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Rättslig styrning 

 

2014-04-24  RCI 12/2014 

 

  

 
Rättsligt ställningstagande  
 
 

angående 
 
 

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt  
och gränsdragningen mot bestämmelsen  
om andra svåra motsättningar 
 
 

 

1. Syfte 
 

I det här rättsliga ställningstagandet ges stöd för hur Migrationsverket ska 

bedöma skyddsbehovet vid väpnad konflikt enligt 4 kap. 2 § första stycket  

1 p. andra ledet utlänningslagen (UtlL) samt de gränsdragningsproblem som 

kan uppstå i prövningen i förhållande till bestämmelsen om andra svåra 

motsättningar enligt 4 kap 2 a § första stycket 1p. andra ledet samma lag. 

 

Migrationsverket publicerar detta ställningstagande med anledning av EU-

domstolens mål C-285/12 som i förhållande till Migrationsöverdomstolens 

nuvarande praxis har ändrat såväl begreppssfären som förutsättningarna för 

prövning enligt dessa två bestämmelser. 

 

 

2. Sammanfattning 
 

 Vid prövningen av en asylansökan ska först prövas om sökandes 

individuella skäl gör att denne kvalificerar sig som flykting eller 

alternativt skyddsbehövande. 

 

 En inre väpnad konflikt föreligger när en stats armé står mot en eller 

flera väpnade grupper eller en eller flera sådana väpnade grupper står 

emot varandra. 
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 Det föreligger ett allvarligt och personligt hot mot personens liv och 

lem på grund av urskillningslöst våld om det finns grundad anledning 

förmoda att en civilperson genom sin blotta närvaro skulle löpa en 

verklig risk för sådan allvarlig skada, även om det inte föreligger 

något specifikt hot riktat mot sökanden. 

 

 Föreligger inte en situation av urskillningslöst våld som självständigt 

utgör ett allvarligt och personligt hot mot personens liv och lem ska 

istället sökandens individuella skäl beaktas mot bakgrund av våldets 

intensitet. Ju högre intensitet i det urskillningslösa våldet, desto lägre 

krav ställs på de individuella hoten mot sökanden.  

 

 En situation av andra svåra motsättningar, i enlighet med 4 kap. 2 a § 

första stycket 1 p. andra ledet UtlL kan endast bli aktuell när ett land 

präglas av stor politisk instabilitet och oro, regeringsmakten har liten 

kontroll och landets rättssystem inte generellt kan sägas ha förmågan 

att opartiskt värna om befolkningens grundläggande rättigheter. Detta 

utesluter inte att våldshandlingar kan förekomma i den aktuella 

konflikten, t.ex. genom begränsade skärmytslingar mellan soldater 

och företrädare för motståndsgrupper eller vid väpnade attacker mot 

myndighetsobjekt under förutsättningar att våldet inte är 

urskillningslöst. 

 

 

3. Bakgrund 
 

Skyddsgrundsdirektivet (2004/83/EG)  har implementerats i svensk rätt  

den 1 januari 2010. Implementeringen innebar att bestämmelsen om 

alternativt skyddsbehövande, dvs. den bestämmelse som korresponderar med 

artikel 15 i Skyddsgrundsdirektivet, kom att regleras i 4 kap. 2 § UtlL. Den 

bestämmelse som fanns sedan tidigare - dvs. bestämmelsen om andra svåra 

motsättningar  - flyttades då över till 4 kap. 2 a § UtlL. Lagstiftaren ansåg att 

andra svåra motsättningar var ett skyddsbegrepp, som föll utanför direktivets 

tillämpning och benämnde de som föll in under denna bestämmelse som 

övrigt skyddsbehövande (prop. 2009/10:31 s. 115 ff).  

 

Migrationsöverdomstolen har i två rättsfall, MIG 2009:27 och MIG 2011:4, 

klargjort tillämpningsområdet för att bedöma en person som alternativt 

skyddsbehövande på grund av en sådan väpnad konflikt som anges i 4 kap.  

2 § utlänningslagen.  

 

EU-domstolen har därefter i sin praxis (se bilaga) förtydligat direktivets 

tillämpning av begreppet väpnad konflikt. 
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4. Gällande rätt 
 

Enligt artikel 2 e i Skyddsgrundsdirektivet (2 f i det omarbetade direktivet)  

är en person alternativt skyddsbehövande om det finns grundad anledning  

att förmoda att personen i hemlandet skulle utsättas för en verklig risk att lida 

allvarlig skada enligt artikel 15.  

 

Artikel 15 i Skyddsgrundsdirektivet definierar allvarlig skada. Med allvarlig 

skada förstås: 

a) dödsstraff eller avrättning, eller 

b) tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av en 

sökande i ursprungslandet, eller 

c) allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv eller lem på grund av 

urskillningslöst våld i situationer av internationell eller intern väpnad 

konflikt. 

 

Utlänningslagen reglerar alternativt skyddsbehövande i 4 kap. 2 § första 

stycket 1 p. UtlL. En person är alternativt skyddsbehövande om det finns 

grundad anledning att anta att personen skulle löpa risk att straffas med döden 

eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (första ledet)  

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 

(andra ledet).  

 

Övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § UtlL är en person som i andra  

fall än som avses i 2 § behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad 

konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner 

välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp.  

 

Vidare är en person som inte kan återvända till sitt hemland på grund av en 

miljökatastrof att anse som övrig skyddsbehövande. 

 

Relevant internationell praxis 

 

EU-domstolens dom den 17 februari 2009 i mål C-465/07 (Elgafaji) 

 

EU-domstolen ansåg att när våldet är så urskillningslöst och så allvarligt att 

det finns grundad anledning att förmoda att en civilperson genom sin blotta 

närvaro där skulle löpa en verklig risk att utsättas för det, anses det föreligga 

ett personligt hot mot sökandens liv, även om det inte föreligger något 

specifikt hot mot sökanden.   

 

Ju högre grad av det urskillningslösa våldets intensitet, desto lägre krav ställs 

på de individuella hoten mot sökanden.  
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EU-domstolens dom den 30 januari 2014 i C-285/12 (Diakité) 

EU-domstolen uttalar att begreppet ”intern väpnad konflikt” i artikel 15 c 

Skyddsgrundsdirektivet ska definieras som en situation där de reguljära 

styrkorna i en stat konfronterar en eller flera väpnade grupper eller där två 

eller flera väpnade grupper drabbar samman. Det ställs inga särskilda krav på 

intensiteten i konflikten eller varaktigheten av den och heller inga krav på de 

väpnade gruppernas organisering, utan det räcker att det föreligger 

urskillningslöst våld.  

 

 

5. Rättschefens bedömning 
 

5.1 EU-rättens företräde framför nationell rätt 

 

Regleringen och ordalydelsen i 4 kap. 2 § utlänningslagen strider inte mot 

artikel 15 c i Skyddsgrundsdirektivet. Detta faktum i kombination med att 

resultatet av att någon faller in under bestämmelsen ger samma resultat som 

om någon bedömts falla in under artikel 15 c i Skyddsgrundsdirektivet, d v s 

att personen blir alternativt skyddsbehövande, talar för att bestämmelsen 

alltjämt kan tillämpas.  

 

Vid tillämpningen av bestämmelsen måste dock uttalandena i förarbetena och 

Migrationsöverdomstolens praxis vika undan för EU-domstolens praxis, som 

har företräde.  

 

5.2 Allmänt om skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och andra 

svåra motsättningar 

 

Även om skyddsbedömningen vid väpnad konflikt eller andra svåra 

motsättningar sker mot bakgrund av en generell bedömning av förhållandena 

i ett land (eller delar av detta) ska bedömning av risken för allvarlig skada 

eller allvarliga övergrepp ske i varje enskilt ärende. Bedömningen av om det 

finns ett skyddsbehov är således även i dessa situationer individuell och 

framåtsyftande. Det är det faktiska behovet av internationellt skydd som är 

avgörande för bedömningen.  

 

En konflikt kan variera i intensitet inom ett land och eventuella möjligheter 

till internflykt ska bedömas i vanlig ordning.  

 

Prövningen av internationellt skydd ska ske i den ordning som anges i 4 kap. 

UtlL. Det innebär att Migrationsverket först ska pröva om sökanden är 

flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL, därefter om sökanden uppfyller kraven för 

alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § samma lag och därefter om 

sökanden är att bedöma som övrig skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 a 

§ UtlL. 
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5.3 Begreppet ”Väpnad konflikt” 

 

Vid prövning av skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 p. andra ledet 

UtlL ska Migrationsverket först pröva om det råder väpnad konflikt.  

 

Enligt Diakité-domen definieras ”väpnad konflikt” i Skyddsgrundsdirektivets 

mening som en situation då de reguljära styrkorna i en stat konfronterar en 

eller flera väpnade grupper eller då två eller flera väpnade grupper drabbar 

samman. Det krävs inte att grupperna är organiserade i en viss omfattning och 

det krävs heller inte att konflikten har en viss intensitet och varaktighet.  

 

EU-domstolen gör därmed en bedömning av innebörden av begreppet väpnad 

konflikt som avviker från den Migrationsöverdomstolen definierat genom 

MIG 2009:27 och MIG 2011:4.  

 

Eftersom EU-domstolen i Diakité-målet anger att även konflikter, som inte 

har så hög intensitet och lång varaktighet ska falla in under artikel 15 c i 

Skyddsgrundsdirektivet så utökas begreppet ”väpnad konflikt” till den 

betydelse begreppet har i vanligt språkbruk. Därmed inkluderas också de 

situationer som i anges i 4 kap. 2 a § första stycket 1. UtlL första ledet, d v s 

personer som ”behöver skydd på grund av en (yttre eller) inre väpnad 

konflikt”. 

 

Genom EU-domstolens definition av begreppet väpnad konflikt sänks kraven 

på vilka omständigheter som ska föreligga för att definitionen ska vara 

uppfylld. Detta innebär att fler konflikter kan komma att bedömas som 

väpnade i utlänningslagens mening. 

 

5.4 Begreppet ”Urskillningslöst våld” 

 

Det aktuella våldet i konflikten ska vara ”urskillningslöst” för att artikel 15 c 

och därmed även skyddsbehov enligt 4 kap 2 § utlänningslagen ska kunna 

komma i fråga. Urskillningslöst våld innebär att våldet kan komma att riktas 

mot människor utan hänsyn till deras personliga situation. Att våldet är 

urskillningslöst betyder dock inte att samtliga personer i det berörda området 

löper risk att drabbas av det enbart genom att vistas där.  

 

Ett typexempel på urskillningslöst våld är användandet av hemmagjorda  

väg- eller bilbomber, flygattacker med bombningar m.m.  

 

5.5 Grundad anledning utsättas för verklig risk 

 

I Europadomstolens avgörande Sufi och Elmi mot Storbritannien 

(Europadomstolens dom den 28 juni 2011 i mål 8319/07 och 11449/07)  

anger Europadomstolen en rad kriterier som är avgörande för att bedöma 

intensiteten och nivån av våld. Dessa kan tjäna som vägledning vid 

bedömningen av risken att utsättas för allvarlig skada.  

 

 



   6 (8) 

 

Dessa indikatorer är: 1. Tillämpar parterna i konflikten en metod eller taktik 

som ökar risken för civila offer eller utgör civila en direkt måltavla; 2. Är 

nämnda metoder eller taktik vanligt förekommande; 3. Är striderna lokala 

eller utbredda; 4. I vilken omfattning har civila dödats, skadats eller tvingats 

till flykt eller internflykt.  

Vidare indikerar Diakité-domen att även intensiteten i striderna ska bedömas 

vid den individuella riskbedömningen.     

 

Av Elgafaji-domen följer att om våldet är så generellt urskillningslöst och så 

allvarligt att en civilperson bara genom att vistas i det berörda området löpa 

en verklig risk att utsättas för våldet, föreligger en allvarligt och personligt 

hot mot sökandens liv eller lem. 

 

I en situation där våldet i konflikten är så generellt utbrett, urskillningslöst 

och intensivt att var och en, som befinner sig på territoriet riskerar att skadas 

behöver den asylsökande inte framföra någon ytterligare omständighet för att 

göra sannolikt att denne kommer att drabbas av skada vid ett återvändande till 

hemlandet.  

 

Om våldet inte är så generellt urskillningslöst och så allvarligt att en 

civilperson bara genom att vistas i det berörda området löper en verklig risk 

att utsättas för våldet ska det enligt Elgafaji-domen göras en mera ingående 

individuell prövning. Vid denna prövning ska konfliktnivån bedömas på så 

sätt att ju lägre konfliktnivån är, desto högre krav ställs på den sökandes 

individuella utsatthet för att vederbörande ska komma i åtnjutande av 

alternativt skydd.  

 

EU-domstolen anger vidare att följande omständigheter kan beaktas vid  

den individuella bedömningen av en ansökan om alternativt skydd: 

– Det urskillningslösa våldets geografiska utbredning samt den sökandes 

verkliga destination om han eller hon återsänds till det aktuella landet. 

– Huruvida det i förekommande fall finns en allvarlig indikation på att en 

verklig risk av den typ som avses i artikel 4.4 i direktivet föreligger. Om det 

föreligger en sådan indikation kan kravet på urskillningslöst våld för att 

komma i åtnjutande av alternativt skydd sänkas. 

 

Det ska således beaktas huruvida sökanden har begränsade eller obefintliga 

möjligheter att ta sig till sin hemort samt huruvida sökanden redan varit utsatt 

för allvarlig skada. 

 

5.6 Andra svåra motsättningar 

 

Eftersom merparten av konfliktsituationer efter EU-domstolens dom måste 

bedömas enligt 4 kap. 2 § UtlL återstår frågan om det kvarstår någon 

situation, förutom miljökatastroffallen, som ska prövas under 4 kap. 2 a § 

första stycket 1. utlänningslagen.  

 

Förarbetena (prop. 2004/05:170 s. 274) ger här en viss ledning i avgörandet 

om det råder svåra motsättningar utan att det är fråga om en väpnad konflikt. 
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Med svåra motsättningar avses bl.a. politisk instabilitet i hemlandet där 

maktförhållandena är sådana att rättssystemet inte opartiskt värnar 

befolkningens grundläggande mänskliga rättigheter.  

 

Det kan här röra sig om en konflikt mellan olika befolkningsgrupper, mellan 

en grupp i en del av landet och statsmakten eller mellan å ena sidan staten 

eller en befolkningsgrupp i landet och å andra sidan en annan stat, men utan 

att  konflikten är väpnad. 

  

Det kan t.ex. röra sig om en s.k. failed state, där statsmakten har brutit ihop 

eller där det inte finns någon fungerande statsmakt och rättsvårdande 

myndigheter, t.  ex. polis och domstolar. Det kan också vara en 

postkonfliktsituation eller en situation när statsmakten är på väg att byggas 

upp. Det kan också vara så att statsmakten och de rättsvårdande 

myndigheterna är så försvagad av de svåra motsättningarna att de har mycket 

begränsad förmåga och vilja att skydda befolkningen mot övergrepp. 

 

Vid bedömningen huruvida förhållandena i ett land (eller en del av detta)  

ska bedömas som en väpnad konflikt eller som andra svåra motsättningar 

måste det följande uppmärksammas.  

 

Vad som kännetecknar en väpnad konflikt, enligt Diakité-domen, är den 

väpnade konfrontationen. En sådan situation tar sig typiskt uttryck i att 

civilpersoner drabbas genom urskillningslöst våld som uppstår när väpnade 

grupper drabbar samman. Det är således inte intensiteten, varaktigheten eller 

graden av organisering av de väpnade grupperna som är avgörande för 

bedömningen om det rör sig om en väpnad konflikt. Det är den 

omständigheten att det rör sig om en konflikt med flera väpnade grupper  

som leder till ett urskillningslöst våld som definierar begreppet. 

 

Andra svåra motsättningar å andra sidan tar sikte på en situation där 

motsättningarna i landet (eller del av detta) tar sig andra uttryck än i en 

väpnad konflikt. Detta utesluter inte att våldshandlingar kan förekomma  

i den aktuella konflikten, t.ex. genom begränsade skärmytslingar mellan 

soldater och företrädare för motståndsgrupper eller vid väpnade attacker  

mot myndighetsobjekt utan att våldet är urskillningslöst. 

 

5.7 Andra än civilpersoner som behöver skydd  

 

Artikel 15 c i Skyddsgrundsdirektivet ger skydd åt civilpersoner. Det innebär 

att personer med civil eller militär ställning eller befattning som tillhör någon 

av parterna i konflikten inte omfattas av bestämmelsen. Detta även om någon 

uteslutandegrund i det enskilda fallet inte föreligger.   

 

Artikel 15 a och b i Skyddsgrundsdirektivet, och därmed 4 kap. 2 § UtlL, 

liksom flyktingbestämmelsen i 4 kap. 1 §, är tillämpliga på dessa personer  

om de av individuella skäl riskerar skyddsgrundande behandling, t ex straff.  
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I fall av väpnad konflikt som nu kommer att omfattas av 4 kap. 2 § UtlL, får 

det göras en bedömning i det enskilda fallet. Förutom konfliktens intensitet 

ska också beaktas huruvida personen har någon militär befattning och därmed 

lyder under militärt regelverk och om de individuella hoten har någon 

koppling till denna befattning. I så fall kan 4 kap. 2 a § bli tillämplig om inte 

uteslutandegrunderna i 4 kap. 2 b och 2 c §§ UtlL ska tillämpas.  

 

Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad tillförordnad 

rättschef efter föredragning av verksjuristen  Ställningstagandet 

ersätter RCI 01/2014 som härmed upphävs. 

 

 

 

Fredrik Beijer 

T.f. rättschef 

                    




