
Praktisk vägledning från Easo
Berättigande till internationellt skydd

Inledande överväganden: personligt och territoriellt 
tillämpningsområde

Förföljelse

Subsidiärt skydd

Skydd i ursprungslandet

Välgrundad fruktan

Skäl till förföljelsen

Internt skyddsalternativ
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Allmänna kommentarer
●	 Berättigande till flyktingstatus bör alltid undersökas först.
●	 Tillämpa de rättsliga bestämmelserna på godtagna fakta och resultaten av riskbedömningen.
●	 Kom ihåg att skyddsbehov även kan uppstå på plats (sur place).
●	 Kom ihåg att aktörer som utövar förföljelse och allvarlig skada kan omfatta staten, parter eller 

organisationer som kontrollerar staten eller en betydande del av dess territorium, samt icke-statliga 
aktörer.

●	 Gör en objektiv och opartisk granskning av varje enskilt fall.

Är den sökande en 
tredjelandsmedborgare?

Är den sökande medborgare 
i en EU-medlemsstat?

Är ansökan tillåtlig enligt 
nationell lagstiftning 

och praxis?

Befinner sig den 
sökande utanför sitt/sina 

medborgarskapsland/-länder?

Utgör den behandling som fruktas av den sökande 
en tillräckligt allvarlig kränkning av mänskliga 

rättigheter i form av de som bland annat nämns 
i artikel 9.2 i skyddsgrundsdirektivet?

Utgör behandlingen en kränkning av en oinskränkbar 
mänsklig rättighet eller en tillräckligt allvarlig överträdelse 

av en annan grundläggande mänsklig rättighet?

Kan behandlingen anses vara en ackumulation 
av olika åtgärder, vars följder påverkar 

den sökande på ett liknande sätt?

Ger den sökande uttryck för fruktan?

ras

dödsstraff

avrättning

tortyr

och/eller

och/eller

allvarligt och personligt hot mot en civilpersons liv 
och lem på grund av urskillningslöst våld i situationer 

av internationell eller intern väpnad konflikt

Finns det en rimlig sannolikhet att den sökande 
utsätts för följande typer av allvarlig skada?

omänsklig eller förnedrande behandling

omänsklig eller förnedrande bestraffning

Råder det en väpnad konflikt?

Anses den sökande vara en civilperson?

Råder en situation med urskillningslöst våld?

Är hotet riktat mot den sökandes liv och lem?

Finns det en tydlig koppling mellan hotet 
och det urskillningslösa våldet?

Är hotet allvarligt och personligt?

Är blotta närvaron 
inom territoriet 
tillräckligt för att 

utgöra en verklig risk?

Finns det tillräckligt 
med andra faktorer 

som är kopplade 
till den sökandes 

personliga 
omständigheter?

religion

nationalitet

tillhörighet till en viss samhällsgrupp

politisk åskådning

Kan denna fruktan förklaras med hjälp 
av indiciebevisning och den sökandes 

personliga omständigheter?

Befinner sig den sökande 
utanför sitt bosättningsland?

Inget behov 
av att granska 

berättigande till 
internationellt 

skydd
Inget subsidiärt 

skydd krävs 
enligt artikel 15 a 
i skyddsgrunds

direktivet

Inget subsidiärt 
skydd krävs 

enligt artikel 15 b 
i skyddsgrunds

direktivet

Inget subsidiärt 
skydd krävs 

enligt artikel 15 c 
i skyddsgrunds

direktivet

Inget internationellt 
skydd krävs

Inget internationellt 
skydd krävs

Subsidiärt 
skydd krävs 

(artikel 15 a i 
skyddsgrunds

direktivet) – Fortsätt 
till steg 4

Subsidiärt 
skydd krävs 

(artikel 15 b i 
skyddsgrunds

direktivet) – Fortsätt 
till steg 4

Subsidiärt 
skydd krävs 

(artikel 15 c i 
skyddsgrunds

direktivet) – Fortsätt 
till steg 4

Inget skydd ges 
i den sökandes 
hemområde  

Fortsätt till steg 5

Fortsätt till steg 2

Behandlingen 
betraktas som 

förföljelse  
Fortsätt till 

steg 2b

Välgrundad 
fruktan för 

förföljelse fastställd 
 Fortsätt till 

steg 2c

Skyddsbehov 
med avseende 

på flyktingstatus 
föreligger  Fortsätt 

till steg 4

Behandlingen 
betraktas inte 

som förföljelse  
Fortsätt till steg 3

Ingen 
välgrundad 
fruktan för 

förföljelse kan 
fastställas  
Fortsätt till 

steg 3

Ingen koppling 
till ett relevant 

skäl till förföljelse är 
tillämplig  Fortsätt 

till steg 3

eller Är den sökande en 
statslös person?

nej

nej

ja ja

jaja

ja

ja

nej

nej

nej

ja

ja

ja

nej

nej

nej

ja

ja

ja

Skulle den sökande bli förföljd på grund av 
följande (faktiska eller tillskrivna) skäl såsom

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja nej

ja

ja

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej
nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

Är aktören staten 
eller 

en part eller organisation, inklusive internationella 
organisationer, som kontrollerar staten eller en 

betydande del av statens territorium?

Är det skydd som de kan erbjuda verksamt?

Är det skydd som de kan erbjuda av icke-tillfällig natur?

Är det skydd som de kan erbjuda tillgängligt för den sökande?

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

Kan det bekräftas att det inte 
finns någon rimlig sannolikhet 

för att den sökande förföljs 
eller tillfogas allvarlig skada 

som i hemområdet?

Finns skydd tillgängligt för den 
sökande? 
(se steg 4)

Kan det bekräftas att det inte 
finns någon rimlig sannolikhet 

för att den sökande förföljs 
eller tillfogas allvarlig skada?

Är området praktiskt tillgängligt?

Kan den sökande på ett säkert och lagligt sätt resa 
till och beviljas rätt till inresa i området?Är området säkert för den sökande?

Är området tillgängligt på ett säkert sätt?

Är området tillgängligt på ett lagligt sätt?

Skulle den sökande beviljas rätt till inresa i området?
Kan den sökande 
rimligen förväntas 

bosätta sig i området?

Finns skydd tillgängligt för den 
sökande? 
(se steg 4)

Inget internt 
skyddsalternativ  

den sökande har rätt 
till internationellt 

skydd

Internt skydd 
är tillgängligt  

den sökande har inte 
rätt till internationellt 

skydd
ja

ja ja ja

ja

ja

ja

ja

ja

nej nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej nej

Är den sökandes fruktan välgrundad?
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