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1 Inledning 
1.1 Problemformulering 
Antalet inlämnade ansökningar om asyl från ensamkommande barn från Marocko har ökat un-

der de senaste tio åren. Från år 2005 till 2015 hade antalet asylsökande ensamkommande ma-

rockanska barn ökat från 2 till 403, år 2016 registrerades 144 nya ansökningar och hittills år 

2017 har 98 ansökningar registrerats.1 Statistik från Migrationsverket visar att ensamkommande 

barn från Marocko ytterst sällan beviljas uppehållstillstånd i Sverige.2 Det har också framkom-

mit det är mycket få av alla meddelande utvisningsbeslut för denna grupp som faktiskt verk-

ställs.3 Vanliga förklaringar till att en stor majoritet av besluten inte verkställs har varit att en-

samkommande barn från Marocko ofta saknar identitetshandlingar samt att det inte går att sä-

kerställa ett ordnat mottagande för barn som utvisas till Marocko.4 Sveriges tidigare inrikesmi-

nister Anders Ygeman (ämbetsperiod som inrikesminister: 3 oktober 2014-27 juli 2017) har, 

som svar på frågan hur den uppkomna situationen ska hanteras, uttalat att de marockanska bar-

nen inte har någon rätt att stanna i Sverige och att det är viktigt att de återvänder till sitt hemland, 

men att de marockanska myndigheterna inte samarbetar.5 Svenska politiker har vid flera till-

fällen uppmanat Marocko att ta ett större ansvar för situationen.6 De marockanska barnen med 

utvisningsbeslut som inte går att verkställa hängande över sig hamnar i ett slags limbo, då de 

blir kvar i Sverige trots att de egentligen inte har rätt att stanna. Enligt en rapport från Barn-

rättsbyrån från 2016 så lever omkring 800 ensamkommande barn och ungdomar från Marocko 

på gatan i Sverige.7 Det har rapporterats om att de marockanska barnen i många fall kommer i 

kontakt med drogmissbruk, kriminalitet, prostitution och människohandel.8 Därtill avviker 

denna grupp av barn ofta från riktade hjälpinsatser, något som uppges ha att göra med att många 

barn i denna grupp saknar förtroende för myndighetspersonal och/eller för vuxna generellt.9 

Särskilt svårt är situationen för de som fyllt arton år och får avslag på sin asylansökan, eftersom 

de vid ett avslag förlorar sin rätt till boende och bistånd.10  

                                                           
1 Statistik från Migrationsverket, senast uppdaterad 2017-07-31. 
2 Se avsnitt 2.3. 
3 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 31. 
4 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 31. 
5 Sveriges Radio, Konflikt, De marockanska gatubarnens historia. 
6 Dagens Nyheter, Marocko måste ta sitt ansvar. Dagens nyheter, Marocko vägrar diskutera gatubarnen. Sveriges 

Television, Ygeman: väldigt svårt att jobba med Marocko. 
7 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 10. 
8 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 8. Wagner, Pojkarna och de ensamma poliserna, s. 234 – 241.  
9 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 8.  
10 Prop. 2015/16:146.  
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Den beskrivna gruppen av barn, som ofta benämns som de marockanska gatubarnen, har 

väckt stor uppmärksamhet i svenska medier i olika sammanhang. Ett exempel kommer från år 

2015, då två ensamkommande marockanska pojkar på ett våldsamt sätt stoppades och hölls fast 

av ordningsvakter på Malmö centralstation.11 Ett annat exempel kommer från januari 2016, då 

ett hundratal maskerade män gick samman för att attackera och misshandla ensamkommande 

barn på Sergels Torg i Stockholm.12 De marockanska ensamkommande barnen ofta som krimi-

nella och som en potentiell risk för samhället.13 

Sammanfattningsvis har antalet marockanska barn som kommer till Sverige ensamma ökat, 

men ett väldigt litet antal av dessa barn får uppehållstillstånd och när utvisningsbeslut meddelas 

kan dessa oftast inte verkställas. Detta har lett till en situation där ett stort antal marockanska 

barn i Sverige lever i en rättslig gråzon, utan rätt att stanna och utan reell möjlighet att resa 

tillbaka till Marocko. Många av barnen har därtill inte varit i Marocko på många år och ofta är 

anknytningen till hemlandet svag. I den här uppsatsen undersöks om situationen kan och bör 

hanteras annorlunda utifrån ett migrationsrättsligt perspektiv. Vilka skyddsskäl åberopar de ma-

rockanska barnen och varför erkänns inte dessa skyddsskäl i den svenska migrationsrättsliga 

rättstillämpningen? I denna uppsats granskas arton domar från Sveriges migrationsdomstolar 

samt sju beslut från Migrationsverket avseende ensamkommande barn från Marocko. Inte i nå-

gon av domarna eller något av besluten beviljas ett ensamkommande marockanskt barn uppe-

hållstillstånd på grund av asylskäl eller på grund av att ett utvisningsbeslut på grund av praktiska 

hinder inte går att verkställa. I uppsatsen sätts rättstillämpningen i relation till gällande rätt på 

migrationsrättens område, och det undersöks huruvida de marockanska barnens ärenden har 

hanterats på ett korrekt och lämpligt sätt. Å ena sidan ställs ibland annat FN:s barnkonvention 

krav på att Sverige ska vägledas av principen om barnets bästa, å andra sidan är det en viktig 

princip att asyl endast ska beviljas den som inte kan ges skydd i det egna hemlandet. En annan 

viktig princip är att den som inte har rätt att stanna i ett land ska skickas tillbaka till sitt hemland 

och att myndigheterna i hemlandet ska samarbete i detta avseende. För barn som kommer från 

Marocko, ett där befolkningen har problem främst av ekonomisk och social karaktär och där ett 

stort antal barn som lever på gatan, ställs dessa frågor på sin spets. Finns det ett utrymme för 

att göra andra bedömningar och bör i så fall annorlunda bedömningar göras?  

 

                                                           
11 Sydsvenskan, Barnen på Malmö C. 
12 Sveriges Television, Maskerade gäng i Stockholmsattack. Stockholm ETC, Attackerades av rasistiska lynch-

mobben. 
13 Se till exempel: Aftonbladet, De bor på gatan – och begår brott. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att mot bakgrund av gällande rätt analysera rättstillämpningen gällande 

ensamkommande marockanska barn som sökt uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Sve-

rige. Ensamkommande asylsökande barn från Marocko beviljas i mycket liten utsträckning up-

pehållstillstånd i Sverige och när de meddelas ett utvisnings- eller avvisningsbeslut så går det 

ofta inte att verkställa beslutet. Uppsatsen syftar till att undersöka förutsättningarna för andra 

bedömningar än vad som görs idag. 

 

Uppsatsen utgår från följande tre frågeställningar: 

 

Med utgångspunkt i den faktiska rättstillämpningen i de domar och beslut som analyseras inom 

ramen för denna studie, landinformation och statistik jämfört med gällande rätt på området; 

1. Vilka förutsättningar finns för att bevilja ensamkommande barn från Marocko uppe-

hållstillstånd som skyddsbehövande?  

2. Vilka förutsättningar finns för att bevilja ensamkommande barn från Marocko uppe-

hållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder? 

3. Utifrån frågeställning 1 och 2, bör ensamkommande barn från Marocko i större ut-

sträckning än idag beviljas uppehållstillstånd? 

 

Vid besvarandet av dessa frågeställningar uppstår en rad delfrågor. En viktig delfråga, som 

utreds i kapitel 4, är vad som särskiljer en bedömning av ett barns asylansökan från en vuxens. 

Eftersom ensamkommande barns skäl att lämna Marocko ofta uppges vara av socioekonomisk 

karaktär är en annan viktig fråga huruvida kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter 

kan utgöra skyddsskäl som kan ge rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Sociala- och ekonomiska 

rättighetskränkningar som grund för uppehållstillstånd är i fokus i kapitel 5. En tredje central 

delfråga, som redogörs för i avsnitt 3.4 och avsnitt 4.5, är vad som krävs för att verkställighets-

hinder ska föreligga i fall där verkställande myndigheter i ärenden som rör utvisningar av en-

samkommande barn har problem att samarbeta med myndigheterna i landet dit barnet utvisats. 

 

1.3 Avgränsning 
I denna uppsats granskas hur rättstillämpningen hos Sveriges migrationsdomstolar och Migrat-

ionsverket förhåller sig till gällande rätt. Utifrån arton domar från migrationsdomstolarna och 

sju beslut från Migrationsverket diskuteras rättstillämpningens (i dessa fall) förenlighet med 

svensk rätt och internationella konventioner. Uppsatsen syftar till att undersöka om det finns 
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förutsättningar för att göra andra bedömningar än vad som gjorts i de undersökta domarna och 

besluten. Uppsatsen begränsar sig till att undersöka rättstillämpningen för en specifik grupp, 

nämligen ensamkommande barn från Marocko. Uppsatsen gör dock inte anspråk på att ge svar 

på vad som gäller för alla ensamkommande barn från Marocko, men utifrån de undersökta 

domarna kan paralleller dras till liknande fall. Uppsatsens överväganden och slutsatser kan vara 

relevanta också för barn som kommer från andra länder än Marocko och befinner sig i en på 

något sätt liknande situation som de barn vars ärenden granskas i denna studie.   

Den grupp som undersöks i uppsatsen är asylsökande ensamkommande barn som kommer 

från Marocko. Med barn avses personer som är yngre än 18 år, enligt definitionen i UtlL 1:2. 

Att gränsen för vem som anses vara barn juridiskt sett går vid 18 år, innebär dock inte att den 

som är 18 år eller strax över 18 år inte kan befinna sig i situationer där finns skäl att beakta de 

särskilda regler och hänsynstaganden som gäller för barn inom migrationsrätten.14 Uppsatsens 

resonemang och slutsatser kan alltså vara relevanta även för personer som har fyllt 18 år, även 

om den grupp som undersöks i denna uppsats är personer som är barn i juridisk mening, det vill 

säga personer under 18 år. Med begreppet ensamkommande barn avses ett barn som är åtskild 

från båda sina föräldrar eller från den person som enligt lag eller sedvana har det primära an-

svaret för barnet.15  

Uppsatsens frågeställningar behandlas utifrån svensk migrationsrätt. Utgångspunkten är 

svensk rätt, men som en del av den svenska migrationsrätten och som ledning i tolkning av 

svensk rätt används också internationell rätt och i viss utsträckning även EU-rätt i uppsatsen.  

Flyktingkonventionen, barnkonventionen och FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter är av central betydelse för uppsatsen. EU:s gemensamma regelverk på 

asyl- och migrationsområdet är också viktigt för tolkningen av den svenska migrationsrätten.  

 

1.4 Metod och material  
1.4.1 Metodologiska överväganden 

I denna uppsats analyseras ett antal domar från Sveriges migrationsdomstolar samt ett antal 

beslut från Migrationsverket mot bakgrund av gällande rätt på migrationsrättens område. Då 

                                                           
14 Att det kan finnas skäl att behandla personer som är 18 år eller något äldre som barn har betonats av bland 

andra UNHCR:s exekutivkommitté i Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 7 & 

51. Se även Hathaway & Foster, The law of refugee status, s. 449.  
15 Prop. 2005/06:46. Se även FN:s barnrättskommitté, General Comment No. 6, Treatment of Unaccompanied 

and Separated Children Outside Their Country of Origin.  
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uppsatsens analys utgår från faktisk rättstillämpning i enskilda ärenden och sätter denna i relat-

ion till gällande rätt används både rättssociologisk metod och rättsdogmatisk metod vid besva-

randet av frågeställningarna.  

Den rättsdogmatiska metoden är en normativ vetenskap som används för att fastställa gäl-

lande rätt genom en beskrivning och systematisering av ett begränsat antal auktoritativa rätts-

källor; företrädesvis lag, förarbeten, prejudikat och doktrin.16 Till den rättsdogmatiska metoden 

finns inga särskilda perspektiv eller infallsvinklar knutna. Användandet av den rättsdogmatiska 

metoden syftar i denna uppsats till att skapa ett juridiskt underlag som ligger till grund för jäm-

förelse och diskussion. De rättskällor som studerats för att fastställa gällande rätt i den här upp-

satsen är företrädelsevis utlänningslagen, svenska förarbeten och praxis, flyktingkonventionen, 

barnkonventionen, den internationella konventionen om sociala, ekonomiska och kulturella rät-

tigheter, europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt relevant juridisk doktrin. 

Praxis från Europadomstolen och EU-domstolen samt ett fåtal domar från andra länders reg-

ionala domstolar undersöks för tolkning av internationell rätt.  

Syftet med denna uppsats är inte endast att utifrån den rättsdogmatiska metoden fastställa 

gällande rätt, utan även att undersöka själva rättstillämpningen utifrån en viss grupp individer, 

vilket innebär att även andra metoder måste användas. En kritisk rättsdogmatisk metod kan i 

och för sig tillåta att författaren, utifrån de slutsatser som dragits om vad gällande rätt är, argu-

menterar för att rättsläget är otillfredsställande.17 Den rättsdogmatiska metoden öppnar dock 

inte i någon större utsträckning upp för att väga in särskilda perspektiv och den förhåller sig 

strikt bunden till rättskällehierarkin. Underlaget för uppsatsens analys av rättstillämpningen 

(domar från migrationsdomstolarna vilka är lägre, ej prejudikatskapande instanser och myndig-

hetspraxis från Migrationsverket) utgörs inte av sådana auktoritativa källor som tillmäts vikt 

inom den rättsdogmatiska metoden. I de delar där uppsatsen redogör för rättstillämpningen hos 

migrationsdomstolarna och från Migrationsverket berör uppsatsen rättssociologiska perspektiv. 

Rättssociologi fokuserar på hur rätten tillämpas, oberoende av vad rättskällorna föreskriver.18 

Metoden förutsätter att det kan finnas en skillnad mellan vad rätten är och hur den tillämpas.19 

Utifrån ett rättssociologiskt perspektiv undersöks resultat av tillämpningen av rättsregler. I 

                                                           
16 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 ff. 
17 Kleineman i: Korling & Zamboni, Juridisk Metodlära, s. 38. 
18 Jmf Hyden i: Korling & Zamboni, Juridisk Metodlära, s. 208. 
19 Hyden i: Korling & Zamboni, Juridisk Metodlära, s. 208. 
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denna uppsats analyseras den faktiska rättstillämpningen till stor del utifrån ett barnrättsper-

spektiv, eftersom att tillvaratagandet av barns rätt är viktig för uppsatsen.20 

I de delar som redogör för hur situationen ser ut för barn i Marocko, det vill säga främst 

avsnitt 2.2, används landinformation, alltså information och rapporter om förhållandena i olika 

länder.21 Landinformation används vid bedömningen av asylärenden hos både Migrationsverket 

och migrationsdomstolarna och vad som framgår av relevant landinformation kan vara avgö-

rande för om rätt till uppehållstillstånd föreligger. I viss utsträckning görs hänvisningar till rätts-

liga ställningstaganden och kommentarer från Migrationsverket. Rättsliga ställningstaganden 

och kommentarer är utlåtanden från Migrationsverkets rättschef som är riktlinjer för hur Mi-

grationsverkets prövning av en viss typ av ärenden ska gå till. De rättsliga ställningstagandena 

är inte rättsligt bindande.  

Vid besvarandet av den tredje frågeställningen, det vill säga ”Utifrån frågeställning 1 och 2, 

bör ensamkommande barn från Marocko i större utsträckning än idag beviljas uppehållstill-

stånd?” berör uppsatsen rättspolitiska perspektiv. Frågeställningen besvaras genom en analys 

av hur rätten eller rättstillämpningen borde ändras.  

 

1.4.2 Urval av domar och beslut  

För besvarandet av frågeställning ett har domar från Sveriges migrationsdomstolar undersökts. 

Den högsta och prejudicerande instansen i  migrationsärenden är Migrationsöverdomstolen, 

inte migrationsdomstolen, men då mycket få mål tas upp till prövning i Migrationsöverdomsto-

len så är migrationsdomstolen oftast den slutliga instansen i migrationsärenden.22 På grund av 

brist på praxis från Migrationsöverdomstolen av direkt relevans för uppsatsens frågeställningar 

samt då migrationsdomstolarnas domar i den absoluta majoriteten av alla migrationsärenden är 

slutlig instans, granskas migrationsdomstolens domar för att undersöka rättstillämpningen av-

seende uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl. De domar som studeras inom ramen för 

denna uppsats kommer från migrationsdomstolarna i Stockholm, Malmö, Luleå och Göteborg, 

år 2016 och 2017.23 Domarna har hämtats från internetdatabasen JP Infonet.24 Urvalet av domar 

till uppsatsen har gjorts genom sökningar på Marocko Uppehållstillstånd. De domar där den 

sökande är ett asylsökande ensamkommande barn från Marocko har valts ut och undersökts 

                                                           
20 Jmf Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland, s. 17 ff. Se även Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 

45. 
21 SOU 2009:56, s. 43- 44 & 46- 47. 
22 Under år 2016 var andelen beviljade prövningstillstånd av alla begärda prövningstillstånd i Migrationsdomsto-

len 0,7 %, enligt Sveriges domstolars årsredovisning, tillgänglig på www.domstol.se.  
23 De domar som analyseras har fattats mellan 2016-01-25 och 2017-02-15. 
24 JP Rättsfallsnet Migration, (https://www.jpinfonet.se/JP-RattsfallsnetMigration/) 

https://www.jpinfonet.se/JP-RattsfallsnetMigration/
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närmare. För att de domar som använts ska vara relevanta för uppsatsens frågeställningar och 

syfte (fokus är på huruvida kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter kan innebära 

skyddsskäl i barns ärenden) har ett fåtal ärenden där den sökande åberopar sexualitet, religion 

eller politisk tillhörighet som skyddsgrund valts bort. De domar som slutligen används i upp-

satsen är 18 stycken totalt; åtta från Stockholm, fyra från Malmö, två från Göteborg och fyra 

från Luleå. Domarna presenteras i avsnitt 6.1 - 6.3. 

För besvarande av frågeställning två har beslut från Migrationsverket undersökts. Beslut en-

ligt UtlL 12:18, om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder, är inte över-

klagbara vilket innebär att beslut från Migrationsverket om praktiska verkställighetshinder efter 

att ett av- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft utgör de slutliga besluten i dessa ärenden. 

Därför granskas Migrationsverkets beslut i den del av uppsatsen som diskuterar uppehållstill-

stånd på grund av praktiska verkställighetshinder. De beslut från Migrationsverket som analy-

seras är beslut där personer under 18 år som kommer från Marocko har beviljats uppehållstill-

stånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Urvalet har gjorts genom en begäran (2017-

04-01) till Migrationsverket att få ut alla beslut rörande beviljade uppehållstillstånd på grund 

av verkställighetshinder för ensamkommande barn från Marocko. Besluten ska ha fattats under 

tiden 2014- 2017. Migrationsverket lämnade ut kopior av de begärda handlingarna, som avser 

sju beslut. Besluten presenteras i avsnitt 6.4. 
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2 Bakgrund 
2.1 Inledning 
Kapitel 2 syftar till att skapa en bakgrund till den vidare analysen genom att skapa en förståelse 

för den situation som analyseras i uppsatsen. Inledningsvis, i avsnitt 2.2 presenteras landin-

formation gällande barn som lever i Marocko, med fokus på barn som befinner sig i särskilt 

utsatta situationer, så som barn som migrerar från Marocko och barn som återvänt till Marocko 

efter att ha migrerat. I avsnitt 2.3 presenteras statistik som påvisar att antalet asylsökande en-

samkommande barn från Marocko har ökat under det senaste decenniet samt att beviljandegra-

den för dessa barns ansökningar om uppehållstillstånd är låg. 

 

2.2 Marockanska barns situation 
2.2.1 Att vara barn i Marocko  

Marocko är ett land med stor social och ekonomisk ojämlikhet där en femtedel av befolkningen 

lever i fattigdom eller precis över fattigdomsgränsen.25 Ojämlikheten i landet ökar, främst på 

landsbygdsområden där det finns en utbredd ojämlikhet särskilt i tillgång till utbildning och 

sjukvård.26  

De mest underprivilegierade i samhället har inte tillräcklig tillgång till grundläggande vård 

och många barn lider av undernäring.27 Det råder brist på skolor och det är vanligt att barn från 

landsbygdsområden, barn med funktionshinder, barn som arbetar och barn från fattiga hem inte 

får gå i skolan eller hoppar av skolan.28 Det är framförallt barn på landsbygden som inte går i 

skolan och särskilt vanligt är det att flickor inte genomför skolgången.29 Barn blir ofta utsatta 

för våld i hemmet och sexuella övergrepp mot barn är vanligt förekommande.30 Våld mot barn 

är generellt sett ett växande problem i Marocko. 31 Särskilt utsatta är gatubarn, som uppges vara 

ständiga offer för sexuellt våld, misshandel och tortyrliknande behandling.32 Det finns många 

rapporterade fall av polisvåld mot gatubarn; det har förekommit att barn blivit slagna och brända 

                                                           
25 United Nations Human Development Report 2016, s. 208 & 220. Rapporten visar bland annat på att Marockos 

så kallade Human Development Index för 2015 var 0.647, vilket innebär att landet räknas som ett land i ”the me-

dium human development category”. Landet hamnar på plats 123 av 188 länder och territorier. Se även World 

Bank, Country Overview Morocco.  
26 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 3. 
27 UNICEF, Child Notice Morocco, s. 138-140.  
28 Committée on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic re-

ports of Morocco, p. 60. 
29 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s.12.  
30 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 175-181. 
31 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 10.  
32 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 307-309. 
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med cigaretter när de befinner sig på polisstationen.33 Barnaga är inte förbjudet i lag och det är 

vanligt att barnaga används som disciplinär åtgärd inom familjen, i skolan och inom omvård-

nadsinstitutioner.34 

Barnarbete är ett omfattande problem i Marocko. Antalet barn som exploateras på arbets-

marknaden uppskattas till 80 000.35 Den vanligaste formen av barnarbete uppges vara att flickor 

i fattiga familjer tvingas bidra till familjens försörjning genom att de skickas iväg för att bli 

hembiträden i privata hem. Enligt Human Rights Watch kan flickor så unga som åtta år tvingas 

arbeta som hembiträden under mycket hårda förhållanden där de utsätts för fysisk och psykisk 

misshandel av sina arbetsgivare och får mycket lite betalt.36 Underåriga pojkar arbetar främst 

inom jordbruk eller som gatuförsäljare.37 Våld och övergrepp mot barn som arbetar ökar och 

antalet barn som dödats av sina arbetsgivare eller begått självmord ökar.38 Sexhandel är ett 

utbrett problem i landet och barnprostitution är vanligt förekommande.39 

I många fall gällande marockanska ensamkommande barn finns problem med att fastställa 

den sökandes identitet, ett problem som kan antas bero på att mer än en miljon marockaner inte 

finns registrerade i officiella register och att antalet barn som saknar en officiell identitet i landet 

ökar från år till år.40 Många barn saknar och har svårt att erhålla civil status i Marocko, vilket 

innebär att de till exempel kan förlora rätten till utbildning.41 Det är vanligt, och blir allt vanli-

gare, att barn överges av sina föräldrar och aldrig registreras. 42 Sex utanför äktenskapet är kri-

minaliserat i Marocko, vilket antas vara leda till att många barn överges vid födseln.43 Att ut-

omäktenskapligt sex är kriminaliserat innebär också att många väljer att inte registrera utom-

äktenskapliga barn för att undvika straff.44 Att ett stort antal barn inte registreras vid födseln av 

denna anledning kan antas vara en viktig förklaring till att många ensamkommande marock-

anska barn i Europa saknar id-handlingar.45  

                                                           
33 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 309. Committée on the Rights of the Child, Concluding observations on 

the combined third and fourth periodic reports of Morocco, p. 34, 36, 38.  
34 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 208. 
35 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 14. 
36 Human Rights Watch, Morocco: Abuse of Child Domestic Workers.  
37 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 14. 
38 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 14 
39 Wagner, Pojkarna och de ensamma poliserna, s. 161.  
40 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 43-47.  
41 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 47. 
42 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 179.  
43 Committée on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic re-

ports of Morocco, p. 47-48. UNICEF, Child Notice Morocco, p. 220-227. 
44 Silis, En hedersam kvinna, s. 47-52. 
45 Wagner, Pojkarna och de ensamma poliserna, Natur & Kultur, 2017, s. 161. 

https://www.hrw.org/news/2012/11/15/morocco-abuse-child-domestic-workers
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Barn som övergetts av sina föräldrar tas i många fall om hand av fosterfamiljer eller placeras 

på institutioner, men ett växande behov och otillräckliga resurser innebär att många barn som 

inte kan bo med sin biologiska familj inte tas om hand.46  

Överlag är de samhälleliga institutionerna för utsatta barn inte tillräckliga, varken gällande 

antalet tillgängliga platser eller kvalitetsmässigt. Enligt Marockansk lag kan ett barn vars psy-

kiska, mentala, psykologiska eller moraliska säkerhet eller utbildning bedöms vara i fara av 

någon anledning (till exempel på grund av kontakt med brottsliga personer) av en barn- och 

ungdomsdomare klassificeras som ett ”barn i en svår situation”.47 Ett ”barn i en svår situation” 

kan placeras på så kallade Centers for Child Protection, ofta tillsammans med barn som begått 

brott och barn som blivit utsatta för brott.48 Barn som är migranter eller flyktingar, gatubarn 

och övergivna barn har i många fall placerats på dessa Centers for Child Protection efter att ha 

klassificerats som ”barn i en svår situation”.49 Dessa institutioner saknar ofta tillräckliga resur-

ser, det råder stor platsbrist och våld och övergrepp är vanligt förekommande.50 Marockanska 

människorättsorganisationer påstår att levnadsförhållandena på många av centren står i strid 

med barnens grundläggande rättigheter, utgör en kränkning av barnens värdighet och riskerar 

att förhindra barnens psykiska och psykologiska utveckling.51  

Enligt det marockanska inrikesministeriet lever ca 80 000 barn, mestadels pojkar, på gatan i 

Marocko.52 Antalet barn som lever på gatan i Marocko uppges öka.53 Många av de barn som 

lever och arbetar på gatan kommer från familjer i fattiga områden eller kåkstäder.54 Många av 

barnen som lever på gatan har sökt sig till städerna för att försöka få bättre levnadsförhållanden 

och för att slippa pressen att bidra till familjens försörjning.55 Våld i familjen är en vanlig an-

ledning till att barn lever och arbetar på gatan.56  

Marocko ratificerade barnkonventionen 1993 och de nationella myndigheterna uppger att de 

strävar efter att konventionen ska införlivas.57 Barnrättskommittén, som har till uppdrag att 

                                                           
46 UNICEF, Child Notice Morocco, 2015, p. 190-196, även p 183-185: I Marocko tillämpas det så kallade Kafala-

systemet, som är ett system liknande fosterhemsplacering av utsatta barn som tillämpas i många muslimska länder. 

Kalafa-systemet påstås bryta mot barnkonventionen, dels på grund av att fosterföräldrarnas lämplighet inte under-

söks tillräckligt och dels på grund av att det inte görs någon uppföljning av placeringar enligt Kafala-systemet. 
47 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 202-207. 
48 Morocco National Human Rights Centre, Children in safeguard centres: a childhood in danger, s. 24.  
49 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 204. 
50 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 19-196.  
51 Morocco National Human Rights Centre, Children in safeguard centres: a childhood in danger, s. 28. 
52 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 13.  
53 Committée on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic re-

ports of Morocco, p. 68. 
54 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 309.  
55 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 309. 
56 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 13. 
57 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 10. 
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övervaka implementeringen av barnkonventionen, menar dock att lagstiftning för att skydda 

barn inte har kunnat implementeras på ett effektivt sätt på grund av brister i resurser och till-

syn.58 

 

2.2.2 Barn som migrerar från Marocko 

Enligt en rapport från UNICEF har antalet barn som migrerar från Marocko till Europa utan 

sina föräldrar sedan 1990-talet ökat kraftigt.59 Enligt UNICEF:s rapport rör sig barn och ung-

domar irreguljärt över gränsen till Europa med hjälp av farliga metoder; vanligt är att barnen 

klamrar sig fast under en lastbil för att kunna komma ombord på ett fartyg. Ofta tar barn som 

söker sig till Europa hjälp av smugglare och i många fall har barnen svårt att betala det smugg-

laren kräver, vilket leder till att barnen blir skuldsatta, vilket i sin tur leder till en utsatthet.60 

Det går inte att ge något generellt svar på varför barn migrerar från Marocko. Flera källor 

pekar dock på att den största pådrivande faktorn för marockanska barn att ta sig till Europa är 

ekonomisk och att det handlar om barn som kommer från en ekonomiskt svår situation, som 

hoppas kunna skapa sig ett bättre liv och hitta arbete i Europa. 61 Dessa barn har ofta en utopisk 

bild av västvärlden som ett samhälle där allt är möjligt, och att migrera uppges ofta handla om 

en strävan efter bättre ekonomiska förutsättningar, höjd social status, självständighet och fri-

het.62 De barn som söker sig till Europa har i många fall levt eller arbetat på gatan i Marocko.63 

Det är vanligt att barn uppmanas av sina föräldrar att emigrera till Europa för att kunna hitta ett 

jobb och bidra till familjens försörjning.64 Det antas vara vanligt att barnen söker sig bort från 

hemmet och till Europa på grund av erfarenheter av brutalitet och förtryck inom familjen eller 

från andra sociala kontexter.65  

                                                           
58 Committée on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and fourth periodic re-

ports of Morocco, p. 10.  
59 UNICEF, New face of migration: unaccompanied minors, p. 14. UNICEF, Child Notice Morocco, p 231.  
60 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 27.  
61 The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Minors, s. 11-12. UNICEF, Child Notice Mo-

rocco, p. 232-235. Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 27.  
62 Mai, Marginalised (Male) Young Migrants in the EU, s. 73.  
63 Lifos, Utsatta barn i Marocko, s. 27 
64 The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Minors, s. 11-12, UNICEF, Child Notice Mo-

rocco, p. 232-234. 
65 The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Minors, s. 11-12. 
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De ensamkommande barn som lyckas med att ta sig från Marocko till Europa hamnar ofta 

på gatan i europeiska storstäder.66 Många blir tvungna att begå brott eller prostituera sig för att 

överleva.67 Många av barnen blir offer för olika former av utnyttjanden och människohandel.68 

En majoritet av de barn som migrerar till Europa är pojkar. Enligt statistik från Migrations-

verket har 1527 ensamkommande barn från Marocko sökt asyl i Sverige mellan år 2010 och 

2017, varav 1512 var pojkar och endast 15 var flickor, vilket innebär att andelen flickor varit 

0,98 %.69 I samtliga domar och beslut som analyseras inom denna studie är de asylsökande 

pojkar. En förklaring till att inte lika många flickor lämnar Marocko för att ta sig till Europa 

kan vara att flickors utsatthet i Marocko ser ut på ett annat sätt än pojkars och att flickors rörel-

sefrihet begränsas i större utsträckning än pojkars. Ett tydligt exempel är att flickor i stor ut-

sträckning blir ivägskickade för att arbeta som hembiträden i privata hem.70 I en rapport från 

Swiss Agency for Development and Cooperation framgår att kvinnor och flickor generellt sett 

har mindre kontroll över sina egna beslut att migrera än pojkar och att för flickor fattas oftast 

beslut om migration av deras familjer snarare än på deras eget initiativ.71 En annan förklaring 

till varför kvinnors och flickors migrationsmönster inte ser likadana ut som mäns och pojkars 

kan vara att kvinnor och flickor globalt sett oftare migrerar inom hemlandet.72 

 

2.2.3 De som kommer till Sverige 

Antalet ensamkommande marockanska barn och ungdomar som befinner sig i Sverige uppskat-

tades i en rapport från 2016 till 800.73 En stor majoritet av alla ensamkommande barn från 

Marocko får avslag på sin asylansökan i Sverige.74 I en rapport från Barnrättsbyrån framgår att 

marockanska ensamkommande barn ofta har erfarenhet av drogberoende och i många fall lever 

på gatan i Sverige där de begår brott för att kunna försörja sig.75 Barnrättsbyråns rapport pekar 

också på att denna grupp av barn ofta avviker från olika hjälpinsatser, vilket dels antas bero på 

barnens bristande förtroende för myndigheter.76 Nikola Mai, som skrivit om unga migranter i 

EU, menar att EU-ländernas nationella system för mottagande av ensamkommande barn utgår 

                                                           
66 UNICEF, Child Notice Morocco, p. 231 
67 Ruud Vollebaek, Knuste drömmer – mindreårige nordafrikanske migranter og gatelivets realiteter, s. 105. Mai, 

Marginalised (Male) Young Migrants in the EU, s. 72. 
68 Wagner, Pojkarna och de ensamma poliserna, Natur & Kultur, s. 237-241 
69 Enligt statistik beställd från Migrationsverket, (26-06-17).   
70 Se avsnitt 2.2.1. 
71 Swiss Agency for Development of Foreign Affairs FDFA, Women on the move. 
72 Kanthoul, Women on the Move: A Look at Migration, Women and Cities. 
73 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 10. 
74 Se avsnitt 2.3. 
75 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 8. 
76 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 8.  
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från att de är en sårbar grupp i behov av skydd, men de ensamma barn som kommit hit för att 

skapa sig ett nytt liv snarare ser sig som självständiga vuxna som måste tillgodose sin egen och 

sin familjs försörjning.77 Här uppstår en krock mellan barnens självbild och mottagandelandets 

sätt att hantera situationen, vilken Mai uppger leder till att många barn undviker kontakt med 

myndigheter.  

Bland alla grupper av ensamkommande barn som avviker från svenska myndigheter (så som 

Migrationsverket) är de största medborgarskapsgrupperna marockaner och afghaner, som båda 

är grupper för vilka det finns en problematik kring återvändande till hemlandet.78  

FN:s barnrättskommitté har gett Sverige kritik för att inte tillräckligt utreda de många fall av 

ensamkommande barn som försvinner i Sverige.79 Barnrättskommittén pekar i samma rapport 

på att ensamkommande barn är särskilt utsatta för sexuella övergrepp. En rapport från länssty-

relsen visar att ensamkommande barn i Sverige är en grupp som är särskilt utsatt inom männi-

skohandel.80  

De som fyllt arton år och fått avslag på sin asylansökan förlorar rätt till boende och bistånd, 

enligt 11 § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, vilket innebär att den som får 

avslag hamnar i en stor utsatthet efter sin artonårsdag.  

 

2.2.4 Förutsättningar för återvändande 

Svenska myndigheter har under ett antal år haft stora problem med att verkställa av- och utvis-

ningsbeslut som gäller barn från Marocko.81 En ofta framförd förklaring till svårigheterna kring 

att verkställa av- och utvisningsbesluten är att de marockanska myndigheterna inte samarbetar 

med svenska myndigheter gällande återvändande.82 Ett betydande hinder mot återvändande i 

många av dessa fall är att det kan vara mycket svårt att fastställa den sökandes identitet och få 

fram resehandlingar. En stor del av de marockanska ensamkommande barnen lämnar enligt 

uppgift från Migrationsverket inte korrekta identitetshandlingar när de söker asyl i Sverige.83 

Som framgår i avsnitt 2.2.1 är det vanligt att barn i Marocko inte registreras i officiella register 

                                                           
77 Mai, Marginalised (Male) Young Migrants in the EU, s. 76-77. 
78 Länsstyrelsen i Stockholm, På flykt och försvunnen – en kartläggning av de ensamkommande barn som avvi-

ker. 
79 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden, 

CRC/C/SWE/CO/5, p. 49.  
80 Länsstyrelsen i Stockholm, Människohandel med barn – nationell kartläggning 2012-2015. 
81 Se Anders Ygemans svar på fråga 2015/16:558 av Elisabeth Svantesson (M) Barn och unga från Marocko 

samt hans svar på fråga 2015/16:626, av Pia Hallström (M) Barn och unga från Marocko som vistas illegalt i 

Sverige. 
82 Se till exempel: Dagens Nyheter, Marocko måste ta sitt ansvar, Dagens Nyheter, Marocko vägrar diskutera 

gatubarnen, Sveriges Television, Ygeman: väldigt svårt att jobba med Marocko och Sveriges Radio, Konflikt, 

De marockanska gatubarnens historia. 
83 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 25.  
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vid födseln. Utan korrekta uppgifter om identitet uppges att den marockanska ambassaden inte 

vill utfärda pass till de utvisade/ avvisade barnen, vilket i sin tur gör det omöjligt för de svenska 

myndigheterna att sända tillbaka personerna.84 Enligt en rapport från barnrättsbyrån har den 

marockanska ambassaden i Sverige inte beviljat en enda resehandling till ett marockanskt en-

samkommande barn som fått avslag på sin asylansökan, vilket omöjliggör verkställighet.85 

Vissa menar att det handlar om ett bristande intresse från de marockanska myndigheterna att ta 

ansvar för sina egna medborgare.86 Andra menar att problemet grundar sig i den höga arbets-

bördan hos Marockos myndigheter – det marockanska inrikesministeriet uppges ha upp till 

100 000 utestående ID-förfrågningar från flera EU-länder, gällande marockanska medbor-

gare.87 Ett inslag från Sveriges radio den 10 juni 2017 pekar dock på att förändring kan vara på 

gång. I inslaget rapporterades att Marockos myndigheter accepterat återvändande av utvisade 

personer från Sverige i ett markant ökat antal fall under år 2017 jämfört med tidigare år.88  

Förutom problemen med att fastställa de utvisades identitet och få fram resehandlingar till 

dem finns även svårigheter att garantera ett ordnat mottagande för de barn som ska sändas till-

baka till Marocko. Eftersom att antalet barn som migrerat från Marocko och sedan återvänt till 

Marocko är väldigt litet är det svårt att bilda sig en uppfattning av hur mottagandet och andra 

förhållanden vid återvändande faktiskt ser ut.89 Det finns dock flera indikationer på att det sak-

nas förutsättningar för ett välfungerande återvändande. Flera källor visar att det inte finns några 

särskilda nationella processer eller strategier för mottagande av barn som har migrerat från Ma-

rocko som ensamkommande och kommer tillbaka.90 Tillgång och kvalitet på det mottagande 

som finns uppges vara otillräcklig och det stöd som finns kommer främst från ideella organi-

sationer.91 De barn som återvänder och fångas upp av myndigheterna klassas ofta som ett barn 

i en svår situation92 och tar del av det sociala skydd som erbjuds barn i en svår situation, där 

huvudprincipen är att man ska försöka återföra dessa barn med sina familjer.93 De organisat-

ioner som arbetar med utsatta barn i Marocko nödgas handskas med allvarliga problem relaterat 

                                                           
84 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 25. 
85 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 29.  
86 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 29. 
87 Leander & Barnrättsbyrån, De oönskade, s. 29.  
88 Sveriges Radio, Fler utvisas till Marocko. 
89 Lifos, Utsatta barn i Marocko, 2013, s. 28. The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Mi-

nors, 2017, s. 22.  
90 UNICEF, Child Notice Morocco, 2015, p. 313. The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied 

Minors, 2017, s. 22. 
91 UNICEF, Child Notice Morocco, 2015, p. 313. Sveriges Radio, De marockanska gatubarnens historia.  
92 Om klassificeringen av ”barn i svår situation”, se avsnitt 2.2.1. 
93 The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Minors, 2017, s. 22.  
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till många olika slags situationer och det är sällan en bra lösning hittas.94 Ett av de vanligaste 

problemen är att återintegrera och utreda identitet för de personer som var minderåriga när de 

lämnade Marocko.95  

UNICEF uppger man vid mottagandet av återvändande ensamkommande barn i Marocko 

inte alltid respekterar barnets bästa och att man inte alltid kan garantera ett lämpligt skydd och 

omvårdnad, till stor del på grund av att övervakningen av återvändandet inte är institutional-

iserad och på grund av att samordningen med det land som skickar barnet inte brukar fungera.96 

Det har framkommit att barn har utsatts för våld från polisen vid återvändandet och att polisen 

i Marocko inte får utbildning om hur de ska hantera återvändande barn.97  

Generellt sett finns dessutom en stor motvilja hos migrerade barn att återvända till Marocko. 

De barn som kommer från marginaliserade och socialt utsatta områden upplever att de inte har 

någonting att återvända till och att de saknar anknytning till landet.98 Barn som återvänder från 

Europa hamnar ofta i en sämre situation än när de åkte och i många fall hamnar de på gatan, på 

grund av att de inte vill eller inte är välkomna att återvända till sin familj.99 Ett återvändande 

från ett försök att skapa sig ett bättre liv Europa ses ofta som ett stort misslyckande, både av 

barnet själv och av dennes familj.100 

År 2014 startades ett projektsamarbete mellan svenska myndigheter och den marockanska 

ideella organisationen Bayti, ett samarbete med syfte att återföra barn som nekats uppehållstill-

stånd i Sverige till Marocko och tillförsäkra dessa ett ordnat mottagande. Man lyckades dock 

inte återföra ett enda barn inom ramen för projektet. Skälen till att projektet misslyckades upp-

ges bland annat vara att barnens familjer inte ville ta emot barnen.101 Bayti har brutit samarbetet 

med Sverige på grund av misslyckandena.102 Sveriges tidigare inrikesminister Anders Ygeman 

har i en intervju i Sveriges Radio bekräftat att samarbetet med Bayti inte lett till något återvän-

dande i större skala och han menar att det behövs andra åtgärder för att fler ska kunna återvända 

samt att Marocko måste ta ansvar för sina medborgare.103 Ett liknande försök till samarbete har 

                                                           
94 UNICEF, Child Notice Morocco, 2015, p. 309.  
95 UNICEF, Child Notice Morocco, 2015, p. 309.  
96 UNICEF, Child Notice Morocco, 2015, p. 317. 
97 Lifos, Utsatta barn i Marocko, 2013, s. 29.  
98 Lifos, Utsatta barn i Marocko, 2013, s. 27. 
99 Från intervju med den Marockanska organisationen Bayti, The Danish Immigration Service, Situation of 

Unaccompanied Minors, 2017, s 50. Lifos, Utsatta barn i Marocko, 2013, s. 27. 
100 Från intervju med den Marockanska organisationen Bayti, The Danish Immigration Service, Situation of 

Unaccompanied Minors, 2017, s 50. Lifos, Utsatta barn i Marocko, 2013, s. 27.  
101 The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Minors, 2017, s. 23-24 & s. 50.  
102 Wagner, Katia, Pojkarna och de ensamma poliserna, Natur & Kultur, 2017, s. 105. 
103 Sveriges Radio, Fruktlöst samarbete om unga Marockaner som lever på gatan. 
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bedrivits av Spanien och Marocko, som år 2013 skrev under ett avtal för att underlätta återvän-

dande till Marocko av barn som migrerat till Spanien. Spanien har dock inte skickat tillbaka ett 

enda ensamkommande barn inom ramen för detta samarbete, på grund av att de spanska myn-

digheterna ansåg att Marocko inte kunde erbjuda ett ordentligt mottagande eller tillräckligt so-

cialt skydd för barn.104  

 

2.3 Statistik 
I detta avsnitt presenteras statistik från Migrationsverket angående marockanska ensamkom-

mande barns asylansökningar i Sverige. Avsnittet syftar till att påvisa att antalet ensamkom-

mande asylsökande barn generellt sett har ökat under de senaste tio åren och bland dessa är 

gruppen marockanska barn en grupp som ökat kraftigt. Statistiken visar också på att beviljan-

degraden för ensamkommande barn från Marocko är mycket låg. Även vid en jämförelse med 

hur beviljandegraden ser ut för barn från andra länder framgår även att andelen marockanska 

barn som får uppehållstillstånd är förhållandevis mycket låg. 

Tabell nummer 1 visar på antalet asylsökande ensamkommande barn per år i Sverige från år 

2000 till år 2017. 105 Tabellen visar dels det totala antalet ensamkommande barn och dels antalet 

ensamkommande barn från Marocko. Tabellen visar en tydlig ökning av antalet ensamkom-

mande barn från Marocko under åren 2012 – 2015.    

 

Tabell nr. 1. 

År Antal asylsökande en-

samkommande barn 

till Sverige  

Varav antal asylsö-

kande ensamkom-

mande barn från Ma-

rocko till Sverige 

2000 350 1 

2001 461 0 

2002 550 0 

2003 561 1 

2004 388 4 

2005 398 2 

2006 816 4 

2007 1264 9 

                                                           
104 The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Minors, 2017, s. 22.  
105 Statistik från Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/down-

load/18.585fa5be158ee6bf362fd2/1485556063045/Asyls%C3%B6kande+till+Sverige+2000-2016.pdf 
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2008 1510 3 

2009 2250 7 

2010 2393 14 

2011 2657 30 

2012 3578 145 

2013 3852 315 

2014 7049 381 

2015 35 569 403 

2016 2199 144 

2017 (17-08-01) 590 98 

 

Tabell nummer 2 visar antalet avgjorda ärenden för ensamkommande barn från Marocko 

samt hur många av dessa avgöranden som inneburit bifall till asylansökan under åren 2012–

2017.106 Som tabellen visar har bifallsandelen som högst varit 10 %.  

 

Tabell nr. 2. 

År Antal avgjorda 

asylärenden ensam-

kommande barn från 

Marocko 

Varav bifall  Andel bifall i 

procent 

2012 95 3 3 % 

2013 220 23 10 % 

2014 335 16 5 % 

2015 257 13 5 % 

2016 154 5 3 % 

2017 (17-08-01) 85 3 4 % 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Statistik över avgjorda ärenden från 2012 till 2017; https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsver-

ket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar 
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För jämförelse presenteras tabell nummer 3, innehållande statistik från år 2014, som är det år 

då flest antal ärenden för ensamkommande barn från Marocko avgjorts. 

 

Tabell nr. 3.  

Land Antal avgjorda 

asylärenden en-

samkommande 

barn från aktu-

ellt land under 

2014 

Antal bifall för 

aktuellt land 

Andel bifall i 

procent 

Eritrea 1030 1004 97 % 

Afghanistan 968 832 86 % 

Syrien 625 594 95 % 

Somalia 518 401 77 % 

Totalt för alla län-

der 

4334 3269 75 % 

 

Tabell 3 visar bifallsandelen hos Migrationsverket för avgjorda asylärenden för ensamkom-

mande barn från de fyra länder varifrån antalet ensamkommande barn är större jämfört med 

antalet som kom från Marocko under detta år.107 Bifallsandelen för det totala antalet avgjorda 

asylärenden för ensamkommande barn redovisas också i tabellen. Vid en jämförelse med tabell 

nummer 2 framgår att bifallsandelen för ärendena från Marocko är förhållandevis låg. Av sta-

tistik från Migrationsverket framgår dock också att andelen ärenden där ärendet avgjorts utan 

materiell prövning är hög. Fram till augusti 2017 har 68 ärenden med ensamkommande ma-

rockanska barn avgjorts utan materiell prövning, under 2016 avgjordes 122 ärenden utan mate-

riell prövning. Anledningen till att ett ärende avgörs utan materiell prövning är oftast att ärendet 

avskrivs, på grund av att den sökande dragit tillbaka sin ansökan eller har avvikit.   

 

 

 

 

 

                                                           
107 Statistik från Migrationsverket för år 2015, https://www.migrationsverket.se/down-

load/18.7c00d8e6143101d166d1aad/1485556214929/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2015+-+Asylum+desi-

cions+2015.pdf. 
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3 Rättsliga utgångspunkter 
3.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras grunddragen i de rättsliga reglerna gällande beviljande av uppehålls-

tillstånd i Sverige, på grund av skyddsskäl och på grund av praktiska verkställighetshinder. I 

kapitel 4 och 5 görs sedan en fördjupning av dessa grundläggande regler, med ett särskilt fokus 

på barns ärenden respektive kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter. Detta kapitel 

lägger på så vis grunden för uppsatsens fördjupande delar.  

 

3.2 Rätt att resa in och vistas i Sverige 
3.2.1 Utlänningslagen 

I utlänningslagens kapitel 2 fastslås grunderna för en utlännings rätt att resa in och vistas i 

Sverige. För att en utlänning ska ha tillstånd att resa in i Sverige måste utlänningen enligt hu-

vudregeln ha pass enligt UtlL 2:4 och visering eller uppehållstillstånd enligt UtlL 2:5.108 Av 

UtlL 2:5 framgår att en utlänning som vistas i Sverige i mer än tre månader ska enligt huvud-

regeln ha uppehållstillstånd. De fyra huvudsakliga grunderna för uppehållstillstånd i Sverige är 

1) skyddsbehov; 2) anknytning; 3) arbete, studier eller försörjning på annat sätt och 4) synner-

ligen ömmande omständigheter. Migrationsverket är första instans i beslut om uppehållstill-

stånd enligt UtlL 5:20. Tyngdpunkten vid prövningen ska, enligt förarbetena till utlänningsla-

gen, ligga hos Migrationsverket som är första instans i migrationsäreden.109 Migrationsverkets 

beslut kan överklagas till en migrationsdomstol i enlighet med UtlL 14 kap. En migrationsdom-

stols beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen enligt UtlL 16:9-16:12b. För att ett 

mål ska tas upp i Migrationsöverdomstolen krävs prövningstillstånd enligt UtlL 16:12. 

Utgångspunkten vid prövning av en ansökan om asyl är att den asylsökande har bevisbördan 

för att göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt.110 Den sökande har ett ansvar för att 

lägga fram alla relevanta fakta i ärendet och samarbeta för att få fram all tillgänglig bevisning 

som kan styrka ansökan.111 Ansvaret för att få fram ett tillräckligt beslutsunderlag delas dock 

                                                           
108 En rad undantag finns från kraven på pass, visering eller uppehållstillstånd, t.ex. för medborgare i Danmark, 

Finland, Island och Norge enligt UtlL 2:8 och för medborgare i EU, enligt UtlL 3a kap. 
109 Prop. 2004/5:170, s. 153. 
110 Prop. 2009/10:31 s. 127.  
111 Jmf prop. 2009/10:31 s 127, MIG 2006:1, samt artikel 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU 

(skyddsgrundsdirektivet). 
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med Migrationsverket som, i egenskap av beslutande förvaltningsmyndighet, enligt offi-

cialprincipen ska se till att saken blir tillräckligt utredd.112 Migrationsverket ska leda utred-

ningen och se till att nödvändigt bevismaterial tas fram.113 Migrationsöverdomstolen har fast-

slagit att Migrationsverket har ett särskilt stort utredningsansvar när det gäller prövning av 

asylärenden, eftersom det handlar om oåterkalleliga beslut med stor betydelse för enskildas liv, 

där misstag kan leda till att enskilda utsätts för allvarliga kränkningar av mänskliga rättig-

heter.114  

 

3.2.2 Begränsningslagen 

Sedan den 20 juli 2016 gäller lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att 

få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). Syftet med stiftandet av begränsningslagen 

var att lagen skulle leda till att antalet asylsökande i Sverige skulle minska kraftigt.115 Begräns-

ningslagen innebär bland annat att uppehållstillstånd inte ska beviljas en utlänning som är övrigt 

skyddsbehövande samt att ett uppehållstillstånd som beviljas flyktingar och alternativt skydds-

behövande ska vara tidsbegränsade. Begränsningslagen ska gälla till och med den 19 juli 2019.  

Under begränsningslagens giltighetstid är det av ökad betydelse om en asylsökande beviljas 

uppehållstillstånd alternativt skyddsbehövande eller flykting, eftersom att den som bedöms som 

flykting har rätt till ett längre uppehållstillstånd samt en större rätt till familjeåterförening, se 

begränsningslagen 5 §. Av begränsningslagen 15 § framgår att ett uppehållstillstånd som bevil-

jas en utlänning enligt UtlL 12:18 st 1, det vill säga på grund av verkställighetshinder, som 

huvudregel ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader. Enligt begränsningslagen 18 § 

kan endast barn ges permanent uppehållstillstånd, i de fall där det vid en samlad bedömning av 

barnets situation finns sådana ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt häl-

sotillstånd hos barnet att det absolut krävs att han eller hon beviljas permanent uppehållstill-

stånd. En sökande vars ansökan ska prövas enligt begränsningslagen får enligt begränsningsla-

gen 11 och 12 §§ endast beviljas uppehållstillstånd enligt UtlL 5:6 om det skulle strida mot ett 

svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen. 

Begränsningslagen kommer endast översiktligt att behandlas i den här uppsatsen, eftersom 

att den inte tillämpats i något av de undersökta avgörandena från migrationsdomstolarna och 

endast i ett av besluten från Migrationsverket (2017-02-13). Beslutet rörde ett barn med ett 

                                                           
112 Prop. 2009/10:31 s. 127. Officialprincipen är lagfäst i 8 § förvaltningsprocesslagen (1971:291, FPL). Diesen 

m.fl., Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 199-201. 
113 Diesen m.fl, Prövning av  migrationsärenden – Bevis 8, s. 164-189.  
114 MIG 2006:1. 
115 Prop 2015/16:174, s. 1.  
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mycket allvarligt hälsotillstånd och behov av en längre tids behandling. Efter en samlad bedöm-

ning av omständigheterna i ärendet samt med beaktande av UtlL 1:10 beviljades barnet perma-

nent uppehållstillstånd enligt UtlL 12:18 och begränsningslagen 18 §.  

 

3.3 Skyddsbehövande 
3.3.1 Rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande enligt utlänningslagen 

I Utlänningslagen presenteras tre kategorier av skyddsbehövande med rätt till uppehållstill-

stånd; 1) flyktingar, 2) alternativt skyddsbehövande samt 3) övrigt skyddsbehövande. Skydds-

behövande som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd enligt UtlL 5:1. Uppehålls-

tillstånd som beviljas en skyddsbehövande kallas asyl, se UtlL 1:3.   

Enligt artikel 14.1 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en 

rätt att söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Den som söker asyl har rätt att få sitt skyddsbehov 

prövat i en rättssäker asylprocess.116 Grunderna för uppehållstillstånd till skyddsbehövande en-

ligt utlänningslagen framgår av 4 kap. UtlL. En persons skyddsbehov prövas i den ordning som 

framgår i 4 kap. UtlL; först prövas om den asylsökande kan beviljas flyktingstatusförklaring, 

sedan alternativ skyddsstatusförklaring och därefter övrig skyddsstatusförklaring. Till sist prö-

vas om synnerligen eller särskilt ömmande skäl kan utgöra grund för uppehållstillstånd. 

 

3.3.2 Flyktingkonventionen 

1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (flyktingkonventionen)117 är av stor be-

tydelse inom den internationella flyktingrätten och är en viktig utgångspunkt för både svensk 

och EU-rättslig flyktingrätt.118 Flyktingkonventionen redogör bland annat för vem som är flyk-

ting och vilka mänskliga rättigheter en flykting har. Av artikel 33 i flyktingkonventionen fram-

går den internationellt erkända principen om non-refoulement som innebär att en stat inte får 

utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot område där hans eller hennes liv eller frihet skulle 

hotas på grund av någon förföljelsegrund.  

För tolkning av flyktingbegreppet har UNHCR, på uppdrag av FN:s flyktingkommissarie 

givit ut ”Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställ-

ning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning” 

                                                           
116 Se b.la Utlänningslagen – Vägledande beslut, UN 365-99, Europakonventionens artikel 13, UNHCR:s Con-

clusion no 8, Determination of Refugee Satus, samt EU:s asylprocedurdirektiv (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internation-

ellt skydd) artikel 39. 
117 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning samt tilläggsprotokoll från 1967. 
118 Seidlitz, Asylrätt – en praktisk introduktion, s. 16.  UNHCR:s handbok, p. 7-11.  
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(i fortsättningen benämnd UNHCR:s handbok). Migrationsöverdomstolen har uttalat att hand-

boken tillsammans med andra slutsatser rörande förfarandet vid bedömning av flyktingstatus 

som UNHCR står bakom, är viktiga rättskällor i mål eller ärenden rörande flyktingskap.119  

 

3.3.3 Vem är flykting? 

Enligt UtlL 4:1 är en flykting en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen 

är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av 

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

annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och som inte kan, eller på grund av sin fruktan inte 

vill, begagna sig av detta lands skydd. Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös 

och som av nyss nämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare haft sin 

vanliga vistelseort och som inte kan, eller på grund av sin fruktan, inte vill återvända dit.  

Flyktingdefinitionen i UtlL 4:1 utgår från och överensstämmer i stort sett med flyktingkon-

ventionens flyktingdefinition.120 Eftersom att flyktingbegreppet i svensk lag samt EU:s skydds-

grundsdirektivs (2011/95/EU) flyktingbegrepp i alla väsentliga delar är avspeglingar av flyk-

tingkonventionens definition är det naturligt att flyktingbegreppet i svensk lag tolkas med led-

ning i flyktingkonventionen samt med ledning i EU-rätten.  

 

3.3.4 Vem är alternativt skyddsbehövande? 

Som alternativt skyddsbehövande enligt UtlL 4:2 räknas den som befinner sig utanför det land 

där han/hon är medborgare och där det finns grundad anledning att anta att han/hon vid ett 

återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kropps-

straff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som 

civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med 

anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt och inte kan eller inte vill begagna sig av hem-

landets skydd.  

Rätten till skydd som alternativt skyddsbehövande grundas på EU:s skyddsgrundsdirektiv 

(2011/95/EU) artiklarna 4 (f) och 15.121 Bestämmelsen om alternativt skyddsbehövande i UtlL 

4:2 överlappar till viss del flyktingbestämmelsen i UtlL 4:1, men för att alternativt skyddsbehov 

ska anses föreligga uppställs inget krav på koppling till flyktinggrunderna.122 För att alternativt 

skyddsbehov ska föreligga krävs att det finns en grundad anledning att anta att det föreligger 

                                                           
119 MIG 2006:1. Se även prop. 1996/97:25 s. 97.  
120 Prop. 1979/80:96, s. 40 ff.  
121 Prop 2009/10:31. 
122 Diesen, Prövning av migrationsärenden – Bevis 8, s. 116. 
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en risk för skyddsgrundande behandling, vilket är ett något förmånligare rekvisit än kravet på 

välgrundad fruktan i flyktingbestämmelsen.123 

I denna uppsats diskuteras alternativt skyddsbehov utifrån UtlL 4:2 st 1 p 1 led 1, det vill 

säga risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning. En diskussion om huruvida väpnad konflikt kan 

utgöra grund för uppehållstillstånd enligt UtlL 4:2 st 1 p 1 led 2 faller utanför avgränsningen 

för denna uppsats.  

UtlL 4:2 st 1 p 1 led 1 motsvarar EU:s skyddsgrundsdirektiv artikel 15 a och b. Såväl den 

svenska som den EU-rättsliga regleringen om alternativt skyddsbehov återspeglar bland annat 

den internationella principen om non-refoulement och europakonventionens artikel 3. Principen 

om non-refoulement innebär att en stat inte får återsända en person till, eller till gränsen till ett 

område där hans eller hennes frihet hotas eller där han eller hon riskerar att utsättas för tortyr 

eller liknande behandling. Principen om non-refoulement återfinns i flyktingkonventionens 

artikel 33, samt tolkas in i europakonventionens artikel 3124  och FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter artikel 7. Europadomstolens praxis gällande tolkning av 

artikel 3 i europakonventionen är vägledande för tolkningen av vad som ska anses utgöra tortyr 

samt omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i svensk rättstillämpning.125  

 

3.3.5 Vem är övrig skyddsbehövande? 

Med övrig skyddsbehövande menas den som befinner sig utanför det land där den är medbor-

gare, därför att han eller hon behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller 

på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för 

allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. 

Den vars ansökan prövas enligt begränsningslagen kan enligt lagens 4 § inte beviljas uppehålls-

tillstånd som övrig skyddsbehövande. Övrigt skyddsbehov kan inte antas föreligga i de fall som 

denna uppsats diskuterar, eftersom de skäl som anförs i de fall som ligger till grund för studien 

inte är sådana skäl som hänför sig till väpnad konflikt eller en miljökatastrof.  

 

                                                           
123 Prop. 2009/10:31, s. 119 & 260. 
124 Se Europadomstolen i Soering mot Storbritannien, p. 81-91, Cruz Varas m.fl. mot Sverige p. 69-70 samt 

Saadi mot Italien.  
125 Stern, Makt, myndighet, människa, s 44. Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 172-175. 
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3.4 Praktiska verkställighetshinder  
3.4.1 Verkställighet och verkställighetshinder enligt utlänningslagen 

En grundläggande princip inom svensk migrationsrätt är att en utlänning som bedöms sakna 

grund för uppehållstillstånd ska återvända till sitt hemland.126 När det gäller verkställighet av 

beslut om avvisning eller utvisning är utgångspunkten att den avvisade/utvisade självmant ska 

lämna landet och återvända till hemlandet.127 Denna utgångspunkt gäller inte helt på samma 

sätt för ensamkommande barn som för vuxna, eftersom att i fall som rör barn måste de verk-

ställande myndigheterna se till att det finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Vad som avses 

med ett ordnat mottagande diskuteras i avsnitt 4.5.2. Om en utvisning eller avvisning av en 

person inte kan verkställas så kan det ge rätt till uppehållstillstånd på grund av verkställighets-

hinder. I denna uppsats undersöks i huvudsak huruvida praktiska verkställighetshinder kan ge 

rätt till uppehållstillstånd, men verkställighetshinder kan också vara politiska och medicinska. 

Bestämmelsen om politiska verkställighetshinder som återfinns i UtlL 12:1-3 bygger på princi-

pen om non-refoulement128 och korresponderar med rätten till skydd enligt UtlL 4:1-3. Om 

frågan om politiska verkställighetshinder uppkommer efter att beslut om ut- eller avvisning 

vunnit laga kraft prövas det enligt UtlL 12:18 st 1 p 1. Enligt UtlL 12:18 st 1 p 3 kan uppehålls-

tillstånd även beviljas om det finns medicinska hinder mot verkställighet eller annan särskild 

anledning att beslutet inte bör verkställas. Med medicinskt hinder avses att utlänningen blivit 

så svårt sjuk att det praktiskt sett inte går att genomföra en verkställighet.129 För att ”annan 

särskild anledning” att verkställighet inte ska genomföras ska föreligga ska det enligt förarbe-

tena vara fråga om nya omständigheter som gör att en verkställighet i det enskilda fallet framstår 

som orimlig, till exempel då det är fråga om barn som inte kan tas om hand på lämpligt sätt i 

hemlandet.130  

Enligt UtlL 12:18 st 1 p 2 uppstår praktiska verkställighetshinder när det visar sig att motta-

garlandet inte har förmåga eller vilja att ta emot den utvisade eller avvisade.131 Den här uppsat-

sens andra frågeställning syftar främst till att undersöka vilka förutsättningar som finns för att 

bevilja ensamkommande barn från Marocko uppehållstillstånd på grund av sådana hinder, var-

för denna grund undersöks närmare i avsnitt 4.5.3.  I UtlL 12:3a stadgas att ett barn inte får 

                                                           
126 Prop 1997/98, s. 20. 
127 UtlL 12:15. MIG 2007:9. 
128 MIG 2010:21. 
129 Prop 2004/05:170, s. 226. 
130 Prop. 2004/05:170, s. 226. Jmf UtlL 12:3a. 
131Migrationsöverdomstolen har i MIG 2011:26 fastställt att i ett verkställighetsärende kan en åberopad ny om-

ständighet som handlar om ett lands vilja och möjlighet att ta emot en utlänning vara såväl ett praktiskt som ett 

politiskt verkställighetshinder. Det krävs en bedömning i varje enskilt fall av vilket slags hinder det handlar om. 
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utvisas eller avvisas från Sverige om det inte säkerställs att det finns ett ordnat mottagande i 

hemlandet. Eftersom att frågan om ordnat mottagande utgår från en bedömning av det motta-

gande landets vilja eller förmåga att ta emot den utvisade, och därmed relaterar till frågeställ-

ning två, kommer verkställighetshinder på grund av avsaknad av ordnat mottagande behandlas 

i avsnitt 4.5.2 i denna uppsats.  

För att en person ska beviljas uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder krävs att 

det med hjälp av konkret bevisning kan styrkas att det finns omständigheter i ärendet som med-

för ett faktiskt hinder mot verkställighet.132 Detta är ett högre ställt krav än det krav på sanno-

likhet som ställs vid prövningen av skyddsskäl, vilket beror på att praktiska verkställighetshin-

der anses vara förhållandevis enkla att påvisa.133 Beviskravet styrkt gäller både om verkställig-

hetshinder prövas i själva grundprövningen och om det prövas efter om nya omständigheter 

kommer fram efter att ett beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft.134 I ett rättsligt 

ställningstagande från Migrationsverket betonas att Migrationsverket har ett ökat ansvar för att 

saken blir tillräckligt utredd i ett ärende om verkställighetshinder efter laga kraft, eftersom att 

den sökande då normalt inte har något offentligt biträde.135  

 

3.4.1 Praktiska verkställighetshinder i grundprövningen 

Frågan om verkställighetshinder aktualiseras oftast efter att ett beslut om avvisning eller utvis-

ning har vunnit laga kraft ska verkställas, men av UtlL 8:7 framgår att frågan om huruvida det 

föreligger verkställighetshinder ska prövas även i själva grundprövningen. I förarbeten till ut-

länningslagen framgår att ett beslut om avvisning eller utvisning inte bör fattas om det redan 

inför ett beslut står klart att ett avlägsnandebeslut inte skulle gå att verkställa.136 Om det handlar 

om ett praktiskt verkställighetshinder som bedöms vara tillfälligt prövas hindret utifrån UtlL 

5:11. När det handlar om bestående verkställighetshinder i grundprövningen finns ingen sär-

skild bestämmelse som är avsedd för att bevilja den sökande uppehållstillstånd och då ska prö-

vas om hindret kan ge rätt till uppehållstillstånd enligt UtlL 5:6 om synnerligen eller särskilt 

ömmande omständigheter. Vid en bedömning av rätten till uppehållstillstånd på grund av verk-

ställighetshinder enligt UtlL 5:6 ska en sammanvägd bedömning göras av om omständigheterna 

                                                           
132 MIG 2008:38, MIG 2016:6.  
133 MIG 2010:6. 
134 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016. 
135 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016, s. 9.  
136 Prop. 2004/2005:170, s. 192 f. 
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framstår som synnerligen eller, om ärendet gäller ett barn, särskilt ömmande.137 I den samman-

vägda bedömningen kan hänsyn tas till exempelvis om den sökande kommer att bli kvar i Sve-

rige under en så pass lång tid att han eller hon hinner anpassa sig till livet här.138  

Utrymmet för att bevilja permanent uppehållstillstånd till en vuxen på grund av praktiska 

hinder mot verkställighet enligt UtlL 5:6 anses generellt sett vara mycket litet.139 För ett barn 

finns ett något större utrymme att bevilja permanent uppehållstillstånd på grund av verkställig-

hetshinder enligt UtlL 5:6, till exempel i fall där den verkställande myndigheten inte kan eskor-

tera barnet till hemlandet eller inte kan hitta ett acceptabelt ordnat mottagande beroende för det 

enskilda barnet.140 Utgångspunkten när det gäller barn i sådana situationer är dock att ett tillfäl-

ligt uppehållstillstånd enligt UtlL 5:11 ska beviljas.141 

 

3.4.2 Praktiska verkställighetshinder efter att avlägsnandebeslut vunnit laga kraft  

När ett beslut om avvisning eller utvisning har vunnit laga kraft men det i verkställighetsärendet 

kommer fram nya omständigheter som innebär praktiska verkställighetshinder, kan Migrations-

verket bevilja den sökande uppehållstillstånd enligt UtlL 12:18.142 Det är viktigt att det rör sig 

om nya omständigheter för att uppehållstillstånd ska beviljas på denna grund. För att räknas 

som nya omständigheter får dessa inte ha prövats tidigare och det räcker inte att det enbart rör 

sig om modifikationer eller ändringar av tidigare prövade omständigheter.143 Migrationsverket 

ska självmant beakta de nya omständigheterna och pröva om de utgör hinder mot verkställig-

het.144 

Enligt UtlL 12:18 st 1 p 2 om praktiska verkställighetshinder kan uppehållstillstånd beviljas 

om det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att 

ta emot utlänningen. Ett sådant hinder kan föreligga om landet dit utlänningen utvisats eller 

avvisats meddelat att utlänningen inte kommer att tas emot där och om fortsatta kontakter med 

hemlandet inte bedöms kunna nå framgång.145 För att kunna räknas som ett sådant praktiskt 

hinder mot verkställighet bör dock krävas att utlänningen själv medverkat för att verkställighet 

                                                           
137 MIG 2007:15 och MIG 2007:33 I och I. 
138 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016.  
139 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016, s. 7. Jmf MIG 2007:46 och MIG 2009:13; utrym-

met för att bevilja uppehållstillstånd på grund av bestående praktiska verkställighetshinder kan dock vara något 

större för att bevilja permanent uppehållstillstånd när ett tidigare beslut om avvisning eller utvisning har preskri-

berats. 
140 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016, s. 7. 
141 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016, s. 7. 
142 När personen anför praktiska hinder som är kopplade till individuella skäl måste migrationsverket utreda om 

ansökan ska prövas enligt UtlL 12:18 eller enligt UtlL 12:19, jmf MIG 2011:26.  
143 Prop. 2004/05:170 s. 227. MIG 2011:26. 
144 Prop. 2004/05:170, s. 222. 
145 Prop. 2004/05:170, s. 226. 
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ska kunna ske.146 Den sökande behöver ofta vidta flera olika åtgärder för att avvisningen eller 

utvisningen ska gå att genomföra, till exempel ansöka om resehandlingar.147 I ett fall som rör 

barn, om det efter att beslut om av- eller utvisning framkommer att ett ordnat mottagande inte 

kan säkerställas, kan det vägas in i bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas enligt 

UtlL 12:18 st 1 p 3, på grund av ”annan särskild anledning” att beslutet inte ska verkställas. I 

UtlL 12:18 st 4 framkommer att nya omständigheter rörande medicinska hinder eller annan 

särskild anledning som kommer fram i ett barns ärende inte behöver vara av samma allvar och 

tyngd för att uppehållstillstånd ska beviljas som när det gäller vuxna personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Prop. 2004/05:170 s. 226.  
147 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016, s. 9.  
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4 Särskilt om barns asylärenden, barnets bästa och 

barnkonventionen 
4.1 Inledning  
I detta kapitel redogörs för särskilda hänsyn som måste tas i asylärenden som rör barn. Syftet 

är att föra in ett barnperspektiv i diskussionen om huruvida de marockanska ensamkommande 

barnens asylansökningar hanteras på ett korrekt och lämpligt sätt i de analyserade domarna och 

besluten. Inledningsvis redogörs för principen om barnets bästa i utlänningslagen samt för barn-

konventionen i relevanta delar. Därefter diskuteras särskilda överväganden som måste göras i 

bedömningen av ett barns skyddsskäl samt i bedömningen av om det föreligger verkställighets-

hinder i ett barns ärende. 

 

4.2 Barnets bästa  
I fall som rör barn ska särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa samt barnets bästa i övrigt 

kräver, vilket framgår av den så kallade portalparagrafen om barnets bästa, UtlL 1:10. Bestäm-

melsen har sin förebild i barnkonventionens artikel 3, som stadgar att vid alla åtgärder som rör 

barn ska barnets bästa komma i främsta rummet och att konventionsstaterna åtar sig att tillför-

säkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd.148  

Vid införandet av portalparagrafen om barnets bästa i utlänningslagen anförde regeringen 

att alla ärendetyper i utlänningslagen bör omfattas av bestämmelsen och att barnets bästa ska 

ges reell innebörd både vid bedömningen av humanitära skäl för uppehållstillstånd liksom i hela 

asylprocessen.149 Av förarbeten framgår att de grundläggande faktorer som ska beaktas vid 

tolkningen av barnets bästa är barnets behov av 1) omvårdnad och skydd för att kunna överleva 

och utvecklas; 2) ett stabilt och varaktigt förhållande till bägge föräldrarna samt 3) respekt för 

sin integritet.150 Det finns dock ingen allmänt accepterad definition av vad som ska anses vara 

barnets bästa och vad som i den konkreta situationen är det bästa för ett barn är ofta inte enty-

digt.151   

Ledning för tolkning av begreppet barnets bästa kan även hämtas i barnkonventionens rät-

tighetskatalog, då portalparagrafen fördes in i svensk rätt i syfte att garantera efterlevnaden av 

barnkonventionens rättigheter.152 FN:s barnrättskommitté, som har till uppdrag att övervaka 

                                                           
148 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 46. 
149 Prop. 1996/97:25 s. 248. 
150 Prop. 1996/97:25 s. 246 & prop. 2004/05:170, s. 194.  
151 Prop. 1996/97:25 s. 249.  
152 Prop 1996/97:25 s. 225 ff. 
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efterlevnaden av barnkonventionen, har uttalat att konceptet barnets bästa siktar på ett tillför-

säkrande av ett reellt åtnjutande av alla rättigheter som framgår av barnkonventionen samt ett 

främjande av barnets utveckling i stort.153 Tillämpning av konceptet barnets bästa innebär enligt 

barnrättskommittén ett arbete för att tillförsäkra barnets fysiska, psykiska, moraliska och själs-

liga integritet och verka för att stödja barnets värdighet.154 Vidare har barnrättskommittén utta-

lat att en bedömning i enlighet med barnets bästa måste beakta följande faktorer; 1) barnets 

egna åsikter; 2) barnets identitet; 3) bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relat-

ioner 4), omsorg, skydd och säkerhet; 5) utsatthet; 6) rätt till hälsa och; 7) rätt till utbildning.155 

Barnrättskommittén understryker att barnets bästa är ett komplext begrepp och att tillämp-

ningen måste ge utrymme för flexibilitet och anpassning från fall till fall.156 

Ciara Smyth, som undersökt det europeiska asylsystemets förenlighet med barnkonvent-

ionen, menar att det inte går att säga att en åtgärd är förenlig med barnets bästa om den samtidigt 

är oförenlig med barnets rättigheter enligt barnkonventionen.157 Vidare menar Smyth att prin-

cipen om barnets bästa innebär att ett rättighetsperspektiv alltid måste anläggas i fall som rör 

barn, även när det aktuella beslutet inte vid första anblick verkar relatera till barnets rättigheter. 

Smyth menar att principen om barnets bästa i en asylrättslig kontext innebär att barnspecifika 

rättigheter måste vägas in i bedömningen av om det finns skyddsskäl. 

Inom svensk rättstillämpning kan tillvaratagandet av barnets bästa efter en proportionalitets-

avvägning behöva vika i förmån för andra intressen. Av utlänningslagens förarbeten framgår 

nämligen att principen om barnets bästa ska ses som ett av flera relevanta och nödvändiga in-

tressen att ta hänsyn till och att hänsyn till andra viktiga intressen kan leda till att åtgärder vidtas 

som inte är förenliga med barnets bästa.158 Den grundläggande avvägningen mellan barnets 

bästa och andra intressen ska enligt förarbetena ske redan i samband med lagstiftningsarbetet, 

men en avvägning måste också göras i det enskilda fallet för varje barn som berörs av ett be-

slut.159 I svenska förarbeten uttalas till exempel att de förpliktelser som åvilar staten enligt barn-

konventionen ska vägas mot den internationellt erkända och viktiga principen om att alla stater 

                                                           
153 Committee on the Rights of the Children, General Comment No 14, s. 2. 
154 Committee on the Rights of the Children, General comment No. 14, s. 2.  
155 Committee on the Rights of the Children, General comment No 14, s. 7-9. 
156 Committee on the Rights of the Children, General comment No. 14, s. 5. 
157 Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 34-35. 
158 Prop. 1996/97:25, s. 226. Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 34: I äldre FN-dokument fastslogs att barnets bästa 

ska vara den viktigaste principen medan i barnkonventionens engelska originaltext ska barnets bästa vara ”a pri-

mary consideration”, inte ”the primary condieration”, vilket antas innebära att barnkonventionen medger att en 

avvägning görs mot andra intressen.  
159 Prop. 1996/97:25, s. 248. 
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har rätt att avgöra vilka personer som får uppehålla sig på deras territorium.160 Vidare framgår 

att prövningen av barnets bästa i förhållande till utlänningslagstiftningen inte ska ges en så 

långtgående innebörd att det nästan blir ett eget kriterium för uppehållstillstånd att vara barn.161 

Det hävdas i förarbetena att det i så fall skulle kunna innebära en risk att föräldrar utnyttjar sina 

barn som ett sätt att komma till Sverige i fall där önskan att migrera är stark men skyddsskälen 

är otillräckliga.  

FN:s barnrättskommitté har i ett av sina uttalanden betonat att även om barnets bästa i barn-

konventionen är ett intresse som kan behöva vägas mot andra intressen så är det ett intresse som 

ska tillmätas särskilt stor vikt vid en sådan avvägning.162 Barnrättskommittén menar vidare att 

endast rättighetsbaserade överväganden kan enligt barnrättskommittén vägas emot barnets 

bästa och att intressen som till exempel migrationskontroll inte kan motivera en inskränkning i 

barnets rätt till sitt eget bästa.  

En portalparagraf kan inte tillämpas självständigt, utan måste tillämpas tillsammans med 

lagens övriga bestämmelser.163 Portalparagrafen i UtlL 1:10 kan tillämpas tillsammans med de 

materiella bestämmelserna om uppehållstillstånd Av förarbetena till UtlL 1:10 framgår att pa-

ragrafen är konstruerad med avsikt att olika intressen ska vägas mot varandra i varje beslut, 

men det saknas närmare vägledning om hur barnets bästa ska bedömas eller vägas mot andra 

intressen.164 Något mer konkret blir det dock när det gäller förutsättningarna för att bevilja up-

pehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Regeringen framhåller i förarbetena att något lägre 

krav kan ställas på styrka, allvar och tyngd av humanitära skäl när barn är berörda.165  

Det är inte helt enkelt att se hur principen om barnets bästa kan få genomslag i praktiken, 

dels på grund att det är ett begrepp som saknar en tydlig definition och dels på grund av att det 

inte är tydligt vilken effekt bestämmelsen har. FN:s barnrättskommitté har uttalat att barnets 

bästa ska ses som ett trefaldigt begrepp; en materiell rättighet, en tolkningsprincip och en för-

faranderegel.166 En syn på barnets bästa som en tolkningsprincip och en generell riktlinje för 

myndigheters och domstolars verksamhet så kan det ge stort utrymme för skönsmässiga och 

öppna tolkningar.167  

                                                           
160 Prop. 1996/97:25 s. 227 f.  
161 Prop. 1996/97:25 s. 247. 
162 Committee on the Rights of the Children, General comment No. 14, p. 39.  
163 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 263 ff. Jmf MIG 2012:3. 
164 Nilsson, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, s. 87. 
165 Prop. 1996/97:25 s. 284. Prop. 2004/05:170 s. 194. Se UtlL 5:6. 
166 Committee on the Rights of the Children, General comment No. 14. 
167 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 33.  
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Eva Nilsson pekar, i sin avhandling om barnperspektiv vid prövning av uppehållstillstånd, 

på att principen om barnets bästa kan ses som en materiell rättighet för den sökande och en 

pliktnorm för beslutfattaren om man ser till dess utformning som en tvingande regel (barns 

bästa ska beaktas.168 Nilsson menar dock att det finns anledning av att ifrågasätta den reella 

effekten av portalparagrafen om barnets bästa, då det i förarbetena inte på ett tydligt sätt framgår 

hur den kan få praktisk betydelse vid själva asylprövningen.169 Nilsson menar också att den 

lagtekniska utformningen av en portalparagraf generellt sett kan medföra att en sådan bestäm-

melse ger sken av att vara något mer än vad den faktiskt är. Nilsson hänvisar bland annat till 

Stig Strömholm, som har ifrågasatt den verkliga effekten av portalparagrafer i juridiken – han 

menar att de i och för sig kan ge uttryck för stor enighet på ett mycket generellt och abstrakt 

plan, men att oenighet tenderar att inträda så snart det gäller att konkretisera de generella prin-

ciperna.170 I samband med Sveriges rapportering till FN:s barnrättskommitté år 2013 har även 

Barnombudsmannen uttalat att ett införande av principen om barnets bästa i ett antal portalpa-

ragrafer i svensk lagstiftning inte har visat sig vara tillräckligt för att säkerställa att principen 

får genomslag i praktiken.171  

 

4.3 Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ger en universell definition av vilka 

rättigheter som ska gälla för barn över hela världen.172 Sverige tillträdde barnkonventionen år 

1990 och är alltså folkrättsligt bundet av den. Enligt artikel 4 i konventionen är alla konvent-

ionsstater förpliktigade att vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa- och andra åtgärder 

för att genomföra konventionens rättigheter. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rät-

tigheter ska konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina 

tillgängliga resurser. Det finns inte någon internationell domstol för att fastställa huruvida stater 

följer konventionens regler. Dock finns FN:s barnrättskommitté, som enligt artikel 44 i barn-

konventionen granskar staters förverkligande av deras skyldigheter enligt konventionen.  

Barnkonventionen kan sägas ge uttryck för fyra huvudprinciper: 1) hänsyn till barnets bästa; 

2) barns rätt att komma till tals; 3) barns rätt till liv och utveckling samt 4) barns rätt att utan 

diskriminering åtnjuta sina rättigheter. De fyra grundläggande principerna ska vara vägledande 

                                                           
168 Nilsson, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, s. 88-89.  
169 Nilsson, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, s. 91. 
170 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, s. 263 ff.  
171 Barnombudsmannens underlag till regeringen inför Sveriges femte FN-rapportering, 2013, s. 3.  
172 Sandesjö, Barnrättsperspektiv i asylprocessen, s. 33. 
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för hur konventionens övriga artiklar tolkas och tillämpas.173 I svenska förarbeten betonas att 

barnkonventionens huvudprinciper ska genomsyra alla beslut som rör barn.174  

Barnkonventionen är inte inkorporerad i svensk lag och därför inte direkt tillämplig i Sve-

rige. Svensk lag ska dock tolkas i enlighet med konventionen enligt principen om fördragskon-

form tolkning, som innebär att svensk lagstiftning ska presumeras vara förenlig med Sveriges 

internationella åtaganden och att rättstillämparen så långt som möjligt ska tolka svensk lag i 

fördragsvänlig anda.175 Vid en eventuell konflikt mellan en bestämmelse i en konvention och 

en uttrycklig svensk lagbestämmelse anses dock att svensk lagstiftning ska gå före.176 Vid Sve-

riges ratificering av barnkonventionen menade regeringen att svensk rätt och praxis i allmän 

syftning står i god överensstämmelse med konventionen, men att man kan vara tveksam till om 

svensk lagstiftning och praxis i alla detaljer står i överensstämmelse med barnkonventionen.177 

En fortlöpande kontroll och anpassning till barnkonventionen av all lagstiftning och tillämpning 

ansågs därför nödvändig.178 Barnkonventionen har gjort direkt avtryck i portalparagrafen om 

barnets bästa i UtlL 1:10 och i svenska förarbeten uttalas att utlänningslagen ska tolkas bland 

annat med vägledning i innehållet i barnkonventionen.179  

Enligt artikel 2 i barnkonventionen har Sverige som konventionsstat ett ansvar för att re-

spektera och tillförsäkra varje barn inom landets jurisdiktion de rättigheter som anges i kon-

ventionen.180 Även asylsökande barn omfattas av konventionens skydd och enligt svenska för-

arbeten ska särskild hänsyn ska till utsatta och sårbara grupper av barn vid tillämpning av barn-

konventionen.181 Av barnkonventionens artikel 22 framgår att ett barn som söker flyktingstatus 

eller anses som flykting har rätt till humanitärt bistånd och lämpligt skydd. Vidare erkänner 

barnkonventionen uttryckligen familjen som den grundläggande enheten i samhället och sätter 

barnets rättigheter i sammanhang med föräldrars rättigheter och skyldigheter.182 Ciara Smyth 

har betonat att beslutsfattare i asylärenden som rör barn måste beakta att barnkonventionen 

                                                           
173 Singer, Barnets bästa, s. 38-39. 
174 Prop. 1996/97:25, s. 245. SOU 1996:115 s. 38. SOU 1997:116 s. 137 f.  
175 Strömberg & Melander, Folkrätt, s. 28. Samuelsson, & Melander, Tolkning och tillämpning, s. 163-165. 
176 Prop. 1996/97:25, s. 245.  
177 Prop. 1989/90:107, s. 28. Konstaterande av normharmoni som en metod för införlivning av en traktatbestäm-

melse med svensk rätt, se Strömberg & Melander, Folkrätt, s. 25-26. 
178 Bet.1995/96:SoU4.  
179 Prop. 1996/97:25, s. 245. 
180 I förarbeten till utlänningslagen har det dock framhållits att diskrimineringsförbudet i barnkonventionens arti-

kel 2 inte reglerar rätten att resa in i och uppehålla sig i ett land, se prop. 1996/97:25 s. 226. 
181 SOU 1997:116, s. 68 f. Sandesjö, Barnperspektiv i asylprocessen, s. 34.  
182 Se t.ex. barnkonventionen artiklarna 5, 14 & 18. 
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innehåller rättigheter av en särskild karaktär, som inte helt passar in i den traditionella katego-

riseringen av mänskliga rättigheter.183 Smyth pekar främst på att barnkonventionen innehåller 

rättigheter som kan kallas skyddsrelaterade rättigheter, vilka innebär att konventionsstaterna 

förbinder sig att ge barn ett särskilt skydd mot olika övergrepp. Denna förpliktelse att ge barn 

skydd mot till exempel fysiskt och psykiskt våld (artikel 19), droger (artikel 33) och alla former 

av utnyttjanden (artikel 36) bör enligt Smyth återspeglas i bedömningar av barns asylärenden.184 

Resonemang om barnkonventionens betydelse för bedömningen av skyddsskäl återkommer till 

exempel i avsnitt 4.4.2.3. 

   

4.4 Bedömning av barns skyddsskäl 
4.4.1 Allmänt om barns skyddsskäl 

För ökad förståelse av hur bedömningen av ett barns skyddsskäl bör göras följer i detta avsnitt 

en genomgång av flyktingbegreppets olika rekvisit med fokus på barns flyktingskäl, följt av en 

genomgång av alternativt skyddsbehov med fokus på barn. 

Svenska förarbeten anger att skyddsbehövande barn har rätt till asyl på samma grunder som 

vuxna, men barns särskilda utsatthet och behov kan i många fall och avseenden motivera en 

särbehandling av barn.185 I UNHCR:s riktlinjer om bedömningen av barns asylärenden betonas 

att arbetet med asylsökande barn ska vägledas av principen om barnets bästa och att prövningen 

av asylansökan ska göras ur ett barnperspektiv.186 Även i EU:s skyddsgrundsdirektiv 

(2011/95/EU), som innehåller bestämmelser om hur skyddsbehov ska bedömas, betonas att bar-

nets bästa ska komma i första hand vid prövningen av skyddsbehov samt att medlemsstaterna 

ska tillämpa ett barnperspektiv vid implementeringen av direktivet.187 I flyktingkonventionen 

finns dock inga särskilda regler om barn.  

 

4.4.2 Flykting 

4.4.2.1 Utanför hemlandet 

För att omfattas av flyktingdefinitionen ska den asylsökande befinna sig utanför det land som 

utlänningen är medborgare i eller, om utlänningen är statslös, utanför det land där han eller hon 

tidigare har haft sin vanliga vistelseort. Medborgarskap avgörs av lagstiftningen i landet där 

                                                           
183 Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 70.  
184 Om skyddsrelaterade rättigheter och deras betydelse vid bedömningen av skydd, se vidare avsnitt 5.3.1.2. 
185 Prop. 1996/97:25, s. 228. 
186 UNHCR:s exekutivkommitté i Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 5 
187 Direktiv 2011/95/EU, preambel p. 27 & 28 samt artiklarna 20.3, 20.5 och 31. 
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utlänningen anses vara medborgare.188 Som framgått ovan saknar ensamkommande marock-

anska barn i många fall identitetshandlingar som kan styrka deras medborgarskap. Då det råder 

osäkerhet om en persons medborgarskap ska hans eller hennes flyktingskap prövas på liknande 

sätt som för den som är statslös.189  

Marockanska ensamkommande barn som kommer till Sverige har ofta befunnit sig utanför 

Marocko under många år, vilket innebär att anknytningen till hemlandet i många fall är svag.190  

 

4.4.2.2 Välgrundad fruktan 

För att en person ska anses som flykting krävs att han eller hon känner en fruktan för förföljelse 

och denna fruktan ska vara välgrundad. Definitionen av fruktan innehåller en subjektiv del (den 

sökande ska uppleva en fruktan) och en objektiv del (denna fruktan måste vara välgrundad, det 

vill säga fruktan måste underbyggas av ett objektivt förhållande som utgörs av utlänningens 

personliga förhållanden och förhållandena i hemlandet).191  

Det finns anledning att bedöma ett barns fruktan utifrån andra parametrar än en vuxens fruk-

tan. I UNHCR:s handbok betonas att den subjektiva delen av förföljelsedefinitionen inte helt 

kan skiljas från en bedömning av den sökandes personlighet och att psykologiska reaktioner 

hos olika individer kan variera under identiska förhållanden.192 Detta kan innebära att behand-

ling som inte når upp till en nivå av förföljelse i en vuxens fall kan utgöra förföljelse vid en 

bedömning av ett barns fall, eftersom att barn och vuxna upplever liknande händelser olika.193 

I UNHCR:s riktlinjer för bedömning av barns asylansökningar betonas att när det gäller be-

dömningar av barns fruktan för förföljelse måste bedömaren utgå från det enskilda barnets per-

spektiv.194 Riktlinjerna betonar vikten av en objektiv bedömning av barns rädsla, då barn i vissa 

fall inte uttrycker rädsla på det sätt som kan förväntas utifrån den risk som föreligger.195 Det 

förekommer till exempel att barn inte uttrycker rädsla när det är befogat eller visar överdrivna 

uttryck för rädsla.196 

 

                                                           
188 SOU 1972:84 s. 87.  
189 UNHCR:s handbok, p. 89.  
190 Se t.ex Ruud Vollebaek, Knuste drömmer – mindreårige nordafrikanske migranter og gatelivets realiteter. 

Mai, Marginalised (Male) Young Migrants in the EU. 
191 UNHCR:s handbok, p. 37-43.  
192 UNHCR:s handbok, p. 40. 
193 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 10. 
194 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 10. 
195 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 11. 
196 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 11. 
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4.4.2.3 Förföljelse 

Det finns ingen allmänt accepterad definition av vilka gärningar som utgör förföljelse i flyk-

tingdefinitionens mening, men ledning för tolkning av begreppet finns i till exempel UNHCR:s 

handbok, i praxis och i doktrin.  

För att de handlingar som den sökande fruktar ska nå upp till en nivå av förföljelse förutsätts 

att de är av en viss intensitet.197 I UNHCR:s handbok uttalas att generellt sett bör hot mot liv 

eller frihet på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss 

samhällsgrupp alltid utgöra förföljelse och att andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättig-

heter på samma grund också kan utgöra förföljelse.198 Om andra former av skadliga åtgärder 

eller hot innebär förföljelse menar UNHCR beror på omständigheterna i det enskilda fallet.199 

En person kan ha varit utsatt för olika åtgärder som inte sedda var för sig innebär förföljelse, 

men som sammantaget når upp till förföljelse.200 Diskriminerande handlingar uppges kunna 

utgöra förföljelse när åtgärderna är av starkt menlig natur för dem som förföljs.201 I EU:s 

skyddsgrundsdirektiv (2011/95/EU) artikel 9 anges att förföljelse enligt flyktingkonventionen 

utgörs av handlingar som är tillräckligt allvarliga till sin natur eller på grund av upprepning för 

att innebära en allvarlig överträdelse av de grundläggande mänskliga rättigheterna, eller som är 

en ackumulation av olika åtgärder, däribland sådana överträdelser av de mänskliga rättigheterna 

som är tillräckligt allvarliga för att påverka en individ på ett liknande sätt.  

Av UNHCR:s handbok framgår att man i asylärenden som rör barn måste ta hänsyn till att 

barn är en särskilt utsatt grupp vilket till exempel innebär att det inte krävs samma grad av allvar 

i de skyddsgrundande skäl som anförs av ett barn för att dessa skäl ska ge skyddsstatus. 202 I 

UNHCR:s riktlinjer för bedömningen av ett barns skyddsbehov framgår att en bedömning av 

förföljelse i ett barns ärende bör ta hänsyn till barnspecifika rättigheter; särskilt de rättigheter 

som följer av barnkonventionen.203 Enligt UNHCR:s riktlinjer ska exempelvis rätten att inte 

separeras från sina föräldrar (barnkonventionens artikel 9), rätten till skydd från alla former av 

fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, miss-

handel eller utnyttjande (artikel 19) och om rätten till den levnadsstandard som krävs för barnets 

utveckling (artikel 27) tillmätas betydelse vid bedömningen av huruvida handlingar som begås 

                                                           
197 Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 143. 
198 UNHCR:s handbok, p. 51-53. Prop. 2005/06:6 s. 20 & 25.  
199 UNHCR:s handbok, p. 52. 
200 UNHCR:s handbok, p. 53. 
201 UNHCR:s handbok, p. 54-55.  
202 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 10.  
203 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 13. Se även avsnitt 4.2 och 

4.3. 



 
 

42 

 

mot ett barn utgör förföljelse. I UNHCR:s riktlinjer för bedömning av ett barns ärende betonas 

också att det är viktigt att uppmärksamma att ett barn på grund av sin minderårighet, sin brist 

på mognad och sin sårbarhet riskerar att bli särskilt utsatt för vad som kallas för barnspecifika 

former av förföljelse.204 Exempel på barnspecifik förföljelse är trafficking av barn, könsstymp-

ning, våld i hemmet, barnäktenskap och barnarbete. Även i EU:s skyddsgrundsdirektiv, artikel 

9.1.f, framgår att flyktinggrundande förföljelse kan ta sig uttryck i bland annat barnspecifika 

handlingar och i skyddsgrundsdirektivets preambel punkt 28 framgår att ”när underåriga ansö-

ker om internationellt skydd är det nödvändigt att medlemsstaterna vid sin prövning beaktar 

former av förföljelse som är specifika för barn.  

Med förföljelse avses främst åtgärder och ingrepp utförda av statsmakten eller de organ som 

statsmakten direkt eller indirekt är ansvarig för. Om handlingarna utgår från civilsamhället kan 

de utgöra förföljelse i de fall där det handlar om allvarliga diskriminerande eller andra anstötliga 

handlingar som medvetet tolereras av staten eller annars i fall där myndigheterna vägrar eller 

är oförmögna att erbjuda ett effektivt skydd.205 I UNHCR:s riktlinjer för bedömning av barns 

flyktingskäl konstateras att i flyktingärenden som rör barn så är det ofta är en icke-statlig aktör 

som ligger bakom förföljelsehandlingarna, som till exempel militära grupper, kriminella gäng, 

föräldrar eller andra vårdnadshavare.206 Så är även fallet för många av de ensamkommande barn 

från Marocko vars ärenden analyseras inom ramen för denna uppsats. I sådana fall menar UN-

HCR att beslutsfattaren måste göra en bedömning i varje enskilt fall om huruvida staten är villig 

och förmögen att erbjuda barnet tillräckligt skydd.207 Bedömningen av om staten kan erbjuda 

ett tillräckligt skydd för ett barn ska inte endast utgå ifrån om det finns ett rättssystem som 

kriminaliserar den förföljelsegrundande behandlingen, utan måste också väga in huruvida myn-

digheterna tillförsäkrar att sådana handlingar utreds tillräckligt och att de skyldiga identifieras 

och straffas. De marockanska myndigheternas förmåga och vilja att skydda barn från skydds-

grundande behandling är alltså av central betydelse för barnens rätt till flyktingstatus (se även 

avsnitt 4.4.2.5).  

 

4.4.2.4 På grund av tillhörighet till en uppräknad grupp 

För att förföljelse ska ge rätt till flyktingstatus krävs att förföljelsen sker på grund av någon av 

de i flyktingkonventionen uppräknade grunderna, det vill säga ras, nationalitet, religiös eller 

                                                           
204 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 18. Se även Foster, Internat-

ional Refugee Law and Socio-Economic Rights, s. 206-207.  
205 UNHCR:s handbok, p. 65. SOU 1972:84, s. 90. 
206 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 37. 
207 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 38.  
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politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Förföl-

jelsegrunderna överlappar delvis varandra, och i många fall har förföljelse sin grund i mer än 

en av dem.208 Bedömningen i denna del består dels av ett konstaterande av tillhörighet till en 

eller flera flyktinggrunder och dels av ett element av orsakssamband (på grund av). De i utlän-

ningslagen uppräknade grunderna motsvarar i stort sett flyktingkonventionens definition.209 En 

grupp som inte nämns uttryckligen i vare sig utlänningslagen eller flyktingkonventionen är 

gruppen barn. Under vissa omständigheter bör barn som grupp dock kunna omfattas av katego-

rin viss samhällsgrupp, just i egenskap av att vara barn.   

Begreppet viss samhällsgrupp definieras inte i flyktingkonventionen eller i svensk lagtext, 

en ledning för tolkning av begreppet kan exempelvis hämtas i UNHCR:s handbok och i svensk 

och EU-rättslig praxis. I UNHCR:s handbok finns en definition av en viss samhällsgrupp som 

en grupp som innefattar personer med liknande bakgrund, vanor eller social status.210 I UN-

HCR:s särskilda riktlinjer för tolkning av begreppet särskild samhällsgrupp presenteras två 

grundläggande definitions-kriterier för vilka grupper som kan utgöra en samhällsgrupp; en viss 

samhällsgrupp är en grupp individer som 1) delar en gemensam egenskap, utöver risken för att 

råka ut för förföljelse eller som 2) av det samhälle de lever i uppfattas som en viss samhälls-

grupp.211 Av UNHCR:s riktlinjer framgår vidare att det inte finns något krav på sammanhåll-

ning eller samröre mellan gruppmedlemmarna, att gruppens storlek inte är relevant i sig och att 

det inte är nödvändigt att alla som tillhör gruppen behöver löpa risk för förföljelse.212 I EU:s 

skyddsgrundsdirektiv artikel 10.1 d stadgas att en grupp anses utgöra en viss samhällsgrupp 

”särskilt när gruppens medlemmar har en gemensam väsentlig egenskap eller en gemensam 

bakgrund som inte kan ändras eller när gruppen består av personer som har en gemensam egen-

skap eller övertygelse som är så grundläggande för identiteten eller samvetet att de inte får 

tvingas avsvära sig den eller när gruppen har en särskild identitet i det berörda landet eftersom 

den uppfattas som annorlunda av omgivningen”.213 I svenska förarbeten definieras en särskild 

samhällsgrupp som en grupp som omfattar personer med liknande bakgrund, vanor eller social 

                                                           
208 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 149. 
209 I utlänningslagen har dock förföljelse på grund av kön och sexuell läggning lagts till genom 2005 års utlän-

ningslag, SOU 2004:31 samt prop. 2005/06:6. UNHCR menar att kön och sexuell läggning som förföljelsegrund 

kan ingå i kategorin särskild samhällsgrupp, se UNHCR, Guidelines on international protection, Gender-Related 

Persecution, p. 28-31.  
210 UNHCR:s handbok, p. 77. 
211 Dessa två sätt att tolka begreppet särskild samhällsgrupp kallas för the protected characteristics approach 

respektive the social perception approach. Se UNHCR, Guidelines on international protection, Membership Of a 

Particular Social Group, p. 6 & 7.  
212 UNHCR, Guidelines on international protection, Membership Of a Particular Social Group, p. 15, 17 & 18.  
213 Se även EU-domstolens dom i de förenade målen C-199/12 och C-201/12. 
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status.214 I Migrationsdomstolens avgörande MIG 2009:36 och MIG 2011:7 uttalas att vägled-

ning för tolkning av begreppet särskild samhällsgrupp bör hämtas i UNHCR:s ställningstagan-

den samt i EU:s skyddsgrundsdirektiv.  

UNHCR har konstaterat att barn som grupp kan utgöra en särskild samhällsgrupp enligt 

flyktingkonventionen.215 UNHCR pekar på att egenskapen att vara barn är direkt relevant för 

ens identitet både i samhällets ögon och från ens egna perspektiv, och generellt sett menar UN-

HCR att alla barn delar vissa gemensamma egenskaper, som oskyldighet, relativ omognad, 

känslighet och formbarhet. Minderårighet är i och för sig inte är en bestående egenskap, men 

det är en egenskap som vid varje given tidpunkt är oföränderlig och gruppen barn anses därför 

kunna uppfylla definitionen av en särskild samhällsgrupp, trots att alla barn blir äldre.216 UN-

HCR pekar vidare på att vissa undergrupper av barn med vissa egenskaper kan utgöra en egen 

särskild samhällsgrupp, till exempel övergivna barn, barn med funktionshinder eller gatu-

barn.217 Gruppen gatubarn (barn som lever och/eller arbetar på gatan) beskrivs av UNHCR som 

bland de mest utmärkande av alla grupper barn. Gatubarn, menar UNHCR, har en livsstil som 

är grundläggande för deras identitet och svår att förändra och gatubarn delar enligt UNHCR 

ofta liknande erfarenheter, av våld i hemmet, sexuella övergrepp, utnyttjanden och av att ha 

blivit övergivna av sina föräldrar.218  

Förutom att den asylsökande ska tillhöra en i flyktingdefinitionen uppräknad grupp krävs att 

den asylsökande riskerar förföljelse på grund av att han/hon tillhör denna grupp. Enligt svensk 

och internationell praxis är detta krav på samband mellan flyktinggrund och förföljelsegärning 

uppfyllt om någon av förföljelsegrunderna är en bidragande orsak till att den sökande utsatts 

för förföljelse.219 Angående hur bedömningen av detta samband ska göras kan vägledning häm-

tas i James Hathaways och Michelle Fosters bok The Law of Refugee Status, som är ett viktigt 

verk för tolkning av FN:s flyktingkonvention. Hathaway och Foster menar att ett tillräckligt 

samband mellan handling och förföljelsegrund alltid kan konstateras när det går att visa att den 

som förföljer har en faktisk avsikt att komma åt en viss grupp i samhället.220 Samma sak gäller 

om det går att visa att staten har en faktisk avsikt att inte erbjuda en viss grupp i samhället skydd 

från förföljelse. Det är dock sällan möjligt och inte heller absolut nödvändigt att påvisa en av-

sikt, menar Hathaway och Foster, i många fall räcker med ett mindre tydligt samband mellan 

                                                           
214 Prop. 2005/06:6, s. 11.  
215 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 49-52.  
216 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 49. 
217 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 50. 
218 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p. 52 (i). 
219 Prop. 2005/06:6, s. 23. 
220 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 368-376. 



 
 

45 

 

orsak och verkan, till exempel kan förföljelse grunda sig i en lag eller statlig åtgärd som framstår 

som generellt applicerbar, men som drabbar en viss grupp oproportionerligt hårt.221. Hathaway 

och Foster understryker att det är viktigt att se till effekten av en handling och inte endast tydligt 

manifesterade avsikter med olika gärningar, när samband mellan grund och förföljelsehandling 

ska bedömas.  

I svenska förarbeten betonas att en person som utsätts för förföljelse inom den privata sfären 

kan vara flykting, beroende på de motiv som ligger bakom statens oförmåga eller ovilja att ge 

skydd. Om en person som riskerar att bli utsatt av enskilda för förföljelse vägras skydd i hem-

landet eller om landets myndigheter inte vidtar nödvändiga åtgärder och på så sätt accepterar 

övergreppen, som en uppenbar följd av rådande politiska, sociala, religiösa eller kulturella 

strukturer, kan denna person betraktas som flykting.222  

Ett exempel på när myndigheternas ovilja att bereda skydd ansetts innebära förföljelse i 

svensk rättstillämpning utgörs av Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2008:39. I detta 

fall ansågs flyktinggrundande förföljelse på grund av kön föreligga då myndigheternas ovilja 

att bereda en enskild skydd från misshandel av sin före detta make berodde på sociala och kul-

turella strukturer och det förhållandet att den enskilda var en kvinna. Detta resonemang torde 

kunna appliceras även på andra flyktinggrunder än kön. Liknande bedömningar bör därför 

kunna göras när ett barn nekas skydd av landets myndigheter, så som ofta är fallet för barn från 

Marocko.223 

 

4.4.2.5 Kan inte, eller vill inte på grund av sin fruktan, begagna sig av detta lands skydd. 

En viktig princip inom flyktingrätten är att rätten till internationellt skydd ska vara subsidiär i 

förhållande till den egna statens skydd, vilket innebär att den som kan erhålla skydd från för-

följelse i det egna landet inte ska anses vara flykting.224 Enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv arti-

kel 7.2 ska tillräckligt myndighetsskydd normalt anses finnas där staten vidtar rimliga åtgärder 

för att förhindra att en person förföljs eller lider allvarlig skada, b.la. genom att ombesörja att 

det finns ett effektivt rättssystem, som den sökande har tillgång till, för avslöjande, åtal och 

bestraffning av handlingar som innebär förföljelse eller allvarlig skada.225 I fall där risken för 

skyddsgrundande behandling endast föreligger i en del av landet och där den enskilde på annan 

                                                           
221 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 376-382. 
222 Prop. 2005/06:6, s 28. 
223 Se avsnitt 2.2 samt kapitel 6. 
224 UNHCR:s handbok, p. 90.  
225 Skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU), artikel 7.2.  
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ort eller i ett annat område i hemlandet kan ha tillgång till ett effektivt skydd kan en asylansökan 

avvisas med hänvisning till att det finns ett internt flyktalternativ.226 

När det gäller asylansökande barn är det viktigt att ha i åtanke att möjligheterna för ett barn 

att kontakta och erhålla skydd hos myndigheterna kan vara begränsade för just barn.227 UNHCR 

betonar i sina riktlinjer om bedömningar av barns asylärenden att barn ofta är beroende av sina 

föräldrar/vårdnadshavare för att kunna erhålla rättighetsskydd och skydd från förföljelse – till 

exempel kan ett barn behöva hjälp med att lämna in en anmälan till polisen.228 UNHCR betonar 

vidare att beslutsfattare i barns asylärenden måste beakta att föräldralösa och övergivna barn i 

många fall saknar vuxna personer i sin närhet som kan representera och hjälpa barnet att ta 

kontakt med brottsbekämpande eller andra myndigheter. Vidare pekar UNHCR på att barn kan 

ha svårt att ge uttryck för sin rädsla på det sätt som förväntas och att barn kan ha svårt att göra 

en anmälan på det sätt som fångas upp av myndigheterna. UNHCR menar också att det är van-

ligt att barn inte tas på allvar när de försöker ta kontakt med statliga tjänstemän. 

Vad gäller möjligheten att erhålla skydd från den egna staten har det också betydelse för 

bedömningen av skälen till förföljelsen i ett enskilt fall; Hathaway och Foster menar att rätt till 

flyktingstatus kan föreligga i fall där själva förföljelsegärningen inte går att koppla till en flyk-

tinggrund (på grund av), men där statens oförmåga/ ovilja att ge myndighetsskydd kan kopplas 

till en flyktinggrund (jmf avsnitt 4.4.2.4).229 Alltså kan tillräcklig koppling till en flyktinggrund 

konstateras om staten inte skyddar de utsatta på grund av att de tillhör en eller flera av de i 

flyktingdefinitionen uppräknade grupperna.230  

 

4.4.3 Alternativt skyddsbehövande 

I detta avsnitt diskuteras de särskilda överväganden som bör göras vid bedömningen av ett barns 

rätt till uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande enligt UtlL 4:2. För att alternativt 

skyddsbehov ska anses föreligga krävs som nämnts i avsnitt 3.3.4 ingen koppling till någon av 

flyktinggrunderna. Därtill är kravet på grundad anledning att anta att det finns en risk för 

skyddsgrundande behandling vid alternativt skyddsbehov något förmånligare än kravet på 

välgrundad fruktan i flyktingbestämmelsen. Som nämnts i avsnitt 3.3.4 diskuteras alternativt 

skyddsbehov i denna uppsats utifrån UtlL 4:2 st 1 p 1 led 1, det vill säga risk att straffas med 

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

                                                           
226 Jmf MIG 2009:4, MIG 2010:10, MIG 2013:2. 
227 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 17/2017, s. 7. Se även MIG 2011:6. 
228 UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims, p 39. 
229 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 295.  
230 UNHCR:s handbok, p. 65.  
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behandling eller bestraffning. Principen om non-refoulement tolkas in i bestämmelsen och är 

därför central för tolkningen av skyddsbestämmelsen i UtlL 4:2 st 1 p 1 led 1. 

Ledning för tolkning av principen om non-refoluement kan hämtas i Europadomstolens 

praxis avseende artikel 3 i europakonventionen.231 Av Europadomstolens praxis framgår bland 

annat att för att ett handlande ska omfattas av artikel 3 så ska det kännetecknas av en särskild 

hårdhet och att bedömningen av vad som är en artikel 3-kränkning ska göras med ledning av 

den sökandes person och hans eller hennes individuella rättigheter, bl.a. offrets kön, ålder och 

hälsotillstånd samt handlandets varaktighet och dess fysiska eller psykiska verkningar.232 

Bedömningen ska alltså utgå från att olika personer uppfattar det de utsätts för på olika sätt, 

vilket indikerar att det finns anledning att göra en mer förmånlig bedömning av rätten till skydd 

som alternativt skyddsbehövande när ärendet rör ett barn.233 

Principen on non-refoulement återspeglas även i barnkonventionens artikel 37a där det 

stadgas att inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. FN:s barnrättskommitté har understrukit att bedömningen av 

risken för allvarlig skada enligt principen om non-refoulement ska ta barnets ålder i beaktande 

samt väga in att brist på mat och hälso- och sjukvård kan innebära särskilt allvarliga risker för 

ett barn. 234 Barnrättskommittén har också uttalat att för att ansvar enligt principen om non-

refoulement att inte återsända ett barn ska aktualiseras, spelar det inte någon roll om 

rättighetskränkningarna kommer från statliga eller icke-statliga aktörer eller om handlingarna 

begåtts med direkt avsikt eller är ett indirekt resultat av statens agerande eller icke-agerande.235  

 

4.4.4 Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 

I Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 bedöms förutsättningarna för att bevilja 

asyl i ett ensamkommande barns ärende. Då avgörandet i viss utsträckning berör frågor som 

kan vara relevanta även i marockanska ensamkommande barns ärenden, ska en sammanfattning 

av avgörandet här presenteras. 

Målet rörde en minderårig ensamkommande pojke som var medborgare i Afghanistan. Poj-

ken var shiamuslim, tillhörde etniciteten hazara och var född i provinsen Ghazni. Han hade 

flyttat till Iran när han var liten och hade vuxit upp där. Migrationsöverdomstolen gjorde i detta 

mål bedömningen att det ej förelåg tillräckliga skäl för att bevilja pojken flyktingstatus, men 

                                                           
231 Jmf avsnitt 3.3.4.  
232 Europadomstolen, Irland mot Storbritannien, p. 162.  
233 Stern, Makt, myndighet, människa, s. 44. 
234 Committee on the Rights of the Child, General Comment no 6, p. 26 & 27. 
235 Committee on the Rights of the Child, General Comment no 6, p. 27. 
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han beviljades alternativ skyddsstatusförklaring på grund av det våld och de andra övergrepp 

som han som barn från Afghanistan riskerade att utsättas för.  

Vad gäller bedömningen av huruvida pojken skulle beviljas flyktingstatus fastslog Migrat-

ionsöverdomstolen att pojken inte kunde anses tillhöra en särskild samhällsgrupp. Migrationsö-

verdomstolen konstaterade inledningsvis att situationen för barn i allmänhet i Afghanistan inte 

kan anses vara sådan att det är rimligt att tala om barn där som en viss samhällsgrupp. Inte 

heller barn utan nätverk i Afghanistan kunde enligt domstolen anses utgöra en särskild sam-

hällsgrupp i flyktingdefinitionens betydelse, även om domstolen tillstyrkte att dessa barn är en 

särskilt utsatt grupp i Afghanistan. Vidare konstaterade Migrationsöverdomstolen att barn i Af-

ghanistan kan riskera att utsättas för b.la. tvångsrekrytering, barnarbete och sexuellt utnyttjande, 

men att det enligt Migrationsöverdomstolen inte var fråga om handlingar av sådan intensitet 

eller ett sådant systematiskt utnyttjande av barn att det kan betecknas som förföljelse i utlän-

ningslagens mening. Migrationsöverdomstolen betonade också att inte enbart omständigheten 

att pojken var ett barn utan nätverk och därmed särskilt utsatt kan innebära att han kunde anses 

tillhöra en viss samhällsgrupp i utlänningslagens mening. Pojken ansågs därför inte vara att 

betrakta som flykting.  

Migrationsöverdomstolen gick vidare till att pröva om pojken kunde beviljas alternativ 

skyddsstatus. Migrationsöverdomstolen fastslog att de brister som finns för barn utan nätverk i 

fråga om tillgång till utbildning, god hälsa och en i allmän mening trygg levnadsmiljö i Afgha-

nistan inte kan grunda behov av internationellt skydd, då sådana brister är att hänföra till hu-

manitära förhållanden och inte skyddsbehov. Dock pekade Migrationsöverdomstolen på att 

barn i Afghanistan också är särskilt utsatta för våld, barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution 

och sexuellt utnyttjande, att barn utgör en tredjedel av alla civila offer för våld och att barn ofta 

rekryteras för att strida i rådande konflikter eller tvingas utföra självmordsattentat. Enligt Mi-

grationsöverdomstolen ansågs dessa senare uppräknade handlingar, oavsett vem som ligger 

bakom dem, utgöra sådan omänsklig eller förnedrande behandling som avses i UtlL 4:2 st 1 p 

1 led 1. Migrationsöverdomstolen pekade på att det framgår av landinformation att det inte 

fanns någon aktör i Afghanistan med förmåga att skydda barn från att utsättas för dessa hand-

lingar och att det inte fanns ett relevant internflyktsalternativ för pojken. Migrationsöverdom-

stolen ansåg därför att det fanns grundad anledning att anta att pojken löpte en individuell och 

specificerad risk för att utsättas för våld och andra övergrepp som utgör sådan omänsklig eller 

förnedrande behandling som avses i utlänningslagen om han återvänder dit och att han därför 

skulle beviljas status som alternativt skyddsbehövande.  
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4.5 Verkställighetshinder i ensamkommande barns ärenden  
4.5.1 Inledning 

I detta avsnitt diskuteras särskilda överväganden som ska göras vid bedömningen av om det 

föreligger praktiska verkställighetshinder i ett ärende som rör barn. Portalparagrafen i UtlL 1:10 

(se avsnitt 4.2) ska tillämpas i alla typer av utlänningsärenden som rör barn, vilket alltså innebär 

att det även på verkställighetsstadiet särskilt ska beaktas vad hänsyn till barnets hälsa och ut-

veckling samt barnets bästa i övrigt kräver.  

 

4.5.2 Ordnat mottagande 

I ärenden som gäller verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut gällande ensamkom-

mande barn måste särskilda hänsyn tas. En central bestämmelse är UtlL 12:3a, som fastslår att 

barn inte får avvisas eller utvisas från Sverige om det inte finns ett ordnat mottagande för barnet 

i hemlandet, det vill säga om inte den verkställande myndigheten har försäkrat sig om att barnet 

kommer att tas emot av en familjemedlem, en utsedd förmyndare eller en mottagningsenhet väl 

lämpad för att ta hand om barn. Det är den verkställande myndigheten som har huvudansvaret 

för att utreda om det finns ett ordnat mottagande.236 Om det efter att ett beslut om av- eller 

utvisning av ett barn framkommer att beslutet inte kan verkställas på grund av att det inte finns 

förutsättningar för ordnat mottagande kan uppehållstillstånd beviljas enligt UtlL 12:18 st 1 p. 3 

alltså på grund av ”annan särskild anledning”. 

I förarbeten till utlänningslagen framgår att huvudinriktningen i arbetet med barn som kom-

mit ensamma till Sverige och som inte har rätt till uppehållstillstånd bör vara att vidta alla till 

buds stående åtgärder för att barnet så snabbt som möjligt ska kunna återförenas med sina för-

äldrar i hemlandet.237 Om det inte är möjligt att återförena barnet med sina föräldrar ska den 

verkställande myndigheten tillförsäkra sig om att det finns en mottagningsenhet i hemlandet 

som kan ta emot barnet. Är det fråga om ett barn som efter noggrann utredning befinns vara i 

verklig mening övergivet av såväl sina anhöriga som myndigheterna i hemlandet framgår av 

förarbeten till utlänningslagen att barnet ska beviljas permanent uppehållstillstånd.238  

Det har uppställts vissa krav på hur ett ordnat mottagande ska se ut. Enligt svenska förarbeten 

är det endast enheter för mottagande som är väl lämpade att ta hand om ett barn som kan utgöra 

ett ordnat mottagande och en sådan enhet kan utgöras av en social myndighet, ett barnhem eller 

                                                           
236 MIG 2011:26. 
237 Prop. 1996/97:25 s. 250-251. 
238 Prop. 1996/97:25 s. 250-251. 
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en annan institution som på ett lämpligt sätt kan ta hand om barnet.239 Migrationsverket har i 

ett rättsligt ställningstagande från 2016 uttalat att det bör ställas vissa allmänna kvalitetskrav 

för att ett ordnat mottagande ska anses föreligga och att det måste säkerställas att barnets grund-

läggande behov kan tillgodoses.240 De grundläggande behov som enligt Migrationsverket ska 

tillgodoses är följande: 1) möjlighet att vara i kontakt med föräldrar och släktingar; 2) tillgång 

till tillräcklig och näringsrik mat enligt lokala matvanor; 3) tillgång till sjukvård; 4) tillgång till 

skolgång eller yrkesutbildning; 5) lämpliga hygieniska och sanitära förhållanden; 6) tillräckligt 

och säkert utrymme för att förvara personliga ägodelar och 7) skydd mot våld och utnyttjande. 

Migrationsverket anser att i de fall ursprungslandet i kontakt med Migrationsverket garanterar 

barnet vård och omsorg, men utan att lämna några detaljer kring denna, får Migrationsverket 

anses ha försäkrat sig om de krav som ställs i UtlL 12:3a är uppfyllda, om det inte finns något 

förhållande som talar mot detta i det specifika ärendet eller i landinformation.  

Ordnat mottagande ska i viss mån utredas redan i själva grundprövningen, men den största 

delen av utredningen görs på verkställighetsstadiet. Migrationsverket har i ett rättsligt ställ-

ningstagande anfört att Migrationsverkets åtgärd i grundprövningen bör kunna begränsas till 

om det finns någon fungerande och väl lämpad institution som kan ta hand om barnet och inte 

om det enskilda barnet kan beredas plats på en sådan institution.241 Det senare, menar Migrat-

ionsverket, bör av praktiska och andra skäl anstå till verkställighetsstadiet. 

I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om verkställighet i ärenden som rör ensam-

kommande barn uttalas att med hänsyn till barnets bästa bör återvändandearbetet bedrivas så 

koncentrerat och effektivt som möjligt. 242 Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett ordnat 

mottagande ska arbetet inte drivas vidare, utan då bör i normalfallet uppehållstillstånd beviljas 

på grund av att det föreligger verkställighetshinder. Vidare menar Migrationsverket att vid av-

vägningen mellan om det är rimligt att fortsätta återvändandearbetet eller om uppehållstillstånd 

ska beviljas på grund av verkställighetshinder måste barnets ålder, barnets sammanlagda vis-

telsetid i Sverige och nödvändig tid för genomförande av verkställighet vägas in i bedömningen. 

Den som var mycket ung vid ankomsten till Sverige och vistats i Sverige i flera år bör kunna 

beviljas uppehållstillstånd redan när verkställigheten bedöms kräva lång tid för genomförande 

                                                           
239 Prop. 2011/12:60 s. 44. 
240 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 26/2016, s. 6-7. 
241 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 26/2016, s. 5. 
242 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 26/2016, s. 8.  
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även om verkställighetshindret inte bedöms vara absolut. En striktare bedömning av verkstäl-

lighetshindersfrågan gäller den som närmar sig vuxen ålder och inte vistats i Sverige under en 

mycket lång tid.243  

 

4.5.3 Mottagandelandet vill inte eller kan inte ta emot den utvisade 

Som framgår av avsnitt 2.2.4 är ett ofta diskuterat problem att de marockanska myndigheterna 

inte på ett tillräckligt sätt samarbetar för att utvisade marockanska barn ska kunna återvända till 

sitt hemland. I vissa fall kan sådana omständigheter ge rätt till uppehållstillstånd på grund av 

verkställighetshinder. 

Det är en grundläggande folkrättslig princip att varje stat ska ta emot sina medborgare som 

inte längre får vistas i en annan stat och i svenska förarbeten uttalas att denna princip ligger till 

grund för svensk återvändandepolitik.244 I svenska förarbeten uttalas vidare att asylrätten riske-

rar att urholkas i längden om personer som inte har skyddsbehov ändå stannar i Sverige enbart 

för att de inte återtas av det land där de är medborgare eller har sin hemvist.245 

Mottagarlandets ovilja att ta emot en utvisad/avvisad person ska kunna utgöra ett praktiskt 

hinder mot verkställighet som ger rätt till uppehållstillstånd, enligt UtlL 12:18 p 2.246 För att 

sådana omständigheter ska ge rätt till uppehållstillstånd krävs dock i regel att utlänningen själv 

har medverkat för att verkställighet skall kunna genomföras för att uppehållstillstånd ska ges 

på denna grund.247 Även barn utan vårdnadshavare ska så långt det är möjligt medverka till 

verkställighet och till att utreda möjligheterna till återvändande.248 I hur stor utsträckning ett 

barn är skyldigt att samarbeta beror dock på det enskilda barnets mognad och hur situationen i 

hemlandet ser ut.249  

Om ett praktiskt verkställighetshinder bedöms vara tillfälligt får Migrationsverket förordna 

att verkställigheten av beslutet om avvisning eller utvisning tills vidare får avbrytas eller bevilja 

ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och om hindret är bestående får Migrationsverket bevilja ett 

permanent uppehållstillstånd.250 För att praktiska hinder mot verkställighet ska kunna ge rätt 

till uppehållstillstånd måste det vara styrkt att det finns nya omständigheter som medför ett 

                                                           
243 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 26/2016, s 8.  
244 Prop 1997/98:173, s. 20.  
245 Prop 1997/98:173, s. 22. 
246 Prop. 2004/05:170, s. 226. 
247 Prop. 2004/05:170, s.193, 226 & 299. MIG 2008:38.  
248 MIG 2015:23.  
249 MIG 2015:23 & Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 24/2017, s 4.  
250 Se avsnitt 3.4. Se också avsnitt 3.2.2 om den särskilda ordning som gäller enligt lagen om begränsningar i 

möjligheten att på uppehållstillstånd i Sverige, som innebär att permanenta uppehållstillstånd inte beviljas på 

denna grund under lagens giltighetstid.  
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konkret hinder.251 I ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket framgår att omständig-

heter som kan styrka att verkställighetshinder föreligger till exempel kan vara ett besked från 

det aktuella landets myndigheter om att den sökande inte har rätt att återvända.252 Det är dock 

svårt att hitta vägledning om hur långt de verkställande myndigheterna ska gå i sina försök att 

verkställa en utvisning. I ett annat rättsligt ställningstagande från Migrationsverket om verk-

ställighet i ärenden som rör ensamkommande barn uttalas att utgångspunkten är att de verkstäl-

lande myndigheterna ska arbeta för verkställandet av alla av- och utvisningsbeslut så långt det 

är möjligt men att någon generell riktlinje för hur långt man bör gå i de ansträngningarna inte 

kan lämnas eftersom att det är en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.253  

Viss vägledning angående hur verkställighetsärenden bör hanteras kan hämtas i tidigare 

gjorda bedömningar av praktiska verkställighetshinder. Ett av få exempel på en sådan bedöm-

ning framkommer i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 54/2016 angående situat-

ionen i Gaza. I detta ställningstagande framkommer att det föreligger betydande praktiska svå-

righeter att återvända till Gaza, och att det därför i regel är styrkt att det föreligger ett praktiskt 

verkställighetshinder i ett ärende om ut- eller avvisning dit.254 De praktiska hindren utgörs av 

att det föreligger stora praktiska svårigheter att passera gränsövergången till Gaza, främst ef-

tersom att gränsen endast har hållits öppen sporadiskt och under mycket korta tidsintervaller. 

Ett annat exempel på bedömningen av praktiska verkställighetshinder framkommer i Migrat-

ionsverkets rättsliga ställningstagande SR 32/2016 avseende gruppen bidooner från Kuwait.255 

Ställningstagandet rör främst frågan om möjligheten för bidooner från Kuwait att få uppehålls-

tillstånd efter preskription av ett svenskt avlägsnandebeslut som inte har kunnat verkställas. 

Migrationsverket konstaterar att det är mycket svårt att verkställa bidooners utvisningsbeslut, 

eftersom denna grupp i generellt sett nekas inresa i Kuwait. Migrationsverket anser därför att 

den som gjort sannolikt att han eller hon är en statslös bidoon från Kuwait bör beviljas uppe-

hållstillstånd i Sverige med stöd av 5 kap 6 § utlänningslagen när ett tidigare ut- eller avvis-

ningsbeslut preskriberats. Dock, menar verket, finns inget stöd för att vid en förstagångsansö-

kan bevilja uppehållstillstånd enligt UtlL 5:6 på grund av praktiska verkställighetshinder, ef-

tersom det alltjämt pågår åtgärder för att få Kuwait att acceptera återresa för statslösa bidooner. 

I ställningstagandet, som är från år 2016, framgår dock att Migrationsverket sedan år 2012 har 

                                                           
251 MIG 2008:38 och MIG 2010:6   
252 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 25/2016, s. 8.  
253 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 24/2017, s 11.  
254 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 54/2016, s. 10. 
255 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 32/2016. 
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undersökt olika förutsättningarna för verkställighet av bidooner med utvisningsbeslut till Ku-

wait, men att dessa möten inte har lett till någon större framgång. 

Vidare finns i utlänningslagen regler som innebär att ett beslut om avvisning eller utvisning 

som inte har meddelats av allmän domstol upphör att gälla fyra år efter att beslutet vunnit laga 

kraft, se UtlL 12:22. Preskriptionsregeln infördes för att undvika situationer där en utlänning 

behöver leva i Sverige under många år med ett ständigt hot om avlägsnande över sig, på grund 

av ett beslut som av någon anledning inte har kunnat verkställas.256 När en utlänning efter att 

preskriptionstiden löpt ut på nytt ansöker om uppehållstillstånd kan dock ett nytt utvisnings- 

eller avvisningsbeslut meddelas.257  

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd där ett avlägsnandebeslut inte kan verkställas på 

grund av praktiska skäl utanför den enskildas kontroll måste anses vara rättsligt oklar. Det är 

svårt att finna vägledning gällande vilka kriterier som bör ställas upp för att uppehållstillstånd 

ska beviljas. Den svenska regeringen har dock tillsatt en utredning för att utreda bland annat 

denna fråga.258Resultatet av utredningen har vid författandet av denna uppsats inte hunnit pre-

senteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
256 Prop. 1975/76:18, s. 120.  
257 Prop. 1979/80:96, s 109.  
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5 Kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter  
5.1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att undersöka under vilka omständigheter som kränkningar av sociala 

och ekonomiska rättigheter kan ge rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Avsnitt 5.2 

redogör för vad som menas med sociala och ekonomiska rättigheter. Avsnitt 5.3 syftar till att 

utreda under vilka omständigheter kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter kan in-

nebära rätt till skydd som flykting respektive alternativt skyddsbehövande.  

De skäl för uppehållstillstånd ensamkommande barn från Marocko åberopar i sina asylan-

sökningar är ofta relaterade till kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter259 och ett 

vanligt skäl till att barn från Marocko vill emigrera till Europa uppges vara att de vill skaffa sig 

bättre ekonomiska förutsättningar.260 I de domar som analyserats inom ramen för detta arbete 

åberopas skäl som relaterar till otrygga familjeförhållanden, fattigdom och om att de inte fått 

gå i skolan. Flera av barnen uppger att de levt på gatan under mycket svåra förhållanden. Inga 

av dessa barn beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Vilket utrymme finns för att 

väga in kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter i bedömningen av rätten till asyl? 

 

5.2 Sociala och ekonomiska rättigheter och deras ställning inom asylrätten 
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs år 1948 av FN:s generalför-

samling och den innefattar såväl politiska och medborgerliga som sociala, ekonomiska och kul-

turella rättigheter. År 1996 antogs två nya konventioner baserade på rättigheterna i den all-

männa förklaringen om de mänskliga rättigheterna; den internationella konventionen om med-

borgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och den internationella konventionen om ekono-

miska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Både Sverige och Marocko har ratificerat 

dessa konventioner. I ICESCR återfinns de rättigheter som brukar benämnas som sociala och 

ekonomiska rättigheter, så som rätt till utbildning, arbete, bostad, sjukvård, och rätt till en till-

fredsställande levnadsstandard. 

Artikel 2 i ICESCR stadgar att varje konventionsstat åtar sig att till fullo utnyttja sina till-

gängliga resurser för att garantera att rättigheterna i konventionen gradvis förverkligas utan 

diskriminerande åtskillnad mellan människor. I artikel 6 – 15 ICESCR återfinns de sociala och 

ekonomiska rättigheter som enskilda har. Artikel 6, 7 och 8 tillförsäkrar rätt till avlönat arbete 

och rättvisa arbetsvillkor samt rätt att bilda och bedriva fackföreningar. Artikel 9 ger rätt till 

                                                           
259 Se kapitel 6. Se även Leander & Barnrättsbyrån, s. 15-17. 
260 Se avsnitt 2.2.2.  
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social trygghet, inklusive socialförsäkring. Artikel 10 ger rätt till stöd och bistånd till familjer. 

Av artikel 10.3 framgår att särskilda åtgärder bör vidtas för skydd och hjälp till barn, mot eko-

nomiskt och socialt utnyttjande. Artikel 11 ger rätt till var och en till en tillfredsställande lev-

nadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig 

bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Artikel 12 erkänner rätten för var och en att 

åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Artikel 13 – 14 rör rätten till utbildning och 

artikel 13.2 stadgar att obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning ska vara tillgänglig 

för alla för att denna rätt till fullo ska säkerställas.  

Det finns inom asylrätten en tendens att bedöma sociala och ekonomiska rättigheter som 

hierarkiskt lägre stående och av underordnad betydelse jämfört med medborgerliga och poli-

tiska rättigheter.261 Bland andra Ciara Smyth har uttalat att flyktingkonventionen i sin utform-

ning utgår från ett fokus på medborgerliga och politiska rättigheter och att detta beror på det 

historiska sammanhang i vilket konventionen utformades.262 Smyth menar att flyktingkonvent-

ionen är en produkt av perioden efter andra världskriget, vilket har lett till att konventionen 

prioriterar en viss form av förföljelse (förföljelse från staten) som begås på basis av civil och 

politisk identitet.  

Vidare kan sociala och ekonomiska rättigheter antas ha hamnat i en underordnad ställning 

inom asylrätten på grund av den skillnad som finns i staters implementeringsskyldigheter gäl-

lande sociala och ekonomiska respektive medborgerliga och politiska rättigheter i FN:s kon-

ventioner om de mänskliga rättigheterna. I artikel 2 i ICESCR stadgas nämligen att de sociala, 

ekonomiska och kulturella rättigheterna ska implementeras gradvis och beroende på vilka re-

surser som finns i den enskilda staten, medan det i ICCPR artikel 2 ställs krav på direkta resultat 

vid implementeringen av de rättigheter som brukar kallas medborgerliga och politiska. Hatha-

way och Foster betonar dock att skillnaden i implementeringsskyldighet inte är avsedd att tolkas 

som att sociala och ekonomiska rättigheter är mindre viktiga, utan snarare är tänkt att ta hänsyn 

till att sociala och ekonomiska rättigheter oftast tar längre tid att implementera och att man 

därför inte kan förvänta sig lika snabba resultat som vid implementering av medborgerliga och 

politiska rättigheter.263 Foster och Hathaway menar att sociala och ekonomiska rättighetskränk-

ningar kan ha lika stor betydelse vid bedömningen av huruvida det föreligger förföljelse som  

medborgerliga och politiska rättigheter.264 

                                                           
261 Se t.ex. Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights. 
262 Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 65.  
263 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 203. 
264 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 203. 
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5.3 Flyktingstatus när sociala och ekonomiska rättigheter riskerar att krän-

kas 
5.3.1 Flykting 

Frågan om kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter kan utgöra förföljelse i flykting-

definitionens mening är omdiskuterad. Begreppet förföljelse har ingen allmänt accepterad de-

finition och det är ett begrepp som är tänkt att ge utrymme för flexibilitet och nya tolkningar, 

då det inte anses möjligt att räkna upp alla tänkbara former av förföljelse.265 Traditionellt sett 

har dock sociala och ekonomiska rättigheter inte ansetts lika relevanta som medborgerliga och 

politiska rättigheter vid bedömningen av frågan om flyktingskäl. I UNHCR:s handbok framgår 

att det är viktigt att skilja på flyktingar och personer som utvandrar av ekonomiska skäl samt 

att den som lämnar sitt hemland uteslutande av ekonomiska skäl inte är att betrakta som flykting 

utan som ekonomisk migrant. 266 Samtidigt betonas i handboken att distinktionen mellan eko-

nomisk migrant och flykting kan vara otydlig, dels då de ekonomiska omständigheter som på-

verkar en persons livsvillkor kan grunda sig i förföljelseåtgärder som på något sätt riktats mot 

en viss grupp i samhället.267  

Kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter bedöms i ärenden om uppehållstillstånd 

ofta handla om humanitära skäl för uppehållstillstånd snarare än något som kan leda till flyk-

tingstatus.268 I Migrationsöverdomstolens praxis och i förarbeten till utlänningslagen har det 

understrukits att skyddsbehov måste hållas åtskilt från humanitära skäl (ömmande omständig-

heter) vid bedömning av rätten till uppehållstillstånd.269 Dock betonas i förarbetena till utlän-

ningslagen att en tydlig åtskillnad mellan humanitära- och skyddsskäl för uppehållstillstånd kan 

vara svår att göra, att det inte generellt uttömmande går att särskilja vilka situationer i gräns-

landet mellan skyddsbehov och ömmande omständigheter som är att hänföra till den ena eller 

andra grunden och att i det enskilda fallet kan de båda grunderna för uppehållstillstånd hänga 

samman.270 I förarbetena uttalas att till exempel social utstötning, traumatisering till följd av 

tortyr eller liknande svåra omständigheter i hemlandet eller till följd av människohandel, som 

är omständigheter som tydligt relaterar till skyddsskäl, även kan beaktas vid bedömningen av 

om ömmande omständigheter föreligger.271 Regeringen understryker att skyddsskäl ska vara 

                                                           
265 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 182.  
266 UNHCR:s handbok p. 62-65.  
267 UNHCR:s handbok p. 63. 
268 Se exv. MIG 2017:6. 
269 Se MIG 2007:33, MIG 2017:6, prop. 2004/05:170, s 176-178. 
270 Prop. 2004/05:170, s. 192.  
271 Prop. 2004/05:170, s. 192.  
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prioriterade inom utlänningsrätten och att det därför är viktigt att frågor om behov av asyl nog-

grant prövas innan frågan om humanitära skäl till uppehållstillstånd prövas.272 

Vidare är det en viktig och erkänd princip vid bedömningen av förföljelse att flera rättig-

hetskränkningar, som sedda var för sig inte når upp till ett sådant allvar att de kan utgöra för-

följelse, vid en sammanvägd bedömning kan nå upp till en nivå av förföljelse,273 vilket torde 

öppna upp för att i större utsträckning ta hänsyn till sociala och ekonomiska rättigheter. I UN-

HCR:s handbok uttalas att diskriminerande åtgärder under vissa omständigheter kan utgöra för-

följelse, till exempel i de fall där en person utsatts för ett antal sådana åtgärder som sammanvägt 

ger upphov till en välgrundad fruktan för förföljelse.274 Även i EU:s skyddsgrundsdirektiv i 

artikel 9.1.b framkommer att en ackumulation av olika åtgärder, däribland tillräckligt allvarliga 

överträdelser av de mänskliga rättigheterna kan innebära förföljelse.  

Vissa håller fast vid idén om att den som flyr från sociala och ekonomiska missförhållanden 

inte ska anses vara flykting. Erika Feller är en av dem som menar att flyktingkonventionen 

aldrig varit avsedd att ge skydd från sociala och ekonomiska missförhållanden och hon anser 

inte heller att rättstillämparen bör utvidga konventionens tillämpningsområde till att omfatta 

denna grupp.275 Feller erkänner i och för sig att migranter som flyr från humanitära missförhål-

landen kan vara i lika stor nöd som konventionsflyktingar, men hon menar att flyktingkonvent-

ionen inte är rätt instrument för att behandla detta problem, då det skulle riskera att urholka 

asylrätten. Feller förespråkar andra lösningar där alternativa regler som kan möjliggöra migrat-

ion måste träda in. I de marockanska ensamkommande barnens ärenden är det dock tydligt att 

det kan vara svårt att säga var gränsen mellan ekonomisk migrant och flykting går. 

 

5.3.2 Fosters och Hathaways modell för bedömning av frågan om förföljelse 

En central fråga för detta avsnitt är vilka typer av handlingar som kan utgöra förföljelse i flyk-

tingdefinitionens mening. Michelle Foster och James C. Hathaway i The Law of Refugee Sta-

tus, förespråkar en modell för bedömning av förföljelsegrundande behandling som utgår från 

rättigheterna i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.276 I deras modell 

görs ingen hierarkisk rangordning av olika kategorier av rättigheter. Fosters och Hathaways 

modell går i korthet ut på att identifiera huruvida en handling kränker en mänsklig rättighet och 

                                                           
272 Se MIG 2007:33, MIG 2017:6, prop. 2004/05:170, s 176-178. 
273 Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights, s. 93-94. Se t.ex. MIG 2008:21. 
274UNHCR:s handbok, p. 54 - 55.  
275Feller, The Refugee Convention at 60: still fit for its purpose?, s. 64- 65 
276 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 185.  
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i så fall om kränkningen innebär en tillräckligt allvarlig skada för att kunna utgöra förföljelse.277 

Foster och Hathaway menar att eftersom de internationella människorättskonventionerna ger 

uttryck för en internationell konsensus om våra mest grundläggande rättigheter och då de är 

föremål för ständig diskussion och utveckling, så kan man med dessa konventioner som ut-

gångspunkt skapa en flyktingrätt som är både relevant och dynamisk.278 Hathaway och Fosters 

modell utgår främst från rättigheterna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighet-

erna, ICCPR och ICESCR – men andra viktiga konventioner om mänskliga rättigheter bör 

också vägas in i tolkningen av huruvida det föreligger en rättighetskränkning.279 Till exempel 

bör ett barns asylärende tolkas mot bakgrund av barnkonventionen enligt Hathaway och Fos-

ter.280  

Hathaway och Fosters modell behandlar förföljelse utifrån tre breda kategorier: 1) risker mot 

kroppslig säkerhet (risks to physical security); 2) hot mot frihet (threats to liberty and freedom) 

och; 3) inskränkningar av självbestämmande och självförverkligande (infringements of auto-

nomy and self-realization).281 Hathaway och Foster menar att denna indelning som utgångs-

punkt för bedömningen av förföljelse är att föredra framför en uppdelning av medborgerliga/po-

litiska respektive ekonomiska/sociala rättigheter eftersom att på så sätt tydliggörs att alla former 

av mänskliga rättigheter är lika viktiga samt att kränkningar av sociala och ekonomiska rättig-

heter kan förekomma vid många olika typer av förföljelse. 

Hot mot livet och allvarliga risker för fysiska övergrepp kan enligt Hathaway och Foster ses 

som den mest grundläggande formen av förföljelse.282 Hathaway och Foster pekar på att en 

situation där den sökande tvingas leva under mycket svåra socio-ekonomiska förhållanden utan 

möjlighet att tillgodose sina mest grundläggande behov, kan innebära ett hot mot den sökandes 

liv och därmed falla inom denna kategori.283 Hathaway och Foster menar vidare att kränkningar 

av sociala och ekonomiska rättigheter (så som rätten till mat, boende och arbete) kan ses som 

en kränkning av rätten i ICESR artikel 11 till en tillfredsställande levnadsstandard som i vissa 

fall kan ha så en tydligt försvagande inverkan på den berörda personen att det kan utgöra för-

följelse.284 Att en kränkning av rätten till en tillräcklig levnadsstandard kan påverka en persons 

liv och säkerhet lika mycket som mer direkta hot mot en människas liv har vunnit erkännande 

                                                           
277 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 204-206. 
278 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 194-195.  
279 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 202. 
280 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 202. 
281 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 206. 
282 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 208. UNHCR handbok, p. 51. 
283 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 210-211.  
284 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 228 
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inom internationell praxis.285 Detta innebär inte att alla som riskerar att leva som fattiga eller 

annars med begränsade materiella tillgångar har rätt till flyktingstatus, men i fall där kränk-

ningar av sociala och ekonomiska rättigheter innebär att den sökandes rätt till en tillräcklig 

levnadsstandard kränks kan förföljelse föreligga.286 För att en kränkning av rätten till tillräcklig 

levnadsstandard ska nå upp till förföljelse krävs inte att den sökande ska ha berövats det minsta 

som krävs för överlevnad, det har antagits räcka med ”deliberate imposition of substantial eco-

nomic disadvantage” för att förföljelse ska kunna konstateras.287 Att utgå från rätten till till-

räcklig levnadsstandard vid bedömningen av skyddsbehov på grund av sociala och ekonomiska 

rättighetskränkningar, menar författarna är ett sätt att förhindra att sociala och ekonomiska rät-

tighetskränkningar bagatelliseras som eller ses som en lägre stående form av rättigheter.288  

 

5.3.3 Michelle Foster om sociala och ekonomiska rättigheter  

I boken International Refugee Law and Socio Economic Rights, pekar Michelle Foster på att 

det inom den internationella flyktingrätten har blivit allmänt accepterat att kränkningar av so-

ciala och ekonomiska rättigheter kan utgöra förföljelse enligt flyktingdefinitionen, men att det 

fortfarande inte är klarlagt hur själva bedömningen av denna typ av förföljelse ska göras.289 

Traditionellt sett, menar Foster, har kränkningar av ekonomiska rättigheter ansetts nå upp till 

en nivå av förföljelse endast i extrema fall, till exempel då det handlat om total ekonomisk och 

social utblottning. Dock har begreppet enligt Foster kommit att utvecklas genom praxis, och 

numer erkänns en mycket mer omfattande bedömning av när sociala och ekonomiska rättig-

hetskränkningar kan utgöra förföljelse.290 Det går dock inte tydligt att säga vad som krävs för 

att gränsen till förföljelse ska vara passerad (vilket gäller för all typ av förföljelse) och Foster 

menar att det är särskilt svårt i fall där det handlar om en sammanvägning av flera olika former 

av händelser att bedöma allvaret i varje rättighetskränkning och hur stor kränkning de samman-

vägt leder till.291 Foster menar vidare att även om det är allmänt accepterat att socio-ekonomiska 

rättighetskränkningar kan innebära förföljelse så är det, på grund av att det handlar om svåra 

bedömningar samt då det råder brist på vägledande avgöranden sällan som detta får genomslag 

i konkreta fall.292  

                                                           
285 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 228. Se t.ex.  Europadomstolen, Sufi och Elmi mot Stor-

britannien. 
286 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 230. 
287 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 231 
288 Hathaway & Foster, The Law of Refugee Status, s. 232. 
289 Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights, s. 88. 
290 Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights, s. 91.  
291 Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights, s. 105. 
292 Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights, s. 151-155.  
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5.3.4 Särskilt om sociala och ekonomiska skäl till flyktingskap för barn  

I UNHCR:s riktlinjer för bedömningen av barns asylskäl betonas att kränkningar av sociala och 

ekonomiska rättigheter kan vara lika relevanta som kränkningar av medborgerliga och politiska 

rättigheter vid bedömningen flyktingstatus i ärenden som rör barn, då barns socio-ekonomiska 

behov generellt sett är mer trängande än vuxnas.293 UNHCR betonar att det i detta avseende är 

viktigt att inte automatiskt tillmäta vissa typer av rättighetskränkningar större betydelse än 

andra vid bedömningen av rätten till skydd, utan det viktiga är att bedöma vilken sammanvägd 

skada som skett i varje enskilt barns fall.  

När det gäller bedömning av ett barns ärende bör, vilket framgått av kapitel 4, barnkonvent-

ionens rättigheter tas i beaktande.294 Barnkonventionen innehåller såväl rättigheter som brukar 

klassas som medborgerliga och politiska som sociala och kulturella men även en annan typ av 

rättigheter, nämligen rättigheter som kan benämnas som skyddsrelaterade rättigheter.295 De 

skyddsrelaterade rättigheterna ålägger konventionsstaterna att bland annat ge barn skydd från 

fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (artikel 19), ge ett särskilt skydd till de barn som berövats sin 

familjemiljö (artikel 20), ge skydd och humanitärt stöd till asylsökande barn (artikel 22) samt 

ge barn skydd mot alla former av utnyttjanden (artikel 36). Ciara Smyth menar att tillvarata-

gandet av de skyddsrelaterade rättigheterna i barnkonventionen i större utsträckning bör vägas 

in bedömningen av barns rätt till internationellt skydd som asylsökande.296 I realiteten har dock 

de skyddsrelaterade rättigheterna inte fått något större genomslag vad gäller bedömning av rät-

ten till asyl, vilket Smyth tror beror på att dessa rättigheter hamnat i skuggan av de medborger-

liga och politiska rättigheterna som traditionellt sett varit i fokus vid bedömning av skyddssta-

tus.297  

Michelle Foster visar att kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter kan ge barn rätt 

till flyktingstatus genom att peka på ett antal domar från nationella domstolar där flyktingstatus 

beviljats barn på grund av att de varit eller riskerar att bli gatubarn.298 Ett exempel är ett 

kanadensiskt fall från 1999, där en sextonårig pojke från Mexiko beviljades flyktingstatus, då 

han på grund av otrygga förhållanden och våld i sitt hem riskerade att hamna på gatan i 

                                                           
293UNHCR Guidelines on international protection No 8, Child Asylum Claims under article 1(A)2 and 1(F)  

of the 1951 Convention, p. 14. 
294 Jmf avsnitt 4.2 och 4.3. 
295 Se Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 70.  
296 Se Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 70. 
297 Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 71.  
298 Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights, s 335.  
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Mexiko.299 Den kanadensiska domstolen konstaterade att myndigheterna i Mexiko var 

inkapabla att hjälpa de många barn som lämnats övergivna på gatan i landet och att risken var 

stor för att pojken skulle utsättas för olika former av utnyttjanden. Mexiko var, enligt domstolen, 

ovilliga, eller på grund av det höga antalet gatubarn i Mexiko oförmögna att skydda den sökande 

pojken.  Ett annat exempel kommer från en domstol (Asylum and Immigration Tribunal) i 

Storbritannien.300 Den brittiska domstolen kom fram till att en femton år gammal pojke från 

Afghanistan hade rätt till flyktingstatus då han riskerade förföljelse på grund av sin tillhörighet 

till samhällsgruppen gatubarn. Pojken i ärendet var föräldralös och bedömdes löpa en hög risk 

för att utnyttjas och misshandlas vid en återkomst till Afghanistan, eftersom att inga 

myndigheter kunde förväntas ta hand om honom.  

 

5.4 Alternativt skyddsbehov 
I detta avsnitt diskuteras rätten till skydd som alternativt skyddsbehövande enligt UtlL 4:2 st 1 

p 1 led 1 på grund av en risk för kränkningar av den sökandes sociala och ekonomiska rättig-

heter. UtlL 4:2 st 1 p 1 led 1 stadgar att den som i hemlandet löper risk att utsättas för tortyr 

eller annan omänsklig eller förnedrande behandling är alternativt skyddsbehövande och be-

stämmelsen har sin grund i skyddsgrundsdirektivets artikel 15 (b). I praxis har rätten till skydd 

på denna grund företrädelsevis ansetts föreligga i fall där det finns en risk för kränkningar av 

medborgerliga och politiska rättigheter.301 Kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter 

anses ofta handla om humanitära förhållanden, vilka traditionellt sett inte ansetts kunna grunda 

ett alternativt skyddsbehov; se till exempel det i avsnitt 4.4.4 behandlade rättsfallet MIG 2017:6, 

där Migrationsöverdomstolen konstaterade att brister för det skyddssökande barnet i fråga om 

tillgång till utbildning, god hälsa och en i allmän mening trygg levnadsmiljö var att hänföra till 

sådana humanitära förhållanden som inte kunde grunda ett alternativt skyddsbehov. Alternativt 

skyddsbehov har inte heller ansetts föreligga i något av de beslut och domar rörande ensam-

kommande barn från Marocko som analyserats inom ramen för denna studie.   

Rätten till skydd enligt UtlL 4:2 st 1 p 1 led 1 kan tolkas och tillämpas mot bakgrund av 

skyddet mot kränkningar av artikel 3 i europakonventionen.302 Europadomstolen har i viss 

utsträckning erkänt att skäl som relaterar till sociala och ekonomiska rättigheter kan vägas in i 

                                                           
299 MZJ (Re), No. V97-03500 (1999) CRDD No. 118, 31 May 1999. 331, 333. 
300 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. 
301 Smyth, European Asylum Law and the Rights of the Child, s. 65.  
302 Se avsnitt 3.3.4.  
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bedömningen av om en kränkning av europakonventionens artikel 3 ska anses föreligga. Ett 

exempel på en sådan typ av bedömning utförs av målet Sufi och Elmi mot Storbritannien, som 

rörde två personer som utvisats till Somalia och som riskerade hamna ett flyktingläger vid ett 

återvändande till Somalia.303 Europadomstolen konstaterade att det rådde mycket svåra 

humanitära förhållandena i de flyktingläger där de sökande riskerade att hamna, så som brist på 

mat, vatten och tak över huvudet. Europadomstolen bedömde att vid bedömning av huruvida 

det finns en risk för kränkning av den sökandes rättigheter enligt artikel 3 så ska hänsyn tas till 

sökandens möjligheter att tillgodose sina grundläggande behov, sökandens utsatthet för 

övergrepp och utsikterna för en förbättring av situationen inom rimlig tid ska vägas in i 

bedömningen. Europadomstolen konstaterade att förhållandena i flyktinglägren var tillräckligt 

allvarliga för att medföra en verklig risk för behandling i strid med artikel 3.304 I ett annat 

avgörande från Europadomstolen, M.S.S mot Belgien och Grekland fann Europadomstolen att 

ett återsändande av en asylsökande till Grekland enligt Dublinförordningen305 skulle innebära 

en kränkning av europakonventionens artikel 3, eftersom att mottagandet av asylsökande i 

Grekland var så pass dåligt att den sökande skulle tvingas leva under förhållanden av extrem 

fattigdom, utan att kunna tillfredsställa sina mest grundläggande behov.306 Ett liknande 

avgörande har meddelats av EU-domstolen, där det fastslogs att allvarliga farhågor för att det 

föreligger systembrister i mottagningsvillkor för asylsökande i en medlemsstat kan innebära 

omänsklig eller förnedrande behandling som gör att en asylsökande inte kan överföras dit.307 

För att kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter ska kunna utgöra grund för en 

kränkning av artikel 3 i europakonventionen har det generellt sett ansetts vara nödvändigt att 

risken för kränkning på något sätt kan härledas till statens handlande eller underlåtenhet.308 I 

ovan nämnda Sufi och Elmi mot Storbritannien samt M.M.S mot Grekland och Belgien ansågs 

detta krav vara uppfyllt, på grund av att de humanitära missförhållandena kunde härledas till 

statens agerande. Dock har Europadomstolen erkänt att under exceptionella omständigheter kan 

en kränkning av artikel 3 anses föreligga även i ärenden där risken för skada beror på något 

utanför statens kontroll, till exempel där risken grundar sig i en sjukdom.309 I ett antal fall från 

                                                           
303 Europadomstolen, Sufi och Elmi mot Storbritannien. 
304Europadomstolen, Sufi och Elmi mot Storbritannien, 28 jun 2011, punkt 291. 
305 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vil-

ken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedbor-

gare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat. 
306Europadomstolen, M.S.S mot Belgien och Grekland, 21 jan 2011, se särskilt p 254 och 263. 
307EU-domstolen, N.S. & M.E., C-411/10 och C-493/10, 86 & p 94 
308Battjes, Subsidiary Protection and Other Forms of Protection, s 546. Europadomstolen, Sufi och Elmi mot 

Storbritannien, 28 jun 2011, p 282. Europadomstolen, M.S.S mot Belgien och Grekland, 21 jan 2011, p 283. 
309 Se t.ex. Europadomstolen i D mot Storbritannien, punkt. 49. 
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Europadomstolen har nämligen en kränkning av artikel 3 ansetts föreligga då en sökande som 

varit svårt sjuk hotats att utvisas till ett land där tillräcklig sjukvård inte funnits och där en 

utvisning därmed innebar en risk för att den sökande skulle dö under mycket svåra och 

smärtsamma omständigheter.310 Risken för skada kan i sådana fall härledas till statens agerande, 

i och med att det handlar om statens ansvar att ge vård vid svår sjukdom. Europadomstolen har 

i dessa ärenden understrukit att det krävs en flexibilitet i tolkningen av europakonventionens 

artikel 3 när det gäller risk för kränkningar inte direkt eller indirekt hänför sig till handlingar 

från staten, eller när det gäller flera handlingar som inte sedda var för sig kan nå upp till en 

kränkning.311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
310 Europadomstolen i: D mot Storbritannien, N mot Storbritannien & Paposhvili mot Belgien. 
311 Se t.ex. Europadomstolen i; D mot Storbritannien, p 49, N mot Storbritannien, p 44.  
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6. Presentation av ärenden 
6.1 Migrationsdomstolarna 
Nedan följer en sammanfattning av 18 domar från Sveriges migrationsdomstolar från år 2016 

och 2017. I avsnitt 1.4.1 visas hur urvalet av domarna gjorts. De utvalda domarna syftar till att 

påvisa hur ärenden rörande ensamkommande barn från Marocko har bedömts inom det svenska 

migrationsrättsliga systemet. Mot bakgrund av gällande regler, praxis och vad som framkom-

mer i domarna följer i kapitel 7 en diskussion om huruvida de ensamkommande marockanska 

barnens asylärenden hanteras i enlighet med nationell och internationell rätt.  

Sammanfattningen av domarna fokuserar dels, i avsnitt 6.2.1, på vad som anförts som grund 

för uppehållstillstånd och dels, i avsnitt 6.2.2, på vilka skäl som anförts av migrationsdomsto-

larna för att inte bevilja uppehållstillstånd. Den information som presenteras är den som framgår 

i domstolarnas domskäl. I viss mån, i de delar där den sökande eller domstolen hänvisat till 

Migrationsverkets beslut, redovisas skäl hämtade från de överklagade besluten från Migrations-

verket. De sökandes yrkanden ser i viss utsträckning olika ut, men samtliga sökande yrkar på 

uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och/eller särskilt ömmande omständigheter. I samt-

liga domar avslås ansökan om uppehållstillstånd på grund av att de skäl som framförts inte är 

tillräckliga för att grunda skyddsbehov eller utgöra särskilt ömmande omständigheter. I elva av 

ärendena är den sökande sjutton år,312 i tre avgöranden är den sökande sexton år,313 i tre avgö-

randen är den sökande femton år314 och i ett avgörande är den sökande tretton år.315 

 

6.2 Yrkanden och grunder hos migrationsdomstolarna 
6.2.1 Familj eller annan vårdnadshavare 

Flera av barnen i de undersökta domarna uppger att de saknar kännedom om sina biologiska 

föräldrar.316 I två av domarna uppger de sökande barnen att de levt på barnhem sedan de var 

spädbarn.317 Två barn uppger att de vuxit upp i fosterhem, där de blivit utsatta för misshandel 

och i ett av fallen försök till sexuellt övergrepp av fosterpappan.318 Ett barn berättar att han 

blivit adopterad av en kvinna som fått pengar för att låta honom arbeta åt andra.319 En pojke 

berättar att han inte känner till sina riktiga föräldrar utan vuxit upp med en kvinna som tagit 

                                                           
312 UM 8631-15, UM 575-16, UM 5016-16, UM 6787-16, UM 7464-16, UM 8027-16, UM 9239-16, UM 8458-

16, UM 75-16, UM 49-16, UM 56-16. 
313 UM 8799-15, UM 696-16, UM 5976-16. 
314 UM 2701-16, UM 8440-15, UM 862-16. 
315 UM 1809-16.  
316 UM 8799-15, UM 2701-16, UM 8027-16, UM 8458-16, UM 75-16. 
317 UM 5976-16, UM 2701-16. 
318 UM 8799-15, UM 8027-16. 
319 UM 8458-16. 
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hand om honom och att han hamnade på gatan när hon dog, då han var nio eller tio år gammal.320 

En pojke berättar att han då hans föräldrar skilde sig fick flytta till sina släktingar som tvingade 

honom att arbeta.321 

I flera av domarna har barnen uppgett att de blivit misshandlade av personer i sin biologiska 

familj eller sin fosterfamilj.322 Ett barn som vuxit upp på barnhem uppger att han lämnat sitt 

barnhem på grund av att han blivit illa behandlad och slagen av personalen på barnhemmet och 

att han sedan dess levt på gatan.323 I två av fallen berättar de sökande barnen att de blivit utsatta 

för sexuella övergrepp i familjen eller i fosterfamiljen.324  

Flera barn uppger att deras föräldrar eller fosterföräldrar missbrukat alkohol och narkotika i 

hemmet.325 En pojke anför att familjen lever i stor fattigdom, och att han därför inte kan tas om 

hand i familjen.326 

Flera barn uppger att de lämnat hemmet på grund av de missförhållanden som rått där. En 

pojke uppger att han lämnat hemmet på grund av att hans familj inte brytt sig om honom och 

att de inte vill ta hand om honom.327 En pojke uppger att han lämnat sin familj vid tretton år på 

grund av skam efter de sexuella övergrepp han utsatts för av sin styvfar.328 En pojke berättar att 

han lämnat hemmet för att hans pappa misshandlat honom och försökt tvinga honom att börja 

jobba.329 En pojke uppger att han lämnat sina föräldrars hem eftersom att hans pappa drack 

mycket alkohol och misshandlade honom.330 Två barn anför att de blivit utkastade från sin fa-

miljs eller fosterfamiljs hem.331 

 

6.2.2 Barnarbete och skola 

I flera av domarna uppger de sökande att deras familj eller fosterfamilj tvingat dem att arbeta.332 

I tre av fallen uppger de sökande att de blivit tvingade att arbeta med att sälja narkotika, i två 

fall av pappan i familjen och i ett fall av fosterfamiljen.333 I ett fall berättar det sökande barnet 

att hans pappa inte låtit honom gå i skolan utan tvingat honom att hjälpa till med försäljning av 

                                                           
320 UM 75-16. 
321 UM 49-16.  
322 UM 8799-15, UM 8631-15, UM 696-6, UM 5016-15, UM 8440-15, UM 56-16. 
323 UM 2701-16. 
324 UM 8631-15, UM 8027-16. 
325 UM 5016-16, UM 9239-16, UM 56-16, UM 862-16. 
326 UM 1809-16. 
327 UM 575-16. 
328 UM 8631-15.  
329 UM 696-16.  
330 UM 862-16. 
331 UM 8799-15, UM 6787-16. 
332 UM 696-16, UM 575-16, UM 9239-16, UM 8458-16, UM 49-16, UM 56-16. 
333 UM 56-16, UM 9239-16, UM 8799-15. 
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narkotika.334 Pojken i målet berättar också att han blivit misshandlad av personer inblandade i 

pappans narkotikaaffärer. 

Flera av de sökande barnen uppger att de inte gått i skolan, i flera fall på grund av att deras 

föräldrar eller fosterföräldrar inte tillåtit dem att gå i skolan – i många fall på grund av att 

föräldrar eller fosterföräldrar tvingat barnet att arbeta.335 I en av domarna uppger den sökande 

att han gått i skola i tre år men att hans fosterfamilj sedan tvingat honom att börja arbeta med 

att sälja droger.336 Ett barn berättar att han hoppat av skolan vid åtta års ålder och sedan dess 

arbetat.337 En pojke berättar att han aldrig gått i skolan, utan alltid tvingats arbeta.338 

 

6.2.3 Ett liv på gatan 

Tolv av barnen i de arton redovisade domarna uppger att de har levt på gatan i Marocko.339 I de 

fall där det framgår i vilken ålder den sökande hamnade på gatan är det ofta i en låg ålder, i ett 

fall uppger pojken att han endast var sex-sju år gammal när han hamnade på gatan.340 I sex av 

de redovisade domarna uppger de sökande att de blivit utsatta för sexuella övergrepp under sin 

tid på gatan.341 Två av de sökande berättar att de blivit utsatta för andra typer av våld under sin 

tid på gatan.342 En pojke berättar att han under sin tid på gatan kommit i kontakt med narkotika 

och kriminalitet samt uppger att han under sin tid på gatan fått sjukdomar som inte kan botas.343 

Två av barnen anför att de under sin tid som gatubarn har blivit utsatta för våld från polisen.344 

Ett annat barn uppger att han blivit utsatt för rättighetskränkningar från polisen under sina liv 

som gatubarn.345 

 

6.2.4 Identitetshandlingar 

I två domar uppger de sökande barnen att de saknar identitetshandlingar och att de inte kan få 

socialt eller polisiärt skydd då de inte är registrerade i något register och inte kan påvisa sitt 

marockanska medborgarskap.346 Ett av dessa barn hävdar att han inte kommer att ha någon 

                                                           
334 UM 9239-16.  
335 UM 8799-15, UM 575-16, UM 9239-16, UM 8458-16. 
336 UM 8799-15.  
337 UM 575-16. 
338 UM 8458-16. 
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340 UM 7464-16 (sex-sju år), UM 49-16 (nio år), UM 2701-16 (tio år), UM 5016-16 (tolv år), UM 8631-15 (tret-
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rättslig ställning i Marocko om han återvänder, på grund av att han inte har några id-hand-

lingar.347 I en annan dom framgår att den sökande pojken anfört att Marocko inte tar emot per-

soner utan identitetshandlingar och att det därför finns hinder mot att verkställa hans beslut.348I 

ett av fallen anför den sökande att det inte är troligt att myndigheterna i Marocko skulle ha 

möjlighet att bereda honom lämplig omvårdnad, med hänsyn till de svårigheter som Migrat-

ionsverket har att verkställa utvisningar till Marocko.349  

 

6.2.5 Ordnat mottagande och myndighetsskydd 

I flera av de undersökta avgörandena framgår att de sökande hävdat att det inte finns förutsätt-

ningar för ett ordnat mottagande för barn i Marocko.350 Ett av de sökande barnen pekar på att 

risken för att han kommer att tvingas leva på gatan vid ett återvändande är överhängande ef-

tersom att standarden på barnhem i Marocko är väldigt låg och det är ytterst få barnhem som 

tar in barn i hans ålder.351 Ett barn uppger att de marockanska myndigheterna inte visat vilja att 

bistå honom trots att han inte kan bo med sin familj och att han därför riskerar att tvingas leva 

som gatubarn om han återvänder till Marocko.352  

I ett avgörande pekar den sökande på att de barnhem som finns i Marocko inte uppfyller de 

kvalitetskrav som bör ställas på en mottagande institution för att den ska kunna utgöra ett ordnat 

mottagande.353 Flera av de sökande pekar på att för lite resurser ges till insatser för myndighets-

skydd för utsatta barn i Marocko354 och att myndighetsskyddet är ytterst begränsat sett till an-

talet institutioner/antalet platser på institutionerna i förhållande till antalet utsatta barn.355 En 

pojke som levt på gatan i Marocko berättar att han under sin tid på gatan aldrig kommit i kontakt 

med något barnhem i Marocko och att han inte visste att det existerar barnhem i landet.356 En 

pojke pekar särskilt på att han inte fått hjälp av någon institution eller organisation trots att han 

levt som gatubarn i Marocko i flera år.357 En pojke uppger att de marockanska myndigheterna 

                                                           
347 UM 7464-16. 
348 UM 8799-15. 
349 UM 49-16. 
350 UM 8631-15 
351 UM 2701-16.  
352 UM 5016-16. 
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kunna beredas plats på ett barnhem. 
356 UM 8440-15. 
357 UM 9239-16. 



 
 

68 

 

anser att det är lämpligt att barn bor på gatan och att de inte överhuvudtaget tar tag i situationen 

när barn bor på gatan.358 

Två pojkar berättar om att de som gatubarn inte kunnat få hjälp av polisen när de behövt det. 

I ett av fallen ska polisen vägrat ta emot en anmälan om sexuella övergrepp.359 I det andra fallet 

har pojken anfört att han blivit utsatt för våldtäktsförsök men inte vänt sig till polisen eftersom 

att han upplevt att de inte kunnat göra något.360 En pojke uppger att han under den tid som han 

levt på gatan har anmält brott som begåtts mot andra gatubarn och att han därefter blivit utsatt 

för skyddsgrundande behandling från personerna han anmält.361 En pojke uppger att han blivit 

slagen av polisen i Marocko.362  

 

6.3 Migrationsdomstolens bedömningar och skäl 
6.3.1 Ej tillräckligt 

I samtliga domar avslås ansökan om uppehållstillstånd på grund av att de skäl som framförts 

inte anses vara tillräckliga för att grunda skyddsbehov eller utgöra särskilt ömmande omstän-

digheter. Bedömningen av om den sökande gjort sin asylberättelse sannolik behandlas inte i 

något av fallen eftersom att domstolen konstaterar att skälen i vart fall inte är tillräckliga för att 

uppehållstillstånd ska beviljas.363 I en majoritet av fallen uttrycker domstolen att det ej förelig-

ger en sådan konkret och individuell hotbild som krävs för att grunda skyddsbehov.364 I flera 

av fallen medger domstolen att gatubarn i Marocko i och för sig befinner sig i en utsatt/svår 

situation, men att den enskilda situationen inte är tillräcklig för att grunda en sådan individuell 

och konkret risk som krävs för skyddsbehov.365 

I sex fall har de sökande barnen anfört att de har tvingats utföra barnarbete i Marocko. Dom-

stolarna har inte erkänt att barnarbete i dessa fall kan vara skäl att bevilja asyl; i ett fall hävdar 

domstolen att det sökande barnet inte åberopat några skäl som går att koppla till någon flyk-

tinggrund,366 i två andra fall anför domstolen att det inte finns en tillräckligt individuell och 
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konkret risk för skyddsgrundande behandling,367 och i flera fall menar domstolen att den be-

handling det sökande barnet riskerat att utsättas för är att betrakta som kriminella handlingar 

från enskilda som är upp till hemlandets myndigheter att avhjälpa.368 

 

6.3.2 Kriminella handlingar från enskilda  

I flera avgöranden anför domstolen att de handlingar som de sökande anför som grund för skydd 

är kriminella handlingar utförda av enskilda personer.369 Domstolarna har i dessa ärenden be-

tonat att det är upp till de nationella myndigheterna i Marocko att bereda skydd från kriminella 

handlingar från enskilda, och domstolarna menar att de sökande inte har gjort sannolikt att 

myndigheterna saknar vilja eller förmåga att ge de sökande skydd mot en sådan behandling.370 

I ett av de fall där domstolen gjort en sådan bedömning har den sökande i ärendet anfört att han 

utsatts för våld från polisen, men just det är inte något som domstolen behandlar i sina doms-

käl.371 I ett avgörande menar domstolen att den sökande pojken åberopat problem som ligger 

långt tillbaka i tiden och som i huvudsak ska avhjälpas genom hemlandets rättsvårdande myn-

digheter och att pojken därmed inte lyckats göra sannolikt att han riskerar skyddsgrundande 

behandling vid ett återvändande.372 Pojken i avgörandet hade av sin pappa tvingats sälja narko-

tika, blivit misshandlad av personer inblandade i pappans narkotikaaffärer och sedan levt och 

arbetat på gatan efter att han lämnat sitt föräldrahem. 

 

6.3.3 Myndighetsskydd och ordnat mottagande 

I inget av de undersökta domarna har domstolen gjort bedömningen att det finns skäl att bevilja 

uppehållstillstånd på grund av att det inte finns ett ordnat mottagande i Marocko. Domstolarna 

pekar på att landinfo visar att det finns barnhem, andra institutioner eller organisationer i Ma-

rocko där de asylsökande barnen kan få sina grundläggande behov tillgodosedda, i det fall att 

vårdnadshavarna inte kan ta hand om dem.373  

I ett av de undersökta fallen hävdar domstolen att risken för att det sökande barnet hamnar 

på gatan vid ett återvändande är liten eftersom att det finns barnhem i Marocko.374 I flera av-

göranden uttrycker domstolarna att det inte är visat att bristerna i standard och kvalitet på ma-
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rockanska barnhem är så pass allvarliga att det utgör särskilt ömmande omständigheter att pla-

ceras på ett barnhem.375 I ett fall, där det konstateras att det sökande barnet är i behov av soci-

alt stöd, uttalar domstolen att det i och för sig framgår av åberopad landinformation att förhål-

landena för barn i många avseenden är svåra och standarden på det befintliga stödet kan vari-

era, men att landinformationen inte ger stöd för att socialt stöd helt saknas.376 I ett fall framgår 

följande i domstolens skäl: ”Det finns otvivelaktigt omfattande problem i hur situationen med 

gatubarn och andra kategorier av utsatta barn hanteras i Marocko och det synes finnas en på-

taglig risk för att barn, som inte har en stabil familjesituation, råkar illa ut. Det kan emellertid 

inte generellt sägas att ensamma barn som återvänder till Marocko regelmässigt skulle nekas 

hjälp av hemlandets sociala myndigheter eller övriga skyddssystem och det finns exempel på 

välfungerande institutioner där barn kan tas omhand. Av det skälet kan X inte beviljas uppe-

hållstillstånd endast av den anledningen att han är minderårig och att han möjligen saknar fa-

milj som är villig eller lämplig att ta emot honom vid ett återvändande.”377 

I ett flertal av fallen pekar domstolen på att Migrationsverket, och inte domstolen, har det 

yttersta ansvaret för verkställighet och för att säkerställa att det finns ett ordnat mottagande.378 

 

6.3.4 Flykting 

Särskilt vad gäller bedömningen av huruvida de sökande kan anses ha rätt till uppehållstillstånd 

som flyktingar anför domstolarna i ett antal av de undersökta avgörandena att den sökande inte 

har visat på några asylskäl som kan kopplas till någon av flyktinggrunderna och att den sökande 

därför inte kan ses som flykting.379  

I ett avgörande gör domstolen bedömningen att pojken i målet inte kan anses tillhöra en 

särskild samhällsgrupp och riskera förföljelse enbart i egenskap av att vara gatubarn.380 I ett 

avgörande framhåller domstolen i sina domskäl att det varken framkommit att gatubarn i Ma-

rocko generellt riskerar förföljelse eller att just den i ärendet berörda pojken i egenskap av ga-

tubarn riskerar förföljelse.381 I ett avgörande menar domstolen att den sökande pojken i och för 

sig kan tillhöra en särskild samhällsgrupp som gatubarn, men att de handlingar han blivit utsatt 

för inte kan utgöra förföljelse, då det handlar om brottsliga handlingar som utförts av enskilda 

individer och att det inte är visat att pojken inte kan få skydd från myndigheterna i hemlandet 
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från dessa brottsliga handlingar.382 Pojken i det sistnämnda ärendet hade blivit utsatt för våld i 

hemmet av sin pappa som ville att han skulle arbeta. Han hade även utsatts för hot från en 

person som utsatt hans mor för övergrepp inför honom och även försökt utsätta honom för liknande 

övergrepp utan att lyckas. Dessa handlingar ansågs alltså ej kunna utgöra förföljelse. I ett annat 

avgörande anser domstolen att den sökande pojken inte kan anses tillhöra en särskild samhälls-

grupp som gatubarn, på grund av att han bott på barnhem i större delen av sitt liv (upp till tio 

års ålder), och hans liv på gatan inte anses kunna haft en sådan grundläggande betydelse för 

hans identitet som krävs för att han ska tillhöra särskild samhällsgrupp.383  

I ett avgörande framhåller domstolen att de skäl som den sökande pojken anfört är av social- 

och ekonomisk karaktär och att det därför inte kan kopplas till någon av flyktinggrunderna.384 

I samma avgörande framhåller domstolen att pojken inte kan anses tillhöra en särskild sam-

hällsgrupp som barn.385 Pojken i det ärendet uppger att han aldrig känt sina föräldrar utan vuxit 

upp hos en kvinna som tog hand om honom. När kvinnan dog hamnade pojken på gatan där han 

blivit utsatt för våldtäktsförsök, våld från polisen samt kommit i kontakt med narkotika. 

 

6.3.5 Sociala och ekonomiska rättigheter 

Kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter diskuteras inte av domstolarna som något 

som kan leda till uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus eller alternativ skyddsstatus. I ett 

fall anför domstolen att en risk för ett liv i fattigdom inte kan utgöra grund för uppehållstillstånd 

som skyddsbehövande eller på grund av särskilt ömmande omständigheter.386 I ett annat fall 

anför domstolen att det pojken berättat om de risker han står inför i fall han hamnar på gatan är 

av socialekonomisk karaktär och det kan därför inte kopplas till flyktinggrunderna.387 

 

6.3.6 Identitetshandlingar 

Inte i något av de undersökta avgörandena redovisar domstolen en bedömning av vad avsaknad 

av identitetshandlingar kan ha för betydelse för bedömning av skyddsskäl, ömmande omstän-

digheter eller verkställighet. I ett fall där avsaknad av identitetshandlingar anförts som skäl för 

att den sökande inte kommer att kunna få myndighetsskydd i Marocko, har domstolarna ändå 

gjort bedömningen att den sökande inte har gjort sannolikt att han inte skulle kunna vända sig 
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till de marockanska myndigheterna.388 I ett annat fall har en sökande pojke pekat på att de ma-

rockanska myndigheterna inte tar emot personer utan identitetshandlingar, men det är inte något 

som uttryckligen bemöts av domstolen, som menar att myndighetsskydd i Marocko är tillgäng-

ligt för pojken.389 

 

6.3.7 Resonemang om bland annat barnets bästa 

I vissa av fallen stöder migrationsdomstolarna sina slutsatser på resonemang om barnets bästa. 

I ett ärende anser domstolen att ett återvändande inte skulle skada barnets hälsa, utveckling eller 

strida mot barnets bästa.390 I ett avgörande menar domstolen att det är till pojkens bästa att 

återförenad med sin familj i hemlandet.391 I det målet hade pojken anfört att han blivit utsatt för 

sexuella övergrepp av sin styvfar samt att hans mamma inte kunde ta hand om honom på grund 

av att hon var sjuk. Domstolen pekade dock på att mamman separerat från styvpappan samt att 

hon fått behandling för sin sjukdom. Domstolen pekade också på att pojken snart fyller arton 

år och att han då bedöms kunna bidra till familjens försörjning.  

I ett ärende, vid bedömningen om det föreligger särskilt ömmande omständigheter som kan 

ge rätt till ett uppehållstillstånd, hänvisas till förarbeten vari det framgår att huvudinriktningen i 

arbetet med de barn som kommer ensamma bör vara att vidta alla de åtgärder som är möjliga för att 

barnen så snabbt som möjligt ska kunna återförenas med sina föråldrar i hemlandet.392 Pojken i 

ärendet hade anfört att familjen levde i stor fattigdom och han hade vid flera tillfällen försökt rymma 

från sitt hem i Marocko. Av intyg i målet framgick att pojken led av psykisk ohälsa och därför var 

beroende av en trygg och förutsebar miljö. Domstolen ansåg att pojken bör kunna få den trygghet 

han behövde genom återförening med sin familj i hemlandet. 

 

6.4 Ärenden om verkställighetshinder hos Migrationsverket 
6.4.1 Inledning 

I detta avsnitt redogörs för sju beslut från Migrationsverket där uppehållstillstånd beviljas på 

grund av verkställighetshinder enligt UtlL 12:18. De sju besluten är samtliga beslut där uppe-

hållstillstånd beviljats på grund av praktiska verkställighetshinder i ärenden som rör ensam-

kommande barn från Marocko som fattats hos Migrationsverket under tiden 2014 – 2017.393 I 

samtliga sju beslut beviljas uppehållstillstånd på grund av att det anses föreligga ”annan särskild 
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anledning” mot att verkställa beslutet, enligt UtlL 12:18 st 1 p 3 led 2. Inte i något beslut beviljas 

uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder relaterat till Marockos ovilja ta emot den 

utvisade. En sammanfattning av besluten presenteras nedan.  

 

6.4.2 Sammanfattning av Migrationsverkets beslut 

6.4.2.1 Bakgrund och åberopade omständigheter 

I ett av de undersökta besluten från Migrationsverket åberopar den sökande att det finns anled-

ning att anta att det avsedda mottagarlandet, alltså Marocko, inte är villigt att ta emot ho-

nom/henne. Den sökande i detta ärende anför att han/hon har medverkat till en eventuell verk-

ställighet genom att utan framgång kontaktat såväl UD som marockanska ambassaden angående 

ett mottagande och eftersom att dessa upprepade försök misslyckats finns det skäl att anta att 

Marocko inte är villigt att ta emot honom/henne. I detta ärende åberopar den sökande också att 

han/hon lider stora psykiska besvär, och läkarintyg som styrker att han/hon är i behov av en 

längre tids behandling har tillförts ärendet.  

I de resterande sex ärendena åberopas inte Marockos ovilja att ta emot den utvisade som skäl 

till att uppehållstillstånd ska beviljas i något fall. De sökande i dessa sex ärenden åberopar 

istället omständigheter som relaterar till allvarlig ohälsa och ett vårdbehov. De sökande uppger 

i samtliga ärenden att de lider av svår psykisk sjukdom och i ett av ärendena framkommer att 

den sökande lider av cancer. Läkarintyg som bevisar att de sökande är i stort behov av fortsatt 

vård tillfördes samtliga ärenden.  

 

6.3.2.2. Migrationsverkets skäl och beslut 

I samtliga sju beslut som undersökts beviljar Migrationsverket uppehållstillstånd enligt UtlL 

12:18 st 1 p 3 led 2, det vill säga på grund av att det anses föreligga en annan särskild anledning 

att beslutet inte ska verkställas. I samtliga ärenden anses det vara den sökandes psykiska eller 

fysiska ohälsa som utgör den särskilda anledningen att inte verkställa utvisningen till Marocko. 

Inte i något av fallen beviljas uppehållstillstånd på grund av att det avsedda mottagarlandet 

inte antas vara villigt att ta emot den utvisade enligt UtlL 12:18 st 1 p 2. I det enda ärende där 

den sökande åberopar att det finns skäl att anta att Marocko inte är villigt att ta emot ho-

nom/henne beviljas uppehållstillstånd istället på grund av att den sökande led av psykisk ohälsa, 

som anses utgöra ett annat särskilt skäl att inte verkställa. Omständigheten att den sökande utan 

framgång medverkat till verkställighet genom att ha kontaktat såväl UD och den Marockanska 



 
 

74 

 

ambassaden behandlas inte i Migrationsverkets skäl. Fokus i samtliga bedömningar hos Mi-

grationsverket ligger på den sökandes psykiska ohälsa och att påbörjad behandling i Sverige 

måste fortsätta.  

I ett ärende väger dock Migrationsverket in i bedömningen att den sökande skulle hamna på 

barnhem i Marocko vid ett återvändande och att barnhem i Marocko inte kan tillgodose den 

psykiatriska vård och omsorg som är nödvändig för just detta barns bästa. I ett annat ärende 

bedömer Migrationsverket att eftersom att den sökande är i stort behov av vård, och eftersom 

att det inte finns någon information om huruvida barn utan socialt nätverk har tillgång till vård 

i Marocko, är det mycket osäkert huruvida den sökande skulle ha möjlighet att få tillgång till 

den vård som krävs i hans/hennes fall, varför det anses föreligga skäl för att bevilja uppehålls-

tillstånd på grund av särskild anledning mot att verkställa beslutet. Dessa två beslut visar att 

frågan om ordnat mottagande i Marocko har haft viss betydelse för utgången i ärendena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 

 

7 Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Vilka är förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd på grund av 

skyddsbehov? 
 

7.1.1 Inledning 

Ett syfte med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar som finns för att bevilja en-

samkommande barn från Marocko uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Eftersom att alla 

ärenden skiljer sig åt och eftersom att prövningen av ett asylärende alltid måste utgå från de 

individuella omständigheterna i varje enskilt fall, måste stor försiktighet vidtas när generella 

slutsatser ska dras om olika grupper av asylsökande. Det är viktigt att ha i åtanke att alla domar 

som undersökts inom ramen för denna studie skiljer sig åt i många avseenden och att uppsatsen 

inte syftar till att ge svar på exakt vad som gäller för alla barn från Marocko som söker asyl i 

Sverige. Dock kan vissa generella slutsatser att dras utifrån vissa typer av skäl som återkommer 

i flera av de domar som undersökts inom ramen för denna studie. Dessa återkommande skäl 

relaterar till otrygga och våldsamma familjeförhållanden, fattigdom, barnarbete, att inte få gå i 

skolan, risk att tvingas leva som gatubarn samt till oförmåga eller ovilja hos de marockanska 

myndigheterna att skydda utsatta barn i Marocko. Mot bakgrund av vad som framkommer i 

landinformation om barns situation i Marocko kan det dessutom antas att dessa skäl generellt 

sett är vanligt förekommande i marockanska barns asylansökningar. De slutsatser som kan dras 

gällande huruvida dessa skäl kan utgöra grund för att bevilja asyl presenteras nedan. 

 

7.1.2 Barns skyddsskäl 

Som framkommit i kapitel 4 är en viktig princip inom asylrätten att barns ärenden ska hanteras 

på ett sätt som tar deras minderårighet i beaktande. Detta innebär till exempel att bedömningen 

måste utgå från att barn är särskilt sårbara och beroende av vuxna för att kunna tillvarata sina 

rättigheter samt att det är mycket viktigt att uppmärksamma fall av barnspecifik förföljelse. Det 

är viktigt att kränkningar av barns rättigheter enligt barnkonventionen tas på stort allvar när 

bedömningen av skyddsbehov ska göras. UNHCR har uttalat att en risk för kränkning av till 

exempel barnkonventionens artikel 19, det vill säga rätten till skydd från alla former av fysiskt 

och psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller 

utnyttjande och artikel 27, rätten till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling 

måste tillmätas stor betydelse vid bedömning av ett barns rätt till skydd. Utifrån rättsutred-

ningen i avsnitt 4.4.3 kan dessutom konstaterats att det inte krävs lika mycket för att principen 
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om non-refoulement ska aktualiseras i ett barns ärende som i en vuxens ärende. FN:s barnrätts-

kommitté har exempelvis uttalat att skäl relaterade till kränkningar av socio-ekonomiska rättig-

heter i hemlandet, som till exempel brist på mat eller otillräcklig hälso- och sjukvård kan inne-

bära att ansvar enligt principen om non-refoulement aktualiseras i ärenden som rör barn. 

I de domar som undersökts i denna studie åberopas i flera fall skäl som handlar om att det 

sökande barnet blivit utsatt för våld i hemmet och i flera fall åberopas att den sökande tvingats 

till barnarbete. Våld i hemmet och barnarbete utgör exempel på vad som brukar kallas barnspe-

cifik förföljelse. Vidare framkommer i flera av de undersökta domarna skäl som relaterar till 

allvarliga kränkningar av barnkonventionens rättigheter, till exempel genom allvarliga utnytt-

janden, misshandel och genom att det sökande barnet tvingats leva som gatubarn. Att omstän-

digheter som relaterar till barnspecifika former av förföljelse och kränkningar av centrala rät-

tigheter i barnkonventionen återkommer i de undersökta ärendena, och mot bakgrund av att 

sådana omständigheter ska tillmätas stor betydelse vid bedömningen av rätten till asyl, talar för 

att det kan finnas förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov i flera 

av de undersökta domarna.  

Ensamkommande barn från Marocko bör kunna anses tillhöra en särskild samhällsgrupp i 

flyktingdefinitionens mening. Förutom att gruppen barn i sig kan utgöra en särskild samhälls-

grupp kan det finnas förutsättningar att bedöma de ensamkommande marockanska barnen som 

tillhörande även snävare definierade undergrupper av barn. Till exempel borde det i många 

ärenden finnas förutsättningar att betrakta det sökande barnet som tillhörande den särskilda 

samhällsgruppen gatubarn, då barnen i tolv av de arton domar som analyserats i denna studie 

uppger att de har levt på gatan i Marocko (jmf avsnitt 4.4.2.4 och 5.3.4).  

 

7.1.3 Sociala och ekonomiska rättigheter  

I de domar som undersökts inom ramen för denna uppsats åberopar de sökande barnen ofta 

skyddsskäl som relaterar till kränkningar av sociala och ekonomiska rättigheter, till exempel 

rätten till en tillfredsställande levnadsstandard, rätten till bostad och rätten till utbildning. I de 

undersökta domarna har migrationsdomstolarna dock närmast kategoriskt avvisat denna typ av 

skäl. I ett ärende har migrationsdomstolen motiverat sin dom genom att konstatera att en risk 

för ett liv i fattigdom inte är grund för uppehållstillstånd som skyddsbehövande.394 Denna syn 

på sociala och ekonomiska rättigheter som något som inte har betydelse vid bedömning av 

skyddsbehov återspeglar det traditionella sätt att se på sociala och ekonomiska rättigheter som 
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diskuterats i avsnitt 5.2 och 5.3 i denna uppsats, det vill säga att de är underordnade medbor-

gerliga och politiska rättigheter inom asylrätten. Även i det i avsnitt 4.4.4 diskuterade rättsfallet 

MIG 2017:6 återkommer denna typ av bedömning, i och med att Migrationsöverdomstolen 

fastslog att brister för barn avseende utbildning, god hälsa eller en i allmän mening trygg lev-

nadsmiljö är att hänföra till humanitära förhållanden som inte kan grunda behov av internation-

ellt skydd.  

Mot bakgrund av den internationella asylrättens utveckling framstår det dock som onödigt 

och förmodligen inte längre relevant att göra en kategorisk och hierarkisk åtskillnad mellan 

förföljelsegrundande gärningar som relaterar till sociala/ekonomiska respektive medborger-

liga/politiska rättigheter.395 Enligt vad som framkommit i uppsatsens kapitel 5 kan kränkningar 

av sociala och ekonomiska rättigheter innebära skäl att bevilja uppehållstillstånd på grund av 

såväl flyktingstatus som alternativ skyddsstatus. Därtill har UNHCR uttalat att särskilt vid be-

dömningen av barns rätt till flyktingstatus bör sociala och ekonomiska skäl kunna tillmätas lika 

stor vikt som skäl som relaterar till medborgerliga och politiska rättigheter.396 Istället för att 

kategoriskt avvisa skäl som relaterar till socio-ekonomiska rättigheter bör fokus ligga på att 

undersöka vilken skada som riskerar att uppstå i det enskilda fallet och vid bedömningen av om 

den riskerade skadan innebär en rätt till internationellt skydd är det viktigt att toleransnivån för 

vad ett barn ska behöva utstå ska vara betydligt lägre jämfört med vad vuxna ska behöva utstå.  

 

7.1.4 Myndighetsskydd i de marockanska barnens ärenden  

Ett centralt skäl till att de ensamkommande marockanska barnen inte beviljas asyl i de under-

sökta domarna är att migrationsdomstolarna anser att de sökande barnen kan erhålla ett tillräck-

ligt skydd hos myndigheterna i Marocko. I de undersökta domarna går domstolarna dock inte 

in på att diskutera huruvida myndighetsskydd är praktiskt tillgängligt för det enskilda barnet. 

En viktig aspekt som bör vägas in i bedömningen av om det finns tillräckligt myndighetsskydd 

är att barns möjligheter att få tillgång till myndighetsskydd ser annorlunda ut än vuxnas och att 

barn inte kan förväntas ha samma möjligheter att tillgodogöra sig myndighetsskydd, (se avsnitt 

4.4.2.5). Om större hänsyn hade tagits till det enskilda barnets faktiska möjligheter att tillgodo-

göra sig av myndigheternas skydd i de undersökta domarna hade antagligen förutsättningarna 

för att bevilja uppehållstillstånd sett annorlunda ut.  

                                                           
395 Se till exempel den modell för bedömningar av förföljelse som förespråkas av Hathaway och Foster (se avsnitt 

5.3.1) och Smyths resonemang gällande karaktären på rättigheterna i barnkonventionens rättighetskatalog (se av-

snitt 4.3).  
396 UNHCR Guidelines on international protection No 8, Child Asylum Claims under article 1(A)2 and 1(F)  

of the 1951 Convention, p. 14.  
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7.1.5 Slutsatser om skyddsbehov 

I de domar från migrationsdomstolarna som undersökts har de sökandes asylansökningar avvi-

sats på grund av att de åberopade skälen inte anses nå upp till ett tillräckligt allvar, på grund av 

att behandlingen hänför sig till humanitära, och inte skyddsrelaterade skäl, och/eller på grund 

av att barnet anses kunna få skydd hos myndigheterna i hemlandet. Sett till karaktären av de 

skäl som framförs i de undersökta domarna, domstolarnas kortfattade motiveringar och mot 

bakgrund av landinformation framstår det som att det vid dessa bedömningar funnits en risk att 

skyddsbehovet inte har bedömts på ett sätt som tar hänsyn till alla relevanta aspekter. 

Även om det som ovan nämnt är svårt att ge ett generellt svar på frågan om vilka förutsätt-

ningarna är för att bevilja ensamkommande barn från Marocko uppehållstillstånd som skydds-

behövande, kan det mot bakgrund av vad som anförts ovan antas att a) de skäl som återkommer 

i de marockanska barnens ärenden är sådana skäl som kan och i många fall bör innebära rätt till 

asyl och b) det finns anledning att i större utsträckning än vad som gjorts ifrågasätta om det 

finns ett tillgängligt och tillräckligt myndighetsskydd för utsatta barn i Marocko. Eftersom att 

de sökande är barn är de skäl som talar för att bevilja uppehållstillstånd mer tungt vägande än 

vad de skulle ha varit om ärendena rört vuxna asylsökande. En individuell bedömning måste 

dock naturligtvis göras av förutsättningarna i varje enskilt fall, och det är viktigt att betona att 

det krävs en viss grad av allvar för att skyddsskäl ska anses föreligga i det enskilda fallet, även 

i ärenden som rör barn. 

 

7.2 Vilka är förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd på grund av 

praktiska verkställighetshinder? 
 

7.2.1 Inledning 

Uppsatsens andra frågeställning syftar till att undersöka vilka förutsättningar som finns för att 

bevilja ensamkommande barn från Marocko uppehållstillstånd på grund av praktiska verkstäl-

lighetshinder. Liksom frågeställning ett är denna frågeställning svår att besvara på ett sätt som 

kan appliceras på alla ärenden som gäller ensamkommande marockanska barn.  

Ett ensamkommande barn från Marocko har inte i något fall beviljats uppehållstillstånd på 

grund av praktiska verkställighetshinder relaterade till de marockanska myndigheternas ovilja 

att ta emot den utvisade. I de beslut från Migrationsverket som studerats inom ramen för denna 

uppsats har de marockanska myndigheternas ovilja att ta emot den utvisade inte i något fall ens 

berörts av Migrationsverket som något som kan innebära verkställighetshinder. Utifrån vad som 

framkommer (eller inte framkommer) i de undersökta ärendena verkar det alltså mycket svårt 
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för marockanska ensamkommande barn att få uppehållstillstånd på grund av praktiska verkstäl-

lighetshinder.  

 

7.2.2 Marockos ovilja att ta emot den utvisade 

Av den rättsliga utredningen i denna uppsats framgår att det är rättsligt oklart vad som krävs 

för att uppehållstillstånd ska beviljas i ett fall där mottagandelandet inte samarbetar kring verk-

ställighet (se avsnitt 4.5.3). Det finns inte några tydliga riktlinjer att gå efter vid bedömningen 

av när ett hinder ska anses vara av sådan karaktär att uppehållstillstånd bör beviljas eller gäl-

lande hur långt verkställande myndigheter ska gå i sina ansträngningar för att verkställa ett 

beslut. Frågan om verkställighetshinder på grund av myndigheternas ovilja att ta emot de sö-

kande torde oftast uppstå först efter att beslut om av- eller utvisning vunnit laga kraft och då 

faktiska försök gjorts att verkställa avlägsnandebeslutet. En prövning enligt UtlL 12:18 av prak-

tiska verkställighetshinder efter att beslutet i grundärendet vunnit laga kraft kan inte överklagas, 

vilket leder till att det inte bildas någon vägledande praxis på området. Att det råder brist på 

prejudicerande avgöranden är en omständighet som innebär att området präglas av en otydlig-

het. Dessutom verkar de marockanska myndigheternas ovilja eller oförmåga att ta emot utvi-

sade personer inte ha manifesterats på ett tillräckligt tydligt vis för att det ska gå att bevisa att 

praktiska verkställighetshinder föreligger. Det har i och för sig framkommit att ensamkom-

mande barn från Marocko i många fall saknar identitetshandlingar och att de marockanska myn-

digheterna inte lämnar ut resehandlingar till utvisade barn, vilket i praktiken omöjliggör verk-

ställighet. Dessutom har tidigare försök till samarbete kring återvändande mellan svenska myn-

digheter och marockanska organisationer misslyckats. Det är dock inte fråga om helt stängda 

gränser, konkreta åtgärder som försvårar återvändande eller en tydligt uttalad ovilja att släppa 

in marockanska barn i landet. Det verkar snarare handla om en tröghet i systemet som leder till 

att de utvisade barnen inte har praktisk möjlighet att återvända. Att svenska politiker uppger att 

åtgärder pågår för att möjliggöra återresa för fler marockanska barn torde dessutom innebära 

att man inte är benägen att betrakta hindret som oöverkomligt, vilket talar för att det förmodli-

gen inte beaktas som ett hinder som kan ge rätt till uppehållstillstånd (jmf t.ex. Migrationsver-

kets rättsliga ställningstagande om bidooner från Kuwait, SR 32/2016). 

I avsnitt 3.4 och 4.5.3 har det framgått att beviskravet för att uppehållstillstånd på grund av 

praktiska verkställighetshinder är högt, det måste med hjälp av konkret bevisning kunna styrkas 

att det finns omständigheter i ärendet som medför ett faktiskt hinder mot verkställighet. Den 

osäkerhet som råder kring vilka förutsättningar som finns för återvändande till Marocko kan 
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sannolikt inte förväntas uppfylla beviskraven för att ett verkställighetshinder ska anses före-

ligga. Eventuellt kan det i ett enskilt fall gå att bevisa att det föreligger verkställighetshinder, 

till exempel om det kan visas att det gjorts försök att verkställa ett beslut men att det har miss-

lyckats. I ett av de ärenden från Migrationsverket som undersökts i denna studie har sådana skäl 

anförts, men eftersom den sökande i det ärendet beviljades uppehållstillstånd av andra skäl 

gjordes ingen bedömning av de skäl som relaterade till de marockanska myndigheternas ovilja 

att samarbeta. I övrigt har ingen praxis hittats där ett ensamkommande barn åberopat sådana 

verkställighetshinder.  

 

7.2.3 Inget ordnat mottagande som skäl för uppehållstillstånd 

Av vad som framförts i avsnitt 4.5.2 framgår att verkställighetshinder på grund av att det inte 

finns ett ordnat mottagande för ett barn ska beviljas om det i praktiken är utsiktslöst att finna 

ett ordnat mottagande för barnet. Mot bakgrund av den landinformation som redogjorts för i 

avsnitt 2.2 finns det anledning att ifrågasätta om det finns tillräckliga förutsättningar för ordnat 

mottagande i Marocko för något barn. Landinformationen pekar nämligen på att institutionerna 

för omhändertagande av barn har långt ifrån tillräckliga resurser för att ta hand om alla utsatta 

barn i landet och på att de få barn som får plats på en institution i många fall inte kan tas om 

hand på ett sätt som uppfyller kraven på vad som ska anses vara ett ordnat mottagande (jmf 

avsnitt 2.2.1, 2.2.3 och 4.5.2). I de undersökta ärendena från Migrationsverket framstår det dock 

som att det måste föreligga mycket speciella omständigheter i det enskilda fallet för att uppe-

hållstillstånd ska beviljas på grund av att det inte finns ett ordnat mottagande. I samtliga ärenden 

där uppehållstillstånd beviljats på denna grund har nämligen det sökande barnet lidit av allvarlig 

psykisk sjukdom. I fall där den sökande inte kan styrka att han eller hon har ett så stort vårdbe-

hov som varit fallet i de undersökta ärendena, torde förutsättningarna för ett beviljande av up-

pehållstillstånd på grund av ordnat mottagande vara små, i alla fall vid beaktande av hur Mi-

grationsverkets rättstillämpning sett ut hittills. 

 

7.2.4 Sammanfattande slutsatser verkställighetshinder 

Det kan konstateras att det finns ett rättsligt regelverk som är tänkt att omfatta den typ av situ-

ation som de marockanska barnen befinner sig i och att det därför på ett generellt plan finns 

förutsättningar för att bevilja uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. Dock handlar 

det om ett rättsligt oklart område, där det höga krav på konkret bevisning som ställs får antas 

vara svårt att uppfylla. I det enskilda fallet har det dock framkommit att uppehållstillstånd kan 
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beviljas på grund av att det inte finns förutsättningar för ett ordnat mottagande av barn i Ma-

rocko, men då krävs att det handlar om barn med stora behov av särskild omvårdnad.  

 

7.3 Bör ensamkommande barn från Marocko i större utsträckning än idag 

beviljas uppehållstillstånd?  
En viktig slutsats gällande både de ensamkommande barnens rätt till asyl och deras rätt till 

uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder är att det handlar om juridik som i många 

avseenden är otydlig och som därmed lämnar ett visst utrymme för rättstillämparens egna tolk-

ningar. Asylrätten och även utlänningsrätten generellt sett är till stor del uppbyggd av begrepp 

och principer som inte är tydligt definierade och som är avsedda att utvecklas i takt med sam-

hället. Vad som utgör förföljelse, myndighetsskydd eller omänsklig och förnedrande behand-

ling styrs till stor del av tolkningar i praxis och doktrin.  

Att det föreligger ett utrymme för flexibilitet såväl gällande förutsättningarna för att bevilja 

asyl som förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställig-

hetshinder torde i många fall innebära att det finns utrymme låta bedömningen vägledas av 

bakomliggande värderingar och intressen, som till exempel intresset av att skydda barnets bästa. 

Enligt portalparagrafen om barnets bästa i UtlL 1:10 ska barnets hälsa och utveckling samt 

barnets bästa i övrigt vara vägledande i alla beslut som rör barn och svenska myndigheter har 

ett ansvar att tillförsäkra alla barn inom Sveriges jurisdiktion ett åtnjutande av barnkonvention-

ens rättigheter. I avsnitt 4.2 och 4.3 har diskuterats vad intresset för barnets bästa kan ha för 

faktisk betydelse i ett enskilt ärende om uppehållstillstånd och en central slutsats är att när prin-

cipen om barnets bästa ska tillämpas i utlänningsärenden finns ett förhållandevis stort utrymme 

för rättstillämparens egna bedömningar av dels vad som ska anses vara barnets bästa och dels 

vilken betydelse intresset av barnets bästa ska ha för utgången i det enskilda fallet och vid en 

avvägning mot andra intressen. FN:s barnrättskommitté har dock tydliggjort att även om barnets 

bästa är ett intresse som kan behöva vägas mot andra intressen så ska barnets bästa tillmätas 

särskilt stor vikt vid en sådan avvägning, och endast rättighetsbaserade överväganden kan mo-

tivera en inskränkning i barnets rätt till sitt eget bästa.397  

De resonemang om barnets bästa som uttryckligen förs fram i domstolarnas skäl i de domar 

som undersökts inom ramen för denna uppsats begränsar sig till att det i några fall konstateras 

att barnets bästa bör vara att återförenas med sina föräldrar i hemlandet. Att barnets bästa i 

många fall är att återförenas med sina föräldrar är i och för sig ett synsätt som vinner stöd i 

                                                           
397 Committee on the Rights of the Children, General Comment No. 14, p. 39.  
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såväl svenska förarbeten som i barnkonventionen och i de fall där det går att säkerställa att 

barnets föräldrar kan ge barnet omvårdnad och stöd så är det rimligt att bedömningen styrs av 

detta synsätt. I realiteten saknas dock i många fall förutsättningar för ensamkommande marock-

anska barn att återvända till sina föräldrar, vilket framgår dels av vad som framförts av de asyl-

sökande själva och dels av redovisad landinformation om förutsättningarna för barn att åter-

vända till Marocko (se avsnitt 2.2.4). Andra perspektiv på vad som utgör barnets bästa har inte 

framkommit i de undersökta domarna. Det kan klart konstateras att när ensamkommande asyl-

sökande barn från Marocko inte meddelas uppehållstillstånd vare sig på grund av asylskäl eller 

på grund av praktiska verkställighetshinder så innebär det att de hamnar i en mycket svår situ-

ation. Det går inte på ett säkert sätt säga om eller när de kommer att kunna återvända till Ma-

rocko och medan tiden går utan att besluten verkställs tvingas de leva sina liv i stor osäkerhet 

och otrygghet, utan egentliga förutsättningar att kunna skapa sig ett liv i Sverige, eftersom att 

de vet att de egentligen inte får stanna. Konsekvenserna av den rättstillämpning som undersökts 

i detta arbete är en situation som inte kan anses vara förenlig med barnets bästa. 

Avslutningsvis finns det dock anledning att ifrågasätta om kärnan i det problem som disku-

terats bäst löses genom migrationsverkets och migrationsdomstolarnas rättstillämpning eller 

om det istället bör fokuseras på politiska åtgärder och påtryckningar för att få den marockanska 

staten att ta ett större ansvar för sina underåriga medborgare. Utifrån ett långsiktigt perspektiv 

måste svaret på denna fråga vara att Marocko måste ta sitt ansvar, eftersom att det är en viktig 

princip inom internationell rätt att det egna landets skydd ska gå före rätten till internationellt 

skydd. Men så länge det inte finns reella förutsättningar för marockanska barn att återvända till 

Marocko bör inte svenska myndigheter låta enskilda barn leva i juridiskt limbo i väntan på att 

de marockanska myndigheterna ska ta detta ansvar. Det är viktigt att rättstillämpningen är ob-

jektiv och saklig, men minst lika viktigt är att den följer med i rättsutvecklingen och att den ger 

särskilt skydd till utsatta grupper i samhället. Barn är en sådan utsatt grupp som förtjänar särskilt 

skydd. Mot bakgrund av de ärenden som analyserats i denna studie verkar det finnas förutsätt-

ningar för att göra mer generösa bedömningar gällande marockanska ensamkommande barns 

rätt till uppehållstillstånd. Att tillvaratagandet av barnets bästa och barns särskilda behov av 

trygghet och stabilitet ska vara vägledande vid rättstillämpningen utifrån dessa förutsättningar 

är en omständighet som starkt talar för att ensamkommande barn från Marocko i större utsträck-

ning bör beviljas uppehållstillstånd.  

 

 



 
 

83 

 

Källor 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1975/76:18, Regeringens proposition om ändring i utlänningslagen. 

Prop. 1979/80:96, Med förslag till ny utlänningslag, m.m.  

Prop. 1989/90:107, Om godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter.  

Prop. 1996/97:25, Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv.  

Prop. 1997/98:173, Verkställighet och återvändande – en del av asylprocessen.  

Prop. 2005/06:46, Mottagande av ensamkommande barn. 

Prop. 2004/5:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. 

Prop. 2005/06:6, Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning.  

Prop. 2009/10:31, Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet. 

Prop. 2013/24:216, Särskilt ömmande omständigheter. 

Prop. 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Prop. 2015/16:146, Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa 

utlänningar. 

 

Betänkanden 

SOU 2004:31, Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse. 

SOU 1972:84, Flyktingskap. 

SOU 1997:116, Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barns rättigheter i Sve-

rige.  

Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU4, Barn och ungdom.  

SOU 2009:56, Den nya migrationsprocessen.  

 

Migrationsverket 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 25/2016, angående praktiska verkställighets-

hinder. 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 26/2016, angående verkställighet av beslut 

som rör ensamkommande barn. 



 
 

84 

 

Migrationsverkets rättsliga kommentar SR 32/2016, angående möjligheten för bidooner från 

Kuwait att få uppehållstillstånd efter preskription av avlägsnandebeslut.  

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 54/2016, angående situationen i Gaza. 

Migrationsverkets rättsliga kommentar SR 07/2017, angående Migrationsöverdomstolens av-

görande MIG 2017:6. 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 17/2017, angående vad som utgör ett godtag-

bart myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med 

hänvisning till befintlig myndighetsskydd.  

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 24/2017, angående verkställighet av beslut 

som rör ensamkommande barn. 

 

Övrigt 

Dnr Ju2015/10071/POL, Justitiedepartementet, Inrikesminister Anders Ygeman, Svar på fråga 

2015/16:558 av Elisabeth Svantesson (M) Barn och unga från Marocko, 2016-01-08. 

Dnr Ju2016/00400, Justitiedepartementet, Inrikesminister Anders Ygeman, Svar på fråga 

2015/16:626 av Pia Hallström (M) Barn och unga från Marocko som vistas illegalt i Sverige, 

2016-01-27. 

 

Litteratur  

Battjes, Hemme, Subsidiary Protection and Other Forms of Protection, i: Bauloz, Céline & 

Chetail, Vincent, Research Handbook on International Law and Migration, Edward Elgar 

Publishing Limited, 2014. 

Diesen m.fl, Prövning av  migrationsärenden – bevis 8, 2:a uppl, Norstedts Juridik AB, 2012. 

Feller, Erika, The Refugee Convention at 60: still fit for its purpose? Protection tools for pro-

tection needs, Workshop on Refugees and the Refugee Convention 60 Years On: Protection 

and Identity, 2011. 

Foster, Michelle, International Refugee Law and Socio-Economic Rights – Refuge from De-

privation, Cambridge Univeristy Press, 2007.   

Hathaway, James C & Foster, Michelle, The Law of Refugee Status, 2:a uppl, Cambridge 

University press, 2014. 

Hydén, Håkan, Normvetenskap, Lund Studies in Sociology of Law, 2002. 

Kanthoul, Lee, Women on the Move: A Look at Migration, Women and Cities, IOM, 2015, 

(http://weblog.iom.int/women-move-look-migration-women-and-cities) (2017-08-10). 

Kleineman, Jan i: Korling & Zamboni, Juridisk Metodlära, 3 uppl, Studentlitteratur AB, 2013. 

Leander, Peter & Barnrättsbyrån, De oönskade – en rapport om de ensamkommande marock-

anska barnen i Sverige, Bon Relations, 2016. 



 
 

85 

 

Mai, Nicola, Marginalised (Male) Young Migrants in the EU: Caught Between the Desire for 

Autonomy and the Priorities of Social Protection, i: Migrating Alone: Unaccompanied and 

Separated Children’s Migration to Europe, UNESCO Publishing, 2011, s 69 – 89.  

Nilsson, Eva, Barn i rättens gränsland, Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstill-

stånd, 1 uppl, Iustus förlag, 2007. 

Ruud Vollebaek, Line, Knuste drömmer – mindreårige nordafrikanske migranter og gatelivets 

realiteter, i: Sommerfugl, fly! ANDAKT - En artikkelsamling av barnevernspedagoger, 

Seksjonsrådet for barnevernspedagoger, 2015, s 104 – 117. 

Samuelsson, Joel & Melander, Jan, Tolkning och tillämpning, 2:a uppl, Iustus förlag, 2003.  

Sandesjö, Håkan, Barnrättsperspektiv i asylprocessen, Norstedts Juridik, 2013. 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3:e uppl, Norstedts juridik AB, 2015. 

Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 6:e uppl, Studentlitteratur AB, 2017. 

Seidlitz, Madelaine, Asylrätt – en praktisk introduktion, Norstedts Juridik, 2014. 

Silis, Jennie, En hedersam kvinna, Celanders förlag, 2011. 

Smyth, Ciara, European Asylum Law and the Rights of the Child, Routledge Research in 

Asylum, Migration and Refugee Law, 2014.  

Stern, Rebecca, Migration, i: Lerwall, Lotta, Makt, myndighet, änniska – en bok i speciell för-

valtningsrätt, 2:a uppl, Iustus, 2016.  

Strömberg och Melander, Folkrätt, 6 uppl, Studentlitteratur, 2003. 

Wagner, Katia, Pojkarna och de ensamma poliserna, Natur & Kultur, 2017  

Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 10 uppl, Norstedts juridik, 2014. 

 

Praxis 

Migrationsöverdomstolen 

MIG 2006:1 

MIG 2007:12 

MIG 2007:15 

MIG 2007:33 I och II 

MIG 2007:46 

MIG 2008:21 

MIG 2008:38 

MIG 2009:4 

MIG 2009:13 

MIG 2010:6 



 
 

86 

 

MIG 2010:10 

MIG 2010:21 

MIG 2011:6 

MIG 2011:26  

MIG 2012:3 

MIG 2013:2 

MIG 2015:23 

MIG 2016:6 

MIG 2017:6 

 

Migrationsdomstolarna  

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 8799-15, 2016-01-29. 

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 8631-15 2016-02-04. 

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 575- 16 2016-03-08. 

Migrationsdomstolen i Stockholm, UM 696-16, 2016-03-23. 

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 2701-16, 2016-05-04. 

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 2053-16 2016-05-13. 

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 5976-16, 2016-07-14. 

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 5016-16 2016-07-25. 

Migrationsdomstolen i Stockholm UM 6787-16 2016-08-26. 

Migrationsdomstolen i Malmö UM 7464-16 2017-01-25. 

Migrationsdomstolen i Malmö UM 8027-16 2017-01-26. 

Migrationsdomstolen i Malmö UM 9239-16 2017-02-15. 

Migrationsdomstolen i Malmö UM 8458-16, 2017-02-10. 

Migrationsdomstolen i Göteborg, UM 8440-15, 2016-03-01. 

Migrationsdomstolen i Göteborg UM 1809-16, 2016-06-07. 

Migrationsdomstolen i Luleå, UM 75-16, 2016-02-03. 

Migrationsdomstolen i Luleå, UM 49-16, 2016-02-16. 

Migrationsdomstolen i Luleå, UM 56-16 2016-03-01. 

Migrationsdomstolen i Luleå, UM 862-16, 2016-05-31. 
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EU-domstolen 

Förenade målen C-199/12 och C-201/12, X, Y och Z, 2013-11-07. 

Förenade målen C-411/10 och C-493/10, N.S mot Storbritannien och M.E. mot Irland, 2011-

12-21. 

 

Europadomstolen 

Irland mot Storbritannien, nr. 5310/71, 1978-01-18. 

Soering mot Storbritannien, nr. 14038/88, 1989-07-07. 

Cruz Varas m.fl. mot Sverige, nr. 46/1990/237/307, 1991-03-20. 

D mot Storbritannien, nr. 30240/96, 1997-05-02. 

Saadi mot Italien, nr. 37201/06, 2008-02-28.  

N mot Storbritannien, nr. 26596, 2008-05-27. 

M.S.S mot Belgien och Grekland, nr. 30696/09, 2011-01-21. 

Sufi och Elmi mot Storbritannien, nr. 8319/07 och 11449/07, 2011-06-28. 

Paposhvili mot Belgien, nr 41738/10, 2016-12-13.  

 

Utländsk praxis 

Kanada, MZJ (Re), No. V97-03500 (1999) CRDD No. 118, 31 May 1999. 331, 333. 

Storbritannien: Asylum and Immigration Tribunal, LQ (Age: Immutable Characteristic) Af-

ghanistan v. Secretary of State for the Home Department, [2008] UKAIT 00005, l, 2007-03-

15.  

 

Internationella organisationer 

UNHCR 

UNHCR:s Conclusion no 8, Determination of Refugee Satus. 

UNHCR, Guidelines on international protection No. 8, Child Asylum Claims. 

UNHCR, Guidelines on international protection, Gender-Related Persecution.  

UNHCR, Guidelines on international protection, Membership Of a Particular Social Group. 

UNHCR, Handbook on protection of stateless persons. 

UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Sta-

tus under the under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refu-

gees (i uppsatsen benämnd som UNHCR:s handbok). 
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FN:s barnrättskommitté  

Committée on the Rights of the Child, General Comment No. 6, Treatment of Unaccompa-

nied and Separated Children Outside Their Country of Origin, CRC/GC/2005/6, 2005.  

Committee on the Rights of the Child, Convention on the Rights of the Child, General com-

ment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consi-

deration, CRC/C/GC/14, 2013. 

Committée on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third and 

fourth periodic reports of Morocco, CRC/C/MAR/CO/3-4, 2014. 

Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of 

Sweden, CRC/C/SWE/CO/5, 2015. 

 

Rapporter 

Barnombudsmannens underlag till regeringen inför Sveriges femte FN-rapportering, 2012. 

Human Rights Watch, Morocco: Abuse of Child Domestic Workers, 2012.  

Lifos, Utsatta barn i Marocko, 30802, 2013. 

Länsstyrelsen i Stockholm, Människohandel med barn – nationell kartläggning 2012 – 2015, 

2015.  

Länsstyrelsen i Stockholm, På flykt och försvunnen – en kartläggning av de ensamkommande 

barn som avviker, 2016. 

Morocco National Human Rights Centre, Children in safeguard centres: a childhood in danger 

(2 maj 2013).  

Swiss Agency for Development of Foreign Affairs FDFA, Women on the move, Migration, 

gender equality and the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. 

The Danish Immigration Service, Situation of Unaccompanied Minors, 2017. 

UNICEF, New face of migration: unaccompanied minors, 2005. 

UNICEF, Child Notice Morocco, 2015. 

United Nations Human Development Report 2016 (http://hdr.undp.org/sites/all/the-

mes/hdr_theme/country-notes/MAR.pdf.) (2017-08-10). 

World Bank, Country Overview, (http://data.worldbank.org/country/morocco) (2017-08-10). 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/news/2012/11/15/morocco-abuse-child-domestic-workers
http://data.worldbank.org/country/morocco
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Media 

Tidningsartiklar 

Aftonbladet, De bor på gatan – och begår brott, 7 oktober 2015, (http://www.aftonbla-

det.se/nyheter/krim/article21534242.ab) (2017-08-10). 

Sydsvenskan, Barnen på Malmö C, 9 september 2015, (https://www.sydsvenskan.se/2015-09-

02/barnen-pa-malmo-c) (2017-08-10). 

Dagens Nyheter, Marocko måste ta sitt ansvar, 19 september 2015, (http://www.dn.se/ny-

heter/sverige/ministern-marocko-maste-ta-sitt-ansvar/) (2017-08-10). 

Dagens Nyheter, Marocko vägrar diskutera gatubarnen med Sverige, 1 oktober 2015, 

(http://www.dn.se/nyheter/sverige/marocko-vagrar-diskutera-gatubarnen-med-sverige/) 

(2017-08-10).  

Stockholm ETC, Attackerades av rasistiska lynchmobben, 19 februari 2016, (http://stock-

holm.etc.se/inrikes/attackerades-av-rasistiska-lynchmobben) (2017-08-10). 

 

Elektroniskt material 

Sveriges Television, Maskerade gäng i Stockholmsattack, 30 januari 2016, 

(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maskerade-gang-i-stockholmsattack) (2017-08-

10). 

Sveriges Television, Ygeman: väldigt svårt att jobba med Marocko, 17 mars 2016, 

(https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ygeman-vi-kan-inte-losa-alla-varldens-problem-genom-

att-ta-emot-manniskor-i-sverige) (2017-08-10). 

Sveriges Radio, Konflikt, De marockanska gatubarnens historia, 24 september 2016 

(http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/780659?programid=1300) (2017-08-10). 

Sveriges Radio, Fruktslöst samarbete om unga marockaner som lever på gatan, 23 september 

2016 (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6523401) (2017-08-

10). 

Sveriges Radio, Fler utvisas till Marocko, 10 juni 2017, (http://sverigesradio.se/sida/arti-

kel.aspx?programid=83&artikel=6714371(2017-08-10). 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/maskerade-gang-i-stockholmsattack
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ygeman-vi-kan-inte-losa-alla-varldens-problem-genom-att-ta-emot-manniskor-i-sverige
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ygeman-vi-kan-inte-losa-alla-varldens-problem-genom-att-ta-emot-manniskor-i-sverige
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/780659?programid=1300
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6714371
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6714371

