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SAMMANFATTNING 

Tillhörighet till viss samhällsgrupp är en av förföljelsegrunderna i flyktingbegreppet i FN:s 

flyktingkonvention. En asylsökande i Sverige som kan anses tillhöra en viss samhällsgrupp och som 

dessutom uppfyller övriga kriterier i flyktingdefinitionen kan beviljas asyl enligt utlänningslagen 

(2005:716) 4 kap. 1 §. I denna uppsats undersöks om barn kan anses utgöra en viss samhällsgrupp i 

svensk rätt och särskilt fokus läggs på gruppen gatubarn. Uppsatsen innehåller en genomgång av 

barnspecifik förföljelse samt en studie av relevant underrättspraxis och rekommendationer för att 

klargöra rättsläget. Material som har använts är exempelvis FN-dokument, offentliga utredningar, 

utländska rättsfall och beslut från Migrationsdomstolen och Migrationsverket. 

Den aktuella frågan har ännu inte prövats av Migrationsöverdomstolen, vilket öppnar för resonemang 

kring eventuella framtida utfall i principfrågan huruvida s.k. gatubarn kan anses utgöra en viss 

samhällsgrupp i svensk rätt. Uppsatsens slutsats är att inga juridiska hinder för tolkningen av barn eller 

gatubarn som viss samhällsgrupp tycks föreligga. En sådan tolkning förordas av UNHCR och faller 

inom ramen för hur tillhörighet till viss samhällsgrupp bedöms i svensk rätt enligt utredningen SOU 

2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse.  

De möjliga hinder som identifieras i uppsatsen hänför sig till den nuvarande politiska situationen, då 

det kan antas finnas en viss politisk ovilja mot en vidare tolkning av flyktingdefinitionen i svensk rätt. 

Det krävs dock inte någon vidare tolkning för att barn och gatubarn ska kunna utgöra en viss 

samhällsgrupp, då en sådan tolkning troligen redan följer av svensk rätt.  

Uppsatsens främsta syfte är att bidra till en ökad användning av förföljelsegrunden tillhörighet till viss 

samhällsgrupp i asylärenden som rör barn. En av möjligheterna som identifieras i uppsatsen för att nå 

en ökad användning av grunden är att utreda om ålder bör läggas till som en viss samhällsgrupp i 

utlänningslagen.  
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1. INTRODUKTION 

Varje år söker tusentals ensamkommande barn asyl i Sverige. År 2015 tog Migrationsverket emot 

ansökningar från 35 369 ensamkommande barn1, en stor ökning jämfört med 7049 ensamkommande 

barn år 20142. Många av barnen har levt eller arbetat på gatan i sina hemländer och kallas ofta för 

gatubarn, vilket kan vara en problematisk och stigmatiserande term. Gatubarn i denna uppsats 

inkluderar barn i gatusituationer och barn för vilka gatan har en central roll i deras liv. I den här 

uppsatsen fyller det ett syfte att använda termen gatubarn, snarare än någon av de mer politiskt 

korrekta termer som börjat användas på senare år3, då termen underlättar för att synliggöra barnens 

identitet och prekära position i samhället. Gatubarn är ofta väldigt utsatta och kan ha skyddsbehov 

som grundar sig i det faktum att de har levt och/eller arbetat på gatan. De befinner sig i riskzonen för 

att utsättas som brottsoffer inom exempelvis slavarbete, trafficking och annan illegal verksamhet.4 

Vem ska då anses vara flykting? De senaste decennierna har flyktingbegreppet globalt kommit att 

omfatta allt fler grupper av människor. Förföljelsegrunden ”tillhörighet till viss samhällsgrupp” har 

tillämpats allt mer och har kommit att omfatta bland annat våld i hemmet, förtryckande 

reproduktionslagar, homosexualitet, kvinnlig könsstympning och diskriminering mot funktions-

hindrade. 5  UNHCR:s riktlinjer för barns asylprocess 6  rekommenderar en tolkning av flykting-

konventionen där gatubarn kan anses vara en viss samhällsgrupp med möjlighet att tillerkännas 

flyktingstatus. Ett skäl till att gatubarn kan anses vara en särskild grupp är att de ofta har gemensamma 

erfarenheter av att leva och försörja sig på gatan och har skapat en gemensam identitet runt det. Vidare 

har de ofta gemensamma erfarenheter av tidigare våld i hemmet, sexuella övergrepp eller av att vara 

föräldralösa och övergivna.7 

Den specifika frågan om gatubarn kan anses tillhöra en viss samhällsgrupp som kan vara berättigad 

till flyktingstatus har hittills aldrig prövats av Migrationsöverdomstolen. Den här uppsatsen utreder 

                                                 
1 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2015, 2016. 
2 Migrationsverket, Inkomna ansökningar om asyl 2014, 2015. 
3 Thomas de Benitez, Sara & Hiddleston, Trish, Research Paper on the promotion and protection of the rights of 
children working and/or living on the street, OHCHR 2011 Global Study, 2011, sid. 11. 
4 UN High Commissioner for Refugees (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, UN Doc. 
HCR/GIP/09/08, 2009, sid. 28. 
5 Aleinikoff, sid. 1. 
6 Se fotnot 3. 
7 Se fotnot 3, sid. 28. 
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anledningar till det och rekommenderar förändringar i Migrationsverkets och Migrationsdomstolens 

bedömningar samt förordar att fler ombud i framtiden bör justera grunderna för sina yrkanden i de 

här fallen. En individ som är berättigad till flyktingstatus enligt utlänningslagen 4 kap. 1 § har rätt till 

skydd och att få sin sak korrekt prövad. 

För att en person ska klassas som flykting i Sverige krävs att rekvisiten i utlänningslagen (2005:716) 4 

kap. 1 § är uppfyllda. Personen måste vara en utlänning som befinner sig utanför sitt medborgarland 

på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp samt 

inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. När uppsatsen tar 

upp möjligheten för barn att anses utgöra en viss samhällsgrupp underlättar det om läsaren håller dessa 

kriterier i bakhuvudet, då det krävs att fler kriterier är uppfyllda än enbart grupptillhörigheten för att 

anses vara flykting.  

Det finns möjlighet att beviljas uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder i utlänningslagen, 

exempelvis som alternativt skyddsbehövande eller övrigt skyddsbehövande. I många prövningar av 

barns skyddsskäl prövas inte flyktingstatus som tillhörande viss samhällsgrupp över huvud taget, vilket 

kan bero på att grunden sällan åberopas i ansökningsförfaranden och domstolar. I juni 2016 förväntas 

en förändring av utlänningslagen träda i kraft som kommer leda till större skillnader i skyddsnivå 

mellan flyktingar och de som får uppehållstillstånd på någon annan grund än som flyktingar. Dessutom 

minskar möjligheterna för flera grupper att få uppehållstillstånd. Därför blir en rättssäker prövning av 

sökandens flyktingstatus ännu viktigare än tidigare för de som uppfyller kriterierna för asyl. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna uppsats är ämnad att besvara frågan om gatubarn bör kunna få flyktingstatus som tillhörande 

viss samhällsgrupp. Det juridiska resonemang som redovisas i uppsatsen kan underlätta för sökande 

och ombud att formulera sina yrkanden och grunder och därmed utveckla rättspraxis på området. 

Analysen kan också med fördel användas av Migrationsverket i sin beslutsprocess. För att klargöra 

rättsläget behöver dessa frågor tas upp till prövning i högre instans och denna uppsats syftar till att 

bidra till prejudikatbildningen på området. För sitt syfte är uppsatsen uppbyggd kring följande 

frågeställningar:  
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1. Vilka rättsliga argument finns för att barn och gatubarn bör kunna utgöra en viss 

samhällsgrupp enligt utlänningslagen 4 kap. 1 §? 

2. Finns det några hinder för en sådan tolkning av begreppet viss samhällsgrupp? 

3. Vilka barnspecifika former av förföljelse finns och hur påverkar de barns rättigheter i 

förhållande till flyktingstatus? 

4. Hur kan underrättspraxis på området förbättras? 

5. Vilka möjliga vägar framåt finns för att utveckla tillämpningen av tillhörighet till viss 

samhällsgrupp i svensk rätt? 

1.3 METOD OCH MATERIAL 

Uppsatsen utgår från en rättsanalytisk metod med inslag av rättspolitisk argumentation.8  Som ett led 

i det rättsanalytiska arbetet har författaren sökt fastställa gällande rätt. Med anledning av den 

begränsade svenska rättspraxis som finns på området hänvisas företrädelsevis till underrättspraxis, 

myndighetspraxis, organisationsrapporter och statistik från Migrationsverket i kombination med 

statliga rättsutredningar, nationell och internationell lagstiftning och utländsk rättspraxis.  

Efter en presentation och analys av materialet nås rättspolitiska ställningstaganden om hur svensk 

asylrätt bör utvecklas för att överensstämma med internationell rättsutveckling på området och 

uppfylla Sveriges internationella förpliktelser. Analysen sker löpande genom hela uppsatsen, med en 

strävan efter att öppet redovisa vad som hänför sig till andra källor och vad som utgör författarens 

egen uppfattning.  

I uppsatsen läggs stor vikt vid UNHCR:s handbok och riktlinjer kring tolkningen av FN:s 

flyktingkonvention. Den svenska rättstillämpningens förhållande till UNHCR:s handbok och riktlinjer 

behandlas, framför allt i form av en genomgång av en för uppsatsämnet viktig statlig utredning, SOU 

2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. 

EU-rätten behandlas i form av det s.k. Skyddsgrundsdirektivet9 och dess införlivande i svensk rätt. I 

detta avsnitt uppmärksammas också en diskrepans i den ursprungliga svenska översättningen av 

direktivet. 

                                                 
8 Den beskrivning av dessa metoder som författaren valt att använda sig av återfinns i Sandgren, Claes, Rättsanalytisk 
metod. En väg framåt?, Liber amicorum Jan Rosén, eddy.se AB, Visby, 2016. 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2011/95/EU. 
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Två utländska rättsfall från Kanada respektive Storbritannien utgör exempel på hur bedömningen av 

barn som viss samhällsgrupp har gjorts i utländsk rätt. Skillnaden mellan olika rättssystem, framför allt 

vad gäller länder som tillhör Common Law-traditionen,  innebär att jämförelser med utländsk praxis bör 

göras med viss försiktighet. I den aktuella principiella rättsfrågan är svenska myndigheter och 

domstolar dock bundna av samma konvention som Kanada och Storbritannien, varför dessa rättsfall 

från andra jurisdiktioner bedöms vara relevanta för uppsatsens syfte. 

Eftersom att det saknas relevant praxis från Migrationsöverdomstolen kommer en stor del av 

uppsatsen att grundas på rättsfall från Migrationsdomstolen samt beslut från Migrationsverket. Dessa 

kommer att diskuteras i ett försök att klargöra Migrationsdomstolarnas och Migrationsverkets 

rättstillämpning i praktiken, dock med beaktande av deras begränsade prejudikatsvärde. 

Statistiken från Migrationsverket kommer i stor utsträckning från myndighetens offentliggjorda 

rapporter. I den mån det har behövts statistiskt underlag som inte har offentliggjorts har 

informationen begärts ut genom mailkorrespondens mellan författaren och Migrationsverkets 

statistikavdelning. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE UTREDNING 

Uppsatsen fokuserar på gruppen gatubarn och möjligheten för den gruppen att ingå i begreppet viss 

samhällsgrupp i utlänningslagen. Förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp är dock i behov av 

ytterligare utredning, särskilt som användandet av grunden har ökat markant på senare tid runt om i 

världen.10 Det finns många andra grupper av såväl barn som vuxna som skulle kunna falla inom 

förföljelsegrunden, varför det föreligger ett behov av ytterligare utredning kring utrymmet i svensk 

rätt för fler potentiella flyktinggrupper. Den aktuella uppsatsen är begränsad till olika grupper av barn 

med ett särskilt fokus på just gatubarn. 

Tillämpningen av förföljelsebegreppet i svensk migrationsrätt skiljer sig mycket åt mellan olika 

myndigheter och domstolar. Det har under uppsatsens utredning framkommit att stora skillnader 

förekommer i bedömningen av vilken typ av behandling som uppgår till förföljelse enligt 

flyktingdefinitionen. En närmare analys av detta faller till stor del utanför uppsatsens huvudsyfte, 

varför ytterligare utredning av förföljelsebegreppet uppmuntras, särskilt kopplat till barn. 

                                                 
10 Aleinikoff, sid. 1. 
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Migrationsverket kan kritiseras för bristande rättssäkerhet med anledning av effektivisering av 

handläggningen av asylsökande. Presumtivt permanent uppehållstillstånd eller ett presumtivt avslag 

innebär att asylansökningar kan handläggas snabbt och utan att ett offentligt biträde förordnas. Denna 

effektiviseringsprocess riskerar dock att sänka rättssäkerheten för de sökande, varför en närmare 

granskning av dess effekter välkomnas. 

Två övriga grunder för uppehållstillstånd i utlänningslagen, alternativt skyddsbehövande i 4 kap. 2 § 

och övrigt skyddsbehövande i 5 kap. 6 §, är ofta de grunder på vilka gatubarn får uppehållstillstånd. 

En mer djupgående analys kring dessa grunder faller dock utanför uppsatsen syfte och därför kommer 

dessa grunders utformning och tolkning inte att beröras närmare. 

I kapitlet som behandlar Migrationsverkets beslut har utredningen i stor utsträckning grundats på 

beslut gällande marockanska medborgare. Detta beror på att en stor del av de marockanska 

ensamkommande barn som kommer till Sverige tidigare har levt som gatubarn 11 , varför denna 

avgränsade grupp av bifallna uppehållstillstånd visade sig vara användbara att begära ut från 

Migrationsverket. Det vore intressant för fortsatt arbete kring den här frågan att utreda 

Migrationsverkets samtliga beslut om uppehållstillstånd för minderåriga för att se hur många beslut 

där det förs en diskussion om tillhörighet till viss samhällsgrupp, men inom ramen för denna uppsats 

skulle det ha blivit för omfattande. Författaren har kontaktat Migrationsverket med frågan om det går 

att ta fram statistik på hur många minderåriga som har beviljats asyl som tillhörande viss samhällsgrupp. 

Tyvärr är detta inte ett sökbart kriterium i Migrationsverkets system, varför den informationen inte 

gick att ta del av på annat sätt än att begära ut tusentals beslut och undersöka dem på egen hand. Detta 

skulle ha blivit för kostsamt såväl tidsmässigt som med anledning av avgiftsförordningen (1992:191). 

1.5 DISPOSITION 

Efter detta inledande kapitel sker i kapitel två en juridisk genomgång av flyktingdefinitionen i 

allmänhet och förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp i synnerhet. I detta avsnitt 

presenteras UNHCR:s handbok och relevanta riktlinjer. SOU 2004:31 om tolkningen av tillhörighet 

till viss samhällsgrupp i Sverige refereras och hänvisas till för att undersöka rättsläget. 

                                                 
11 Leander, sid. 10. 
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I det tredje kapitlet presenteras utsatta barns situation globalt med en genomgång av UNICEFs 

rapport från 2006 om barnläget i världen. 

Det fjärde kapitlet behandlar praxis på området och relevanta närliggande områden, såväl svensk som 

utländsk. 

Det femte kapitlet presenterar i korthet regeringens förslag till tillfällig lagändring av utlänningslagen 

och dess förväntade följder. Här presenteras också statistik på hur olika bedömningen av flyktingar 

kan se ut i Europa och vad det kan bero på. 

Det sjätte kapitlet är en sammanfattning av de slutsatser som har dragits i uppsatsens tidigare delar. 
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2. FLYKTINGDEFINITIONEN OCH TILLHÖRIGHET 

TILL VISS SAMHÄLLSGRUPP 

Kärnfrågan i denna uppsats är hur begreppet flykting bör tolkas i Sverige, gällande en av de 

förföljelsegrunder som stadgas i lag. För att redogöra för hur tolkningen ser ut, och nå slutsatser om 

hur den bör se ut, sker i det här kapitlet en genomgång av relevanta rättskällor, med början i FN:s 

Flyktingkonvention. 

2.1 FN:S FLYKTINGKONVENTION 

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning12 är en internationell konvention som skapades av 

Förenta Nationerna, FN, med syfte att skydda människor på flykt med anledning av andra världskriget. 

Ett tilläggsprotokoll, New York-protokollet, utvidgade år 1967 konventionen till att omfatta alla 

flyktingar oavsett tid och plats. Konventionen definierar vilka personer som är flyktingar och vilka 

rättigheter de har i förhållande till konventionsstaterna. Flyktingar enligt konventionen kallas ofta 

konventionsflyktingar. Sverige är en av 142 stater som är part i både konventionen och protokollet.13 

Artikel 1 i konventionen definierar en flykting som en person "som flytt sitt land i välgrundad fruktan 

för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, 

och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd 

fruktan inte kan eller vill återvända till det landet". 

I flyktingkonventionen definieras inte begreppet tillhörighet till viss samhällsgrupp. Inte heller i 

förhandlingarna innan konventionens ikraftträdande definieras begreppet närmare.14 

2.2 UNHCR:S HANDBOK 

UNHCR, Förenta Nationernas flyktingkommissarie, ansvarar för det internationella skyddet av 

flyktingar. År 1979 gav UNHCR ut den första upplagan av en handbok med syfte att underlätta 

                                                 
12 SÖ 1954:55 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Genève den 28 juli 1951. 
13 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees and/or its 1967 Protocol, 2014. 
14 Aleinikoff, sid. 4. 
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tillämpningen av flyktingkonventionen.15 Den senast uppdaterade versionen av handboken gavs ut 

2011. Om tillhörighet till viss samhällsgrupp står att läsa: 

”77. En ”viss samhällsgrupp” innefattar vanligen personer med liknande 
bakgrund, vanor eller social status. Fruktan för förföljelse under denna rubrik 
sammanfaller ofta delvis med fruktan för förföljelse på andra grunder, till 
exempel ras, religion eller nationalitet.  

78. Tillhörighet till viss samhällsgrupp kan vara orsak till förföljelse eftersom 
det inte finns förtroende för gruppens lojalitet gentemot regeringen. Det kan 
också bero på att den politiska inställningen, gruppens förfäder, ekonomiska 
aktiviteter eller blotta existensen av samhällsgruppen som sådan anses utgöra 
ett hinder för regeringens politik.  

79. Blotta tillhörigheten till en viss samhällsgrupp kommer normalt inte att 
vara tillräckligt för att medföra flyktingskap. Det kan emellertid finnas speciella 
omständigheter då blotta tillhörigheten kan utgöra ett tillräckligt skäl att frukta 
förföljelse.” 

De tre paragraferna ovan är allt som anges i handboken angående tolkningen av viss samhällsgrupp. 

Det lämnar stort utrymme åt staterna själva att tolka begreppet, vilket också har gjorts på mängder av 

olika sätt i många olika fall världen över. För ytterligare vägledning i hur begreppet bör tillämpas gav 

UNHCR ut riktlinjer kring detta år 2002, vilka presenteras nedan. 

2.3 UNHCR:S RIKTLINJER 

Utöver handboken ger UNHCR också ut riktlinjer (guidelines) för hur flyktingkonventionen bör 

tillämpas. Hittills har UNHCR givit ut 11 så kallade Guidelines on International Protection för att 

komplettera handboken. Varken handboken eller riktlinjerna är bindande för konventionsstaterna, 

men i Sverige används såväl handboken som riktlinjerna ofta som rättskällor av Migrations-

överdomstolen.16 De har även tillskrivits status som rättskällor i svensk rättspraxis i förarbeten till 

utlänningslagen.17 

                                                 
15 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee 
Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, UN Doc. HCR/1P/4/ENG/REV. 3, 
2011. 
16 Se exempelvis MIG 2006:1, MIG 2007:37, MIG 2014:1 och MIG 2015:18. 
17 Prop. 1996/97:25 sid. 96 f., SOU 2006:6, sid. 88. 
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De två mest uppenbart relevanta riktlinjerna för ämnet är nummer 2 om tillhörighet till viss 

samhällsgrupp18 och nummer 8 om barns asylprocess19, varför dessa kommer att presenteras nedan 

följande i avsnitt. 

2.4 TOLKNINGEN AV FÖRFÖLJELSEGRUNDEN 

TILLHÖRIGHET TILL VISS SAMHÄLLSGRUPP 

I det följande beskrivs tolkningsmetoder av förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp som 

är relevanta för svensk rätt. Förklaringar och sammanfattningar av UNHCR:s riktlinjer nummer 2, 

Guidelines on Membership of a Particular Social Group och utredningen SOU 2004:31 presenteras 

tillsammans med egna slutsatser om vilken betydelse materialet kan ha för bedömningen av barn som 

en viss samhällsgrupp. 

2.4.1 UNHCR:S RIKTLINJER KRING TILLHÖRIGHET TILL VISS 

SAMHÄLLSGRUPP 

UNHCR:s riktlinjer kring tillhörighet till viss samhällsgrupp, guidelines on international protection no. 2, 

härefter UNHCR:s riktlinjer, innehåller ett flertal kriterier som tydliggör hur bedömningen av om en 

individ kan anses tillhöra en viss samhällsgrupp enligt flyktingkonventionen bör se ut.  Till att börja 

med presenteras nedan två olika definitionsmodeller som UNHCR föreslår bör tillämpas sida vid 

sida.20 The protected characteristics approach eller the immutability approach (översatt ungefär skyddade-egenskaps-

modellen eller oföränderlighetsmodellen) och the social perception approach (översatt ungefär samhälls-

uppfattningsmodellen). 

2.4.1.1 THE PROTECTED CHARACTERISTICS APPROACH 

The protected characteristics approach innebär att en viss samhällsgrupp är en grupp individer som delar en 

gemensam egenskap, utöver deras risk för att råka ut för förföljelse. Ibland kallas detta för the 

immutability approach för att de egenskaper som avses har beskrivits som något som måste vara 

oföränderligt eller som en individ inte kan förväntas förändra eftersom att det skulle inkräkta på 

                                                 
18 UN High Commissioner for Refugees (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, 
UN Doc. HCR/GIP/02/02, 2002. 
19 UN High Commissioner for Refugees (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, UN Doc. 
HCR/GIP/09/08, 2009. 
20 UNHCR:s riktlinjer, p. 6-7. 
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individens mänskliga rättigheter. Kvinnor och homosexuella är exempel på grupper som ofta anses 

vara en viss samhällsgrupp under den här analysmodellen.21 

2.4.1.2 THE SOCIAL PERCEPTION APPROACH 

The social perception approach innebär att en viss samhällsgrupp är en grupp individer som av det samhälle 

de lever i uppfattas som en viss samhällsgrupp. Exempelvis kan butiksägare falla in under denna 

modell men inte den förra, då egenskapen att vara butiksägare varken är en oföränderlig egenskap eller 

en egenskap som det skulle inkräkta på individens mänskliga rättigheter att avsäga sig. Butiksägare 

kanske däremot kan identifieras som en viss samhällsgrupp i det samhälle individen lever i, varför 

individen kan riskera att utsättas för förföljelse.22 

UNHCR:s riktlinjer beskriver på följande sätt hur båda dessa två modeller bör användas sida vid sida 

för att definiera en viss samhällsgrupp: 

“A particular social group is a group of persons who share a common 
characteristic other than their risk of being persecuted, or who are perceived 
as a group by society. The characteristic will often be one which is innate, 
unchangeable, or which is otherwise fundamental to identity, conscience or 
the exercise of one’s human rights.” 

Den svenska översättningen av stycket som återfinns i SOU 2004:31: 

”En viss samhällsgrupp är en grupp personer som, bortsett från risken för 
förföljelse, har ett gemensamt kännetecken eller uppfattas som en grupp av 
övriga samhällsmedborgare. Detta kännetecken är ofta medfött, oföränderligt 
eller på annat sätt grundläggande för individens identitet, samvete eller 
utövande av mänskliga rättigheter.” 

2.4.1.3 FÖRFÖLJELSENS BETYDELSE 

Förföljelsens betydelse diskuteras också i UNHCR:s riktlinjer. I riktlinjerna tydliggörs att enbart 

förföljelse inte är tillräckligt för att bestämma om en grupp är att anse som en viss samhällsgrupp i 

konventionen. Däremot kan förekomsten av förföljelse mot en grupp vara en tydlig indikation på 

synligheten av gruppen i fråga och huruvida den kan identifieras i samhället som en viss samhällsgrupp. 

Alla medlemmar av en grupp måste inte utsättas för förföljelse för att den ska anses vara en viss 

                                                 
21 UNHCR:s riktlinjer p. 6. 
22 UNHCR:s riktlinjer p. 7. 
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samhällsgrupp. Vissa medlemmar av en grupp kanske till exempel inte riskerar förföljelse eftersom de 

inte är kända för förövarna eller för att de samarbetar med förövarna, eller liknande.23 

2.4.1.4 SAMHÖRIGHET 

Det ska inte finnas något krav på samhörighet inom gruppen enligt UNHCR. Gruppmedlemmarna 

behöver alltså inte känna varandra eller identifiera sig med varandra. Detta är något som har diskuterats 

i olika länders praxis. I ett australiskt rättsfall ansågs kinesiska medborgare, som riskerade förföljelse i 

form av tvångsaborter eller tvångssterilisering på grund av att de inte följt enbarnspolitiken, inte kunna 

utgöra en viss samhällsgrupp, då de inte hade valt att frivilligt associera sig med varandra. I det 

rättsfallet hävdades att om gruppen inte självidentifierar sig som grupp skulle det innebära att gruppen 

definieras enbart utifrån den förföljelse den utsätts för. 24 UNHCR delar dock inte denna uppfattning 

i sina riktlinjer, utan menar istället att förekomsten av förföljelsen i ett sådant fall kan användas som 

bevisning för att gruppen ses som en viss samhällsgrupp av samhället.25 

2.4.1.5 GRUPPENS STORLEK 

Storleken på samhällsgruppen ska inte ha någon betydelse. En förföljd religiös grupp kan till exempel 

utgöra majoriteten av befolkningen men kan fortfarande anses vara förföljd. Tillhörighet till gruppen 

är inte heller tillräckligt för att anses vara en flykting, de andra kriterierna kvarstår fortfarande; till 

exempel att individen måste ha en välgrundad rädsla för att utsättas för förföljelse med anledning av 

grupptillhörigheten.26 

2.4.1.6 INNEBÖRDEN AV ”MED ANLEDNING AV” 

Rädslan för förföljelsen måste finnas med anledning av tillhörigheten till en viss samhällsgrupp. Det finns 

två olika sätt att uppnå kriterierna för ”med anledning av” när förföljelsen inte utförs av en statlig 

aktör. Förföljelsen måste inte utföras av en statlig aktör för att uppfylla flyktingkriterierna. Det är 

också att anse som förföljelse om staten inte vill eller inte kan skydda individen mot icke-statliga 

aktörers förföljelse. I vissa fall kan det vara svårt att styrka att förföljelsen från en icke-statlig aktör 

sker med anledning av tillhörigheten till viss samhällsgrupp. Då kan det däremot räcka att 

                                                 
23 UNHCR:s riktlinjer, p. 14. 
24 A and Another v Minister for Immigration and Ethnic Affairs and Another, [1997], Australia: High Court, 24 
February 1997. 
25 UNHCR:s riktlinjer, p. 15. 
26 UNHCR:s riktlinjer, p. 18. 
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myndighetsskyddet från staten uteblir med anledning av tillhörigheten till en viss samhällsgrupp.27 Till 

exempel kanske det inte går att styrka att ett gatubarn blir utsatt för förföljelse just med anledning av 

att hen är ett gatubarn. Om det däremot kan visas att myndigheterna vägrar att skydda barnet just för 

att hen är ett gatubarn så kan det röra sig om förföljelse med anledning av tillhörighet till viss 

samhällsgrupp. Likväl så kan situationen vara den omvända, att förföljelsen är tydligt kopplad till 

grupptillhörigheten medan det uteblivna myndighetsskyddet kan bero på helt andra skäl. 

2.4.2 SOU 2004:31 KRING PRINCIPER FÖR DEN SVENSKA TOLKNINGEN 

AV FÖRFÖLJELSEGRUNDEN VISS SAMHÄLLSGRUPP 

Utredningen SOU 2004:31, Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, ger en ingående förklaring av 

förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp och hur det enligt utredningen bör behandlas i 

svensk rätt. Utredningen ledde till en förändring av utlänningslagen28 där 4 kap. 1 § ändrades till att 

inkludera två exempel på viss samhällsgrupp, nämligen kön och sexuell läggning. Den tidigare 

ordalydelsen i 4 kap. 1 §:  

”därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 
ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller på grund av religiös 
eller politisk uppfattning”   

ändrades till:   

”därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 
ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, 
sexuell läggning eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp,”. 

Vägledning för den svenska tolkningen bör enligt SOU 2004:31 i första hand hämtas från UNHCR:s 

definition av förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp och den definition som anges i 

förslaget till EG-direktiv29 på området.30 

  

                                                 
27 UNHCR:s riktlinjer, p. 22. 
28 Lag (2005:1239) om ändring i utlänningslagen (2005:716). 
29 Rådets förslag, (KOM(2001)510), till direktiv om miniminormer för när tredjelandsmedborgare och statslösa personer 
skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa 
personers rättsliga ställning. 
30 SOU 2004:31, sammanfattning, sid. 14.  
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2.4.2.1 SKYDDSGRUNDSDIREKTIVET 

SOU 2004:31 fann att den definition av begreppet tillhörighet till viss samhällsgrupp som förordades 

av UNHCR i allt väsentligt överensstämde med den definition som gavs av begreppet i förslaget till 

skyddsgrundsdirektivet från 2001.31 Skyddsgrundsdirektivet32 antogs av Europeiska unionens råd den 

29 april 2004. Definitionen av tillhörighet till viss samhällsgrupp stämde dock inte helt överens med 

UNHCR:s rekommendationer. Såhär löd den svenska översättningen av artikel 10 d:  

d) En grupp skall anses utgöra en särskild samhällsgrupp, särskilt när 
— gruppens medlemmar har en gemensam väsentlig egenskap 
eller en gemensam bakgrund som inte kan ändras, 
eller består av personer som har en gemensam egenskap 
eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten 
eller samvetet att de inte får tvingas avsvära sig den, 
— gruppen har en särskild identitet i det berörda landet 
eftersom den uppfattas som annorlunda av omgivningen. 

Det bör dock noteras att den svenska översättningen av direktivet från 2004 skiljer sig från den 

engelska, franska och tyska översättningen på en viktig punkt. Som tidigare nämnts anser UNHCR att 

the protected characteristics approach, som motsvaras av första punkten 10 d ovan, ska kunna tillämpas vid 

sidan av the social perceptions approach, som motsvaras av andra punkten 10 d. De ska alltså gå att tillämpa 

var och en för sig, antingen ska den ena definitionen användas eller den andra. I den engelska, franska 

och tyska versionen av direktivet fanns efter den första punkten ett ”och”, vilket gjorde tolkningen 

snävare än den som UNHCR förordar. I den svenska översättningen ovan har dock ”och” uteblivit, 

vilket verkar ha föranlett tolkningen i SOU 2004:31 att direktivet förordade UNHCR:s modell 

med ”eller”. I det senaste skyddsgrundsdirektivet33 från 2011 har detta dock ändrats, så att det nu finns 

ett ”och” även i den svenska översättningen av artikel 10 d. 

I SOU 2004:31 citeras även förslaget till direktivet med en svensk översättning innehållandes 

ordet ”eller” mellan punkterna, en formulering som möjligen kan ha förekommit i något utkast till 

                                                 
31 SOU 2004:31, sid. 112. 
32 Rådets direktiv (EG) nr 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när medborgare i tredje land 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. 
33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU. 
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direktivförslag, men som författaren inte har kunnat finna stöd för i det förslag som utredningen 

hänvisar till.34 

Det bör vidare noteras att skyddsgrundsdirektivet består av mininormer och det står varje medlemsstat 

fritt att erbjuda ett starkare skydd än det som regleras där. I SOU 2006:6, skyddsgrundsdirektivet och svensk 

rätt, konstaterades att den dåvarande utlänningslagen inte behövde ändras för att införliva 

skyddsgrundsdirektivet gällande viss samhällsgrupp.35 Istället ansågs lagstiftningen i kombination med 

redan utvecklad praxis på området innebära ett fullgott införlivande av direktivet.36 

Skyddsgrundsdirektivet har vidare citerats i ett flertal svenska rättsfall, bland annat MIG 2009:36 och 

MIG 2011:7, på ett sätt som återger artikel 10 d i direktivet som om den innehöll ordet ”eller” snarare 

än ordet ”och”. Det talar för att definitionen av tillhörighet till viss samhällsgrupp i svensk rätt har 

införlivats och tolkats i linje med vad UNHCR förespråkar, där samhällsgrupp kan definieras enligt 

två alternativa metoder oberoende av varandra. Det är möjligt att denna rättsutveckling har skett med 

anledning av den ursprungliga felöversättningen av direktivet. Oavsett ursprungliga skäl kan det dock 

konstateras att svensk rätt ligger närmre den av UNHCR förordade tolkningen än den i 

skyddsgrundsdirektivet. 

2.4.2.2 EVOLUTIV TOLKNINGSMETOD 

När det gäller MR-traktater, som exempelvis flyktingkonventionen, ska enligt utredningen en s.k. 

evolutiv tolkningsmetod tillämpas. Det är alltså inte nödvändigt att tolka traktatet utifrån vad som bör 

ha varit avsikten vid traktatets tillkomst genom en historisk tolkningsmetod. Istället kan tolkningen 

förändras med tiden i enlighet med traktatets allmänna syfte. Utredningen fann att det inte förelåg 

några folkrättsliga hinder mot den föreslagna förändringen om att inkludera kön och sexuell läggning 

i lagstiftningen.37 

2.4.2.3 GOD TRO 

Tolkning av internationella fördrag ska ske i enlighet med god tro. Folkrätten är huvudsakligen en 

horisontell rättsordning, där stater både skapar rättsregler och tolkar dem. Vägledning för tolkning av 

internationella fördrag kan hämtas i 1969-års Wienkonvention om traktaträtten. I artikel 31 stadgas att 

                                                 
34 SOU 2004:31, sid. 104. 
35 SOU 2006:6, sid. 43. 
36 SOU 2006:6, sid. 374. 
37 Angående detta stycke, SOU 2004:31, sid 102. 
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en traktatbestämmelse skall tolkas i god tro, i enlighet med dess ordinära betydelse, i belysningen av 

sitt mål och syfte och satt i sitt sammanhang.  Den yttersta gränsen för tolkningen utgörs alltså av god-

tro-begreppet. I och med att UNHCR har antagit riktlinjer i vilka det rekommenderas att 

förföljelsegrunden viss samhällsgrupp ska tolkas så att det inrymmer kön eller sexuell läggning, kan 

det inte anses strida mot god tro att använda en sådan tolkning. Flera andra länder; bl.a. Kanada, 

Storbritannien, Australien, USA och Nya Zeeland, godtar att förföljelse på grund av kön eller sexuell 

läggning kan läggas till grund för ett beslut om flyktingskap. 38,39 

2.4.3 JÄMFÖRELSE MED SAMHÄLLSGRUPPEN BARN 

Vad gäller ålder och olika grupper av barn så är likheterna med kön och sexuell läggning i det här 

sammanhanget stora. UNHCR rekommenderar i sina riktlinjer en tolkning av förföljelsegrunden viss 

samhällsgrupp där barn, och även mer specifikt gatubarn, ska kunna anses vara en viss samhällsgrupp. 

Flera andra länder, däribland Kanada och Storbritannien har redan använt sig av en sådan tolkning av 

flyktingkonventionen i sin rättspraxis (se avsnitt 4:1). På samma sätt som i frågan om kön och sexuell 

läggning som viss samhällsgrupp så kan det inte anses strida mot konventionens syfte att erkänna barn 

som en viss samhällsgrupp och det strider inte heller mot svensk rätt. Under dessa förutsättningar 

förefaller det troligt att ett liknande resultat skulle kunna nås i en utredning kring barn och viss 

samhällsgrupp. 

2.5 UNHCR:S BARNSPECIFIKA RIKTLINJER  

UNHCR Guidelines 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 (härefter UNHCR:s barnriktlinjer) från 2009 innehåller 

barnspecifika rekommendationer vad gäller tillämpningen av flyktingkonventionen. 

Migrationsöverdomstolen hänvisar ofta till handbokens kompletterande riktlinjer 40 , varför detta 

dokument utgör en rättskälla i svensk migrationsrätt. Nedan följer en sammanfattning av några för 

uppsatsämnet relevanta rekommendationer ur dokumentet. 

  

                                                 
38 Angående detta stycke, SOU 2004:31, sid 99. 
39 SOU 2004:31, sid. 12. 
40 Specifikt dessa riktlinjer hänvisades till i exempelvis MIG 2014:1 och MIG 2015:18. 



16 
 

2.5.1 BARNSPECIFIKA RÄTTIGHETER 

Barn har särskilda rättigheter enligt FN:s barnkonvention.41 Bland annat har de rätt att inte separeras 

från föräldrar, rätt till skydd från alla former av fysisk och psykiskt våld, misshandel, utnyttjande och 

försummande, samt rätt till en adekvat levnadsstandard för barnets utveckling. 42 

2.5.2 BARNSPECIFIKA FORMER AV FÖRFÖLJELSE 

UNHCR Executive Committee, härefter kommittén, har erkänt ett flertal barnspecifika former av 

förföljelse. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till; rekrytering av minderåriga (till exempel 

kriminella eller beväpnade grupper); barntrafficking; kvinnlig könsstympning; våld i hemmet; 

tvångsgiftermål eller giftermål av minderåriga; tvångs- eller farligt barnarbete; tvångsprostitution och 

barnpornografi. Utöver det har kommittén även erkänt att det kan uppgå till förföljelse om barn i 

övrigt berövas sina rättigheter enligt barnkonventionen, diskrimineras för att de föds utanför 

samhällets familjenormer eller för att de är statslösa. 

Enligt barnriktlinjerna så kan omständigheter som normalt inte anses nå upp till förföljelse av en vuxen 

ändå anses utgöra förföljelse av ett barn. Barns ålder kan göra dem mer utsatta för risker än vuxna på 

grund av bristande mognadsgrad, sårbarhet, underutvecklade mekanismer för att hantera svårigheter 

och hög grad av beroende. Risken för att ett barn skadas kan också vara högre än för en vuxen, även 

om barnet är utsatt av andra skäl än bara sin ålder. Exempelvis kan familjebakgrund, klass, kast, hälsa, 

utbildning eller inkomstnivå påverka risken för att drabbas av våld, förföljelse eller skada. Särskilt 

omnämns barn som är hemlösa, övergivna eller utan föräldrars omsorg som särskilt utsatta för sexuella 

övergrepp, utnyttjande eller rekryterade till kriminella eller stridande grupper. Gatubarn, 

funktionshindrade barn, utomäktenskapliga barn och gravida flickor nämns som särskilt utsatta 

grupper av barn. 

Det är enligt riktlinjerna särskilt viktigt att ta hänsyn till ett asylsökande barns ålder när den eventuella 

förföljelsen är mer allvarlig än trakasserier men mindre allvarlig än ett hot mot liv eller frihet.  

Eftersom barn är mer sårbara än vuxna kan exempelvis en påtvingad separation från föräldrar vara 

tillräckligt för att det ska anses nå upp till förföljelse. Ett barn som har bevittnat när en nära anhörig 

                                                 
41 SÖ 1990:20 Konvention om barnets rättigheter. 
42 UNHCR:s barnriktlinjer, p. 13-17.  
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skadats eller dödats kan, på grund av sin sårbarhet, mycket väl ha en välgrundad rädsla för förföljelse, 

även om den aktuella handlingen inte riktades just mot barnet. 43 

2.5.3 BARNS TILLHÖRIGHET TILL VISS SAMHÄLLSGRUPP 

Även om ålder i sig är en föränderlig egenskap, så är det faktum att en individ är ett barn vid ett visst 

tillfälle i tiden inte något som går att förändra,44 varför det kan anses vara en egenskap som kvalificerar 

barn som grupp under the protected characteristics approach (se avsnitt 2.4.1.1). Att vara ett barn är 

avgörande för individens identitet, både i samhällets ögon och i individens ögon. Eftersom barn 

särskiljs på en mängd olika sätt i de flesta samhällen är det inte svårt att se dem som en grupp enligt 

the social perception approach, (se avsnitt 2.4.1.2). Det gäller både för gruppen barn som helhet och mindre 

grupperingar av barn. Exempel som ges i dessa rekommendationer är gatubarn, barn drabbade av 

HIV/AIDS, barn som rekryterats av kriminella eller stridande grupper, övergivna barn, 

funktionshindrade barn, föräldralösa barn, utomäktenskapliga barn eller barn födda utanför 

samhälleliga normer. Även ett barns familj har ansetts utgöra en viss samhällsgrupp i det amerikanska 

fallet Aguirre-Cervantes45, där domstolen fann att medlemskap i en familj är en oföränderlig egenskap 

och det kunde anses bevisat att herr Aguirres hade som mål att dominera och förfölja medlemmar i 

sin närmaste familj. 46  

2.5.4 GATUBARN SOM VISS SAMHÄLLSGRUPP 

Gatubarn (översatt street children) kan anses utgöra en viss samhällsgrupp enligt UNHCR:s 

rekommendationer. Barn som lever och arbetar på gatorna är ofta bland de mest synliga av alla barn 

och identifieras ofta av samhället som socialt utstötta. De delar egenskaper i form av ålder och att de 

har gatan som hemvist eller inkomstkälla. För barn som har vuxit upp under sådana omständigheter 

är den typen av liv ofta grundläggande för deras identitet och kan vara svårt att undfly. Många av dessa 

barn har tagit till sig termen gatubarn, då den ger dem en känsla av tillhörighet. Många av dem delar 

erfarenheter av att vara föräldralösa, utsatta för våld i hemmet eller sexuella övergrepp eller att ha blivit 

utnyttjade eller övergivna.  

                                                 
43 UNHCR:s barnriktlinjer, p. 18-36. 
44 UNHCR hänvisar här till fallet LQ, som redovisas nedan i avsnitt 4.1.1. 
45 Aguirre‐Cervantes v. Immigration and Naturalization Service: United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 21 
March 2001. 
46 UNHCR:s barnriktlinjer, p. 48-57. 
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Barnets medlemskap i en barnspecifik samhällsgrupp behöver inte nödvändigtvis upphöra när barnet 

växer upp. Konsekvenserna av att tidigare ha tillhört en sådan grupp som barn kan vara fortgående 

och vara hela livet. 47 

2.6 SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

De rättskällor och utredningar som har gåtts igenom i detta kapitel ger stöd för argumentationen att 

gatubarn bör kunna anses utgöra en viss samhällsgrupp. För att ett sådant barn ska bedömas vara 

flykting räcker det dock inte med enbart definitionen av samhällsgruppen, det krävs också att övriga 

grunder i flyktingdefinitionen är uppfyllda. I kapitlet har fokus legat på tillhörigheten till viss 

samhällsgrupp, men en del av resonemanget har också rört sig kring förföljelsebegreppet. 

Av UNHCR:s barnriktlinjer framgår vikten av att ta särskild hänsyn till ett barns ålder vid 

bedömningen av flyktinggrunderna. Kravet på risken för förföljelse kan exempelvis göras lägre med 

hänsyn till att barn drabbas hårdare än vuxna. Det är dock författarens uppfattning att det inte finns 

stöd för att göra en mer generös tolkning av just begreppet viss samhällsgrupp med anledning av den 

sökande är ett barn. Begreppet ska tolkas enligt samma kriterier oavsett ålder på den sökande. 

UNHCR:s handbok och riktlinjer och deras ställning som rättskällor i svensk migrationsrätt ger 

tillsammans med SOU 2004:31 och SOU 2006:6 en god grund att stå på för att hävda barn och 

gatubarns möjlighet att tillhöra en viss samhällsgrupp. För att bidra till ökad förståelse för 

bedömningen av förföljelse följer nedan ett kapitel om barns utsatthet i världen. 

 

  

                                                 
47 UNHCR:s barnriktlinjer, p. 52. 
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3. UTSATTA BARNS SITUATION 

UNICEF 2006 State of the World's Children report, härefter UNICEFs rapport, identifierar flera grupper 

av barn som särskilt utsatta i samhället. Nedan följer en sammanfattning av rapporten avseende utsatta 

barns situation och risk för förföljelse. Barnens situation skiljer sig mycket mellan olika länder, men 

UNICEF identifierar flera gemensamma risker utifrån deras givna förutsättningar. 

Inom ramen för denna uppsats presenteras dessa grupper av barn i korthet för att synliggöra exempel 

på grupper av barn som eventuellt skulle kunna utgöra en viss samhällsgrupp i flyktingkonventionen 

och vilken typ av förföljelse de riskerar att utsättas för. Det här är inte en uttömmande lista och alla 

dessa nämns inte av UNHCR som potentiella samhällsgrupper enligt flyktingkonventionen. Dessa 

grupper sammanfaller dock i hög grad med grupper som har presenterats tidigare i avsnitt 2.5 om 

UNHCR:s barnspecifika riktlinjer. 

3.1 GATUBARN 

Barn som lever på gatan har begränsad tillgång till vitala samhällsfunktioner som utbildning, sjukvård 

och skydd för sin säkerhet. Ett av de allvarligaste problemen för gatubarn är att de ofta demoniseras i 

samhället och ses som ett hot och en källa till kriminalitet. Många barn som jobbar och bor på gatan 

har tagit till sig termen gatubarn som ett sätt att känna samhörighet. År 2005 beräknades 6 av 10 

hemlösa stadsbor i världen vara under 18 års ålder. 

De flesta gatubarn är inte föräldralösa. En del har kontakt med sina familjer och försörjer dem, medan 

andra har rymt hemifrån, ofta på grund av att de blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. 

De är i riskzonen för att utsättas för alla olika former av utnyttjande och misshandel och att inte 

tillgodoses sina mänskliga rättigheter enligt barnkonventionen. De hamnar ofta i konflikt med polisen 

och andra myndigheter och blir förtryckta eller misshandlade av dem. De kan också utsättas för 

seriemördare som ”rensar upp i staden”, och brott mot dem sker ofta med hjälp från lokala 

myndigheter eller åtminstone utan deras ingripande. 48 

  

                                                 
48 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 40. 
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3.2 ANDRA UTSATTA GRUPPER AV BARN 

Andra utsatta grupper av barn som identifieras i UNICEFs rapport från 2006 redogörs här för i 

korthet, för att ge exempel på vad barn i dessa situationer kan riskera att utsättas för. 

3.2.1 FÖRÄLDRALÖSA BARN 

Barn som har förlorat en eller båda sina föräldrar löper betydligt högre risk än andra barn för att 

berövas sina konventionsrättigheter. Dessa barn riskerar i högre grad att utsättas för misshandel och 

utnyttjande än andra barn. I mycket högre grad utsätts de för barnarbete i så väl kommersiellt jordbruk 

som gatuhandel och sexhandel. I en studie från Addis Abeba var 28 procent av barnarbetarna 

föräldrarlösa. Antalet föräldralösa barn i Afrika söder om Sahara var 12.3 procent år 2003. 49 

3.2.2 FRIHETSBERÖVADE BARN 

Barn inom rättsväsendet slutar ofta att behandlas som barn och fråntas sina rättigheter helt eller delvis. 

De behandlas ofta lika illa eller värre än vuxna frihetsberövade och utnyttjas eller misshandlas på grund 

av sin sårbarhet som barn. Mer än en miljon barn världen över antas vara frihetsberövade efter att ha 

hamnat på kant med rättssystemet.  

Dessa barn riskerar att utsättas för fysiskt och sexuellt våld från vuxna intagna, vakter, poliser eller 

andra frihetsberövade barn. Själva frihetsberövandet är i sig ofta våldsamt, med obestämda strafftider, 

lång tids isolering, överfyllda och osanitära lokaler. I vissa länder tillämpas dödsstraff för barn. 50 

3.2.3 BARNSOLDATER 

Hundratusentals barn världen över tvingas delta i krig och konflikter som exempelvis kombattanter, 

budbärare, kockar och sexslavar för beväpnade styrkor och grupper. Vissa tvångsrekryteras och andra 

ansluter sig av olika skäl. Ungefär 40 procent bedöms vara flickor. Flickorna riskerar i högre 

utsträckning än pojkarna att bli uteslutna ut samhället och sina familjer på grund av sexuella övergrepp 

och att de föder barn som en följd av övergrepp. Flickorna hamnar i mycket stor utsträckning också 

utanför olika återintegreringsprogram då dessa ofta fokuserar på pojkar. 51 

  

                                                 
49 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 39. 
50 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 41. 
51 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 43. 
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3.2.4 BARNÄKTENSKAP 

Miljontals flickor ingår barnäktenskap varje år. Pojkar drabbas också, men inte i samma utsträckning. 

Barnäktenskap berövar barnen rätten till barndom och ofta får de ingen utbildning eller 

självbestämmande. Risken för barnäktenskap är större för föräldralösa barn. Graviditetsrelaterade 

dödsfall är den främsta dödsorsaken för 15-19-åriga flickor globalt, oavsett om de är gifta eller inte. 

Flickor under 15 löper 5 gånger högre risk att dö av graviditetsrelaterade orsaker än kvinnor i 20-

årsåldern. 52 

3.2.5 BARNARBETARE 

Ungefär 246 miljoner barn mellan 5 och 17 år utför barnarbete enligt ILO 2006. 70 procent av dessa 

jobbar i en farlig arbetsmiljö, till exempel i gruvor, med kemikalier eller farliga maskiner. 73 miljoner 

av dem är under 10 år gamla. De löper mycket högre risk för arbetsrelaterade sjukdomar och skador 

än vuxna på grund av sin biologiska mognadsgrad. Var fjärde pojke och var tredje flicka som arbetar 

med byggnationer drabbas av arbetsrelaterad sjukdom eller skada. Förutom skador och sjukdomar så 

minskar också barnens tillgång till utbildning. 53 

3.2.6 TVÅNGSARBETARE 

Ungefär 8,4 miljoner barn är fångade i slaveri. De tvingas att delta i väpnade konflikter, prostitution, 

pornografi eller andra olagliga aktiviteter. Många tvingas också att utföra hemarbete av olika slag och 

förblir ofta helt osynliga för samhället. De är särskilt utsatta för psykisk och fysisk misshandel, 

undernäring, sexuellt utnyttjande och för att berövas rätten till skolgång.54 

3.2.7 TRAFFICKINGOFFER 

Barn som utsätts för trafficking isoleras från sin familj, sitt samhälle och skyddsnät, vilket gör dem 

sårbara för utnyttjande. Ofta blir de hjälplösa när de tas till en plats där de inte kan språket och inte 

kan begära hjälp för att kunna rymma. Eftersom de är papperslösa kan det göra att de inte vågar 

kontakta myndigheterna. UNICEF bedömer att ungefär 1,2 miljoner barn världen över utsätts för 

trafficking varje år. 55 

                                                 
52 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 43. 
53 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 46. 
54 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 50. 
55 Angående detta stycke, se UNICEFs rapport, sid. 49. 
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4. PRAXIS 

I följande avsnitt kommer två viktiga utländska rättsfall gällande barn och viss samhällsgrupp att 

presenteras. Därefter följer en genomgång av ett antal svenska underrättsbeslut om uppehållstillstånd 

från Migrationsdomstolen och Migrationsverket. Syftet är att först visa hur bedömningar gällande barn 

i förhållande till viss samhällsgrupp kan se ut i nuläget och att därefter genom kommentarer ge förslag 

på hur prövningen kan utvecklas med hänsyn till tolkningen av tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

4.1 UTLÄNDSK PRAXIS 

Frågan om gatubarn eller andra grupper av barn kan anses utgöra en viss samhällsgrupp i 

utlänningslagen 4 kap. 1 § har ännu inte prövats av Migrationsöverdomstolen. Av den anledningen 

presenteras utländsk praxis på området för att analogt exemplifiera hur sådana här bedömningar skulle 

kunna se ut i Sverige. 

4.1.1 LQ VS THE SECRETARY OF STATE FOR THE HOME DEPARTMENT 

I det här brittiska fallet56 från 2006 kom domstolen Asylum and Immigration Tribunal fram till att 

sökanden LQ hade rätt till flyktingstatus eftersom att han ansågs ha en välgrundad rädsla för att 

utsättas för förföljelse på grund av sin tillhörighet till samhällsgruppen street children, gatubarn. 

Sökanden i fallet var den afghanske medborgaren LQ som ansökt om asyl i Storbritannien. Vid 

tidpunkten för domen var han 15 år gammal.  

Som föräldralös i Afghanistan bedömdes LQ löpa hög risk för att utnyttjas och misshandlas vid en 

återkomst till Afghanistan, eftersom inga myndigheter kunde förväntas ta hand om honom.  

I underinstansen hade domstolen avfärdat frågan om flyktingstatus med anledning av att hans ålder 

inte kunde anses vara an immutable characteristic, en oföränderlig egenskap för bestämningen av viss 

samhällsgrupp. Domstolen i överinstansen kom fram till det motsatta, nämligen att vid en viss 

tidpunkt är en individs ålder för honom eller henne helt omöjlig att förändra, och ålder är därför att 

anse som en oföränderlig egenskap. Domstolen konstaterade dock att om individen i fråga enbart 

anses riskera förföljelse på grund av sin ålder så upphör denna risk när individen nått vuxen ålder. 

                                                 
56 LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department, [2008] UKAIT 
00005, United Kingdom: Asylum and Immigration Tribunal / Immigration Appellate Authority, 15 March 2007. 
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Ombudet för LQs motpart hävdade att även om åldern var oföränderlig så var inte LQs existens som 

gatubarn oföränderlig. När som helst skulle LQ kunna adopteras eller erbjudas någon annan form av 

omhändertagande. Rätten dömde ut detta som rena spekulationer, då inga omständigheter som 

redovisats i fallet tydde på att LQ:s omständigheter skulle förändras vid ett återvändande till 

Afghanistan.  

LQ bedömdes därför vara flykting, då det förelåg risk för förföljelse med anledning av LQs tillhörighet 

till en grupp som delade en oföränderlig egenskap och därför var en viss samhällsgrupp. 

Asylum and Immigration Tribunal har här valt att definiera viss samhällsgrupp enligt principen om en 

oföränderlig egenskap. Som har presenterats ovan i avsnitt 2.4 så rekommenderar UNHCR en bredare 

tolkning, där en samhällsgrupp också kan bestämmas med anledning av hur den ses av samhället. Trots 

att domstolen använde den smalare definitionen kom den fram till att gatubarn kan anses vara en viss 

samhällsgrupp, vilket talar för att samma bedömning kan komma att göras i exempelvis Sverige. 

4.1.2 KINESISK POJKE UTAN SKYDDSNÄT 

Ett relevant kanadensiskt fall57 i Immigration and Refugee Board avgjordes innanför stängda dörrar den 21 

februari år 2000. Fallet rörde en asylsökande ensamkommande kinesisk pojke som blivit systematiskt 

misshandlad av sin far under många år. Domstolen fann att våldet från fadern uppgick till förföljelse 

och att ingenting tydde på att kinesiska myndigheter hade varken vilja eller möjlighet att hindra 

förföljelsen, eftersom att pojken var minderårig. Pojken ansågs tillhöra samhällsgruppen minors, 

minderåriga. Nedan följer ett utdrag ur domskälen. 

“The claimant's father has subjected him to cruel and degrading punishment, 
both by being physically violent with him and by placing him in the hands of 
the human smugglers. The claimant testified that he believed his father did so 
so that the claimant would remit the extra money he earned overseas to the 
family in China. However, the act of sending him into debt bondage overseas 
is the final persecutory act that the father has visited upon the child. The 
claimant must have a link between the persecution he fears, if returned to 
China, and one of the grounds set out in the definition. We find that he has 
a link as a member of a particular social group -- namely, minors. The 
child's vulnerability arises as a result of his status as a minor. His vulnerability 
as a minor is an innate and unchangeable characteristic, notwithstanding that 
the child will grow into an adult.” 

                                                 
57 Decision V99-02929, V99-02929, Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 21 February 2000. 
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4.2 MIGRATIONSDOMSTOLEN OCH MIGRATIONSVERKETS 

BESLUT ANGÅENDE GATUBARN 

Frågan om barn som har levt på gatan kan anses tillhöra en viss samhällsgrupp som tillerkänns 

flyktingstatus har ännu inte prövats av Migrationsöverdomstolen. Barn som har levt på gatan har fått 

sin ansökan om asyl prövad av Migrationsdomstolen, men just frågan om tillhörigheten till viss 

samhällsgrupp har inte behandlats där heller. Två exempel på hur domar i Migrationsdomstolen som 

rör barn som har levt på gatan kan se ut kommer att presenteras nedan, följt av författarens 

kommentarer. 

Med anledning av det sparsamma materialet i svensk rätt finns det anledning att i det här kapitlet 

exemplifiera handläggning av ärenden i första instans, Migrationsverket. Då många av de 

ensamkommande barn som kommer till Sverige från Marocko tidigare har levt som gatubarn i 

Marocko 58  ges exempel på beslut rörande marockanska barn. Efter besluten följer författarens 

kommentarer kring bedömningen. Besluten jämförs sedan med ett Migrationsverksbeslut rörande en 

afghansk medborgare som 2016 tillerkändes flyktingstatus baserat på förföljelse orsakat av sin 

tillhörighet till samhällsgruppen gatubarn. 

4.2.1 MYNDIGHETSSKYDD FÖR UTSATTA BARN I MAROCKO 

Det myndighetsskydd som utsatta barn i Marocko kan erbjudas är mycket bristfälligt. Marocko 

bedöms ha ca 80 000 gatubarn och myndigheternas möjlighet att sörja för deras trygghet är 

begränsad.59 Nedan följer ett utdrag av norsk landinformation om Marocko som beskriver detta. 

Migrationsverket refererade till denna landinformation i båda besluten om marockanska barn som 

presenteras i avsnitt 4.4 nedan. 

Utdrag ur Lifos 31148, Norge. Landinfo, Temanotat Marokko: Forhold for barn 2013-10-30. 

“SUMMARY  

The paper deals with the general conditions for children in Morocco, such as 
material conditions and schooling, as well as conditions for vulnerable groups 
of children, i.e. children in conflict with the law, abandoned children and 
children in a difficult home situation. The paper shows that Morocco lacks a 
comprehensive legislation aimed at the promotion and protection of children’s 

                                                 
58 Leander, sid. 20. 
59 Leander, sid. 28. 
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rights. Further, the State has inadequate resources to take care of children in a 
difficult situation, and therefore relies heavily on non-governmental 
organizations in order to provide adequate services to children in need of 
assistance. The paper shows that the quality of the services provided by these 
organizations varies.” 

Sverige och Marocko har under början av 2016 haft ett diplomatiskt utbyte med delsyfte att säkra 

myndighetsskyddet för marockanska ensamkommande barn vid ett återvändande till Marocko.60 Det 

faktum att detta utbyte sker kan antagligen användas som ett argument både för och emot frågan 

huruvida tillräckligt myndighetsskydd existerar för utsatta barn i Marocko. Inom ramen för denna 

uppsats konstateras med anledning av utbytet mellan länderna att frågan om de ensamkommande 

marockanska barnen är politiskt uppmärksammad. Det är prioriterat av Sveriges regering att tillräckligt 

myndighetsskydd föreligger för att barnen ska kunna återvända till Marocko. 

4.3 MAROCKANSKA GATUBARN I MIGRATIONSDOMSTOLEN 

I Migrationsdomstolens praxis återfinns en handfull fall rörande uppehållstillstånd för minderåriga 

marockanska barn som tidigare levt på gatan. Inget av fallen innehåller någon diskussion om 

förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp. Flera av fallen innehåller dock information som 

ger vid handen att en sådan diskussion skulle ha kunnat vara relevant i bedömningen. Nedan följer tre 

exempel på domar med sammanfattningar, utdrag och författarens kommentarer.  

4.3.1 MB, MAROCKANSK MEDBORGARE FÖDD 1998 

I en dom från Migrationsdomstolen i Stockholm år 2013, UM 8887-12, beviljades MB, en marockansk 

medborgare som tidigare levt som gatubarn, uppehållstillstånd grundat på synnerligen ömmande 

omständigheter i enlighet med 5 kap. 6 § utlänningslagen. Ur den sökandens berättelse framgår att han 

i två år levt frihetsberövad på ett ungdomshem under svåra förhållanden. Barnen blev misshandlade 

av personalen, gavs dålig mat och saknade tillgång till adekvat utbildning. Han rymde första gången 

han skulle få lämna ungdomshemmet för att börja i skola utanför hemmet. Han levde därefter på gatan 

i cirka ett halvår innan han flydde till Europa. Under domstolens bedömning av hans skyddsbehov 

resoneras inte kring hans möjliga uppfyllande av förföljelsegrunderna, trots att han som övergivet barn 

och gatubarn kan vara aktuell för en bedömning av tillhörighet till viss samhällsgrupp enligt UNHCR. 

Nedan följer ett utdrag ur Migrationsdomstolens bedömning av sökandens skyddsbehov och därefter 

                                                 
60 Sveriges Regering, Pressmeddelande, 13 maj 2016, http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/samtal-
med-marocko/, lydelse 2016-05-19. 
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resonemanget som utmynnar i uppehållstillstånd med anledning av synnerligen ömmande 

omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. Efteråt följer författarens kommentarer kring 

bedömningen. 

“Skyddsbehov 

Migrationsdomstolen konstaterar att vad MB anfört inte faller in under någon 
av flyktinggrunderna. Inte heller har det gjorts sannolikt att han vid ett 
återvändande skulle riskera att utsättas för omänsklig eller förnedrande 
behandling eller andra allvarliga övergrepp som kan utgöra skyddsbehov enligt 
utlänningslagen. Han kan därför inte betraktas som flykting, alternativt 
skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. l, 2 respektive 2 
a§ utlänningslagen (2005:716). 

(...) 

Synnerligen ömmande omständigheter 

(...) 

Beträffande situationen i hemlandet gör domstolen följande bedömning. Av 
MBs berättelse framgår att han saknar anhöriga i hemlandet som kan eller vill 
sörja för hans omvårdnad. Det framgår också att han inte fått sina 
grundläggande behov, framförallt avseende skolgång och skydd mot våld, 
tillgodosedda vare sig före eller efter att han placerades på ungdomshem. 
Genom hans uppgifter om förhållandena på ungdomshemmet samt tillgänglig 
landinformation rörande barnhem i Marocko har vidare gjorts sannolikt att 
han inte heller i framtiden kan påräkna en tillfredställande omvårdnad genom 
institutioner i Marocko. Domstolen konstaterar även att det i praktiken 
förmodligen föreligger en icke obetydlig risk att MB åter kan komma 
att leva som gatubarn.” 

4.3.2 KOMMENTARER KRING BEDÖMNINGEN 

Domstolen konstaterar att det föreligger risk för att sökanden kommer att leva som gatubarn vid ett 

återvändande och att han inte kan påräkna en tillfredställande omvårdnad genom institutioner i 

Marocko. Att domstolen väljer att utelämna bristerna i omvårdnad, utbildning samt bristen i skydd 

mot våld vid bedömningen av skyddsbehovet är problematiskt. Under dessa omständigheter är det 

svårt att säga hur sådana här bedömningar bör se ut i svensk rätt, eftersom bedömningen lämnas 

därhän.  
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4.3.3 HB, MAROCKANSK MEDBORGARE FÖDD 1998 

I en dom från 2014, UM 1030-14, beviljades ett marockanskt barn uppehållstillstånd i Sverige på grund 

av särskilt ömmande omständigheter i 5 kap. 6 §. HB hade levt som gatubarn i Marocko sedan han 

var 10 år gammal och utsatts för misshandel och sexuella övergrepp. Han hade flytt hemifrån på grund 

av att han blivit misshandlad i hemmet av sin systers man. Hans trovärdighet kring omständigheterna 

i hemlandet ifrågasattes inte av varken Migrationsverket eller domstolen, men hans omständigheter 

ansågs inte tillräckliga för att ge upphov till ett skyddsbehov. Nedan följer relevanta utdrag ur domen. 

”Utgångspunkter för domstolens bedömning av skyddsbehovet 

(...) 

Migrationsverket har inte ifrågasatt HBs trovärdighet. Migrationsdomstolen, 
som också anser att det saknas skäl att ifrågasätta trovärdigheten, bedömer 
dock, trots att han är ett barn, att de skäl som HB redogjort för inte är 
tillräckliga för att han ska kunna beviljas uppehållstillstånd som 
skyddsbehövande. Till grund för denna bedömning har migrationsdomstolen 
särskilt lagt följande omständigheter. 

HB har, tillsammans med sin mor, bott hos sin syster och dennes make. 
Systerns make utsatte både honom och hans mor för misshandel, vilket 
föranledde att han vid cirka tio års ålder flydde och därefter har bott på gatan. 
Detta innebar stora problem för honom och han har under denna tid utsatts 
för bland annat ett våldtäktsförsök. HB menar att han inte har någon framtid 
i Marocko. 

De skäl som HB har framfört, hans levnadsvillkor i hemlandet, är främst att se 
som ekonomiska och sociala svårigheter. Migrationsdomstolen konstaterar 
dock att enbart ett lands bristande sociala skyddsnät och levnadsvillkor inte 
utgör grund för uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. 

(...) 

Föreligger det särskilt ömmande omständigheter för HB? 

(...) 

Med tanke på att HB är ett barn anser domstolen – bland annat med tanke på 
hans avsaknad av socialt kontaktnät och den osäkerhet och de brister som 
råder angående barnhemmen – att han får anses ha gjort sannolikt att han inte 
kommer att få sina grundläggande behov tillgodosedda i Marocko.” 
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4.3.4 KOMMENTARER KRING BEDÖMNINGEN 

Frågan om flyktingstatus utreddes inte i detalj av domstolen. Gällande skyddsbehoven hänvisades till 

myndighetsskyddet i Marocko. När uppehållstillståndet ändå beviljas på grund av särskilt ömmande 

omständigheter grundar sig dock beslutet på att sökanden inte kan förväntas få ett fullgott 

omhändertagande av myndigheterna vid ett återvändande. Det myndighetsskydd som ansågs gott nog 

för att avvisa skyddsbehovet var ändå grunden på vilken de särskilt ömmande omständigheterna 

grundades. ”Migrationsdomstolen konstaterar att enbart ett lands bristande sociala skyddsnät och 

levnadsvillkor inte utgör skäl för uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande” är en 

problematisk mening i sammanhanget. Det stämmer visserligen att enbart detta inte utgör skäl för 

uppehållstillstånd, men det bör vägas in i bedömningen. I bedömningen bör också vägas in huruvida 

sökanden kan visa att han personligen riskerar att utsättas för förföljelse eller kränkande behandling. 

För att göra den framåtsyftande bedömningen borde den misshandel och de övergrepp, samt den 

farliga situation som sökanden har levt i som hemlöst barn ha vägts in. Det tycks dock inte vara något 

som domstolen lägger särskilt stor vikt vid i denna del. Bevismaterialet som ledde till 

uppehållstillståndets beviljande på grund av särskilt ömmande omständigheter också borde ha 

behandlats på ett mer ingående sätt i förhållande till sökandens skyddsskäl. 

4.3.5 AE, MAROCKANSK MEDBORGARE FÖDD 1996 

I UM 3790-14 beviljades AE uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Domen 

behandlar främst hans mentala hälsa och Marockos möjligheter att tillgodose hans hälsobehov utifrån 

det. Skyddsbehoven bedöms inte närmre än att Migrationsdomstolen håller med Migrationsverkets 

bedömning att inga skyddsbehov finns. Utdrag ur domen följer nedan. De första två styckena är 

Migrationsverkets bedömning som Migrationsdomstolen därefter håller med under 

rubriken ”Skyddsbehov”. 

”Bedömning av din rätt till skydd som flykting   
  
Bestämmelserna om vem som är flykting finns i 4 kap. l § utlänningslagen. Du 
har inte anfört några skyddsskäl som är hänförliga till någon av grunderna i 
flyktingdefinitionen. Migrationsverket bedömer därför att du inte har gjort 
sannolikt att du riskerar sådan förföljelse som krävs enligt utlänningslagens 
mening för flyktingskap vid ett återvändande till Marocko. Du är därför inte 
flykting och kan inte få uppehållstillstånd på den grunden. Du kan inte heller 
få flyktingstatusförklaring. 
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Bedömning av din rätt till skydd som alternativt skyddsbehövande 

Eftersom du inte är flykting tar vi ställning till om du är alternativt 
skyddsbehövande. Reglerna om det finns i 4 kap. 2 § utlänningslagen. Den 
misshandel du blivit utsatt för av mannen som du bodde med och av 
personerna som du är skyldig pengar utgör inte skyddsgrundande behandling. 
De hot och den misshandel som du uppgett dig blivit utsatt för är kriminella 
handlingar från enskilda personer. Det är därför upp till rättsvårdande 
myndigheter i Marocko att utreda och beivra dessa händelser. Du är 
därför inte alternativt skyddsbehövande och kan inte få uppehållstillstånd på 
den grunden. Du kan inte heller få alternativ skyddsstatusförklaring.  

(...) 

Skyddsbehov 

Migrationsdomstolen instämmer i Migrationsverkets bedömning att AE inte 
är att betrakta som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig 
skyddsbehövande i utlänningslagens mening. Han kan därför inte beviljas 
uppehållstillstånd på grund av åberopat skyddsbehov. 

Särskilt ömmande omständigheter 

(...)  

Vad vidare gäller AEs hemförhållanden framgår det av underlaget att han 
tidigare har levt på gatan och att han inte har någonstans att ta vägen vid ett 
eventuellt återvändande till Marocko.  

(...) 

Även om det således finns möjligheter till boende på institution i hemlandet 
framstår det som oklart i vilken mån vårdbehov avseende svår psykisk ohälsa 
kan tillgodoses där. Migrationsdomstolen anser därför, vid en samlad 
bedömning av vad som framkommit i målet om AEs situation och 
hälsotillstånd, att hans framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett 
avgörande sätt skulle äventyras om han tvingas återvända till Marocko. 
Migrationsdomstolen anser därför att omständigheterna är att betrakta som 
särskilt ömmande och att det finns grund för att bevilja honom permanent 
uppehållstillstånd.” 

4.3.6 KOMMENTARER KRING BEDÖMNINGEN 

Såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen lade väldigt liten vikt vid sökandens 

levnadssituation och skyddsskäl. Anledningarna till detta kan vara många, exempelvis yrkade ombudet 

kanske inte på varken flyktingstatus eller andra skyddsskäl. Domstolen avfärdar hot, misshandel och 

kriminella handlingar mot sökanden som något som ska utredas och beivras av rättsvårdande 



30 
 

myndigheter i Marocko. Däremot följs detta inte upp av en bedömning av huruvida dessa 

rättsvårdande myndigheter faktiskt har vilja eller kapacitet att hjälpa ett barn i sökandens situation. 

De omständigheter som framkommer i Migrationsverkets beslut och i korthet i Migrationsdomstolens 

domslut skulle dock mycket väl kunna vara grund för en helt annan bedömning av sökandens 

skyddsskäl än den som här har gjorts. Sökandens utsatta situation som ett av 80 000 gatubarn i 

Marocko synes vara något som tyvärr helt föll mellan stolarna vid den juridiska bedömningen. 

4.4 GATUBARN OCH MIGRATIONSVERKET 

År 2015 sökte 403 ensamkommande marockanska barn asyl i Sverige. Under samma år beviljades 16 

ensamkommande marockanska barn permanent uppehållstillstånd. 10 av dem tillerkändes 

flyktingstatus med anledning av deras sexuella läggning. Sexuell läggning hänför sig till kategorin viss 

samhällsgrupp och nämns specifikt i utlänningslagen 4 kap. 1 §.  En av dem tillerkändes flyktingstatus 

på grund av sin religiösa tillhörighet. Resterande fem beviljades permanent uppehållstillstånd enligt 5 

kap. 6 § på grund av särskilt ömmande omständigheter.  

De barn som beviljades tillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter har gemensamt att de 

alla levt som gatubarn i Marocko. I besluten framgår att deras livssituation varit mycket svår. Vissa 

formuleringar i besluten skulle kanske kunnat räcka för att kategoriseras som förföljelse, om nu dessa 

barn skulle ansetts kunna tillhöra en viss samhällsgrupp enligt utlänningslagen 4 kap. 1 §. Inget 

resonemang kring tillhörigheten till viss samhällsgrupp har dock förts i något av besluten. 

Skyddsgrunderna i 4 kap. 1 § utlänningslagen har ansetts falla redan på brist på välgrundad fruktan för 

förföljelse eller på omotiverad grund. Här redovisas utdrag ur två av dessa beslut som har lett till 

permanent uppehållstillstånd med anledning av särskilt ömmande omständigheter, för att exemplifiera 

hur bedömningen av utsatta barn kunde se ut under år 2015. Efter respektive beslut följer en kort 

kommentar med anledning av myndighetens bedömning av ärendet. 

4.4.1 UTDRAG UR BESLUT 2015-11-11, BARNPRÖVNINGSENHET 2 MALMÖ, 

MAROCKANSK MEDBORGARE FÖDD 1998.61 

”Du har berättat att din far dog när du var 6 år gammal och att du levt med 
din mamma som gift om sig när du var 9 år. Din mamma missbrukade 
narkotika och misshandlade dig. Du hjälpte till att försörja familjen genom att 
tigga och leta mat i soptunnor. Du började skolan när du var 7 år gammal och 

                                                 
61 Se Bilaga 1. 
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studerade under cirka 2 års tid. Din styvfar sa att du skulle sluta skolan och 
familjen hade inte råd att köpa nödvändiga skolartiklar. 

Du blev periodvis utslängd av både din styvfar och din mor. Du levde stundtals 
på gatan tills dess att din mor kastade ut dig och sa att du inte längre var hennes 
son. Under tiden du levde på gatan i X försörjde du dig genom att sälja 
servetter och andra tillfälliga arbeten. Du började missbruka narkotika av olika 
slag. 

Du har berättat om ett gäng som tvingat dig att sälja droger. Vid ett tillfälle fick 
du följa med en person för att sälja droger. Du skulle genomföra försäljning 
kvällstid i ett hamnområde. Personen som skulle köpa narkotikan våldtog dig 
och slog dig. Du förlorade medvetandet under överfallet och när du vaknat 
fick du pengarna och bestämde dig för att lämna X. Du tog pengarna du fått 
vid försäljningen och reste till Spanien genom X som ligger cirka 30 minuter 
från X.  

Du vet inte om personerna som skulle haft pengarna du tog har letat efter dig. 
Du har innan du tog pengarna blivit hotad och misshandlad vid flera tillfället 
[sic!] av olika personer som haft samröre med gänget. Vid ett återvändande till 
Marocko är du rädd för att dessa personer ska hitta dig och döda dig. 

Bedömning av din rätt till skydd som flykting 

Det finns inget som tyder på att du är eftersökt av någon person i Marocko. 

Migrationsverket ifrågasätter inte den fruktan du känner vid ett eventuellt 
återvändande till ditt hemområde. Dock gör Migrationsverket bedömning att 
den uppgivna hotbild du berättat om inte är tillräcklig i intensitet och 
omfattning för att ska anses ha gjort sannolikt att det finns en individuell 
hotbild mot dig. Därmed finns inte heller någon anledning att anta att du vid 
ett återvändande känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 
någon av ovan nämnda flyktinggrunder. Det har inte heller framkommit andra 
omständigheter i ditt ärende som visar att du riskerar att utsättas för någon 
flyktinggrundande förföljelse. Migrationsverket finner därför att du inte gjort 
sannolikt att du riskerar att utsättas för förföljelse enligt 4 kap. 1 § 
utlänningslagen. 

Du är därför inte flykting och kan inte få uppehållstillstånd på den grunden. 
Du kan inte heller få flyktingstatusförklaring.” 

4.4.2 KOMMENTARER KRING BEDÖMNINGEN 

Den utsatta levnadssituationen för pojken berörs inte i relation till flyktinggrunderna. Istället berörs 

bara det individualiserade hotet i form av de kriminella personer som han inte gav betalningen för 

drogförsäljningen till. Den särskilt utsatta situationen för gatubarn i Marocko berörs inte inom ramen 

för bedömningen för flyktingskap. Ett resonemang kring pojkens utsatta situation i livet på gatan som 
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har präglats av narkotikamissbruk, kriminalitet och övergrepp hade kunnat vara relevant för den 

sökande. Ett resonemang kring tillhörighet till viss samhällsgrupp och eventuell tillgång till 

myndighetsskydd borde också ha kunnat vara relevant i det här fallet. Migrationsverket anger att 

myndigheten inte ifrågasätter den fruktan pojken känner inför ett eventuellt återvändande, men 

bedömer att hotbilden är för liten. Troligen innebär detta att de tror på hans fruktan, men inte anser 

den välgrundad. Här finns enligt UNHCR ett utrymme för att ta hänsyn till det som rekommenderas 

angående barns välgrundade fruktan i jämförelse med vuxnas, se avsnitt 2.5.2 ovan. 

4.4.3 UTDRAG UR BESLUT 2015-10-28, BARNPRÖVNINGSENHET 1 MALMÖ, 

MAROCKANSK MEDBORGARE FÖDD 199862 

”Din mor gick bort när du var 7 år gammal. Sedan dess levde du tillsammans 
med din far och styvmor. Din far var ofta borta på grund av sitt arbete och din 
styvmor ville inte ha med dig att göra. Hon hade ett eget barn sedan tidigare 
som hon prioriterade och din närvaro i hemmet var henne till last. Hon 
lämnade dig på ett barnhem. Din far protesterade inte. På barnhemmet hade 
du ingen trygghet, du fick dålig mat och dåliga kläder samt utsattes för 
våldtäktsförsök. Efter några års vistelse på barnhemmet rymde du då du inte 
längre stod ut. Sedan 2012 levde du som ett gatubarn. Du var tvungen att sälja 
fisk och bära andras bagage för att överleva. Du vill inte återuppta kontakt med 
din far eftersom du anser honom skyldig till din mors död. 

Bedömning av din rätt till skydd som flykting 

Den allmänna situationen för personer med din backgrund [sic!] i Marocko är 
inte sådan att det i sig utgör grund för uppehållstillstånd. 

Du hävdar att du är ett övergivet barn. Du utsattes för övergrep [sic!] i både 
hemmet och senare även på barnhemmet. Det finns ingen i hemlandet som 
vill och kan ta hand om dig. Inte heller staten kan garantera dig en trygg tillvaro. 
Innan du lämnade Marocko levde du på gatan i ca 2 år.  

Migrationsverket anser att du har gjort sannolikt att du levde som ett gatubarn 
och inte haft något stöd från dina vårdnadshavare i Marocko samt att du på 
grund att detta utsattes för misshandel och övergrepp.  Detta är dock enligt 
verkets mening inte tillräckligt för att betrakta dig som flykting enligt 4 kap. 1 
§ utlänningslagen. 

Du är därför inte flykting och kan inte få uppehållstillstånd på den grunden. 
Du kan heller inte få flyktingstatusförklaring och resedokument.” 

                                                 
62 Se Bilaga 2. 
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4.4.4 KOMMENTARER KRING BEDÖMNINGEN 

Bedömningen i detta beslut går lite längre i sitt resonemang kring flyktinggrunderna än det första 

beslutet ovan. Slutsatsen att levnadssituationen inte räcker till ges dock utan vidare motivering, med 

formuleringen ”detta är dock enligt verkets mening inte tillräckligt”. En noggrannare motivering borde 

göras av rättssäkerhetsskäl. Av bedömningen kan till och med utläsas att Migrationsverket bedömer 

att staten inte kan garantera en trygg tillvaro samt att ingen annan i hemlandet vill ta hand om pojken, 

även om handläggaren kanske hade för avsikt att hänvisa till dessa meningar i det andra stycket i 

flyktingbedömningen snarare som pojkens redovisade påståenden än som Migrationsverkets slutsatser. 

Ett resonemang kring pojkens utsatta situation i livet på barnhemmet och senare på gatan som har 

präglats av övergrepp och barnarbete hade kunnat vara relevant för den sökande. Ett resonemang 

kring tillhörighet till viss samhällsgrupp och eventuell tillgång till myndighetsskydd borde också kunnat 

vara relevant i det här fallet. 

4.4.5 AFGHANSKT GATUBARN 

I ett beslut från 2015 tillerkändes en afghansk minderårig medborgare flyktingstatus som tillhörande 

viss samhällsgrupp. Det visar att Migrationsverket i viss utsträckning gör den här typen av 

bedömningar. Nedan följer utdrag ur beslutet. 

Utdrag ut beslut 2016-04-14, Asylprövningsenheten/barn i Stockholm, afghansk medborgare 

född 2000:63 

”Du har berättat att dina föräldrar har gått bort. Du blev deporterad till 
Afghanistan när du var 13 år gammal. I sju månader levde du på gatan i Mazar-
e-Sharif. Du har beskrivit förhållandena på gatan som tuffa. Du var tvungen 
att tigga pengar för att överleva. Du sov på gatan och mådde väldigt dåligt och 
kände att det skulle vara bättre att dö än att leva på det viset. Du blev erbjuden 
arbete och bostad av en äldre man. Du har berättat att du under den tiden blev 
utsatt för sexuella trakasserier av honom. Migrationsverket finner att du gjort 
sannolikt att du är föräldralös och att du har bott på gatan under din tid i 
Afghanistan. Migrationsverket konstaterar att behandlingen du utsatts för 
under den tiden är förföljelse och att du riskerar att hamna i samma utsatta 
situation om du skulle återvända. 

  

                                                 
63 Se Bilaga 3. 
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Bedömning av din rätt till skydd som flykting 

För att anses vara flykting ska förföljelsen vara kopplad till någon av de grunder 
som anges i 4 kap. 1 § utlänningslagen. I ditt ärende är det relevant att pröva 
din tillhörighet till en särskild samhällsgrupp.  

Enligt artikel 10(d) 2011/95/EG (skyddsgrundsdirektivet) utgör en grupp en 
särskild samhällsgrupp, särskilt när gruppens medlemmar har en gemensam 
väsentlig egenskap eller en gemensam bakgrund som inte kan ändras eller har 
en gemensam egenskap eller övertygelse som är så grundläggande för 
identiteten eller samvetet att de inte får tvingas avsvära sig den, och gruppen 
har en särskild identitet i det berörda landet eftersom den uppfattas som 
annorlunda av omgivningen. 

Enligt UNHCR:s 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, 2009-12-22, kan gatubarn betraktas 
som en viss samhällsgrupp. Barn som bor och/eller arbetar på gatan är bland 
de mest synliga av alla barn, ofta identifierade av samhället som socialt utstötta. 
Deras gemensamma kännetecken är deras unga ålder och att de har gatan som 
sitt hem och/eller källa till uppehälle. Särskilt för barn som vuxit upp under 
sådana förhållanden är livsstilen av grundläggande betydelse för identiteten 
och ofta blir den svår att förändra.  

Många av de här barnen har tagit till sig beteckningen ”gatubarn” eftersom den 
erbjuder dem en känsla av identitet och tillhörighet, även om de kanske bor 
och/eller arbetar på gatorna av en rad olika skäl. De har kanske också 
gemensamma upplevelser sedan tidigare av våld i hemmet, sexuella övergrepp, 
utnyttjande eller av att vara föräldralösa eller övergivna.  

Tillhörigheten till gruppen barn som levt på gatan kan föranleda en fruktan för 
framtida förföljelse. Din erfarenhet av att ha levt gatan kan anses vara en 
egenskap som är oföränderlig, historisk och identifierande. Migrationsverket 
anser därför att du tillhör en särskild samhällsgrupp.  

Vad gäller rättssystemet i Afghanistan får det anses innehålla sådana brister vad 
gäller kapacitet och rättssäkerhet att det inte är möjligt att hänvisa en person 
till att söka myndighetsskydd (SR 24/2015).  

Eftersom du är underårig är ett internflykts- eller omflyttningsalternativ inte 
rimligt eller relevant för dig. Inga uppgifter som aktualiserar uteslutande från 
att anses vara flykting har framkommit i ärendet. 

Du är därför flykting.” 
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4.4.6 JÄMFÖRELSE MELLAN MIGRATIONSVERKETS BESLUT 

Besluten skiljer sig markant vad gäller bedömningen av flyktingstatus. Antagligen beror detta delvis på 

att de första besluten beviljade uppehållstillstånd på en annan grund, särskilt ömmande omständigheter, 

och därför lade sitt huvudfokus på att utveckla grunderna i den delen. En ordentlig bedömning av 

flyktinggrunderna som liknar den som görs i det afghanska fallet skulle dock ha kunnat leda till en 

annan bedömning av de marockanska fallen. Med anledning av att särskilt ömmande skäl antagligen 

kommer att tappa relevans i samband med den nya tillfälliga förändringen av utlänningslagen64 finns 

det därför anledning för Migrationsverket att se över sin bedömning av flyktinggrunder gällande barn.  

Antalet asylsökande ensamkommande marockanska barn var 403 stycken under 2015 och 385 stycken 

år 2014. Många av dessa ansökningar rör barn som tidigare har levt på gatan och som därför skulle 

kunna bedömas tillhörande samhällsgruppen gatubarn. Att så få som 16 marockanska minderåriga 

asylsökande beviljades uppehållstillstånd under 2015 kan bero på många olika orsaker. Förhållandena 

för den här gruppen barn i Marocko anses av Migrationsverket i regel inte vara sådana att de flesta av 

dem har ett skyddsbehov. Det framstår som att de marockanska barnen bedöms snarlikt och enligt en 

förutbestämd mall, utan att särskild vikt läggs vid enskildas eventuella flyktingskäl. Som det står i ett 

av besluten ovan: ”Den allmänna situationen för personer med din backgrund [sic!] i Marocko är inte 

sådan att det i sig utgör grund för uppehållstillstånd.”  Frågan är om inte den landinformation som det 

hänvisas till ovan i avsnitt 4.2.1 kan anses ge vid handen att myndighetsskyddet för den här gruppen 

av barn är så pass bristfälligt att Migrationsverket bör se över sina beslutsrutiner.  

Något som faller utanför den juridiska bedömningen, men likväl bör diskuteras, är de samhälleliga 

följdverkningar en förändring av dessa bedömningar skulle kunna få. Det lever ungefär 800 

marockanska barn på gatan i Sverige och i resten av Europa finns långt många fler.65 Om Sverige 

börjar bedöma de marockanska barnens skyddsskäl annorlunda är det troligt att fler av dessa barn 

skulle söka sig till Sverige. Det finns i viss utsträckning en politisk vilja i Sverige att begränsa en sådan 

utveckling. Migrationsverkets myndighetsutövning är ofta föremål för kraftig kritik i samhällsdebatten. 

Att detta kan påverka rättssäkerheten bör inte blint avfärdas, även om myndighetsutövning ska vara 

objektiv och självständig. Hur stor den mediala påverkan kan vara på Migrationsverkets 

myndighetsutövning faller dock utanför ramen för denna uppsats. 

                                                 
64 Se uppsatsens avsnitt 5.1.1. 
65 Leander, sid. 10. 
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5. SAMHÄLLSUTVECKLING 

5.1 ÖKAD RELEVANS AV FLYKTINGDEFINITIONEN 

Det finns anledning att anta att flyktingdefinitionen kommer att få ökad relevans i svensk rätt inom 

den närmsta tiden.66 Den främsta anledningen till detta är den kommande lagförändring som med 

anledning av detta föreslagits av Sveriges regering. Detta kommer antagligen att leda till fler 

överklaganden av bedömningar av klassningar än tidigare. En förklaringsmodell till varför 

lagändringen kommer att påverka bedömningarna i hög grad kommer att presenteras här utifrån 

Sveriges nuvarande bedömningar av asylsökande och vissa skillnader i bedömningar inom EU. Till att 

börja med följer en sammanfattning av förslaget till lagändring. 

5.1.1 KOMMANDE LAGFÖRÄNDRING 

Sveriges regering har föreslagit ett flertal begränsningar av asylrätten67 som planeras träda i kraft den 

20 juli 2016. Lagförändringarna ska gälla i tre år och har som syfte att begränsa mängden utlänningar 

som söker skydd i Sverige. Ändringarna omfattar bland annat:68 

 Tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. Flyktingar 

ska vid första prövningstillfället beviljas uppehållstillstånd i tre år och alternativt 

skyddsbehövande i ett år.  

 Begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade 

uppehållstillstånd. Flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna 

återförenas med sin kärnfamilj. Alternativt skyddsbehövande som har tidsbegränsade 

uppehållstillstånd ska inte ha rätt till familjeåterförening. Försörjningskraven för återförening 

skärps. 

 Kategorin övriga skyddsbehövande ska inte ha rätt till uppehållstillstånd. 

Följden av att kategorin övriga skyddsbehövande planeras att tas bort riskerar att slå väldigt hårt mot 

ensamkommande barn. Av de 3076 ensamkommande barn som beviljades permanenta 

                                                 
66 Se t.ex. st. 3:4 i Migrationsverket, Generaldirektören, Remissvar på utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige, Diarienummer Ju2016/01307/L7, 10 mars 2016. 
67 Justitiedepartementet, Lagrådsremiss Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Stockholm, 7 
april 2016 
68 Justitiedepartementet, Lagrådsremiss Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Stockholm, 7 
april 2016  
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uppehållstillstånd 2015 fick 545 stanna som övrigt skyddsbehövande, ungefär 18 %.69 De marockanska 

barn som beviljades permanenta uppehållstillstånd på denna grund i kapitel fyra skulle med den 

föreslagna lagändringen och den dåvarande ärendehandläggningen ha fått avslag. Det kommer att öka 

betydelsen av en ordentlig bedömning av dessa barns asylskäl. 

Skillnaden på det skydd en flykting får jämfört med en alternativt skyddsbehövande i den föreslagna 

lagändringen ökar markant med kortare uppehållstillstånd och begränsad anhöriginvandring. Det gör 

att det blir viktigare för de sökande att Migrationsverket redan från början gör rätt bedömning av 

skyddsskälen, så att de sökande hamnar i rätt kategori från början. Alla som får uppehållstillstånd som 

alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § kommer att ha skäl att överklaga beslutet för att erhålla 

flyktingstatus. Detta kommer antagligen att öka flyktingdefinitionens relevans i praxis genom att 

ombud och myndigheter får anledning att argumentera mer ingående för sin sak. Stöd för detta kan 

bland annat finnas i Migrationsverkets remissvar, se utdrag nedan. Efter utdraget följer författarens 

kommentar kring remissvaret.   

 

Utdrag ur Migrationsverkets remissvar på utkastet till ovan nämnda lagrådsremiss:70 

3.4. Statusförklaringen får ökad betydelse 

Migrationsverket konstaterar att själva prövningen om en person är flykting 
enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 
2 § samma lag inte kommer att skilja sig åt juridiskt från den prövning som 
sker redan idag. Erfarenhetsmässigt vet verket emellertid att när 
klassningen av status får en ökad betydelse så kommer komplexiteten i 
ärendena att öka. Detta kommer sannolikt leda till längre utredningstid 
och att mer tid kommer att behöva ägnas åt beslutsfattande. Detta gäller 
framförallt i syriska och eritreanska ärenden där klassningsfrågan idag inte får 
så långtgående konsekvenser.  

(...) 

3.9. Överklagande 

Den förmodade komplexiteten i prövningshänseende kommer medföra att 
Migrationsverkets arbetsbörda generellt sett kommer att öka i 
överklagandeprocessen. Bedömningar kring de individuella skälen i ett ärende 

                                                 
69 Migrationsverket, Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket 2015, 2016. 
70 Remissvaret lämnades som svar på utkastet till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. En 
del förändringar gjordes från utkastet till den färdiga lagrådsremissen, men författaren bedömer inte att ändringarna har 
någon bäring på utdragen 3.4 och 3.9 i remissvaret. 
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kommer att bli mer resurskrävande vilket gör det sannolikt att andelen 
muntliga förhandlingar kommer att öka till såväl antal som frekvens: 
domstolarna kommer att bli mer benägna att sätta ut ärenden till muntlig 
förhandling. Möjligen kan komplexiteten även medföra behov av mer 
omfattande beredning/utredning. Detta leder i sådant fall till ökad skriftlig 
processföring och möjligen även till längre muntliga förhandlingar. Det kan 
vidare antas att en majoritet av de som i framtiden får avslag på sin 
ansökan om flyktingstatusförklaring och erhållit alternativ 
skyddsstatusförklaring, 18 232 personer år 2015, kommer att överklaga, 
något som inte är fallet idag. Arbetsbelastningen kommer således öka även 
av denna anledning. 

5.1.2 EFFEKTIVISERAD ÄRENDEHANDLÄGGNING  

En del asylsökande kan bedömas snabbare av Migrationsverket, utan att förordnas ett offentligt 

ombud, när bedömningen av ärendet anses vara uppenbar. Exempel på när detta sker är med grupper 

som presumeras få permanent uppehållstillstånd. Syriska och Eritreanska asylsökande hamnar oftast i 

dessa kategorier.71 Under 2015 sökte 51 300 syriska medborgare asyl i Sverige. Det förordnades 

offentliga biträden till endast drygt 4 000 av dem, eftersom övriga presumeras få permanent 

uppehållstillstånd.72 De allra flesta av syrierna beviljas permanent uppehållstillstånd som alternativt 

skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (se avsnitt 5.2). 

Viktigt att nämna i sammanhanget är att även om dessa grupper får presumtivt permanent 

uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 §, som är typfallet med syriska 

medborgare i Sverige (se avsnitt 5.2), så har Sverige en skyldighet att bevilja flyktingstatus åt de som 

uppfyller kraven för detta enligt artikel 13 i skyddsgrundsdirektivet73. Detta tydliggjordes även i SOU 

2006:6 om införlivandet av direktivet, där det i sammanfattningen74 föreslås att alla asylärenden ska 

pröva frågan om flyktingförklaring, då det inte är tillräckligt att en flykting enligt konventionen får 

uppehållstillstånd på andra grunder. Migrationsverkets egna styrdokument kring dessa presumtiva 

bedömningar stadgar också att alla asylsökande ska få sin flyktingstatus prövad innan myndigheten tar 

ställning till övriga grunder.75 

                                                 
71 Migrationsverket, Migrationsverkets årsredovisning 2014, 2015, Diarienummer: 1.3.2-2015-7891, sid. 75. 
72 Se Bilaga 5.  
73 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU. 
74 SOU 2006:6, Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt, sammanfattning sid. 20. 
75 Se t.ex. Migrationsverket, Migrationsverkets rättsliga ställningstagande nr. SR 40/2015 angående prövningen av 
ansökningar från personer som åberopar att de kommer från Syrien., 2015. 
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Det är förståeligt att myndigheter har ett intresse av att öka sin effektivitet, särskilt en myndighet under 

så pass högt tryck som Migrationsverket. I Migrationsverkets årsredovisning från 2014 sid. 63 anges 

att effektiviseringen har gått framåt vad gäller de grupper som presumeras få uppehållstillstånd:  

”Den lärande organisationen har arbetat vidare och vi har till exempel 
utvecklat ett särskilt metodstöd för utredningar av sökande från Syrien och 
Eritrea för att kvalitetssäkra och effektivisera asylprocessen sökandegrupper.”  

Migrationsverket anger i sitt remissvar som citeras i det förra avsnittet att ”erfarenhetsmässigt kommer 

komplexiteten i ärendena att öka” med anledning av lagförändringen. Detta kan tolkas som att de 

ärenden som normalt kan bedömas enligt något som liknar en löpande-bands-princip kommer att 

behöva granskas med ett större mått av noggrannhet. De fall som tidigare enkelt kunnat klassas som 

alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § kommer i fortsättningen även att behöva prövas 

ordentligt i förhållande till flyktingstatus enligt 4 kap. 1 §. Denna kritiska bedömning av 

Migrationsverkets ärendehandläggning kan anses en aning långtgående. Som ytterligare stöd för 

resonemanget läggs skillnaden mellan bedömningen av syriers skyddsskäl inom EU i nästa avsnitt. 

5.2 OJÄMN BEDÖMNING AV FLYKTINGSTATUS I EU 

För att ytterligare tydliggöra betydelsen av en noggrann bedömning av flyktingbegreppet följer här ett 

stycke om skillnader i bedömning inom EU, med särskilt fokus på Sverige och Tyskland, som är de 

två av största mottagarländerna av asylsökande i EU.76 

Flyktingbegreppet är gemensamt för hela EU. Det grundar sig på skyddsgrundsdirektivet77, som sätter 

standarden för asylrättens miniminivå i EU. Trots den gemensamma regleringen, som i sin tur utgår 

från flyktingkonventionen, finns stora skillnader i hur flyktingskap bedöms inom EU.78 

Ett tydligt exempel på när svensk praxis skiljer sig från övriga EU gäller de syriska asylsökande 

medborgare som fick beslut under år 2015. Bedömningen av syriers skyddsklassning skiljer sig kraftigt 

mellan olika medlemsländer och Sveriges bedömningar skiljer sig mycket från normen i EU. En 

markant skillnad finns exempelvis mellan Tyskland och Sverige. Såväl Tyskland som Sverige beviljade 

                                                 
76 Tyskland tog emot flest asylsökande år 2015, medan Sverige tog emot tredje flest och även näst flest per capita, 
Eurostat Newsrelease no. 44/2016, 4 March 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-
04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6, lydelse 2016-05-19. 
77 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU. 
78 Flyktingbegreppet är gemensamt på en miniminivå, men det står också medlemsstaterna fritt att välja att utöka sin 
nationella lagstiftning till att erbjuda en högre skyddsnivå. Sverige har till exempel valt att inkludera kön och sexuell 
läggning som exempel på viss samhällsgrupp i 4 kap. 1 § utlänningslagen. 
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uppehållstillstånd till majoriteten av de syriska medborgare som fick beslut under 2015, men en stor 

skillnad finns i hur många som fick uppehållstillstånd som flyktingar respektive alternativt 

skyddsbehövande. 

I EU:s 28 medlemsstater tillerkändes 87 % av asylsökande syriska medborgare flyktingstatus vid första 

beslutsfattandet år 2015. 11 % bedömdes vara alternativt skyddsbehövande. I Tyskland var andelen 

som bedömdes som flyktingar högre än EU-snittet och i Sverige var den betydligt lägre. Från januari 

till oktober 2015 beviljade Tyskland syriska medborgare flyktingstatus i 99,5 % av besluten om 

uppehållstillstånd i första instans.79 Under år 2015 beviljade Sverige syriska medborgare flyktingstatus 

i 9 % av besluten i första instans och som alternativt skyddsbehövande i 80 % av besluten. 80  

Den absoluta majoriteten av syrierna som fick uppehållstillstånd i Sverige 2015 fick alltså 

uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och inte som flyktingar.81 

Jämförelsen mellan Sverige och Tyskland bör ses med bakgrund av att Tyskland under 2015 i stort 

sett enbart beviljade uppehållstillstånd i samband med flyktingstatus, medan Sverige i högre 

utsträckning använder sig av grunden alternativt skyddsbehövande. Som tidigare nämnts så har dessa 

olika klassningar varit så pass likvärdiga vad gäller rättigheter i Sverige att bedömningar i väldigt låg 

grad har överklagats. Det är möjligt att vi framöver kommer att se en annan fördelning i uppdelningen 

mellan klassningarna i Sverige. För att enkelt visa skillnaden mellan olika länder visas i bilden82 nedan 

hur Sverige, Tyskland och fyra andra EU-länder avgjort beslut om uppehållstillstånd för alla 

asylsökande under 2015. Det bör dock tilläggas för förståelse av bilden att olika länder i Europa tar 

emot asylsökande med väldigt olika bakgrund, vilket i stor utsträckning kan påverka beslutsfattandet.  

                                                 
79 Asylum Information Database, Country Report: Germany, November 2015, red. European Council on Refugees and 
Exiles, 2015, http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany, lydelse 2016-05-19. 
80 Se Bilaga 4. 
81 Migrationsverket, Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter, första och andra instans (beslut av 
Migrationsverket och Migrationsdomstolarna). Förstagångstillstånd 2015, 2016, http://www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2015.html, lydelse 2016-05-20. 
82 Bild från Eurostat, Asylum quartely report, First time asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: fourth 
quarter 2015,  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report, lydelse 2016-05-19. 
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Gul = flyktingstatus, blå = alternativt skyddsbehövande, ljusgul = övrigt 
skyddsbehövande/humanitära skäl, rosa = avslag. 
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6. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

6.1 BARNS UTSATTHET 

De flesta av oss känner nog till att det finns samhällen där kvinnor som grupp blir förnekade sina 

mänskliga rättigheter genom såväl lagstiftning som samhällsstrukturer. Det finns också samhällen där 

barns mänskliga rättigheter är så dåligt upprätthållna att barn inte kan förvänta sig den minsta trygghet 

från myndigheter. Det är viktigt att inte förminska den förföljelse eller kränkande behandling som kan 

drabba barn. När barn drabbas bör det tvärtom ses som särskilt allvarligt, med tanke på barns sårbarhet. 

Barn är en utsatt grupp i flera delar av världen. Deras sårbarhet beror i hög grad på deras ålder och 

osjälvständighet och de riskerar att utnyttjas och misshandlas på grund av att de är barn. För att ge en 

djupare förståelse för vad som kan hända med barn som inte skyddas av vuxna så har fler utsatta 

barngrupper förutom gatubarn tagits upp i den här uppsatsen. 

6.2 MYNDIGHETSSKYDD 

En variabel i bedömningen av flyktinggrunderna, som tas upp i uppsatsen fjärde kapitel, är frågan om 

tillräckligt myndighetsskydd. För att en person ska anses vara flykting krävs det, förutom en 

välgrundad rädsla för förföljelse orsakad av en av förföljelsegrunderna, även att personen ska sakna 

möjlighet att begagna sig av sitt lands myndighetsskydd. Den här bedömningen har potentialen att 

vara politiskt känslig. Om svenska domstolar bedömer att en annan stat inte kan skydda sina 

medborgare kan detta få politiska effekter för relationerna med den staten. I fallet med Marocko så 

finns ytterligare en variabel, nämligen att det finns en risk att fler ensamkommande barn som befinner 

sig utanför Marockos gränser väljer att söka sig till Sverige om det blir lättare att få permanent 

uppehållstillstånd här. 

6.3 MÖJLIGA VÄGAR FRAMÅT 

Politiskt så kan frågan komma närmre en lösning genom att en ny offentlig utredning liknande SOU 

2004:31 genomförs. Förslagsvis kan det då utredas om fler definitioner av vad som kan utgöra viss 

samhällsgrupp borde införas i utlänningslagen 4 kap. 1 §. Utredningen SOU 2004:31 ledde till att viss 

samhällsgrupp förtydligades till att innefatta kön (även könsidentitet83) och sexuell läggning. Det finns 

en likhet mellan vad som innefattas i flyktingdefinitionen och diskrimineringslagens (2008:567) första 

                                                 
83 SOU 2004:31, sid. 80. 
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paragraf. En möjlig väg framåt vore därför att utreda om även de resterande diskrimineringsgrunderna, 

funktionsnedsättning och ålder, borde kunna ingå inom ramen för begreppet viss samhällsgrupp. I 

dagens politiska klimat är det möjligt att utrymmet är begränsat för nya utredningar med syfte att 

eventuellt vidga flyktingdefinitionen i svensk lag. Regeringen försöker begränsa antalet asylsökande 

som kommer till Sverige genom det nya lagförslaget, som beskrivs i avsnitt 5.1, varför det förefaller 

troligt att en sådan utredning kommer att dröja, om den någonsin genomförs. 

Även utan en utredning finns det dock utrymme i svensk rätt för att fler grupper än de som hittills har 

beviljats flyktingstatus kan anses utgöra en viss samhällsgrupp. Statens offentliga utredningar 

tillsammans med UNHCR:s handbok och riktlinjer och deras ställning som rättskällor i svensk 

migrationsrätt ger tillsammans en god grund att stå på för att hävda barn och gatubarns möjlighet att 

utgöra en viss samhällsgrupp. För att kunna klargöra hur svensk rätt ser på begreppet viss 

samhällsgrupp i relation till barn vore det fördelaktigt om frågan tas upp till prövning i 

Migrationsöverdomstolen. För att frågan ska komma så långt behöver fler asylsökande och ombud 

yrka på det. Denna uppsats syftar till att vara ett steg på vägen mot ett tydligare rättsläge för dessa 

grupper. 
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from: GB-Ekonomiavdelningen-Statistik <ekonomiavdelningen-statistik@migrationsverket.se> 

to: Tora Candal <tora.candal@gmail.com> 

date: 20 April 2016 at 14:25 

subject: SV: Statistik syrien 

Hej, 

  

Se bifogad tabell över avgjorda asylärenden för syriska medborgare 2015 fördelade efter beslutskod 

och klassning. 

  

Med vänlig hälsning 

Olle Kylensjö 

  

--------------------------------- 

Migrationsverket 

Ekonomiavdelningen 

Planeringsenheten - statistikteamet 

Ekonomiavdelningen-statistik@migrationsverket.se 
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BILAGA 5 
E-POST 2016-05-12, EKONOMIAVDELNINGEN-
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from: GB-Ekonomiavdelningen-Statistik <ekonomiavdelningen-statistik@migrationsverket.se> 

to: Tora Candal <tora.candal@gmail.com> 

date: 12 May 2016 at 12:18 

subject: SV: Offentligt biträde 

Hej Tora! 

403 ensamkommande barn sökte asyl 2015 varav 295 barn förordnades offentligt biträde 

51 300 Syrier sökt asyl 205 varav drygt 4000 har förordnats offentligt biträde. Det går inte att filtrera 

bort ärenden med anledning av Dublinförordningen. 

Merparten av alla Syrier får beviljade tillstånd 

  

Med vänlig hälsning 

Statistikfunktionen 

Lilja Gudmundsdottir 
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