhörighet 

sannolikt är att anse som flyktingar enligt Flyktingkonventionen. I samma uttalande 

                                                
80 UM 3949-16.  
81 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 43-45.	
82 Ibid., p. 70, 73, 74 och 79. 
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understryker UNHCR att det inte är ett krav att en person ska ha utsatts eller utpekats 

personligen eller att hotet ska vara individuellt.83 Det senare uttalandet vinner också stöd i 

doktrinen. Om klaganden tillhör en grupp som generellt löper risk att utsättas för förföljelse är 

det tillräckligt att klaganden visar att hen tillhör denna grupp. Det är inte en förutsättning att 

visa att hen, utöver sin grupptillhörighet, är särskilt utpekad eller löper särskild risk jämfört 

med andra gruppmedlemmar.84 Att enbart grupptillhörighet kan innebära en individuell 

hotbild torde även följa av själva syftet med Flyktingkonventionen som ju var att skydda 

personer som flytt undan andra världskriget. De flesta av dessa personer ansågs vara 

flyktingar just mot bakgrund av den gruppbaserade risken.85 Migrationsöverdomstolen har 

även bedömt att en person var flykting enbart mot bakgrund av att denne var sunnit från ett 

område i Syrien där sunniter generellt betraktades som oppositionella.86 Rättskällorna ger 

alltså stöd för att flyktingstatus inte förutsätter individuella omständigheter, utan även kan 

grundas på omständigheter som drabbat personer i liknande situation som klaganden. Vidare 

gäller att i det fall en hel grupp generellt riskerar förföljelse, så är det tillräckligt att klaganden 

visar att hen tillhör den aktuella gruppen.  

 

I det studerade materialet framkommer dock att domstolarna inte tillräckligt beaktar den 

omständigheten att klaganden tillhör en grupp som är särskilt utsatt. I vissa fall uppställs krav 

på att klaganden, utöver tillhörigheten till den aktuella riskgruppen, ska ha utsatts själv för att 

en individuell hotbild ska anses föreligga. I ett exempel avslog domstolen överklagandet med 

hänvisning till att klaganden inte personligen utsatts för något och att de skäl han anfört 

åsyftade den allmänna situationen i Syrien. Trots att klaganden bl.a. anfört att han var 

sunnimuslim ansågs detta inte ha någon tillräckligt tydlig koppling till honom själv.87 I ett 

annat fall, som nämnts tidigare, anförde klaganden att han var sunnimuslim och sufier, vilket 

                                                
83 UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab 
Republic, Update III, October 2014, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/544e446d4.html 
[hämtad 12 december 2016], s. 13ff. Dessa uttalanden återfinns även i det numera gällande UNHCR, 
International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, 
Update IV, november 2015, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html [hämtad 
12 december 2016], s. 22ff.  
84 Se Goodwin-Gill, G., & McAdam, J., The Refugee in International Law, 3 uppl., 2007, s. 128ff och 
Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s.169ff. Se även MIG 2007:9 och 
MIG 2008:21 där själva utgångspunkten för prövningen är att enbart grupptillhörigheten kan vara 
grund för flyktingstatus men där Migrationsöverdomstolen inte anser att kränkningarna utgör 
förföljelse. 
85 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s. 175.  
86 MIG 2014:20. 
87 UM 3677-16. 
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domstolen konstaterade utgjorde riskgrupper i Syrien. Överklagandet avslogs dock eftersom 

klaganden inte själv tidigare utsatts på grund av sin religiösa tillhörighet.88 Såsom 

framkommit ovan är det dock inte riktigt att uppställa krav på att klaganden själv ska ha 

utsatts för att en individuell hotbild ska anses föreligga. Om den grupp klaganden tillhör 

generellt riskerar förföljelse är det tillräckligt att klaganden visar att hen tillhör den aktuella 

gruppen. 

 

I andra fall avfärdades omständigheten att klaganden tillhörde en särskilt utsatt grupp med 

motiveringen att klaganden inte ansågs riskera att utsättas på annat sätt än andra. Detta 

resonemang fördes framförallt i de mål som rörde barn som flytt från Syrien. I ett av fallen 

avslogs överklagandet redan på den grunden att barn inte utgör en viss samhällsgrupp i den 

mening som avses i flyktingdefinitionen.89 Angående detta kan dock sägas att barn i allra 

högsta grad kan anses utgöra en viss samhällsgrupp, varför detta uttalande inte är riktigt.90 I 

övriga fall godtogs i och för sig att barn kan utgöra en viss samhällsgrupp och att barn i 

Syrien förvisso är i en svår situation. Överklagandena avslogs dock med motiveringen att barn 

inte ansågs drabbas på annat sätt än vuxna personer, varför de enligt domstolen inte uppfyllde 

villkoren för flyktingstatus.91 En sådan tolkning av Flyktingkonventionen kan dock 

ifrågasättas eftersom flyktingskap endast förutsätter att det personen riskerar har någon 

koppling till en förföljelsegrund. Detta gäller även i situationer av generellt våld.92 Det finns 

alltså inget stöd i gällande rätt för att personer som flytt situationer av generellt våld ska visa 

att de är mer utsatta än andra, det är tillräckligt att just deras utsatthet har en koppling till en 

förföljelsegrund.  

 

I andra fall där klaganden gör gällande att hen tillhör en särskilt utsatt grupp avfärdas denna 

omständighet med motiveringen att den allmänna situationen för den aktuella gruppen inte 

                                                
88 UM 521-16.  
89 UM 4978-16. 
90 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2009.  
91 UM 6053-16, UM 5894-16, UM 5205-16 och UM 5659-16.  
92 Se UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab 
Republic, Update III, October 2014, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/544e446d4.html 
[hämtad 12 december 2016], s. 13ff, UNHCR, International Protection Considerations with regard to 
people fleeing the Syrian Arab Republic, Update IV, november 2015, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html [hämtad 22 november 2016], s. 22ff., Hathaway, J.C., 
& Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s. 174ff, Goodwin-Gill, G., & McAdam, J., The 
Refugee in International Law, 3 uppl., 2007, s. 128f. 	
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bedöms vara sådan att klaganden kan anses vara flykting. Denna formulering är tämligen 

intetsägande om exakt vilka omständigheter som har beaktats av domstolen och det kan 

diskuteras om det faktiskt gjorts en fullgod bedömning. I ett av fallen anförde klaganden att 

konflikten i Syrien är ett religiöst inbördeskrig och att landets sunnimuslimer drabbats värst 

av kriget, bl.a. eftersom det framförallt är i sunnitiska områden som kriget utspelat sig. 

Domstolen konstaterade dock endast att den allmänna situationen för sunnimuslimer i Syrien 

inte var sådan att dessa personer endast med hänsyn till sin religion och etniska tillhörighet 

kunde anses vara flyktingar och att en individuell prövning därför skulle göras.93 Liknande 

resonemang förekom i fall gällande statslösa palestinier från Libyen. Avslagsbeslutet 

motiverades i flera fall med att även om situationen för statslösa palestinier är särskilt svår 

kan gruppen inte generellt sägas riskera förföljelse och att flyktingskap därför förutsätter en 

individuell hotbild.94 I ett av fallen bedömde domstolen att de hot och den diskriminering 

klagandena i en familj redogjort för inte ansågs falla in under någon av flyktinggrunderna. 

Klagandena hade bl.a. anfört att statslösa palestinier i Libyen löper risk att utsättas för 

misshandel, bortförande, tortyr och mord och att en av klagandena själv utsatts för 

beskjutning.95 I ett annat fall motiverade domstolen avslagsbeslutet med att även om 

situationen för palestinier i Libyen är svår är den inte sådan att alla palestinier är 

skyddsbehövande på grund av sin etnicitet.96 Dessa argument synes bygga på att den generella 

utsattheten inte når upp till kravet på förföljelse i flyktingdefinitionens mening. Något 

närmare resonemang om den generella utsattheten och vad denna innebär förekommer dock 

inte i något av fallen, varför det kan ifrågasättas om domstolarna gjort en fullgod bedömning 

av huruvida rekvisitet förföljelse är uppfyllt eller inte. Det bör vidare understrykas att även 

om den generella utsattheten inte i sig är tillräcklig, ska dessa omständigheter vägas in i den 

sammanvägda bedömningen av klagandens hotbild.  

 

Att situationen inte är sådan att den utgör grund för flyktingskap kan också åsyfta att 

domstolen anser att den generella hotbilden inte är tillräcklig för att fastställa en framtida risk 

i det enskilda fallet. Detta stämmer emellertid inte överens med vad som framkommit ovan då 

rättskällorna ger tydligt stöd för att en individuell hotbild också kan grundas enbart på 

                                                
93 UM 2273-16. 
94 Se UM 806-16, UM 1497-16, UM 3445-16, UM 1064-16, UM 924-16 och UM 1859-16. 
95 UM 1497-16. 
96 UM 1064-16.	
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generella omständigheter.97 Utöver detta kan konstateras när det gäller riskbedömningen att 

det är tillräckligt att det föreligger en verklig risk eller en verklig möjlighet att klaganden 

kommer förföljas och inte endast en hypotetisk risk för att villkoren i flyktingdefinitionen ska 

anses uppfyllda.98 Kravet på risk kan alltså inte anses vara högt ställt. Att tillhörigheten till en 

särskilt utsatt grupp inte skulle vara tillräckligt för att fastställa en framtida risk torde därför 

kräva en bättre motivering av domstolarna än enbart ett konstaterande av att 

grupptillhörigheten inte är tillräcklig. 

 

Det finns dock exempel på fall där domstolarna beaktat den generella risken för en viss grupp 

och mot bakgrund av denna beviljat flyktingstatus. Att tillhöra en grupp som generellt utsätts 

för skyddsgrundande behandling har föranlett bifall framförallt i de fall som gäller kvinnor 

som flytt militärtjänsten i Eritrea. I dessa fall fäste domstolen vikt vid att sexuellt våld mot 

kvinnor är utbrett och notoriskt i den eritreanska militärens träningsläger. Som kvinnor som 

ännu inte gjort militärtjänsten ansågs klagandena därför löpa risk att utsättas för förföljelse på 

grund av kön.99 I dessa fall uppställdes inte något krav på att klaganden själv tidigare skulle 

ha utsatts eller uppmärksammats personligen på något sätt. Det ansågs tillräckligt att sexuellt 

våld mot kvinnor är utbrett och notoriskt och att klaganden tillhörde den aktuella gruppen. I 

dessa fall har domstolarna alltså beaktat den generella risk kvinnor som inte gjort 

militärtjänsten löper vid ett återvändande till hemlandet för att fastställa en individuell risk i 

det enskilda fallet. Som framkommer ovan är detta fullt möjligt och stämmer överens med att 

generell utsatthet ska tillmätas stor vikt vid bedömningen.  

 

Migrationsdomstolarnas tillämpning i majoriteten av de studerade fallen tyder dock på att 

tillhörigheten till en utsatt grupp i regel inte anses utgöra tillräckliga skäl för flyktingstatus 

och att det inte heller anses ha någon större betydelse vid bedömningen av den individuella 

hotbilden. Detta är en konsekvens av att domstolarna tenderar att kräva individuell utsatthet 

vid gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande. Detta 

                                                
97 Se UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab 
Republic, Update III, October 2014, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/544e446d4.html 
[hämtad 12 december 2016], s. 13ff, Goodwin-Gill, G., & McAdam, J., The Refugee in International 
Law, 3 uppl., 2007, s. 128ff och Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, 
s.169ff.  
98 Se Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 92, Grahl-Madsen, A., 
The status of refugees in international law, volume I, 1966, s. 181 och Diesen, C., Prövning av 
migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 267. 
99 UM 4000-16 och UM 357-16. 
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kan emellertid inte anses stämma överens med gällande rätt. Den gränsdragning som tillämpas 

av migrationsdomstolarna leder till att den hotbild som kan föreligga mot bakgrund av mer 

generella omständigheter baserade på klagandens grupptillhörighet felaktigt bortses ifrån, 

vilket i sin tur riskerar att leda till att personer får ett sämre skydd än de faktiskt är berättigade 

till.   

 

3.2.5	Andra	omständigheter	som	anses	tala	emot	en	individuell	hotbild		

Utöver bedömningen av egen eller familje- och gruppmedlemmars utsatthet för tidigare 

förföljelse framkommer ett antal omständigheter som av migrationsdomstolarna anses tala 

emot att det föreligger ett individuellt hot mot klaganden och därmed grund för flyktingstatus. 

Dessa är framförallt hänförliga till huruvida klaganden kunnat stanna kvar i landet efter att ha 

blivit utsatt för förföljelse, om hen kunnat lämna landet legalt samt om hen kunnat använda 

sitt hemlandspass på något sätt. Det kan dock diskuteras huruvida nyttjandet av ett 

hemlandspass och att lämna landet legalt bör anses vara sådana omständigheter som talar 

emot en individuell hotbild. När det gäller hemlandspass och legal utresa uttalar UNHCR i 

handboken att det i vissa fall kan vara så att innehav och nyttjande av ett hemlandspass kan 

tala emot flyktingstatus. Så kan exempelvis vara fallet om en sökande utan goda skäl 

insisterar på att behålla ett giltigt hemlandspass. I många fall kan det dock förhålla sig så att 

det enda sättet att lämna landet på är genom legal utresa. Det kan också vara så att passet 

erhållits och nyttjats i hemlighet. Vidare kan det förhålla sig så att myndigheterna i själva 

verket vill bli av med personen och därför utfärdar hemlandspass och möjliggör legal utresa. 

Av dessa anledningar gäller att blotta innehavet av ett hemlandspass inte kan anses utgöra 

hinder för flyktingstatus.100 Det är alltså endast i undantagsfall som pass och legal in- eller 

utresa ska tillmätas betydelse vid flyktingskapsbedömningen.  

 

Av det studerade materialet framkommer emellertid att användandet av hemlandspass och 

legal utresa felaktigt tenderar att betraktas som omständigheter som talar emot en individuell 

hotbild. I ett av de studerade fallen gjorde klaganden som var från Syrien gällande att han 

riskerade förföljelse bland annat på grund av att hans bror var efterlyst efter att ha uttryckt sig 

kritiskt om både regimen och oppositionen på internet. Som skäl för avslag angav domstolen 

att det var anmärkningsvärt att klaganden och brodern efter att ha flytt landet, återvänt för att 

                                                
100 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 47-50. 
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under två månaders tid samla ihop pengar. Domstolen fäste också vikt vid att modern stannat 

kvar i landet. På grund av detta ansågs det inte föreligga någon konkret och individuell 

hotbild mot klaganden.101 Att det tillmäts betydelse om klaganden lämnat landet legalt och 

kunnat återvända utan att tilldra sig uppmärksamhet framkommer i ytterligare ett fall rörande 

en klagande från Syrien. Domstolen motiverade avslaget bl.a. med att det saknades anledning 

att anta att klaganden var av särskilt intresse för regimen eftersom han kunnat lämna landet 

legalt två gånger samt resa in en gång under 2011 utan att uppmärksammas.102 I ett fall hade 

klaganden fängslats och torterats av den syriska underrättelsetjänsten. Domstolen menade 

dock att det förhållandet att klaganden släppts mot en lösensumma och att han kunnat lämna 

Syrien legalt med sitt eget pass talade emot att det förelåg ett personligt hot om förföljelse vid 

ett återvändande.103 Det har även i ett annat fall ansetts tala emot att klaganden skulle vara av 

intresse för regimen mot bakgrund av att han fått sitt pass förnyat cirka sex månader innan 

han flytt landet.104 Inte i något av nu redovisade fall insisterade klaganden på att behålla sitt 

hemlandspass. Vilka andra situationer som skulle kunna utgöra sådana fall där passinnehav 

bör tala emot flyktingstatus framkommer inte av UNHCR:s uttalande enligt ovan, men mot 

bakgrund av att det endast i undantagsfall ska tillmätas betydelse kan det ifrågasättas om 

domstolen gjort en riktig bedömning i nu aktuella fall. 

 

En annan omständighet som migrationsdomstolarna tenderar att betrakta som något som talar 

emot ett individuellt hot är som nämnts i de fall klaganden stannat kvar i hemlandet efter att 

ha blivit utsatt för förföljelse. Som redogjorts för tidigare ska förekomsten av tidigare 

förföljelse tillmätas stor betydelse vid bedömningen av flyktingstatus. Det ska betraktas som 

en allvarlig indikation på framtida risk för förföljelse som endast kan brytas om det finns goda 

skäl att anta annat.105 Huruvida tidigare förföljelse ska betraktas som en presumtion eller inte 

är dock omdiskuterat. Enligt Grahl-Madsen ska tidigare förföljelse betraktas som en 

presumtion för fortsatt risk för förföljelse. Detta innebär att stor försiktighet ska iakttas vid 

bedömningen av om presumtionen brutits så länge samma regim består i hemlandet.106 

Presumtionen kan dock exempelvis brytas om läget i det aktuella landet förändrats radikalt 

                                                
101 UM 761-16. 
102 UM 521-16, se även UM 3677-16.  
103 UM 701-16. 
104 UM 2273-16. 
105 Art. 4 skyddsgrundsdirektivet. 
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Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s. 161ff, som menar att tidigare 
förföljelse inte ska betraktas som en presumtion. 
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och denna förändring är stabil. Vidare bör, om personen vistats i hemlandet en tid efter 

förföljelsen, stor hänsyn tas till varför personen lämnats ifred, men hur lång tid som förflutit 

kan också vara av betydelse.107 Enligt Hathaway följer dock av Flyktingkonventionens syfte 

att ge skydd mot framtida förföljelse och av formuleringen i skyddsgrundsdirektivet att 

tidigare förföljelse förvisso kan ha stor betydelse, men att det inte kan anses utgöra en 

presumtion för framtida risk.108 Av detta följer dock, oavsett om tidigare förföljelse betraktas 

som en presumtion eller en allvarlig indikation för framtida risk, att det ställs förhållandevis 

höga krav för att risken för fortsatt förföljelse vid tidigare utsatthet ska anses motbevisad.  

 

I materialet förekommer dock att migrationsdomstolarna, utan närmare bedömning, bortser 

från förekomsten av tidigare förföljelse mot bakgrund av att klaganden stannat kvar en tid i 

hemlandet eller att klaganden lämnat hemlandet legalt. Ett fall gällde en lärare från Syrien 

som förhörts och misshandlats eftersom hon misstänkts ha uttryckt sig kritiskt om regimen. 

Som grund för avslag på överklagandet fäste domstolen vikt vid att klaganden stannat kvar 

och arbetat i tre månader efter den aktuella händelsen.109 I ett annat fall, som nämnts tidigare, 

anförde klaganden att han fängslats i 27 dygn efter att ha deltagit i en demonstration mot den 

syriska regeringen. I fängelset utsattes klaganden för tortyr, grova förolämpningar och falska 

anklagelser. Som skäl för avslag beaktade domstolen bl.a. att klaganden släppts fri mot en 

lösensumma och att han kunnat lämna hemlandet legalt.110 Inte i något av dessa fall ansågs 

alltså den tidigare förföljelsen vara tillräcklig för att fastställa en individuell hotbild, trots att 

det i regel uppställs höga krav för att göra en sådan bedömning. Det torde kunna ifrågasättas 

om dessa omständigheter kan anses utgöra sådana goda skäl som föreskrivs i 

skyddsgrundsdirektivet eller sådana omständigheter som annars kan anses bryta presumtionen 

om framtida risk. Något resonemang om detta redogörs dock inte för i domskälen. Det finns i 

och för sig stöd för att det kan ha betydelse om klaganden kunnat vistas i hemlandet utan att 

utsättas, men vid denna bedömning måste beaktas hur detta kunnat vara möjligt.111 Det kan 

exempelvis förhålla sig så att den som tidigare utsatts agerat på ett sätt som minskat risken för 

ytterligare skyddsgrundande behandling. Någon bedömning av om läget i landet förändrats 

                                                
107 Se Grahl-Madsen, A., The status of refugees in international law, volume I, 1966, s. 176f och 
Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 230. 
108 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 u., 2014, s. 161ff. 
109 UM 871-16, se även UM 2273-16.   
110 UM 701-16.	
111 Grahl-Madsen, A., The status of refugees in international law, volume I, 1966, s. 176f och Diesen, 
C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 230. 
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eller vad skälen varit till varför klaganden kunnat stanna kvar i landet en tid har dock inte 

gjorts i nu nämnda fall. Att utan närmare bedömning konstatera att kvarstannande i tre 

månader är presumtionsbrytande eller tillräckligt goda skäl för att anta att det inte föreligger 

någon framtida risk för förföljelse är inte tillräckligt för att en fullgod bedömning ska anses ha 

gjorts. När det gäller legal utresa kan vidare konstateras mot bakgrund av vad som redogjorts 

för ovan att detta inte ens bör betraktas som en omständighet som talar emot ett individuellt 

hot, vilket torde innebära att det knappast heller kan anses utgöra en presumtionsbrytande 

omständighet eller tillräckligt goda skäl enligt skyddsgrundsdirektivet. Det finns således 

anledning att ifrågasätta domstolens bedömning även i detta fall. 

 

Av det nu sagda framkommer att migrationsdomstolarnas krav på individuell hotbild vid 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna innebär att omständigheter som i regel inte ska 

tillmätas någon betydelse felaktigt får avgörande betydelse vid bedömningen. Det innebär 

vidare att förekomsten av tidigare förföljelse, vilket ska utgöra en viktig faktor vid 

bedömningen, inte tas tillräckligt i beaktning.   

 

3.2.6	Närmare	om	gränsdragningen	mellan	skyddsgrunder	och	kravet	på	individuell	hotbild		

Vad som framkommit angående migrationsdomstolarnas bedömning av individuell hotbild 

visar att en viktig faktor som har betydelse för migrationsdomstolarna vid gränsdragningen 

mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande är förekomsten av en 

individuell hotbild grundad på individuella omständigheter. Flyktingstatus anses i flera fall 

förutsätta att klaganden kan visa sådana individuella omständigheter som personligt upplevd 

tidigare förföljelse eller personliga utpekanden eller hot. Däremot tenderar mer generella 

omständigheter såsom familjemedlemmars utsatthet och tillhörighet till en särskilt utsatt 

grupp att få ingen eller endast ringa betydelse vid riskbedömningen, i strid med gällande rätt. 

Att detta beror på att generella omständigheter överhuvudtaget inte anses ha någon större 

relevans vid flyktingskapsbedömningen framträder dessutom explicit i vissa fall. 

 

Det kanske tydligaste exemplet på att generella omständigheter inte anses ha någon relevans 

är ett fall som nämnts tidigare gällande en minderårig sunnimuslim från Syrien. Som skäl för 

avslag anförde domstolen bl.a. att de skäl klaganden anfört syftade på den allmänna 

situationen i Syrien och ansågs därför inte ha tillräckligt tydlig koppling till honom 

personligen. Det klaganden berättat om ansågs utgöra ett uttryck för den osäkra situationen i 
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landet mer än ett individuellt skyddsbehov.112 I ett liknande fall avslog domstolen yrkandet 

om flyktingstatus eftersom klaganden under utredningen sagt att han lämnade Syrien på 

grund av kriget och att han inte själv utsatts för något tidigare. Klaganden ansågs därför inte 

ha gjort sannolikt att han riskerade förföljelse.113 I ytterligare ett fall noterade domstolen att de 

omständigheter klaganden åberopat var knutna till den allmänna situationen i landet och att 

det därför inte fanns skäl att göra någon annan bedömning än den Migrationsverket gjort.114 

Dessa resonemang visar att domstolarna tenderar att anse att omständigheter hänförliga till 

den generella situationen i landet inte har någon bäring på flyktingskapsbedömningen. Att 

klaganden åberopat generella omständigheter till stöd för yrkandet om flyktingstatus 

behandlas istället i det närmaste som en omständighet som talar emot att det föreligger en 

individuell hotbild.  

 

Att generella omständigheter inte beaktas tillräckligt framkommer som visats även gällande 

omständigheter hänförliga till familjemedlemmar och generellt utsatta grupper. Konsekvensen 

av detta är att generella hotbilder inte beaktas alls eller endast beaktas vid prövningen av 

alternativ skyddsstatus. En sådan tillämpning av skyddsgrunderna är emellertid inte 

överensstämmande med gällande rätt. I denna fråga har UNHCR uttalat att det inte är ett krav 

för flyktingskap att personen ska ha hotats individuellt eller pekats ut för förföljelse, eller att 

det föreligger en sådan individuell risk.115 Enligt Hathaway finns det inte heller någon laglig 

grund för en sådan tolkning. Det finns inget krav på att klaganden måste visa att hen är 

särskilt utsatt när det finns en generell risk för förföljelse. Denna tolkning sammanblandar 

kravet på att riskbedömningen ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet med att 

flyktingstatus endast skulle kunna grundas på individuella omständigheter.116 Det UNHCR 

uttalat om att bedömningen av flyktingstatus normalt ska vara individuell och att sökanden 

ska visa varför hen som individ fruktar förföljelse117 ska alltså inte tolkas som att generella 

                                                
112 UM 3677-16. 
113 UM 4978-16. 
114 UM 10397-16. 
115 Se UNHCR, International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab 
Republic, Update III, October 2014, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/544e446d4.html 
[hämtad 12 december 2016], s. 13ff, UNHCR, International Protection Considerations with regard to 
people fleeing the Syrian Arab Republic, Update IV, November 2015, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html [hämtad 22 november 2016], s. 22ff. Se även 
Goodwin-Gill, G., & McAdam, J., The Refugee in International Law, 3 uppl., 2007, s. 128f.	
116 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 175. 
117 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 44. 
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omständigheter inte ska beaktas. Även hotbilder som är av mer generellt slag kan i högsta 

grad vara individuella om klaganden tillhör en viss grupp som generellt utsätts för förföljelse. 

Att bedömningen ska vara individuell ska istället ses mot bakgrund av att det vid 

bedömningen av flyktingstatus också är möjligt att använda sig av ett prima facie-

tillvägagångssätt vilket innebär att varje medlem i en grupp antas vara flykting i avsaknad av 

bevis på motsatsen.118 UNHCR:s uttalanden handlar alltså om distinktionen mellan en 

individuell prövning och en prima facie-prövning, inte om riskbedömningen. Mot bakgrund 

av vad som framkommit av migrationsdomstolarnas tillämpning i denna del framstår det dock 

som att det är just en sådan tolkning som görs, vilket får stora konsekvenser vid 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna. Denna tolkning leder till att domstolarna för 

flyktingstatus uppställer krav på tidigare förföljelse och underskattar det individuella hot som 

kan föreligga mot bakgrund av mer generella omständigheter; en tolkning som inte kan anses 

förenlig med Flyktingkonventionen. 

 

Även Europadomstolen har prövat frågan om hur risken för illabehandling ska bedömas när 

det gäller en mer generell risk. I fallet M.S.S. mot Belgien och Grekland uttalade sig 

Europadomstolen om sökandens påstående om risk för illabehandling i strid med art. 3 

Europakonventionen vid en överföring till Grekland enligt Dublinförordningen. Påståendet 

om risken för illabehandling hade avfärdats av de belgiska myndigheterna eftersom den inte 

ansågs vara tillräckligt individualiserad. Europadomstolen underkände detta och uttalade att 

det faktum att ett stort antal asylsökande riskerar samma behandling som sökanden innebär 

inte att risken är mindre individualiserad.119 Det resonemang Europadomstolen bygger sitt 

avgörande på framstår som logiskt. Givetvis kan en generell hotbild också vara individuell 

och vice versa. Det finns inte någon motsättning mellan generell och individuell risk och detta 

gör sig gällande även vid flyktingskapsbedömningen. 

 

Det är alltså inte riktigt att dra gränsen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt 

skyddsbehövande vid förekomsten av individuell hotbild på det sätt som 

migrationsdomstolarna gör. Med en sådan tillämpning blir det ofta omöjligt för en person som 

inte själv tidigare utsatts eller utpekats individuellt att få flyktingstatus. UNHCR har som 

nämnts tydligt uttalat att även de som undviker en situation som kan innebära risk för 

                                                
118 Se UNHCR, Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee 
Status, 2015. 
119 Case of M.S.S. v. Belgium and Greece, application no. 30696/09, 21 January 2011, p. 359.	
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förföljelse är skyddade enligt Flyktingkonventionen120, vilket innebär att även omständigheter 

av mer generell karaktär kan utgöra grund för flyktingstatus. Det skulle strida mot själva 

syftet med Flyktingkonventionen att inte tillerkänna personer som enbart genom sin 

grupptillhörighet är i behov av internationellt skydd; det var just dessa personer som 

konventionen från början var tänkt att skydda. Majoriteten av de som flydde undan andra 

världskriget ansågs vara flyktingar, inte endast de som kunde visa en individuell utsatthet.121 

Det finns alltså ett tydligt stöd i rättskällorna för att flyktingskap enbart kan grundas på 

generella omständigheter samt att generella omständigheter ska beaktas vid bedömningen. Det 

kan därför inte anses förenligt med gällande rätt att endast beakta sådana omständigheter vid 

bedömningen av ett alternativt skyddsbehov eller uppställa så höga krav att det i praktiken blir 

omöjligt att grunda flyktingstatus på generella omständigheter. 

 

3.3	Bedömning	av	orsakssambandet	

3.3.1	Inledning	

Flyktingstatus förutsätter att den förföljelse en person riskerar vid ett återvändande till 

hemlandet sker på grund av någon av de i flyktingdefinitionen återgivna förföljelsegrunderna 

ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller annan 

tillhörighet till en viss samhällsgrupp (4 kap. 1 § UtlL). Till skillnad från flyktingstatus 

förutsätter inte alternativ skyddsstatus någon koppling till sådan grund (4 kap. 2 § UtlL). En 

viktig bedömning som ska göras vid gränsdragningen mellan skyddsgrunderna är därför 

bedömningen av ett eventuellt orsakssamband, dvs. om det finns någon koppling mellan den 

riskerade behandlingen och de i flyktingdefinitionen skyddade skälen.  

 

I det studerade materialet framkommer att bedömningen av orsakssambandet var en 

avgörande faktor framförallt i de fall där klaganden åberopat tidigare förföljelse eller att 

risken var kopplad till en tillskriven uppfattning, samt i de fall där det förelåg blandade motiv 

för förföljelsen. Domstolarna tenderar att kräva att förföljarens motiv kan klarläggas i de fall 

klaganden gör gällande att hen tidigare utsatts för förföljelse. Det framkommer också att 

domstolarna uppställer mycket höga beviskrav för orsakssambandet vid bedömningen av 

tillskriven uppfattning och att förekomsten av blandade motiv för förföljelsen anses utgöra 

                                                
120 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 45 
121 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 175.	
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hinder för flyktingstatus. I det följande redogörs för och analyseras migrationsdomstolarnas 

bedömning av orsakssambandet och hur detta kan förstås i förhållande gränsdragningen 

mellan skyddsgrunderna och i förhållande till gällande rätt. 

 

3.3.2	Orsakssambandet	vid	tidigare	förföljelse		

Vid gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande ska 

det som nämnts bedömas huruvida det föreligger ett orsakssamband eller inte. Det 

framkommer dock även gällande bedömningen av orsakssambandet, i fall där det förekommit 

tidigare förföljelse, att migrationsdomstolarna tenderar att bortse från möjligheten att fastställa 

orsakssamband mot bakgrund av mer generella omständigheter. Detta är dock inte förenligt 

med gällande rätt som tydligt stipulerar att också sådana omständigheter ska beaktas.  

 

I flera av de studerade fallen var det inte ifrågasatt att klaganden tidigare utsatts. Tidigare 

förföljelse ska som nämnts tillmätas stor betydelse vid bedömningen av om det finns en 

framtida risk för förföljelse.122 I flera fall förekom dock att domstolen avslog överklagandet 

därför att det inte ansågs visat att förföljarens motiv varit kopplad till någon förföljelsegrund, 

dvs. att förföljaren utfört kränkningarna på grund av klagandens politiska eller religiösa 

uppfattning eller dylikt. 

 

När det gäller bedömningen av orsakssambandet gäller att det i och för sig kan vara 

tillräckligt att en person visar att hen tidigare utsatts på grund av en förföljelsegrund. Ett 

sådant orsakssamband kan exempelvis visas i de fall kränkningarna som inträffat förekommit 

tillsammans med rasistiska eller homofoba uttalanden, eller i de fall då kränkningarna skett i 

samband med religiösa eller politiska tillställningar. I dessa fall torde förföljarens motiv 

framträda tämligen tydligt och därmed kan ett orsakssamband fastställas.123 När så inte har 

skett är det dock i praktiken ofta en omöjlig uppgift att bevisa vad en förföljare haft för motiv. 

Förföljare brukar normalt inte tillkännage sina intentioner för den som utsätts och de är inte 

heller närvarande vid prövningen och kan tillfrågas om detta.124 Fråga uppkommer därför om 

                                                
122 Se art. 4 skyddsgrundsdirektivet, UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid 
fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, p. 45 och prop. 2005/06:6 s. 9.  
123 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 368.  
124 Se UNHCR, UNHCR intervention before the United States Court of Appeals for the Seventh 
Circuit in the case of Bueso-Avila v. Holder, Attorney General, 2010, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/4cdbbd052.html [hämtad november 2016] s. 11 och Hathaway, J.C., & 
Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 370f.  
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det är nödvändigt att kunna visa förföljarens motiv i det enskilda fallet, eller om det är möjligt 

att fastställa förföljarens motiv på andra sätt. 

 

För det första kan konstateras att ett orsakssamband kan fastställas mot bakgrund av den 

generella situationen i landet. Enligt Hathaway gäller att även förföljelse som drabbat andra 

personer i liknande situation kan vara tillräckligt för att fastställa orsakssamband, såsom där 

landinformation visar institutionaliserad eller utbredd diskriminering av en grupp.125 De 

uttalanden som gjorts av UNHCR och som gör gällande att omständigheter som rör vänner, 

släktingar och andra personer med liknande bakgrund ska beaktas vid bedömningen ger stöd 

för denna uppfattning.126 Vidare gäller att det är utredarens uppgift att fastställa orsaken till 

den fruktade förföljelsen; det är inte en förutsättning för flyktingstatus att klaganden själv ens 

är medveten om orsakerna.127 Det är således inte ett krav att klaganden själv är medveten om 

varför hen utsatts tidigare. Det kan därför inte heller vara en förutsättning att visa förföljarens 

motiv i det enskilda fallet. Om klaganden tillhör en grupp som generellt utsätts på grund av 

någon förföljelsegrund och själv tidigare har utsatts kan alltså detta vara tillräckligt för att visa 

att det finns en koppling mellan den tidigare förföljelsen och någon förföljelsegrund.  

 

Vidare uppkommer fråga om det är nödvändigt att förföljarens motiv kan visas för att 

fastställa orsakssamband, oavsett om detta sker mot bakgrund av individuella eller generella 

omständigheter, eller om det är möjligt att uppfylla detta rekvisit också i andra fall. UNHCR 

har i denna fråga uttalat att förföljarens motiv i och för sig kan vara en relevant faktor vid 

bedömningen, men att det inte är en nödvändig förutsättning att visa detta. För detta talar att 

ett orsakssamband kan föreligga även i de fall då förföljaren inte ens har en skadlig avsikt. 

Bedömningen av orsaken till förföljelsen ska istället utgå från hela kontexten i det aktuella 

fallet och hur sökanden uppfattar sin situation snarare än förföljarens inställning.128 

Ytterligare ett viktigt argument mot att förföljarens motiv skulle vara avgörande är att syftet 

med Flyktingkonventionen är att skydda personer som riskerar förföljelse, inte att ställa 
                                                
125 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 368.  
126 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 43.  
127 Ibid., p. 66-67.	
128 Se tex. UNHCR, Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related 
to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees, 2013 p. 48 och UNHCR, Guidelines on International 
Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within 
the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugees, 2012, p. 39. 
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förföljare till svars.129 Det nu sagda innebär att förföljarens motiv antingen i det enskilda fallet 

eller i en mer generell kontext i och för sig kan ha betydelse vid bedömningen eftersom det är 

ett sätt att fastställa orsakssamband på. Det är däremot inte något krav och det ska särskilt 

beaktas att förföljarens motiv inte ens behöver ha en koppling till någon förföljelsegrund.130 

Utgångspunkten för bedömningen ska vara sökandens upplevelse och hela den kontext som 

hen befinner sig i, inte vad förföljaren haft för skäl och intentioner.  

 

Migrationsdomstolarnas nu redovisade praxis visar emellertid att klarläggandet av vilket 

motiv en förföljare haft i det enskilda fallet i det närmaste utgör en förutsättning för att 

domstolarna ska tillmäta förekomsten av tidigare förföljelse betydelse. Exempel på detta utgör 

det tidigare nämnda fallet med en journalist från Syrien där domstolen ansåg att klaganden 

inte visat att myndigheterna uppmärksammat honom med anledning av artiklarna han 

författat. Klaganden hade fått en kallelse av säkerhetstjänsten i Syrien och hans pass hade 

omhändertagits i samband med att han via ombud ansökt om nytt pass vid den syriska 

ambassaden i Bahrain. Domstolen konstaterade dock angående båda dessa omständigheter att 

klaganden inte lyckats visa att varken kallelsen eller omhändertagandet av passet haft någon 

koppling till hans journalistiska verksamhet eller politiska uppfattning. Klaganden bedömdes 

därför inte vara flykting.131 Liknande skäl för avslag förekommer i ytterligare ett fall gällande 

en person som flytt Syrien. Klaganden hade deltagit i en demonstration mot regeringen och 

vid ett tillfälle fängslats av den syriska säkerhetstjänsten i 27 dagar men släppts fri mot en 

lösensumma. Under frihetsberövandet utsattes klaganden för tortyr, grova förolämpningar och 

falska anklagelser. Klaganden anförde att han vid ett återvändande till Syrien riskerade att 

dödas eller straffas på grund av att han ansågs vara oppositionell. Domstolen konstaterade att 

enbart det förhållandet att klaganden deltagit i en demonstration och cirka två år senare 

fängslats av säkerhetstjänsten inte var tillräckligt för att visa att förföljelsen skett på grund av 

att han tillskrivits en politisk uppfattning.132 I ett annat fall hade klaganden som flytt undan 

nationaltjänsten i Eritrea anfört att han tidigare fängslats av myndigheterna eftersom de 

misstänkte att han planerade att lämna landet illegalt. Domstolen konstaterade att det 

förhållandet att klaganden frihetsberövats i och för sig innebar att han ådragit sig 

uppmärksamhet av myndigheterna i hemlandet, vilket ansågs ge anledning till försiktighet i 

                                                
129 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 379. 
130 Goodwin-Gill, G., & McAdam, J., The Refugee in International Law, 3 uppl. s. 101f. 
131 UM 866-16. 
132 UM 701-16 
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bedömningen av hans skyddsskäl. Det ansågs dock inte ha kommit fram att myndigheterna 

uppfattade att klaganden hade en politisk uppfattning i strid med regimens, varför 

överklagandet avslogs.133 I ett liknande fall rörande Eritrea hade klaganden fängslats efter att 

han inte inställt sig i tid till nationaltjänsten efter permissioner. Som skäl för avslag menade 

domstolen att de straff klaganden utsatts för var att härleda till att klaganden inte inställt sig i 

tid och inte på grund av att han tillskrivits en politisk uppfattning.134 Liknande argumentation 

fördes i ett fall rörande en person från Etiopien som anförde att han riskerade förföljelse på 

grund av tillskriven politisk uppfattning då han vid ett rekryteringsförsök av Liyupolisen 

vägrat ansluta sig. Domstolen bedömde att det av klagandens berättelse inte framgick att de 

etiopiska myndigheterna tillskrivit honom en politisk uppfattning, utan endast att de ville 

rekrytera honom. Överklagandet avslogs därför.135 I samtliga nu aktuella fall ställdes 

klaganden alltså inför uppgiften att visa varför deras förföljare agerat på visst sätt, dvs. dennes 

motiv, för att ett orsakssamband skulle anses föreligga.  

 

Som redogjorts för ovan är det dock ofta en omöjlig uppgift att visa vad en förföljare haft för 

motiv om inte förföljelsen skett i tydligt samband med en religiös eller politisk tillställning 

eller skett tillsammans med olika kränkande tillmälen.136 I de fall där så inte har skett måste 

domstolarna enligt gällande rätt ta hänsyn till såväl sökandens uppfattning som mer generella 

omständigheter som kan indikera att det finns en koppling till en förföljelsegrund. Vid denna 

bedömning ska beaktas sökandens uppfattning och den generella situationen för personer i 

liknande situation, dvs. vad som drabbat vänner, kollegor och andra ur samma grupp som 

klaganden samt landinformation.137 Beaktandet av sådana faktorer kan exempelvis ge stöd för 

att myndigheterna i ett visst land generellt utsätter bl.a. journalister, vapenvägrare och 

desertörer för förföljelse på grund av att de uppfattas som politiska motståndare. Även vid 

dessa förhållanden kan alltså orsaken till just det som klaganden utsatts för framträda. Det är 

                                                
133 UM 4347-16.  
134 UM 9315-16.  
135 UM 6532-16. 
136 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 368.	
137 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 368, UNHCR, Handbok 
om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, p. 43, 
UNHCR, Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related to Military 
Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating 
to the Status of Refugees, 2013 p. 48 och UNHCR, Guidelines on International Protection No. 9: 
Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
2012, p. 39. 
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därför inte riktigt att avfärda förekomsten av tidigare förföljelse enbart på den grunden att 

klaganden inte visat vad motivet varit i just det enskilda fallet. Detta är inte en riktig 

tillämpning av Flyktingkonventionen och innebär att alltför höga krav uppställs vid 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna, särskilt mot bakgrund av de bevissvårigheter som 

ofta föreligger. Därtill ska det särskilda utredningsansvar som gäller i fråga om 

orsakssambandet beaktas.  

 

3.3.3	Orsakssambandet	vid	tillskriven	uppfattning	

Vid flyktingskapsbedömningen är det oväsentligt om en person faktiskt har de aktuella 

egenskaperna som utgör grund för förföljelsen eller om en sådan egenskap tillskrivs sökanden 

av den som utövar förföljelsen.138 Detta innebär att även personer som inte har exempelvis en 

religiös eller politisk uppfattning ändå kan vara att betrakta som flyktingar i de fall de riskerar 

förföljelse på grund av att de uppfattas ha en sådan uppfattning eller annan grupptillhörighet. I 

dessa fall blir det därför nödvändigt att fokusera på förföljarens avsikt vid bedömningen. 

Detta medför dock ytterligare svårigheter med att bedöma orsakssambandet, vilket 

framkommer av det studerade materialet.  

 

I det aktuella materialet behandlas denna fråga framförallt i de fall som rör män från Eritrea 

som beviljats status som alternativt skyddsbehövande på grund av den svåra bestraffning de 

riskerar i hemlandet för att ha flytt militärtjänsten och lämnat landet illegalt. De flesta 

personer i det studerade materialet yrkade flyktingstatus på grund av att de riskerar att 

tillskrivas en politisk uppfattning. Frågan i dessa mål är således huvudsakligen i vilken mån 

den bestraffning klaganden riskerar beror på en sådan tillskrivning.  

 

Inledningsvis kan sägas att UNHCR har uttalat sig om flyktingskapsbedömningen både 

gällande bestraffning och undanhållande av militärtjänst. När det gäller bestraffning 

understryker UNHCR att förföljelse måste skiljas från straff för en lagöverträdelse. Personer 

som flyr undan åtal eller straff för ett brott är normalt inte att betrakta som flyktingar. Så kan 

emellertid vara fallet om straffet är oproportionerligt, om rättsskipningen strider mot de 

mänskliga rättigheterna eller om åtalet eller straffet i själva verket är ett sätt för staten att 

förfölja någon på grund av någon förföljelsegrund. Vidare gäller att en person som riskerar 

                                                
138 Se skyddsgrundsdirektivet art. 10.2 och prop. 2009/10:31 s. 105.  
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straff eller åtal även kan riskera förföljelse av någon annan orsak än själva brottet.139 

Desertörer och personer som undandrar sig militärtjänst kan i vissa fall vara flyktingar. 

Orsakssambandet kan då vara uppfyllt exempelvis om myndigheterna uppfattar vägran att 

delta i en konflikt, desertering eller undanhållande från militärtjänst som ett uttryck för 

motstånd mot den bedrivna politiken.140 Det är också just detta som görs gällande i de aktuella 

fallen angående Eritrea. 

 

Vidare gäller vid bedömningen av en eventuell tillskriven politisk uppfattning att särskild 

hänsyn bör tas till den bredare samhälleliga kontexten i klagandens hemland såsom politiska, 

historiska och rättsliga aspekter. Dessutom bör särskilt uppmärksammas eventuella subtila 

underliggande budskap i hemlandet och risken för att applicera västerländska tolkningar på ett 

sätt som felaktigt kan underminera klagandens agerande som bagatellartat eller oväsentligt. 

Ageranden som i asyllandet inte brukar uppfattas som politiska kan i allra högsta grad 

uppfattas som politiska handlingar i hemlandet.141 Landinformationen får således stor 

betydelse i mål där en tillskriven uppfattning görs gällande, varför det är av stor vikt att denna 

bedöms korrekt. Detta framkommer också i det studerade materialet som visar att hur 

landinformationen bedöms ofta får en avgörande betydelse för om klaganden anses vara 

flykting eller inte. 

 

Huruvida det finns stöd i landinformationen för att den skyddsgrundande behandling 

klaganden riskerar har en koppling till någon förföljelsegrund var ofta det första 

migrationsdomstolarna bedömde. Hur landinformationen bedömdes varierade dock. I flera av 

de studerade fallen ansågs landinformationen, utan närmare redogörelse, inte ge stöd för att 

enbart undanhållande från militärtjänst och illegal utresa skulle innebära att de eritreanska 

myndigheterna uppfattar klaganden som politisk motståndare. I dessa fall krävdes därför 

individuella omständigheter till stöd för ett orsakssamband.142 I två av fallen anförde 

domstolen som skäl för att det inte förelåg något orsakssamband att landinformationen inte 

gav stöd för uppfattningen att alla som lämnat Eritrea illegalt betraktas som politiska 

                                                
139 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 56-59.  
140 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related to 
Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees, 2013 p. 51-54. Se även Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of 
refugee status, 2 uppl., 2014, s. 420. 
141 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s.411f.	
142 Se UM 3397-16, UM 5202-16, UM 1106-16 och UM 5317-16. 
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motståndare.143 I två andra fall ifrågasatte dock domstolen den landinformation 

Migrationsverket grundat sitt beslut på och bedömde att denna inte var tillförlitlig. Detta 

motiverades med att landinformationen inte var baserad på säkra och objektiva källor samt att 

informationen blivit föremål för hård kritik. I båda dessa fall innebar bedömningen att 

landinformationen inte var tillförlitlig att klagandens berättelse ansågs tillräcklig för 

flyktingstatus, varför överklagandet bifölls.144 Det är givetvis problematiskt att domstolarna 

bedömer landinformationen på så olika sätt. Bedömningarna skiljer sig åt i sådan grad att det 

får helt avgörande betydelse för om yrkandet om flyktingstatus bifalls eller avslås. Det bör 

särskilt påpekas att i de fall det faktiskt gjorts en mer ingående bedömning av 

landinformationen har detta lett till att klaganden ansetts uppfylla villkoren för flyktingstatus. 

Av denna anledning är det viktigt att understryka att landinformationen ska bedömas noggrant 

och utifrån den samhälleliga kontexten som råder i hemlandet snarare än utifrån en 

västerländsk tolkning. I denna del är det av stor vikt att domstolarna motiverar sin bedömning 

av landinformationen så att det framgår att dessa aspekter faktiskt tagits hänsyn till. 

 

Materialet visar även att i de fall där landinformationen inte ifrågasattes krävdes för 

flyktingstatus att klaganden kunde visa individuella omständigheter till stöd för ett 

orsakssamband. Vid bedömningen av om det förelåg sådana individuella omständigheter 

fästes vikt vid om klaganden tidigare utsatts i hemlandet. I ett fall motiverade domstolen 

beslutet om att avslå yrkandet om flyktingstatus med att det faktum att klaganden inte gripits 

eller utsatts för övergrepp talade emot att militären tillskrivit henne en politisk uppfattning.145 

I ytterligare ett fall motiverades avslagsbeslutet med att klaganden inte tidigare skulle ha 

ådragit sig myndigheternas intresse eller utsatts för något med koppling till 

flyktinggrunderna.146 Även när det gäller bedömningen av orsakssambandet framkommer 

alltså att migrationsdomstolarna tenderar att kräva individuell tidigare förföljelse. När det inte 

anses möjligt att fastställa orsakssamband mot bakgrund av landinformationen i målet kräver 

domstolarna att klaganden tidigare ska ha utsatts och att detta ska ha skett med tydlig 

koppling till någon förföljelsegrund. Såsom redogjorts för tidigare är det emellertid inte riktigt 

                                                
143 UM 6692-16 och UM 4347-16. 
144 UM 427-16 och UM 2848-16. 
145 UM 3397-16.	
146 UM 6692-16. 
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att uppställa krav på tidigare förföljelse147 och så gäller även vid bedömningen av 

orsakssambandet.  

 

Det förekommer också fall där det inte ifrågasattes att klaganden faktiskt utsatts tidigare. I ett 

fall ansågs detta vara tillräckligt för att visa orsakssamband. Klaganden hade gjort sannolikt 

att han gripits och fängslats för att ha hållit sig undan militärtjänsten och därefter eskorterats 

till den plats där militärtjänsten skulle påbörjas. Detta bedömde domstolen var att jämställa 

med att desertera i Eritrea, vilket innebar att han sannolikt tillskrivits en politisk uppfattning 

av regimen. Överklagandet bifölls därför.148 I andra fall där klaganden utsatts tidigare har 

detta dock inte ansetts tillräckligt för att fastställa orsakssamband, vilket framförallt berott på 

att förföljarens avsikt inte kunnat visas. I ett fall ifrågasattes inte att klaganden frihetsberövats 

på grund av att han misstänkts försöka lämna landet illegalt och att klaganden förelagts att 

inställa sig regelbundet hos myndigheterna. Överklagandet avslogs dock på grund av att det 

inte ansågs ha framkommit att myndigheterna gett uttryck för att klaganden uppfattas ha en 

politisk uppfattning i strid med regimen.149 I ett annat fall anförde klaganden att han avvikit 

från militärtjänsten och fängslats på grund av detta, samt misstänkts för att ha hjälpt andra 

personer att fly landet. Som skäl för avslag angav domstolen att de beskrivna 

omständigheterna inte visade att myndigheterna uppfattade klaganden som politisk 

motståndare.150  

De fall som nu beskrivits visar att det förekommer att domstolarna när det gäller 

bedömningen av en tillskriven uppfattning kräver att förföljarens motiv i det enskilda fallet 

kan visas. Såsom redogjorts för tidigare är detta dock ofta omöjligt att bevisa, varför hänsyn 

även ska tas till omständigheter som rör vänner, släktingar och andra personer med liknande 

bakgrund och situation som klaganden.151 Det finns även anledning att påpeka att beviskravet 

för flyktingstatus är sannolikt, vilket innebär att klaganden endast behöver göra det sannolikt 

att förföljelsen beror på en förföljelsegrund.152 Vidare ska beaktas att beviskravet inte bör 

tillämpas alltför strikt och att bevislättnad bör ges i de fall sökanden gjort ett ärligt försök att 

                                                
147 Se avsnitt 3.2.2. 
148 UM 1106-16. 
149 UM 4347-16. 
150 UM 10333-16.	
151 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 43 och Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 
368. 
152 Se MIG 2007:9 och Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 225f. 
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styrka sin berättelse och det fortfarande saknas bevisning.153 Detta innebär att i de fall det inte 

är möjligt att utreda orsakssambandet närmare och klaganden uppfyllt sina åligganden ska 

klaganden ges bevislättnad. Det är däremot inte riktigt att, i de fall landinformationen inte 

anses ge tillräckligt stöd för ett orsakssamband, uppställa krav på tidigare utsatthet eller att 

förföljarens motiv kan visas. Mot bakgrund av det som nu sagts om beviskravet finns det även 

anledning att påpeka att det inte torde stämma överens med gällande rätt att för 

orsakssamband kräva att landinformationen ger stöd för att alla riskerar att tillskrivas en 

politisk uppfattning.154 Detta är ett mycket högt ställt krav som leder till att det i praktiken blir 

omöjligt att tillerkännas flyktingstatus mot bakgrund av ett generellt orsakssamband, vilket 

inte kan anses stämma överens med beviskravet sannolikt. Migrationsdomstolarna tenderar 

alltså att vid gränsdragningen mellan skyddsgrunderna uppställa mycket höga krav för att ett 

orsakssamband ska anses föreligga, som inte har stöd i gällande rätt.  

 

3.3.4	Orsakssambandet	vid	blandade	motiv	

Vid gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande 

aktualiseras frågan om hur förekomsten av blandade motiv för förföljelsen ska behandlas. 

Blandade motiv kan exempelvis föreligga om skälen för förföljelsen dels härrör ur kriminella 

eller ekonomiska motiv och dels ur någon förföljelsegrund. I flera av de studerade fallen 

aktualiserades denna fråga i fall angående minderåriga hazarer från Afghanistan utan nätverk. 

Samtliga dessa personer hade av Migrationsverket beviljats uppehållstillstånd på grund av 

särskilt ömmande omständigheter (5 kap. 6 § UtlL). I överklagandena yrkades flyktingstatus i 

första hand men även status som alternativt eller övrig skyddsbehövande. Inte i något av de 

studerade fallen beviljades flyktingstatus trots att det framkommit att det klaganden riskerade 

åtminstone delvis var kopplat till någon förföljelsegrund. 

 

När det gäller blandade motiv har UNHCR uttalat att det är oväsentligt om förföljelsen härrör 

från endast ett av skälen eller från en kombination av flera. De olika skälen för förföljelse 

kommer ofta att gå in i varandra vilket innebär att samtliga skäl ska beaktas vid 

bedömningen.155 När det gäller barn vilar dessutom ett större ansvar för att utreda orsaken till 

                                                
153 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 189-205. 
154 Se UM 6692-16 och UM 4347-16.	
155 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 66. 
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förföljelsen på beslutsfattaren eftersom barn inte alltid har kunskap om relevanta förhållanden 

i hemlandet och skälen för förföljelsen.156 UNHCR har vidare uttalat att för att orsakssamband 

ska kunna etableras krävs endast att förföljelsegrunden är en relevant och bidragande faktor 

till förföljelsen; förföljelsen behöver inte enbart bero på förföljelsegrunden och inte heller ens 

vara den dominerande anledningen, vilket även stöds av svenska förarbeten.157 Det är alltså 

klart att Flyktingkonventionen inte enbart skyddar de som förföljs på grund av en 

förföljelsegrund utan även de som förföljs av olika orsaker, där någon av förföljelsegrunderna 

är en relevant och bidragande del till förföljelsen.  

 

I de aktuella fallen framkommer att domstolarna bedömt att det finns en risk för 

skyddsgrundande behandling och att detta åtminstone delvis beror på att klaganden är barn 

och hazar, men att detta ändå inte anses utgöra grund för flyktingstatus. I två fall gav 

domstolen bifall till överklagandet i den meningen att klaganden beviljades status som 

alternativt skyddsbehövande. Som skäl för alternativ skyddsstatus angavs i det ena fallet att 

det av landinformationen i målet framgick att barn utan nätverk är särskilt sårbara och utsatta 

och löper risk för barnarbete, rekrytering till konflikten, undernäring och sexuella övergrepp. 

Att vara ensamt barn tillhörande den generellt diskriminerade gruppen hazarer innebar 

därför en mycket riskabel situation för klaganden. Klaganden befanns därmed löpa risk för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 

Som skäl för att avslå yrkandet om flyktingstatus angavs däremot att det inte fanns 

landinformation till stöd för att den allmänna situationen för hazarer var sådan att den 

medförde behov av internationellt skydd. Eftersom klaganden inte heller anfört att han själv 

tidigare utsatts hade han inte gjort sannolikt att han riskerade förföljelse med anledning av sin 

religiösa uppfattning eller etnicitet.158 Även i det andra fallet där status som alternativt 

skyddsbehövande beviljades menade domstolen att barn utan nätverk är särskilt sårbara och 

bl.a. riskerar rekrytering till konflikten i landet och att hazarer generellt utsätts för 

diskriminering. Detta ansågs medföra en mycket riskabel och svår situation med risk för 

                                                
156 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 
and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2009, p. 
174. 
157 Se UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the 
Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of 
Refugees, 2002, p. 20, UNHCR, Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of 
Refugees, 2001, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html [hämtad 24 november 
2016] p. 23 och prop. 2005/06:6 s. 23. 
158 UM 3259-16. 
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förnedrande behandling, varför alternativ skyddsstatus beviljades. Domstolen ansåg dock inte 

att klaganden var flykting eftersom det inte var visat att barn eller hazarer riskerar förföljelse 

enbart på grund av sin tillhörighet till dessa grupper.159   

 

I ett fall beviljades en minderårig hazar status som övrig skyddsbehövande (4 kap. 2 a § 

UtlL). Som skäl för detta angav domstolen att det i vart fall råder svåra motsättningar i 

Afghanistan och att klaganden var minderårig utan nätverk. Av landinformationen framgick, 

liksom i övriga fall, att underåriga ensamma barn riskerar rekrytering till konflikten, 

undernäring, barnarbete och sexuella övergrepp. Domstolen bedömde därför att klaganden 

mot bakgrund av sin utsatta situation som etnisk hazar och som barn löpte risk att utsättas för 

allvarliga övergrepp vid ett återvändande. Klaganden var dock inte att anse som flykting 

eftersom det inte var visat att barn eller hazarer enbart på grund av sin tillhörighet till dessa 

grupper riskerar förföljelse. Klaganden var inte heller att anse som alternativt 

skyddsbehövande eftersom konflikten i Afghanistan inte ansågs vara av sådan intensitet att 

alla och envar riskerar att drabbas av den. Klaganden ansågs i och för sig vara mer utsatt än 

andra på grund av att han var barn och hazar, men detta ansågs inte tillräckligt för att utgöra 

en allvarlig och personlig risk enligt 4 kap. 2 § om alternativt skyddsbehövande.160   

 

Av samtliga nu redogjorda fall framkommer att klagandena ansågs riskera sådan behandling 

som också kan anses utgöra förföljelse enligt flyktingdefinitionen.161 Vidare kan konstateras 

att klagandens etniska tillhörighet till gruppen hazarer och sin situation som ensamt barn 

ansågs vara åtminstone en av orsakerna till den fastställda risken. Att villkoren för 

flyktingstatus inte ansågs uppfyllda motiverade domstolarna i flera av de ovan redogjorda 

fallen med att risken inte enbart ansågs hänförlig till tillhörigheten till gruppen barn eller 

hazarer, eller att det inte är tillräckligt att endast tillhöra dessa grupper. Vad förföljelsen i 

övrigt anses bero på enligt domstolen framkommer inte av domskälen. Den argumentation 

som framkommer i domskälen visar dock att domstolen i regel underkänner flyktingstatus när 

förföljelsen endast delvis är kopplad till någon förföljelsegrund, dvs. vid förekomsten av 

blandade motiv. Som framkommit ovan är detta emellertid inte överensstämmande med 

gällande rätt. Att avslå yrkandet om flyktingstatus på grund av att risken inte enbart är 
                                                
159 UM 5094-16.  
160 UM 1007-16.  
161 För närmare beskrivning av vad som kan utgöra förföljelse när det gäller barn, se UNHCR, 
Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of 
the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2009. p. 18-36. 
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hänförlig till förföljelsegrunden, dvs. etnicitet och särskild samhällsgrupp, är inte förenligt 

med gällande rätt. Det är tillräckligt för flyktingstatus att dessa grunder är relevanta och 

bidragande faktorer till förföljelsen.  

 

Även i denna del framkommer vidare migrationsdomstolarnas ovilja att fastställa 

orsakssamband på mer generella grunder i fall där inte klaganden själv utsatts tidigare. Trots 

att det står klart att det finns en risk för skyddsgrundande behandling, där en relevant och 

bidragande orsak till illabehandlingen är en förföljelsegrund, bedöms inte detta vara 

tillräckligt för flyktingstatus. Således anses en generell risk kopplad till ålder och etnicitet i 

och för sig tillräcklig för status som alternativt skyddsbehov, men inte för flyktingstatus. 

Såsom redogjorts tidigare är det emellertid inte riktigt att kräva individuella omständigheter 

för flyktingstatus, varken gällande riskbedömningen eller vid bedömningen av 

orsakssambandet.162 Det bör vidare understrykas att flyktingstatus är överordnat samtliga 

skyddsgrunder, vilket innebär att alla som uppfyller villkoren i flyktingdefinitionen ska 

beviljas status som flyktingar. Endast om villkoren inte kan anses uppfyllda kan de subsidiära 

skyddsgrunderna vara aktuella (4 kap. 2-2a §§ UtlL). Av denna anledning är det av ytterst stor 

vikt att domstolarna noga utreder möjligheten att hänföra de aktuella omständigheterna i det 

enskilda fallet till flyktingdefinitionen innan man går vidare och prövar de subsidiära 

skyddsgrunderna. Att utan närmare redogörelse konstatera att enbart tillhörigheten till en 

grupp inte utgör skäl för flyktingstatus kan inte anses tillräckligt.  

 

Det finns även anledning att påpeka att den nya tillfälliga lagen som trädde i kraft i juli 2016 

innebär att skyddsgrunden övrig skyddsbehövande inte längre är tillämplig (3-4 §§ TL) och 

att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter är 

kraftigt begränsad (11 § TL). Detta innebär att otillräckliga eller felaktiga bedömningar av 

flyktingskälen i dessa fall riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser eftersom det 

finns en överhängande risk att barn som faktiskt har skyddsbehov inte kommer att beviljas 

uppehållstillstånd i Sverige överhuvudtaget.   

 

                                                
162 Se avsnitt 3.2.6.	
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3.3.5	 Närmare	 om	 gränsdragningen	 mellan	 skyddsgrunder	 och	 bedömningen	 av	

orsakssambandet	

Såsom beskrivits i inledningen till detta avsnitt är ett rekvisit för flyktingstatus att klaganden 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av någon i flyktingdefinitionen angiven 

förföljelsegrund (4 kap. 1 UtlL), medan alternativ skyddsstatus inte tar hänsyn till orsakerna 

till den riskerade skyddsgrundande behandlingen (4 kap. 2 UtlL). Jämfört med den 

gränsdragning migrationsdomstolarna gör med avseende på den individuella hotbilden finns 

det i denna del tydligt stöd för att en viktig gräns mellan skyddsgrunderna flykting och 

alternativt skyddsbehövande går mellan förekomsten av orsakssamband eller avsaknad av 

sådant. Det är alltså förvisso riktigt att om prövningen av orsakssambandet leder till att 

rekvisitet inte anses uppfyllt, kan flyktingstatus inte beviljas. Detta förutsätter dock att själva 

bedömningen sker enligt gällande rätt. Av det studerade materialet framkommer som visats att 

även gällande bedömningen av orsakssambandet liksom vid bedömningen av den individuella 

hotbilden, tycks fokus ligga på individuella omständigheter. Sålunda godtas sällan generella 

omständigheter till stöd för orsakssambandet, utan krav uppställs på att förföljarens avsikt i 

det enskilda fallet kan visa koppling till en förföljelsegrund. Vidare underkänns i flera fall en 

generell risk att tillskrivas en politisk uppfattning om inte klaganden personligen utsatts 

tidigare eller om inte landinformationen ger stöd för att alla som återvänder utsätts för en 

sådan risk. När det gäller de redovisade fallen rörande minderåriga hazarer kan även här 

noteras att den fastställda risken var grundad på en generell hotbild, men att orsakssamband 

inte ansågs föreligga eftersom motiven inte enbart var kopplade till en förföljelsegrund eller 

att den generella situationen inte ansågs tillräcklig för flyktingstatus. Det finns alltså faktorer 

som tyder på att flyktingstatus underkänns i de fall klaganden inte kan visa att det finns ett 

orsakssamband grundat på individuella omständigheter. Även i denna del av bedömningen 

tenderar alltså generella omständigheter såsom den allmänna situationen i landet och den 

generella utsattheten för olika grupper att få ringa eller ingen betydelse vid bedömningen av 

orsakssambandet. 

 

Här finns skäl att åter påpeka att bedömningen av flyktingstatus normalt må vara individuell 

men att detta inte innebär att flyktingstatus enbart kan grundas på individuellt hänförliga 

omständigheter.163 Sålunda kan orsakssamband fastställas på flera olika sätt och 

utgångspunkten för bedömningen ska vara klagandens egen upplevelse och den samhälleliga 

                                                
163 Se avsnitt 3.2.6. 
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kontexten i hemlandet. Att förföljarens avsikt framträder tydligt är endast ett av flera sätt att 

etablera orsakssamband, men det är inte en förutsättning. Om personer i liknande position 

som klaganden eller personer med samma grupptillhörighet riskerar förföljelse på grund av en 

förföljelsegrund ska orsakssamband kunna etableras också på denna grund.164 Det ska inte 

heller uppställas krav på tidigare förföljelse eller att alla i gruppen eller i den aktuella 

situationen utsätts för risk, eller att skälen för förföljelsen enbart är hänförliga till 

förföljelsegrunderna; för detta finns det inget stöd i gällande rätt.165  

 

När det vidare gäller personer som flyr undan situationer av generellt våld och generell risk 

bör påpekas att det ofta är just den allmänna situationen i landet som är orsaken till 

förföljelsen, eftersom de flesta konflikter har etnisk, religiös eller politisk prägel och eftersom 

krig och våld ofta används som medel för att förfölja och förtrycka grupper av människor 

utifrån deras grupptillhörighet.166 Vid bedömningen av orsakssambandet i dessa situationer är 

det därför nödvändigt att närmare studera bakgrunden till konflikten och på vilket sätt den 

utkämpas.167 Genom att beakta även dessa faktorer kan ett orsakssamband framträda utifrån 

själva konflikten. Vad konflikten bottnar i och hur den utkämpas kan exempelvis visa att vissa 

grupper av människor utsätts på grund av deras etnicitet, religiösa eller politiska tillhörighet 

eller på grund av att de tillskrivs en sådan grupptillhörighet. Som nämnts ska det vid 

bedömningen beaktas att det är tillräckligt att ett sådant motiv är en relevant och bidragande 

del till den riskerade förföljelsen och att det inte kan krävas att alla i den aktuella gruppen 

löper en sådan risk. Att det föreligger en verklig risk eller en verklig möjlighet att klaganden 

kommer förföljas på grund av någon förföljelsegrund och inte endast en hypotetisk risk är 

tillräckligt för att villkoren i flyktingdefinitionen ska anses uppfyllda.168 

                                                
164 Se Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 368 och UNHCR, 
Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, 1996, p. 
43.  
165 Se MIG 2007:9, Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 225f, UNHCR, 
Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 2002 
p. 20 och UNHCR, Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 
2001 p. 23, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html [hämtad 24 november 
2016] och prop. 2005/06:6 s. 23. 
166 UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-
Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, 27 July 2011, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/4e2ee0022.html [hämtad 8 december 2016], s. 18ff. 
167 Goodwin-Gill, G., & McAdam, J., The Refugee in International Law, 3 uppl., 2007, s. 126f.  
168 Se Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 92, Grahl-Madsen, A., 
The status of refugees in international law, volume I, 1966, s. 181 och Diesen, C., Prövning av 
migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 267. 
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Även om själva gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt 

skyddsbehövande alltså i och för sig ska göras vid förekomsten av orsakssamband eller ej, 

måste bedömningen av orsakssambandet göras korrekt och kraven kan inte ställas för högt. 

Det bör vidare understrykas att skyddsgrunden alternativt skyddsbehövande är subsidiär till 

flyktingbestämmelsen. En förutsättning för att uppfylla villkoren för alternativ skyddsstatus är 

att personen inte är flykting, vilket framgår direkt av lagtexten (4 kap. 2 UtlL). Av denna 

anledning ska flyktingstatus alltid prövas först och oavsett vad som uttryckligen yrkats.169 Det 

är således av yttersta vikt att bedömningen av orsakssambandet sker korrekt så att 

Flyktingkonventionens överordnade ställning tas i beaktning. Det är inte riktigt att uppställa 

så höga krav för en sådan avgörande faktor som orsakssambandet vid gränsdragningen mellan 

skyddsgrunderna så att flyktingstatus, den primära skyddsgrunden, i praktiken riskerar att 

sättas ur spel. 

 

 

4.	AVSLUTANDE	DISKUSSION		

Studien av migrationsdomstolarnas praxis visar att migrationsdomstolarna vid 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande ofta 

bygger sina beslut på otillräckliga eller felaktiga bedömningar av olika omständigheter. 

Såsom visats ovan är det inte riktigt att uppställa förekomsten av tidigare individuell 

förföljelse som en förutsättning för flyktingstatus eller att tolka avsaknad av tidigare 

förföljelse som en omständighet som talar emot framtida risk för förföljelse på grund av 

någon förföljelsegrund.170 Det är inte heller riktigt att underlåta att ta hänsyn till 

familjemedlemmars utsatthet eller till att klaganden tillhör en särskilt utsatt grupp eftersom 

detta kan ha stor betydelse vid bedömningen av den framtida risken.171 Det kan vidare 

ifrågasättas att domstolarna tolkar användandet av hemlandspass och legal utresa som 

omständigheter som talar emot framtida risk.172 Angående bedömningen av orsakssambandet 

                                                
169 Prop. 2009/10:31 s. 110. 
170 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 42 och MIG 2007:37. 
171 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 43, skäl 36 i skyddsgrundsdirektivet och prop. 2009/10:31 s. 74. 
172 Se UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga 
ställning, 1996, p. 47-50, Grahl-Madsen, A., The status of refugees in international law, volume I, 
1966, s. 176f och Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 230. 
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förekommer det att domstolarna felaktigt kräver att förföljarens avsikt med förföljelsen 

visas.173 Vidare uppställs alltför höga krav för att etablera orsakssamband grundat på generella 

hot och blandade motiv.174 Dessa felbedömningar har gemensamt att de ofta beror på att 

domstolarna underkänner omständigheter av mer generell karaktär vid bedömningen av 

flyktingstatus. Istället fokuseras på individuella omständigheter såsom huruvida klaganden 

själv tidigare utsatts eller utpekats särskilt. Detta framkommer genom domstolarnas tendens 

att kräva att orsakssamband fastställs mot bakgrund av förföljarens avsikt i det enskilda fallet 

och av de i övrigt höga kraven som uppställs för att ett orsakssamband grundat på mer 

generella omständigheter ska anses föreligga.  

 

Migrationsdomstolarnas tillämpning innebär alltså att det vid bedömningen av flyktingstatus i 

relation till alternativt skyddsbehövande sällan tas någon större hänsyn till den allmänna 

situationen i landet eller till hotbilder som härrör ur familjemedlemmars eller andra 

gruppmedlemmars utsatthet. Det innebär också att det inte tillmäts någon större betydelse om 

klaganden flytt från ett land där det finns en generell risk att utsättas för skyddsgrundande 

behandling, såsom kriget i Syrien, konflikterna i Afghanistan eller situationen i Eritrea. En 

anledning till att det förhåller sig på det sättet kan vara just att alternativ skyddsstatus, som 

bland annat behandlar väpnade konflikter och urskillningslöst våld, framstår som en 

skyddsgrund för personer som flyr undan generell förföljelse och den allmänna situationen i 

landet medan flyktingstatus i många fall anses förutsätta enbart eller huvudsakligen 

individuella omständigheter. Med en sådan tolkning måste en person som beviljats alternativ 

skyddsstatus och som gör gällande att hen uppfyller villkoren för flyktingstatus visa att hen 

riskerar annan eller ytterligare förföljelse jämfört med andra personer från samma land eller 

område. I linje med detta krävs också att hen kan visa att det föreligger ett orsakssamband i 

det enskilda fallet, eftersom den allmänna situationen eller en generell koppling till en 

förföljelsegrund inte anses tillräcklig. Tillämpas skyddsgrunderna på detta sätt blir det i 
                                                
173 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related to 
Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees, 2013 p. 48 och UNHCR, Guidelines on International Protection No. 
9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
2012, p. 39. 
174 Se MIG 2007:9 och Diesen, C., Prövning av migrationsärenden, 2 uppl., 2012, s. 225f, UNHCR, 
Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 
2002, p. 20 och UNHCR, Interpreting Article 1 of the 1951 Convention Relating to the Status of 
Refugees, 2001, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/3b20a3914.html [hämtad 24 november 
2016] p. 23 och prop. 2005/06:6 s. 23.	
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sådana fall logiskt att det inte har någon större betydelse att klaganden, som i majoriteten av 

de studerade fallen, också uppfyller villkoren för alternativ skyddsstatus.  

 

Det finns alltså en tendens i migrationsdomstolarna till att dra gränsen mellan 

skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande vid förekomsten av individuella 

respektive generella omständigheter. Denna gränsdragning kan sägas vara individualistisk i 

den meningen att det krävs att den aktuella personen pekats ut, utsatts eller uppmärksammats 

personligen samt att ett orsakssamband ska kunna visas i det enskilda fallet genom 

individuella omständigheter. Personer som är föremål för en mer generell risk såsom 

tillhörande en riskgrupp, personer som flytt undan konflikter i landet och som inte själva 

utsatts tidigare anses därför istället vara alternativt skyddsbehövande pga. den allmänna 

situationen i landet. Det framkommer även att denna individualistiska tolkning av 

Flyktingkonventionen spillt över på skyddet för familjen och lett till att även mycket små barn 

vars föräldrar riskerar förföljelse anses behöva visa att de riskerar förföljelse på egna, 

individuella grunder, utan hänsyn till den hotbild som kan härröra från familjemedlemmarnas 

utsatthet. De som inte kan visa sådana individuella omständigheter enligt nu nämnda krav får 

alltså endast subsidiärt skydd. 

 

Det är i och för sig klart att det inte nödvändigtvis behöver vara den allmänna situationen i 

landet som föranleder den riskerade förföljelsen, vilket i så fall innebär att domstolen måste 

utreda vad klaganden riskerar och varför. Men det kan också vara så, och i praktiken är det 

oftast så, att det är just den allmänna situationen i landet som är orsaken till förföljelsen 

eftersom de flesta konflikter har etnisk, religiös eller politisk prägel och eftersom att krig och 

våld ofta är medel som används för att förfölja hela grupper av människor.175 Att som 

domstolarna i det studerade materialet helt eller delvis bortse från relevanta generella 

omständigheter eftersom dessa inte anses relevanta vid flyktingskapsbedömningen kan därför 

ifrågasättas. Dessa kan ofta ha stor betydelse såväl vid bedömningen av den framtida risken 

som vid bedömningen av orsakssambandet. Skyddet för flyktingar uppkom i en tid där det var 

den generella förföljelsen på diskriminerande grunder som var det stora hotet. Själva syftet 

                                                
175 UNHCR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-
Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, 27 July 2011, tillgänglig via: 
http://www.refworld.org/docid/4e2ee0022.html [hämtad 8 december 2016], s. 18ff och Goodwin-Gill, 
G., & McAdam, J., The Refugee in International Law, 3 uppl., 2007, s. 126f. 
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med Flyktingkonventionen var att skydda hela grupper av utsatta människor.176 Den tolkning 

och tillämpning som utvecklats till att bli ett mer individuellt skydd där endast personer som 

kan visa att de personligen tidigare utsatts för förföljelse eller mottagit direkt riktade hot med 

tydlig individuell koppling till en förföljelsegrund är flyktingar, kan inte anses förenligt med 

Flyktingkonventionen.  

 

Den tolkning migrationsdomstolarna ger uttryck för, vilken utgår från att 

Flyktingkonventionen är individuell till sin natur, saknar enligt Spijkerboer stöd både i 

konventionen och i dess förarbeten. En korrekt tolkning av Flyktingkonventionen, dvs. som 

att den också innefattar offer för kollektiv förföljelse, skulle innebära ett mycket mindre 

behov av subsidiära skyddsgrunder överhuvudtaget.177 Subsidiärt skydd skulle då endast 

behövas i de situationer då den riskerade behandlingen inte når upp till förföljelse enligt 

flyktingdefinitionen eller i situationer där det inte finns något orsakssamband mellan 

förföljelsen och någon förföljelsegrund.178 En korrekt tolkning av Flyktingkonventionen 

skulle alltså innebära att det som ska prövas i sådana fall som nu studerats endast är huruvida 

det klaganden riskerar utgör förföljelse enligt flyktingdefinitionen samt om någon 

förföljelsegrund utgör en relevant och bidragande del till förföljelsen. Det är således detta som 

är den korrekta gränsen mellan skyddsgrunderna och inte huruvida hotet är individuellt eller 

generellt. Gränsen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande kan 

alltså inte enligt gällande rätt anses gå vid individuella respektive generella omständigheter. 

En sådan felaktig tolkning av Flyktingkonventionen innebär att det finns en överhängande 

risk att personer som i själva verket uppfyller villkoren för flyktingstatus får ett sämre skydd 

än de faktiskt är berättigade till.  

 

Det finns uppenbart behov av vägledning i frågor om gränsdragningen mellan skyddsgrunder. 

Detta gör sig särskilt gällande i situationer av generellt våld och generell risk. Under arbetet 

med uppsatsen har dock UNHCR publicerat nya riktlinjer gällande just bedömningen av 

flyktingstatus i situationer av generellt våld. I dessa understryks flera av de saker som tagits 

upp i detta arbete. Bl.a. framhålls att den främsta anledningen till att människor tvingas fly är 
                                                
176 Hathaway, J.C., & Foster, M., The law of refugee status, 2 uppl., 2014, s. 175. 
177 Spijkerboer, T., 2002, refererad i UNHCR, Refugee status, subsidiary protection, and the right to 
be granted asylum under EC law, 2006, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/4ff14dec2.html 
[hämtad 12 december 2016], s. 13. 
178 UNHCR, Refugee status, subsidiary protection, and the right to be granted asylum under EC law, 
2006, tillgänglig via: http://www.refworld.org/docid/4ff14dec2.html [hämtad 12 december 2016], s. 
13.	
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på grund av väpnade konflikter och våld som innebär förföljelse på grund av politisk eller 

religiös uppfattning, etnisk, social eller könstillhörighet. Vidare klargör UNHCR det ofta 

feltolkade uttalandet i handboken som berörts ovan vilket stipulerar att personer som flyr på 

grund av väpnade konflikter normalt inte är att anse som flyktingar. Detta uttalande handlar 

endast om situationer där det inte föreligger något kausalt samband mellan en persons 

välgrundade fruktan och någon förföljelsegrund. Uttalandet kan således inte användas som 

stöd för uppfattningen att flyktingstatus förutsätter individuella omständigheter. Vidare 

framhålls att flyktingstatus inte förutsätter tidigare förföljelse, att flyktingstatus kan baseras 

både på individuell och gruppbaserad risk och att det inte ska krävas annan eller ytterligare 

risk jämfört med andra personer. Angående orsakssambandet understryks att klarläggandet av 

förföljarens motiv inte är en förutsättning för orsakssamband eftersom detta ofta är svårt att 

visa; något som gör sig särskilt gällande i situationer av generellt våld. Orsakssambandet kan i 

dessa situationer även fastställas genom på vilka sätt krigföringen bedrivs och vilka effekter 

konflikterna får. Det är viktigt att beakta att åtgärder som riktas mot hela samhällen i själva 

verket ofta kan ha koppling till en eller flera förföljelsegrunder eftersom dess invånare kan 

uppfattas som motståndare eller anhängare till någon av parterna i konflikten. Vidare uttalas i 

riktlinjerna att konflikter ofta har sin grund i flera olika motiv men att de ofta också är 

kopplade till någon av förföljelsegrunderna.179 Dessa riktlinjer publicerades efter att de 

aktuella överklagandena prövats och var således inte tillämpliga vid tiden för 

migrationsdomstolarnas bedömning. De kan dock förhoppningsvis vid framtida prövningar ge 

klarhet för de svenska migrationsdomstolarna angående rättsläget och bidra till en tolkning 

och tillämpning som bättre överensstämmer med Flyktingkonventionen, dess syfte och dess 

överordnade position. 

 

Slutligen bör även nämnas att det i materialet förekommer att migrationsdomstolen underlåter 

att motivera sitt beslut och endast konstaterar att man inte gör någon annan bedömning än den 

Migrationsverket gjort. Domstolen är emellertid skyldig att ange de skäl som bestämt 

utgången i målet i enlighet med 30 § FPL. Denna bestämmelse ger uttryck för en allmän 

rättsgrundsats som syftar till en omsorgsfull, saklig och objektiv prövning.180 Bristfälligt 

motiverade domskäl innebär att det blir omöjligt att utläsa om domstolens bedömning vilat på 

                                                
179 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to 
situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 
Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions, 2016. 
180 Wennergren, B., & Essen, U. von, Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar, 6 uppl., 2013, s. 
339. 	
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sådana sakliga och objektiva grunder och överprövningen riskerar att framstå som illusorisk. 

Själva syftet med den nya instans- och processordningen med överprövning i 

migrationsdomstolen var att öka förtroendet och tilliten för asylprocessen samt att öka 

öppenheten och rättssäkerheten. Genom införandet av en tvåpartsprocess skulle 

processmaterialet öka och kravet på att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver 

skulle bättre uppfyllas. Den enskilde skulle också få bättre insyn i på vilka grunder beslutet 

fattats.181 Varken dessa syften eller motiveringsplikten enligt 30 § FPL kan dock anses vara 

uppfyllda med sådana bristande motiveringar som nu beskrivits. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att migrationsdomstolarnas prövning av gränsdragningen 

mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande i flera delar kan 

ifrågasättas. Förhoppningsvis kan UNHCR:s nya riktlinjer bidra till en del klargöranden, 

särskilt mot bakgrund av att just riktlinjerna fastslagits som en viktig rättskälla och därmed 

ofta tenderar att tillmätas betydelse.182 Men även vägledning från Migrationsöverdomstolen i 

fråga om gränsdragningen mellan de aktuella skyddsgrunderna torde kunna ha stor inverkan 

och bidra till en rättsenlig tillämpning i underinstanserna. 

 

 

5.	SAMMANFATTNING		

Införandet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige innebär att vilken skyddsgrund som beviljas får stora 

konsekvenser för enskilda asylsökande. Denna uppsats behandlar därför den gränsdragning 

som de svenska migrationsdomstolarna gör för skyddsgrunden flykting i relation till 

skyddsgrunden alternativt skyddsbehövande. Uppsatsen utgår från rättsdogmatisk metod och i 

urvalet ingår 100 domar från landets fyra migrationsdomstolar i mål i fråga om beslut om 

statusförklaring. Studien visar att migrationsdomstolarna tenderar att dra gränsen mellan 

skyddsgrunderna vid förekomsten av en individuell respektive generell hotbild. För 

flyktingstatus krävs, i strid med gällande rätt, en individuell hotbild grundad på individuella 

omständigheter, såsom att klaganden själv tidigare utsatts för förföljelse, att klaganden 

personligen pekats ut eller hotats. Detta innebär att mer generella omständigheter såsom 

                                                
181 Prop. 2004/05:170 s. 105ff. 
182 MIG 2006:1.	
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familjemedlemmars utsatthet och tillhörigheten till en särskilt utsatt grupp tillmäts ringa eller 

ingen betydelse. Studien visar vidare att en viktig faktor vid gränsdragningen mellan 

skyddsgrunderna är vid förekomsten av ett orsakssamband. Det förekommer dock att 

migrationsdomstolarna för att ett orsakssamband ska anses föreligga kräver att ett 

orsakssamband kan fastställas i det enskilda fallet. Detta innebär att det även vid 

bedömningen av orsakssambandet uppställs krav på tidigare individuell förföljelse eller 

utpekanden och att mer generella omständigheter såsom den allmänna situationen i landet och 

omständigheter som rör personer i liknande situation inte beaktas. Det framkommer även att 

migrationsdomstolarna anser att det inte föreligger ett orsakssamband i fall där motiven för 

förföljelsen är blandade.   

 

Den korrekta tolkningen av Flyktingkonventionen är att det som ska prövas vid 

gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och alternativt skyddsbehövande endast är 

huruvida det klaganden riskerar utgör förföljelse enligt flyktingdefinitionen samt om någon 

förföljelsegrund utgör en relevant och bidragande del till förföljelsen. Studien visar emellertid 

att migrationsdomstolarna vid gränsdragningen mellan skyddsgrunderna flykting och 

alternativt skyddsbehövande utgår från att Flyktingkonventionen är individuell till sin natur. 

Således anses flyktingstatus förutsätta individuella omständigheter, medan generella 

omständigheter inte beaktas tillräckligt. Denna tolkning har dock inte stöd i gällande rätt och 

innebär att det finns en överhängande risk att personer som i själva verket uppfyller villkoren 

för flyktingstatus får ett sämre skydd än de faktiskt är berättigade till.  
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