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Sammanfattning 
I uppsatsen studeras flyktingskap med koppling till kön och flyktingskap sur place. 

Undersökningen syftar till att belysa hur dessa former av förföljelse korrelerar med varandra. 

För att undersöka relationen har kännetecken för flyktingskap med genusaspekter och 

flyktingskap sur place identifierats. I och med att politisk åskådning har en särskild betydelse 

för såväl sur placeflyktingskap som flyktingskap med genusaspekter har förföljelse som är 

kopplad till denna förföljelsegrund studerats särskilt.  

I analysen har fyra aspekter av politisk åskådning identifierats och studerats. Aspekterna är 

uttryck för politisk åskådning, arena där åskådning uttrycks, bakomliggande motiv och 

utövare av förföljelse. Genom att studera de olika aspekterna kan konstateras att sur place-

institutet beskriver uttryck för politisk åskådning som handlande som huvudsakligen sker i 

organiserad form och på offentliga arenor. Motivationen bakom handlandet återfinns i första 

hand i den offentliga sfären. Utövare av förföljelse är den aspekt som har entydigast resultat, i 

samtliga källor i undersökningsmaterialet beskrivs utövare av förföljelse som en statlig aktör. 

När det gäller förföljelse som innefattar genusaspekter och kvinnors politiska aktivitet har 

följande tendenser identifierats. Kvinnor engagerar sig i högre grad i politisk verksamhet 

genom agerande utanför formella organisationer. Uttrycken för politisk åskådning återfinns 

både på offentliga och privata arenor, men tyngdvikten ligger på den senare. Motivation till 

agerandet återfinns i större utsträckning, än vad som framgår i den allmänna diskussionen om 

politisk aktivitet, i den privata sfären. Avseende utövare av förföljelse är dessa i hög grad en 

ickestatlig aktör. Att det finns särskilda svårigheter sammankopplade med förföljelse som 

utförs av enskilda aktörer gör detta särskilt problematiskt. 

Skillnaderna mellan kvinnors erfarenhet av förföljelse och utformningen av sur placeinstitutet 

är slående. Olikheterna medför sannolikt att gruppen kvinnor har svårare att omfattas av 

begreppet, i varje fall om de uttrycker sin åskådning på ett sätt som överensstämmer med 

mönstren för kvinnors politiska aktivitet som återfinns i undersökningsmaterialet. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag befinner sig uppskattningsvis drygt 60 miljoner människor på flykt, vilket är det högsta 

antalet någonsin.1 Ungefär en tredjedel av dessa hör till gruppen som rättsligt kallas 

flyktingar. Situationen med många människor på flykt får följdverkningar i hela världen. I 

första hand berörs enskilda individer och samhällen, men även asylrätten i stort. Diskussioner 

om vad som är skyddsvärt och vilket slags skydd som ska erbjudas personer på flykt pågår 

runt om i samhället. Synen på dessa frågor är som så mycket annat föränderlig. Det som 

tidigare var omdiskuterat kan i dag utgöra en självklar del av asylrätten och vice versa.  

Asylrätten präglas i stor utsträckning av internationella överenskommelser. Till de viktigaste 

källorna hör 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och 1967 års 

tilläggsprotokoll.2 I takt med att samhället förändras har användningen av rättskällorna till 

viss del kommit att ändras. Flyktingkonventionen utgör fortfarande grunden i det rättsliga 

regelverket, men då bestämmelserna inte innehåller några legaldefinitioner behövs ytterligare 

källor för tolkning i enskilda fall. Utöver praxis och doktrin är UNHCR:s handbok och 

vägledande riktlinjer viktiga rättskällor.3 Användningen av riktlinjer visar på att det finns 

behov av ytterligare verktyg för att hantera den komplicerade frågan om skyddsbehov. I 

riktlinjerna belyses olika aspekter av asylprocessen, men även frågor kopplade till vissa 

gruppers särskilda utsatthet. Behovet av att tillföra ytterligare tolkningsverktyg kan ses som 

ett erkännande av att regelverket i sig själv inte förmår hantera alla slags erfarenheter.  

Kritik har från flera håll riktats mot avsaknaden av genusperspektiv i flyktingdefinitionen.4 

Kritikerna menar att den till synes neutrala flyktingdefinitionen de facto inte är neutral utan 

tar sin utgångspunkt i en viss typ av erfarenhet och att den erfarenheten är en (viss slags) 

mans erfarenhet. Det är högst sannolikt att en sådan förförståelse får effekter för vilka det är 

som kan anses ha ett behov av skydd. Medvetenheten om gruppspecifika erfarenheter och 

                                                      
1 Se UNHCR, World at war, Global trends report, Forced displacement 2014, UNHCR, 2015, s. 5. 
2 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Antagen av FN:s generalförsamling den 28 juli 1951 
Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. Antagen av FN:s generalförsamling den 31 januari 1967. 
Konventionen och protokollet utgör tillsammans Flyktingkonventionen. 
3 UNHCR Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning – enligt 
1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 1996. Handbokens status som betydelsefull rättskälla vid prövning av migrationsärenden framgår av 
MIG 2006:1.  
4 Se bl.a. Behera, Crawley, Freedman och Spijkerboer.  
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behovet av ytterligare perspektiv i skyddsbedömningen har ökat, men fortfarande återstår 

mycket att göra innan dessa perspektiv ses som en naturlig del av en asylbedömning. 

Ämnet för den här uppsatsen är en viss del av flyktingbegreppet, flyktingskap sur place. 

Begreppet sur place betyder på plats och syftar till att skyddsbehovet uppstått efter det att en 

person lämnat sitt hemland. Det innebär att förföljelse inte utgjorde det avgörande skälet till 

att personen valt att lämna sitt hemland.  

Merparten av världens flyktingar blir flykting i samband med att de lämnar sitt hemland och 

det är därför endast en mindre andel av gruppen som blir flyktingar sur place. Begreppet sur 

place har en tydlig koppling till Flyktingkonventionens mål och syfte, att garantera att skydd 

erbjuds den som löper en reell risk för förföljelse. Det innebär att det trots dess begränsade 

spridning är relevant att studera institutet. Hur kön och flyktingskap sur place förhåller sig till 

varandra är ett outforskat område, vilket medför att det är särskilt intressant att studera.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka genusaspekter av flyktingskap sur place och den 

påverkan genusaspekter kan ha i flyktingskapsbedömningen. Fokus för undersökningen är vad 

som utgör sur placeflyktingskap och vilka erfarenheter sur placebegreppet syftar till att 

omfatta. För att uppfylla syftet med uppsatsen ligger följande frågeställningar till grund för 

framställningen:  

• Återfinns underliggande antaganden om kön och genus i flyktingbegreppet?  

• Vilka erfarenheter är sur placeinstitutet utformat för att omfatta?  

• Vilken ställning har sur placeinstitutet? 

• Finns det några särskilda genusaspekter vid bedömningen av just sur place-

flyktingskap? 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Begreppet genus används för att beskriva relationen mellan män och kvinnor, men även för att 

beskriva hur maskulinitet och femininitet konstrueras. I vissa situationer används begreppet 

kön på ett likartat sett. Traditionellt sett har dock kön ansetts åsyfta biologiskt kön och genus 

socialt kön, en uppdelning mellan något en är och något en gör. Denna strikta uppdelning har 

kommit att ifrågasättas. Butler menar att det inte går att tala om kön och genus som två 

separata begrepp utan att de är sammanflätade. Det innebär inte att ett visst genus följer av ett 
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visst kön utan snarare att kön inte kan ses som ett separat existerande fenomen opåverkat av 

samhälleliga normer om maskulinitet och feminitet.5     

I den svenska kontexten används begreppen parallellt. Värt att notera är att begreppet kön i 

regel innefattar både biologiska och sociala aspekter av en identitet, medan genus oftast 

fokuserar på de sociala aspekterna. I svensk lagstiftning används begreppet kön på detta 

utvidgade vis, i förarbeten förekommer även användning av begreppet genus men då enbart i 

betydelsen socialt konstruerat kön.6 I uppsatsen används begreppet genusperspektiv för att 

beskriva perspektiv som innefattar en analys kopplad till kön. 

När genus- och jämställdhetsfrågor behandlas är det ofta flickors och kvinnors erfarenheter 

som är i förgrunden för diskussionen. Detta innebär inte att frågor om kön inte rör pojkar och 

män, tvärtom. Skälet till att fokus ofta ligger på den förstnämnda gruppen kan kopplas till att 

de oftare drabbas av det Freedman kallar gendered inequalities of power, maktobalansens 

könade effekter.7 Begreppet syftar till att beskriva hur tillgången till makt skiljer sig mellan 

könen och att visa de konsekvenser en sådan maktfördelning får. Med könad effekt menas att 

ett beslut eller en handling kan få olika effekter för män och kvinnor, flickor och pojkar. I 

sammanhanget är det relevant att poängtera att tillgången till makt även inverkar på 

möjligheterna att påverka hur rättsliga instrument utformas och tolkas. 

1.4 Metod 

Migrationsrätt är ett rättsområde som till sin natur har en stark internationell prägel. Det 

medför att den analysmetod som används behöver ha kapacitet att hantera såväl nationella 

som internationella källor. I uppsatsen används rättsdogmatisk och genusrättsvetenskaplig 

metod.  

Rättsdogmatisk metod innebär tolkning och tillämpning av vedertagna rättskällor, det vill 

säga lag, förarbete, praxis, doktrin och sedvänja. Syftet med den rättsdogmatiska metoden är 

att identifiera och systematisera gällande rätt.8 Den rättsdogmatiska metodiken är särskilt 

betydelsefull vid hantering av rättskällor av olika dignitet och ursprung. Internationaliseringen 

av rätten medför att det inte längre är tillräckligt att använda enbart en nationell rättskällelära 
                                                      
5 Se Butler, Judith, Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, Natur och Kultur, Stockholm, 2005.s.40 ff. 
6 Se bl.a. SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse, s. 73 ff. Fortsättningsvis benämnd SOU 
2004:31. 
7 Se Freedman, s. 17. 
8 Se Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 
uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 26. Fortsättningsvis benämnd Korling. Peczenik, Vad är rätt? Om 
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Norstedts Juridik, Stockholm, 1995, s. 312. 
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för att förstå hur olika källor relaterar till varandra. Reichel talar om att juristen i stället bör 

inta ett pluralistiskt förhållningssätt till rättskällorna och normhierarkierna.9 Utöver de 

folkrättsliga förpliktelser som reglerar flyktingrätten utgörs många betydelsefulla källor av så 

kallad soft law. Dessa källor är inte formellt sett bindande rättsnormer men kan i praktiken ha 

stor normerande verkan, i synnerhet när andra källor saknas. Att soft lawkällor ges auktoritet 

är framförallt kopplat till hur de hanteras i doktrin och i praxis. I likhet med doktrinen kan 

dessa källors status sägas bygga på bärigheten i dess argumentation och statusen på den 

instans som använder källan.10 

Genusrättsvetenskap benämns i vissa sammanhang feministisk rättsvetenskap, i denna uppsats 

används begreppet genusrättsvetenskap. I genusrättsvetenskap studeras förhållandet mellan 

rätt och kön. Fokus ligger på hur rätten fungerar som skapare och återskapare av makt-

relationer. Det är viktigt att poängtera att det inte finns en enhetlig genusrättsvetenskaplig 

teori eller metod utan att det finns många olika vetenskapliga riktningar och angreppssätt. 

Gemensamt för dessa är dock att de har en kritisk ansats. Med hjälp av en kritisk granskning 

och analys avser genusrättsvetenskapen synliggöra hur rätten präglas av vår förståelse av kön 

och visa på de könade effekter en viss rättslig praktik får.11 Till skillnad från den 

rättsdogmatiska metoden syftar genusrättsvetenskaplig metod inte i första hand till att ta reda 

på vad som utgör gällande rätt. Inom genusrättsvetenskapen sägs i stället att fiktionen 

gällande rätt bör ifrågasättas.12 Svensson använder sig av begreppet de lege interpretata, 

rätten som den uttolkas, för att beskriva rätten. Begreppet är ett konstaterade av att rätten 

alltid består av tolkningar och att dessa tolkningar får praktiska och teoretiska konsekvenser. 

Med begreppet signaleras, enligt Svensson, en förståelse för att det inte helt går att skilja 

beskrivning och värdering av rätten och att det därför är viktigt att synliggöra de 

utgångspunkter som använts i tolkningen.13  Lacey talar om att genusrättsvetenskapen syftar 

till att dekonstruera rättens påstådda neutralitet och objektivitet. Hon menar att såväl rätten 

                                                      
9 Se Reichel, Jane, EU-rättslig metod, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 109 ff. 
10 Se Kleineman i Korling, s. 26 ff. 
11 Se Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap och juridiska metoder, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro 
(red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 275 ff. 
12 Se Svensson i Korling, s.301. 
13 Se Svensson, Maria, De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion, Juridisk publikation, 
Jubileumsnummer 2014, s.214 och 225 f. 
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som system som det rättsliga subjektet bör ses som resultat av vissa erfarenheter och vissa 

intressen.14 

”(F)ar from being a neutral, genderless, classless and raceless abstract individual, 
the legal subject […] is in fact a white, middle class, man. Hence the views and 
assumptions built into legal forms, rules and principles, as well as the values and 
goods recognized by legal arrangements, express the experiences and viewpoints 
not of the abstract individual […] but of the privileged white male.”15 

Huruvida det så kategoriskt går att säga att rätten återspeglar en viss slags persons 

erfarenheter och intressen är omdiskuterat. Att i stället säga att de perspektiv som tagits 

hänsyn till vid utformandet av en viss regel kan ha betydelse för dess räckvidd är ett mer 

okontroversiellt sätt att se på saken.  

Slutligen bör påpekas att kön endast utgör en slags maktrelation. I dag är intersektionalitet ett 

viktigt perspektiv inom genusrättsvetenskapen. Intersektionalitet beskriver hur olika 

maktordningar samverkar och kan verka förstärkande på varandra. Biologiska, sociala och 

kulturella kategorier som kön, klass, ras, funktionalitet och sexuell läggning är exempel på 

maktordningar som samverkar. Begreppet intersektionalitet utvecklades som en del av en 

kritik mot avsaknaden av ras- och klassperspektiv i den västerländska feministiska rörelsen. 

Kritiken synliggjorde att det inte går att utgå ifrån att en viss grupps erfarenheter är 

universella sanningar giltiga för alla.16 

1.5 Material 

I och med att uppsatsens syfte är att utröna vilka underliggande antaganden som ligger till 

grund för synen på flyktingskap sur place kommer källor som vanligen används vid 

asylprövningen att undersökas. För att identifiera dessa källor har Migrationsöverdomstolens 

praxis, lagkommentarer och Migrationsverkets databas Lifos använts.17  

1.5.1 Doktrin 
De källor som studeras rörande flyktingskap sur place är doktrin som anses ha hög status vid 

bedömning av skyddsbehov. Hit hör Atle Grahl-Madsens The Status of Refugees in 

                                                      
14 Se Lacey, Nicola, Unspeakable Subjects: Feminist Essays in Legal and Social Theory, Hart Publishing, 
Oxford, 1998, s. 7. 
15 Lacey, s. 28. 
16 Se Crenshaw, Kimberlé, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Anti-
discrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, University of Chicago Legal Forum, 1989, 
passim. 
17 Migrationsverkets hemsida vid www.migrationsverket.se under rubriken Rätts- och landinformation – Lifos. 
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International Law. Volume I från 1966,18 Guy S. Goodwin-Gills och Rachel McAdams The 

Refugee in International Law från 2007,19 Andreas Zimmermanns The 1951 Convention 

Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A Commentary från 2011,20 och 

James C. Hathaways och Michelle Fosters The Law of Refugee Status från 2014.21  

I undersökningen av förföljelse med genusaspekter är Thomas Spijkerboers Gender and 

Refugee Status från 2000,22 Heaven Crawleys Refugees and Gender. Law and Process från 

2001,23 och Jane Freedmans Gendering the International Asylum and Refugee Debate från 

2007 de primära källorna.24 

1.5.2 UNHCR:s handbok och riktlinjer 
Även UNHCR:s (United Nations High Commissioner for Refugees) Handbok om förfarandet 

och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning från 1996 utgör del av 

undersökningsmaterialet.25 

UNHCR är FN:s flyktingkommissariat och har till uppgift att ta tillvara flyktingars intressen 

på en global nivå. UNHCR har en framstående roll som uttolkare av Flyktingkonventionen. 

Trots att slutsatserna som antas av kommissariatets exekutivkommitté formellt sett inte är 

bindande är slutsatserna starkt vägledande för konventionsstaterna. UNHCR:s handbok och de 

olika riktlinjerna har stor betydelse för den rättsliga bedömningen. Riktlinjerna ska användas 

som ett komplement till handboken. I denna studie är UNHCR:s riktlinjer om förföljelse 

kopplat till kön och förföljelse på grund av tillhörighet till en viss samhällsgrupp av särskild 

betydelse.26 Migrationsöverdomstolen har slagit fast att handboken tillsammans med 

                                                      
18 Grahl-Madsen, Atle, The Status of Refugees in International Law, Sijthoff, Leiden, 1966. Fortsättningsvis 
benämnd Grahl-Madsen. 
19 Goodwin-Gill, Guy S. och McAdam, Jane, The Refugee in International Law, 3 uppl., Oxford University 
Press, Oxford, 2007. Fortsättningsvis benämnd Goodwin-Gill. 
20 Zimmermann Andreas (red.), The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. A 
Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2011. Fortsättningsvis benämnd Zimmermann. 
21 Hathaway, James C. och Foster, Michelle, The Law of Refugee Status, 2 uppl., Cambridge University Press, 
Cambridge, 2014. Fortsättningsvis benämnd Hathaway. 
22 Spijkerboer, Thomas, Gender and Refugee Status, Ashgate, Dartmouth, 2000. Fortsättningsvis benämnd 
Spijkerboer. 
23 Crawley, Heaven, Refugees and Gender. Law and Process, Jordans, Bristol, 2001. Fortsättningsvis benämnd 
Crawley. 
24 Freedman, Jane, Gendering the International Asylum and Refugee Debate, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 
2007. Fortsättningsvis benämnd Freedman. 
25 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning – enligt 
1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 1996. Fortsättningsvis benämnd UNHCR:s handbok. Handboken publicerades första gången 1979. I 
uppsatsen används den omarbetade versionen från 1992. 
26 UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the Context of Article 
1A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/02/01, 7 
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UNHCR:s andra slutsatser rörande förfarande är viktiga rättskällor i mål och ärenden om 

flyktingskap.27 

1.5.3 Rättsakter, förarbeten och praxis 
Utöver doktrin utgör relevanta rättsakter, förarbeten och praxis del av undersöknings-

materialet. De viktigaste rättsakterna är Flyktingkonventionen, Skyddsgrundsdirektivet och 

utlänningslagen.28 De rättsfall som behandlas i uppsatsen har varit särskilt betydelsefulla för 

tolkningen av sur placeinstitutet. Även förarbetena till utlänningslagen utgör del av 

undersökningsmaterialet.29 

1.6 Avgränsningar 

Fokus för undersökningen är sur placeskäl kopplade till individuellt agerande, vilket medför 

att sur placeskäl kopplade till den generella situationen i hemlandet endast kommer att 

behandlas översiktligt. Sur place kan aktualiseras vid alla de kategorier av skyddsbehov som 

återfinns i utlänningslagen, i denna uppsats behandlas endast flyktingskap. De slutsatser som 

dras bör dock kunna vara tillämpliga även för andra skyddsgrunder. 

1.7 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel syftar till att ge läsaren dels en bakgrund till ämnet, dels en 

introduktion till de metodologiska och teoretiska utgångspunkter som används i uppsatsen. I 

kapitel två gås grunderna för flyktingrätten igenom för att sedan följas av kapitel tre där 

kopplingen mellan flyktingskap och kön undersöks. I det senare kapitlet diskuteras olika 

kännetecken för förföljelse med genusaspekter. I det fjärde kapitlet behandlas hur sur 

placeflyktingskap är reglerat, vilka institutets kännetecken är och vilka slags erfarenheter som 

inkluderas i begreppet. I det femte kapitlet analyseras hur flyktingskap sur place förhåller sig 

till kön. Det sjätte kapitlet inkluderar en diskussion om alternativa sätt att betrakta sur 

                                                                                                                                                                      
maj 2002. Fortsättningsvis benämnd UNHCR:s riktlinjer avseende förföljelse på grund av genusrelaterad 
förföljelse.  
UNCHR, Guidelines on International Protection: “Membership of a particular social group” within the context 
of Article (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
HCR/GIP/02/02, 7 maj 2002. Fortsättningsvis benämnd UNHCR:s riktlinjer avseende förföljelse på grund av 
tillhörighet till viss samhällsgrupp. 
27 Se MIG 2006:1. 
28 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller stats-
lösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd 
samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet. Utlänningslag (2005:716). 
29 SOU 2004:31 och Regeringens proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön och 
sexuell läggning. Fortsättningsvis benämnd Prop. 2005/06:6.  
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placeinstitutet och en avslutande diskussion. I det sjunde och avslutande kapitlet summeras 

uppsatsens frågeställningar kortfattat. 
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2. Flyktingskap 

2.1 Inledning 

Flyktingskap är ett samlingsnamn för personer som befinner sig utanför sitt hemland och har 

ett visst skyddsbehov. De kriterier som används för att fastställa om en person är flykting 

kommer att behandlas i kapitlet. Inledningsvis görs en kortfattad presentation av de regelverk 

som är mest betydelsefulla rörande fastställande av flyktingskap. Därefter behandlas vilka 

slags aktörer som kan utöva förföljelse. 

2.2 Rättslig reglering 

Flyktingskap regleras på flera nivåer. Genom internationella konventioner, EU-rätt och i 

nationell lagstiftning. Presentationen av de olika källorna inleds på traktatnivå för att sedan 

följas av EU-rätt och svensk rätt. 

2.2.1 Folkrättsliga förpliktelser 

2.2.2 FN-konventioner 
Förenta nationernas konventioner utgör grunden i den internationella flyktingrätten. I 

Flyktingkonventionen definieras vem som är flykting och på vilka grunder en person utesluts 

från flyktingskap. Konventionen reglerar inte skyldigheter att ta emot flyktingar eller hur 

konventionsstaterna ska hantera prövningen av asylansökningar. Dessa frågor behandlas i 

UNHCR:s handbok och regleras genom konventionsstaternas nationella lagstiftning.30 

Möjligheten att inskränka rätten att söka asyl är ytterst kopplad till principen om non 

refoulement. Principen innebär ett förbud att avvisa eller utvisa någon till en plats där hon 

riskerar förföljelse. Bestämmelsen finns uttryckt i Flyktingkonventionens artikel 33, men 

återfinns även i EU:s Skyddsgrundsdirektiv artikel 21 och den svenska utlänningslagen 12 

kap 2 §. Artikel 33 är inte absolut. I artikel 33.2 framgår att det i vissa situationer kan finnas 

godtagbara till skäl att inte tillämpa bestämmelsen.  

I Flyktingkonventionens artikel 1 stadgas förutsättningarna för att betraktas som flykting: 

”En flykting är den som i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund 
av sin ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska 
åskådning befinner sig utanför det land, vari han eller hon är medborgare, samt är 
ur stånd att eller på grund av sådan fruktan som nyss sagts, icke önskar begagna 

                                                      
30 Diesen, Christian, Lagerqvist Veloz Roca, Annika, Lindholm Billing, Karolina, Seidlitz, Madeleine och 
Wilton Wahren, Alexandra, Prövning av migrationsärenden: BEVIS 8, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2012, s. 21. Fortsättningsvis benämnd Diesen. 
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sig av sagda lands skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, 
befinner sig utanför det land, vari han eller hon tidigare haft sin vanliga 
vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av fruktan, som nyss sagts, icke 
önskar återvända dit.” 

Kriterierna är utöver att personen befinner sig utanför sitt hemland att personen känner 

välgrundad fruktan för förföljelse, att risken för förföljelse kan kopplas till viss 

förföljelsegrund och att personen inte vill eller vågar vända sig till hemlandsmyndigheterna 

för skydd. Förföljelsegrunderna utgörs av ras, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp 

och politisk eller religiös åskådning. 

Det är inte genom fastställandet av en persons flyktingstatus som en person blir flykting. En 

person blir flykting i Flyktingkonventionens mening när hon uppfyller de kriterier som 

fastställs i definitionen. Fastställande av flyktingstatus har därmed inte någon konstitutiv 

verkan utan utgör endast ett erkännande av personens flyktingskap. När en person väl blivit 

flykting fortsätter hon att vara flykting så länge inte någon av upphörandegrunderna 

aktualiseras.31 Upphörandegrunderna återfinns i Flyktingkonventionens artikel 1 C. En person 

kan trots att hon uppfyller flyktingkriterierna vara utesluten från skydd om någon av 

uteslutandegrunderna är uppfyllda. Uteslutandegrunderna återfinns i Flyktingkonventionens 

artikel 1 F. 

Frasen välgrundad fruktan för förföljelse är ett nyckelbegrepp i flyktingdefinitionen. 

Begreppet förföljelse är inte definierat i Flyktingkonventionen, men med stöd av artikel 33 

kan fastställas att hot mot liv eller frihet på grund av en viss förföljelsegrund alltid utgör 

förföljelse. För att klassificeras som förföljelse krävs att handlingen har ett visst allvar, vilket 

innebär att alla former av illabehandling inte utgör förföljelse. Det brukar i denna del talas om 

tillräcklighet. Bedömningen av välgrundad fruktan består av ett subjektivt och ett objektivt 

element. Det subjektiva elementet, fruktan, relateras till personens sinnestillstånd. Det 

objektiva elementet, välgrundad, är en bedömning av personens upplevelse. Bedömningen 

görs med stöd av information om situationen i personens hemland och med hänsyn till 

sökandens personliga omständigheter. Bedömningen av skyddsbehov är framåtsyftande och 

det förutsätts inte att personen tidigare upplevt förföljelse. Tidigare förföljelse kan dock 

utgöra en indikation på framtida risk för förföljelse.32  

                                                      
31 Se bl.a. Wikrén, Gerard och Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, 10 uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2014, s. 138 och s. 200 ff. Fortsättningsvis benämnd Wikrén. Grahl-Madsen, s. 157. 
32 UNHCR:s handbok para. 37–45. 
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Förföljelsegrunderna är inte ömsesidigt uteslutande utan flera grunder kan vara aktualiserade 

samtidigt. Det ställs inte några krav på att en skyddssökande själv ska kunna identifiera på 

vilka grunder hon riskerar förföljelse.33  

Konventionerna rörande medborgerliga och politiska rättigheter, tortyr, barn och avskaffandet 

av diskriminering av kvinnor är ytterligare rättsakter som är av stor betydelse i bedömningen 

av flyktingskap.34  

2.2.3 EU-reglering 
Den EU-rättsliga regleringen på migrationsområdet är omfattande och innefattar bland annat 

procedurbestämmelser vid asylprövning, miniminivåer för mottagande, rätt till familjeåter-

förening och fingeravtryckskontroll.35 I Skyddsgrundsdirektivet återfinns de EU-

bestämmelser som är av störst betydelse för flyktingskapsbedömningen.  

Skyddsgrundsdirektivet syftar till att skapa en större samsyn i bedömningen av skyddsbehov 

och att garantera en miniminivå för de förmåner som erbjuds skyddsbehövande.36 I och med 

att direktivet endast innehåller miniminormer har medlemsstater möjlighet att tillämpa mer 

förmånliga bestämmelser.37 I skälen framgår vidare att Flyktingkonventionen ses som en 

grundsten i det internationella folkrättsliga systemet och att material från UNHCR är viktiga 

källor vid tolkning av Flyktingkonventionen.38 

Ett uttryckligt stöd för rätten att söka asyl återfinns i artikel 18 i Europeiska unionens 

rättighetsstadga.39 I artikeln framgår EU-ländernas skyldighet att följa Flyktingkonventionen. 

2.2.4 Svensk reglering 
Flyktingkonventionen utgör grunden för de svenska bestämmelserna om flyktingskap. I 

utlänningslagens fjärde kapitel regleras uppehållstillstånd kopplade till skyddsbehov.40 

                                                      
33 UNHCR:s handbok para. 66. 
34 Konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). Antagen av FN:s generalförsamling den 16 
december 1966, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Antagen av 
FN:s generalförsamling den 18 december 1979, Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. Antagen av FN:s generalförsamling den 10 december 1984 och 
Konvention om barnets rättigheter. Antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 
35 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att 
bevilja och återkalla internationellt skydd, Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om 
miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus, Rådets 
direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening och Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 
december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
Dublinkonventionen.   
36 Skyddsgrundsdirektivet skäl 6. 
37 Skyddsgrundsdirektivet skäl 8. 
38 Skyddsgrundsdirektivet skäl 3 och 15. 
39 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. (2010/C82/02). 
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Prövningen ska inledas i den första paragrafen och fortsätta i andra och därefter 2 a paragrafen 

om förutsättningarna i föregående paragraf inte är uppfyllda. Skyddet i utlänningslagen 4 kap. 

1 § är starkast och det är därför av betydelse att prövningen inleds i denna paragraf.41  

Utlänningslagens bestämmelser om flyktingskap är utformade på samma vis som i 

Flyktingkonventionen. För att en person ska uppfylla kriterierna för flyktingskap krävs att hon 

befinner sig utanför sitt hemland, känner välgrundad fruktan för förföljelse, att förföljelsen är 

kopplad till en förföljelsegrund och att hon inte kan eller inte önskar använda sig av 

hemlandets myndighetsskydd.42 I de situationer när en person inte önskar använda sig av 

hemlandets myndighetsskydd ställs krav på att den inställningen är kopplad till personens 

välgrundade fruktan för förföljelse.43 

I den svenska regleringen utgör, utöver de förföljelsegrunder som räknas upp i Flykting-

konventionen, även kön och sexuell läggning förföljelsegrunder. Förföljelsegrunderna kön 

och sexuell läggning ses som exempel på tillhörighet till viss samhällsgrupp.44  

I likhet med Flyktingkonventionen är en person flykting tills dess att en upphörandegrund 

aktualiseras, dessa bestämmelser återfinns i utlänningslagen 4 kap. 5 §. Uteslutandegrunderna 

återfinns i utlänningslagen 4 kap. 2 b och 5 kap. 1 § 2 st. 

2.3 Utövare av förföljelse och tillgång till myndighetsskydd 

Som redan konstaterats är rekvisitet välgrundad fruktan för förföljelse central för att någon 

ska definieras som flykting.  För att avgöra om personens fruktan för förföljelse är välgrundad 

ska en bedömning av tillgängligt myndighetsskydd göras. Bedömningen görs på olika vis 

beroende om utövaren av förföljelse är en statlig eller ickestatlig aktör.  

När Zimmermann diskuterar utövare av förföljelse väljer han att dela in förföljelseaktörer i 

fyra kategorier. Förföljelse utförd av staten, förföljelse som stöds av staten, förföljelse som 

                                                                                                                                                                      
40 Utlänningslag (SFS 2005:716). 
41 Betydelsen av att inleda prövningen av skyddsbehov i UtlL 4 kap 1 § är kopplat till att det finns internationella 
bestämmelser om vad skyddet för flyktingar ska omfatta, t.ex. avseende uppehållstillståndets längd.   
42 För statslösa personer gäller i stället för vistelse utanför hemlandet att personen befinner sig utanför det land 
där hon haft sin vanliga vistelseort. 
43 Se Diesen, s. 137 f. 
44 Innan lagändringen 2005 kunde den som riskerade förföljelse på grund av kön eller homosexualitet få skydd 
som skyddsbehövande i övrigt enligt dåvarande utlänningslag (SFS 1989:529) 3 kap 3 § 3 st. 
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tolereras av staten och förföljelse som inte stöds eller tolereras av staten men som staten 

vägrar eller inte förmår erbjuda skydd från.45 

En handling anses i internationell rätt vara utförd av en statlig aktör om organet utövar 

lagstiftande, verkställande eller dömande makt, alternativt står för utövande av någon slags 

myndighetsfunktion.46 Huruvida personen bakom handlingen är överordnad eller 

underlydande har inte någon betydelse. Vissa handlingar kan, trots att de inte är direkta 

uttryck för en myndighets officiella beslut eller uppfattning, tillskrivas staten. För att detta ska 

ske krävs i regel att personen genom sin yrkesutövning fått mandat att utöva myndighetsmakt. 

Även handlingar som sträcker sig utanför personens yrkesmässiga befogenheter kan 

tillskrivas en statlig aktör. I och med att det har stor betydelse om utövaren av förföljelse är en 

statlig aktör har frågan om en tjänsteman anses ha agerat i egenskap av representant för en 

myndighet eller som enskild individ behandlats upprepade gånger i praxis. I vissa situationer 

kan personer eller grupper som, i avsaknad av fungerande statsväsende, utövar myndighets-

liknande kontroll inkluderas i begreppet. Slutligen kan agerande som utförts av grupp eller 

enskild utan statligt stöd trots det ändå betraktas som agerande av en statlig aktör. För att 

denna situation ska uppstå krävs att staten i efterhand gett sitt erkännande till agerandet och 

hanterar det som om det vore en handling utförd av en statlig representant.47  

I Flyktingkonventionen finns inte någon uttrycklig hänvisning till att utövaren av förföljelse 

måste vara en statlig aktör. Enligt vissa uttolkare innebär det att alla slags aktörer ska omfattas 

av bestämmelsen, som stöd för detta argument hänvisas till att det i motsvarande 

internationella rättsakter explicit omnämns när bestämmelsen endast omfattar staters 

agerande.48 Andra uttolkare menar motsatsvis att omständigheten att det inte uttryckligen 

omnämnts utesluter en tolkning som inkluderar ickestatliga aktörers agerande. Till stöd för 

denna ståndpunkt anges att det finns rättsakter där ickestatliga aktörers agerande behandlas 

explicit.49 Zimmermann påpekar att ickestatliga aktörer spelade en begränsad roll i den 

internationella rätten vid tidpunkten för Flyktingkonventionens instiftande. Att frågan inte 

behandlas uttryckligen i rättsakten bör enligt Zimmermann inte leda till alltför långtgående 

slutsatser, framför allt bör det inte tolkas som ett aktivt uteslutande av ickestatliga aktörer. 

Zimmermann påpekar avslutningsvis att Flyktingkonventionen i egenskap av ett levande 

                                                      
45 Se Zimmermann, s. 358 ff. 
46 Se Zimmermann, s.359. 
47 Se Zimmermann, s. 359 ff. 
48 Se t.ex. Tortyrkonventionen. 
49 Se Zimmermann, s. 362 f. 
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rättsligt instrument ska tolkas i ljuset av den samhällsutveckling som skett sedan 

konventionen skapades, vilket medför att ickestatliga aktörer omfattas av regleringen oavsett 

om det var den ursprungliga tanken eller inte.50 

Kälin talar om att the nature of persecution förändrats under de senaste decennierna, det vill 

säga att det som tidigare kännetecknat förföljelse inte nödvändigtvis speglar erfarenheterna av 

förföljelse i dag. Denna förändring avser både de sätt förföljelse bedrivs på och de aktörer 

som bedriver förföljelsen.  

“The nature of persecution is changing, as evidenced by the increasing frequency 
of persecution of minorities by their neighbors belonging to the majority, ethnic 
cleansing or even genocide carried out by militias, terrorist attacks and killings by 
groups claiming to fight in the name of a religious creed, or attacks on the civilian 
population by insurgent groups fighting for independence.“51 

 
Sannolikt har majoriteten av dagens flyktingar, enligt Kälin, inte flytt undan statlig förföljelse 

utan i stället flytt förföljelse som utgått från ickestatliga aktörer. Kälin påpekar även att det 

genom åren saknats konsensus kring huruvida dessa erfarenheter ska falla inom ramen för 

Flyktingkonventionen eller inte, vilket fått konsekvenser för det skydd som erbjudits i olika 

länder.52  

Kälin har identifierat fyra sätt att kategorisera förföljelse av ickestatliga aktörer. 

Kategoriseringen sammanfaller delvis med Zimmermanns indelning, Kälin sammanför 

Zimmermanns tre första kategorier till en. I kategorin beskrivs som förföljelse utförd av en 

ickestatlig aktör, men där staten anstiftat till, stödjer eller tolererar agerandet. Kälins övriga 

kategorier fokuserar på stater som av olika skäl inte förmår erbjuda skydd. Skälen till detta 

kan vara att staten kollapsat eller att en ickestatlig aktör kontrollerar territoriet. Den sista 

kategorin är sånär på identisk med Zimmermanns fjärde, i kategorin beskrivs en stat som 

motsätter sig den enskilda aktörens agerande men som uppvisar en oförmåga att erbjuda den 

enskilde skydd. 53 

När utövaren av förföljelse är en ickestatlig aktör krävs delvis andra förutsättningar för att 

definiera något som förföljelse. I doktrin talas det om två skilda förklaringsmodeller avseende 

ickestatlig förföljelse, de kallas accountability approach respektive protection approach. Den 

                                                      
50 Se Zimmermann, s. 363. 
51 Kälin, Walter, Non-state agents of persecution and the inability of the state to protect, Georgetown 
Immigration Law Journal, vol. 15, Washington, 2000, s. 415. Fortsättningsvis benämnd Kälin. 
52 Se Kälin, s.415. 
53 Se Kälin, s.415 ff. 
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första ansatsen fokuserar på ansvarighet och menar att staten endast ska lastas för situationer 

där de utövar, stödjer eller tolererar förföljelse. Oförmåga att erbjuda ett godtagbart skydd 

faller därmed utanför statens ansvarsområde. Den andra ansatsen utgår i stället från den 

enskilde individens möjlighet att erhålla skydd. Staten kan utifrån denna ansats hållas 

ansvarig i situationer då den inte förmår skydda sina medborgares grundläggande 

rättigheter.54 Zimmermann menar att den senare ansatsen ska ges företräde då den är bäst 

förenlig med Flyktingkonventionens mål och syfte.55 

Som nämndes ovan har det länge saknats en samsyn kring förföljelse som utgår från 

ickestatliga aktörer. Zimmermann beskriver att det i regionala dokument från Afrika och 

Latinamerika tidigt funnits en förståelse för att utövare av förföljelse kan vara såväl statliga 

som ickestatliga aktörer. Även i Nordamerika har praxis varit förenlig med skyddsansatsen, 

protection approach. Bland EU-länderna skapades samstämmighet först i samband med 

Skyddsgrundsdirektivets införande. Tidigare användes både skyddsansatsen och ansvarighets-

ansatsen, accountability approach, i unionen. I Skyddsgrundsdirektivets artikel 6 anges 

uttryckligen att även ickestatliga aktörer kan vara utövare av förföljelse, vilket innebär ett 

accepterande av ett vidare statsansvar. Zimmermann beskriver att majoriteten av 

medlemsstaterna gjort ändringar i sina nationella lagstiftningar för att inkludera den 

förändrade synen på statsansvar, men att alla medlemsstater inte till fullo accepterat det 

förändrade rättsläget.56    

Möjligheten för den enskilda att erhålla skydd är relevant både när det gäller statlig och 

ickestatlig förföljelse. I de fall förföljelsen utgår från en statlig aktör antas myndighetsskydd 

inte kunna komma i fråga.57 När det gäller förföljelse som utgår från ickestatliga aktörer är, 

utöver den kränkande gärningen, även statens förmåga att skydda den enskilde av intresse. Att 

det förhåller sig på detta vis är kopplat till vem det är som har ansvar för upprätthållande av 

grundläggande rättigheter. En enskild kan hållas ansvarig för sina handlingar genom ett 

straffrättsligt förfarande, det är då staten som ställer utövaren tills svars för sitt agerande. 

Upprätthållande av rättigheter är däremot en skyldighet som åligger staten.  
                                                      
54 Se Zimmermann s. 364, Kälin s. 415 ff. och Wilsher, Daniel, Non-State Actors and the Definition of a Refugee 
in the United Kingdom: Protection, Accountability or Culpability? International Journal of Refugee Law vol. 15 
no. 1, Oxford University Press, Oxford, 2003, s. 70 ff. Fortsättningsvis benämnd Wilsher. 
55 Se Zimmermann, s. 365. 
56 Se Zimmermann, s. 365 f. 
57 Se Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart myndighetsskydd och 
förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med hänvisning till befintligt myndighetsskydd SR 
01/2015 s. 2. Fortsättningsvis benämnd Migrationsverket, SR 01/2015.  
Bexelius, Maria, Asylrätt, kön och politik: en handbok för jämställdhet och kvinnors rättigheter, 2 uppl., 
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Stockholm, 2008, s. 152. Fortsättningsvis benämnd Bexelius. 
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Wilsher menar att det är viktigt att skilja på staters och enskilda aktörers skyldigheter. Ett 

alltför ensidigt fokus på utövaren av förföljelse och handlingens allvar kan föra med sig 

oväntade konsekvenser. Wilsher ställer sig kritisk till Hathaways krav på oavbruten och 

systematisk kränkning av grundläggande rättigheter för att betrakta något som förföljelse, 

åtminstone i fall då agerandet utgår från ickestatliga aktörer.  

“This raises a real difficulty where the harm emanates from non-State actors. This 
is because, in international law, such persons do not bear the correlative duty 
which is the counterpart of every human right. It is only the State which bears 
such a duty. Thus a non-State actor cannot, strictly speaking, infringe human 
rights at all; only the State can do so by failing to protect the victim adequately.”58 

 
Tyngdpunkten i en skyddsbedömning bör enligt Wilsher ligga på den part som ansvarar för 

den internationellt sett relevanta skyldigheten. Det vill säga statens skyldighet att värna 

enskilda från kränkningar. Ett godtagbart skydd innebär inte att staten lyckas förhindra alla 

slags kränkningar av mänskliga rättigheter utan det är i stället statens reaktion på att 

kränkningar som är av intresse.  Ansvaret består av en proaktiv och en reaktiv del, det vill 

säga ett förebyggande arbete för att förhindra framtida kränkningar och att det finns ett 

någorlunda välfungerande rättsväsende så att personer som begått kränkande gärningar kan 

ställas till svars.   

2.4 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis får avsaknaden av en diskussion om olika typer av förföljelseaktörer i 

Flyktingkonventionen sägas tyda på en bristande förståelse för olika former av förföljelse. Det 

innebär, som Zimmermann påpekar, inte nödvändigtvis att tanken var att helt utesluta 

förföljelse utförd av ickestatliga aktörer. Det går dock inte att komma ifrån att resultatet av att 

inte inkludera en sådan diskussion i konventionen medfört att förföljelse utförd av ickestatliga 

aktörer kommit att erkännas långt senare än förföljelse utförd av staten. I dag råder konsensus 

kring att utövare av förföljelse kan vara såväl statliga som ickestatliga aktörer. I Europa var 

erkännandet av statens ansvar vid förföljelse utförd av enskilda aktörer särskilt senfärdigt. Det 

påverkar sannolikt det genomslag den så kallade ansvarighetsansatsen får i flyktingskaps-

bedömningen.  

Frågan om myndighetspersoners agerande bör klassas som förföljelse hänförlig till staten i 

större utsträckning är intressant, men av än större betydelse är frågan om vad som utgör ett 

                                                      
58 Wilsher, s. 72. 
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godtagbart myndighetsskydd. Kälins och Zimmermanns fjärde kategori behandlar just statens 

vilja och/eller förmåga att erbjuda skydd. Kategorin innebär att en stat inte aktivt måste stödja 

visst agerande för att förföljelse ska vara för handen, utan att det är räcker att staten inte gör 

tillräckligt för att förebygga kommande kränkningar eller bestraffa redan begångna gärningar. 

Frågan huruvida myndighetsskyddet ska betraktas som godtagbart är komplex, tydligt är dock 

att staten och de enskilda som drabbats av grova människorättskränkningar ofta har olika syn 

på vad som utgör ett tillräckligt skydd. 
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3. Flyktingskap och kön 

3.1 Förföljelse kopplat till kön 

Som konstaterades inledningsvis har omfattande kritik riktats mot flyktingbegreppet för att 

vara snävt och exkluderande.59 Trots ambitioner om neutralitet och allmängiltighet menar 

kritikerna att flyktingbegreppet i praktiken omfattar en viss slags erfarenhet, och att den 

erfarenheten har en tydlig koppling till kön. Vad som anses utgöra förföljelse har till viss del 

förändrats under årens lopp, och begreppet har vidgats genom utvecklandet av tolknings-

anvisningar, praxis och även genom viss nationell lagstiftning. I och med att Flykting-

konventionen utgör kärnan i den internationella flyktingrätten finns, trots den utvecklingen, 

skäl att studera rättsakten. Särskilt intressant, sett utifrån uppsatsens ämne, är det att 

undersöka konventionens utformning och tillämpning. Även omständigheterna kring 

Flyktingkonventionens tillkomst har relevans för undersökningen.  

Freedman beskriver konventionen som en produkt av sin tid.60 När konventionen färdig-

ställdes år 1951 var minnet av andra världskriget fortfarande färskt samtidigt som en ny 

världskonflikt, kalla kriget, var i dess inledningsskede. Det påverkade vilka stater som deltog 

vid utarbetandet av rättsakten och hur skyddet kom att utformas. Förenta staterna hade en 

framträdande roll under förhandlingarna samtidigt som merparten av länderna från det då 

kommunistiska östblocket bojkottade konferensen.61 Att inte någon av de nationella före-

trädarna var kvinna bör också noteras.62 Loescher menar att det fick till följd att konventionen 

utformades för att möta västerländska staters behov av att reglera politiska flyktingar 

kommande från öst.63 Freedman beskriver det som att: 

”(t)he refugee as perceived by the Convention was thus an individual persecuted 
by a totalitarian regime because of his political views or activism. Large groups of 
displaced people fleeing from international conflicts or from civil war were never 
envisaged. These limitations on the definition of a refugee continue to have 
important applications today, and mean that it has been difficult for many women 
to gain refugee status.”64 

                                                      
59 Se bl.a. Behera, Crawley, Freedman och Spijkerboer. 
60 Se Freedman, s. 71 
61 Se Spijkerboer, s. 1. 
62 Se Behera, Navnita Chadha, Gender, Conflict and Migration, Sage Publications, Thousand Oaks, 2006, s. 57. 
Fortsättningsvis benämnd Behera. 
63 Se Loescher citerad i Freedman, s. 44.  
64 Freedman, s.72 
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Freedman synliggör de konsekvenser som följer av att låta en specifik erfarenhet vara förebild 

för ett begrepp som ska ha ett vidare tillämpningsområde. Om urmodellen av förföljelse 

formades utifrån en viss erfarenhet blir effekten att personer med andra erfarenheter får 

svårare att kvalificera sig med stöd av regleringen.  

I UNHCR:s riktlinjer gällande förföljelse med genusaspekter sägs att kön är en relevant 

omständighet att ta hänsyn till vid skyddsbedömningen. I riktlinjerna poängteras att det kan 

vara mer eller mindre svårt att identifiera skyddsbehov som relateras till en persons kön. Det 

är dock viktigt att inte ta för givet att alla kvinnors asylskäl är kopplade till deras kön. Rikt-

linjerna utformades för att inkludera kvinnors och hbtq-personers erfarenheter, och det får ses 

som ett erkännande av att flyktingdefinitionen inte alltid förmått inkludera dessa gruppers 

erfarenheter. Följande gärningar ges som exempel på förföljelse med genusaspekter: Sexuellt 

våld, våld i nära relationer, påtvingad familjeplanering, kvinnlig omskärelse, straff för 

överskridande av sociala normer och diskriminering av hbtq-personer.65  

3.2 Kön som förföljelsegrund 

Huruvida kön bör utgöra en egen förföljelsegrund har varit och fortsätter att vara föremål för 

omfattande diskussion.66 Till skillnad från svensk rätt utgör inte kön en av de uttryckligen 

uppräknade förföljelsegrunderna i Flyktingkonventionen.67 Frågan togs upp vid flykting-

konferensen men beslut fattades om att inte inkludera det som en separat förföljelsegrund.68 

Köns- och jämställdhetsfrågor ansågs vara en sak som skulle regleras genom nationell 

lagstiftning. Konferensens ordförande, FN:s dåvarande högkommissarie för mänskliga 

rättigheter Van Heuven Goedhart, ska ha ifrågasatt att förföljelse på grund av kön alls skulle 

kunna uppkomma.69 Uttalandet visar, tillsammans med beslutet om att helt utesluta frågor om 

kön och jämställdhet, på avsaknaden av genusperspektiv vid utformandet av konventionen. 

Synen på dessa frågor har sedan konventionens införande förändrats i stora delar av världen. 

Det har lett till att frågor kopplade till kön i större utsträckning anses vara en relevant aspekt 

vid skyddsbedömningen. Genom att kvinnor i vissa situationer anses kunna utgöra en viss 

samhällsgrupp kan förföljelse med genusaspekter lättare inkluderas i Flyktingkonventionens 

                                                      
65 UNHCR:s riktlinjer avseende förföljelse med genusaspekter, para. 1-5. 
66 Se bl.a. Behera, Bexelius, Greatbatch och Spijkerboer. 
67 Se avsnitt 2.2.4. 
68 Med flyktingkonferensen menas den FN-konferens som ägde rum 1951 under vilken Flyktingkonventionen 
framarbetades. 
69 Se Spijkerboer, s. 1. 
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bestämmelser än tidigare. En utförligare diskussion om förföljelse på grund av tillhörighet till 

en viss samhällsgrupp följer senare i kapitlet. 

Trots att intresset för frågan ökat föreligger det fortsatt delade meningar kring huruvida det 

skulle vara gynnsamt att ha kön som en egen förföljelsegrund eller inte. Diskussionen kretsar 

kring om det är till gagn för en grupp att vara utpekad som särskild eller om det i stället bidrar 

till att förstärka föreställningen om gruppen som avvikande från normen.70  

Behera menar att flyktingdefinitionen genom att inte göra skillnad på män och kvinnor har en 

inbyggd gender-bias, det vill säga en outtalad men betydelsefull partiskhet gällande kön. 

Effekten av ett könsneutralt angreppssätt blir enligt Behera att kvinnliga asylsökande har 

svårare att visa att deras erfarenheter ryms inom konventionens tillämpningsområde.71 Även 

Freedman talar om att avsaknaden av kön som förföljelsegrund medför ett marginaliserande 

av, huvudsakligen, kvinnors erfarenheter.72  

Greatbatch däremot, ställer sig mer tveksam till om inkluderandet av kön som förföljelse-

grund per automatik skulle föra med sig en förändring av det skydd kvinnor erhåller. Att 

enbart göra ett tillägg i förföljelsegrunderna skulle sannolikt inte leda till en förändrad syn på 

vad som anses utgöra förföljelse. Det finns enligt Greatbatch en överhängande risk att 

merparten av den förföljelse som drabbar kvinnor skulle klassificeras som förföljelse på grund 

av kön, även i de fall som förföljelsen har en koppling till en eller flera andra förföljelse-

grunder. En sådan automatisk kategorisering riskerar att frånta gruppen dess agens och gör att 

de i stället riskerar att utmålas som passiva offer.73 Greatbatch använder sig av Iran och Chile 

för att synliggöra hur kvinnors agerande i första hand tolkats som reaktioner på könsbaserat 

förtryck vid skyddsbedömningen. Kvinnornas agerande har i bägge exemplen lästs som 

relaterade till kön och inte till politiskt motstånd, trots att regimerna i respektive land såg 

agerandet som ett exempel på det senare.74  Endast den omständigheten att den agerande är 

kvinna kan inte medföra att samtliga handlingar hon utför i första hand bör kopplas till hennes 

könstillhörighet. Greatbatch intar här något som påminner om en intersektionell position och 

poängterar betydelsen av att olika delar av en identitet kan vara centrala i olika situationer. I 

situationen Greatbatch beskriver är det personens politiska åskådning och aktivitet, inte 

                                                      
70 Se bl.a. Spijkerboer, s. 4 ff. och Freedman, s. 75 f. 
71 Se Behera, s. 57 ff. 
72 Se Freedman, s. 73 f. 
73 Med begreppet agens menas en persons förmåga att handla i en viss situation. 
74 Greatbatch, Jaqueline, The Gender Difference: Feminist Critiques of Refugee Discourse, International Journal 
of Refugee Law, Vol. 1 No. 4, Oxford University Press, 1989, s. 518 ff. Fortsättningsvis benämnd Greatbatch. 
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hennes könstillhörighet, som utgör det främsta skälet till förföljelse. Det bör enligt Greatbacth 

synliggöras. Greatbatch diskuterar i sin analys inte det faktum att flera förföljelsegrunder kan 

vara aktuella samtidigt.  

UNHCR menar att det inte finns något behov av att lägga till en särskild förföljelsegrund för 

kön. De menar att en korrekt tolkning av Flyktingkonventionen täcker förföljelse med 

genusaspekter.75 

Crawley och Hathaway intar likartad ställning till Greatbatch och UNHCR. De menar att 

avsaknaden av en specifik förföljelsegrund inte nödvändigtvis missgynnar de som drabbas av 

förföljelse som innefattar genusaspekter. Crawley anser att problemet snarare är en bristfällig 

förståelse för skäl som har en koppling till kön, hon menar att en korrekt tolkning av 

konventionen innefattar en analys av förtryck och diskriminering på grund av kön.76 Även 

Hathaway påtalar betydelsen av att inkludera erfarenheter kopplade till kön i tillämpningen av 

de ordinarie förföljelsegrunderna. Det är enligt Crawley och Hathaway i första hand 

tolkningen och inte utformningen av Flyktingkonventionen som är problematisk. Spijkerboer 

diskuterar inte frågan om kön som särskild förföljelsegrund men talar däremot om att se genus 

som en betydelsefull aspekt i bedömningen av en persons skyddsbehov. Det går enligt 

Spijkerboer inte att tala om att genus har betydelse i en viss slags ärenden utan en analys av 

genusaspekter bör utgöra en naturlig del av alla asylärenden och asylrätten i stort.77  

Som nämndes ovan kan erfarenheter av viss könstillhörighet vara skäl att kategorisera något 

som förföljelse på grund av tillhörighet till viss samhällsgrupp. Enligt Grahl-Madsen lades 

denna förföljelsegrund till för att fylla de eventuella luckor som kunde uppstå efter att övriga 

förföljelsegrunder konsulterats.78 Att förföljelse relaterad till kön ofta kommit att falla under 

förföljelsegrunden viss samhällsgrupp är därför inte särskilt förvånande. UNHCR:s exekutiv-

kommitté slog 1985 fast att stater har rätt att klassificera kvinnor som en viss 

samhällsgrupp.79 För att klassificeras som en samhällsgrupp krävs att personerna har vissa 

gemensamma egenskaper eller erfarenheter. I UNHCR:s handbok nämns liknande bakgrund, 

vanor och social status som exempel på vad som kan medföra att en grupp individer ses som 

en särskild samhällsgrupp.80 Som nämnts ovan används sedan 2005 kön som ett exempel på 

                                                      
75 UNHCR:s riktlinjer avseende förföljelse på grund av genusrelaterad förföljelse, para. 6. 
76 Se Crawley, s. 35 och 62 f.  
77 Se Spijkerboer, s. 9. 
78 Se Grahl-Madsen, s. 219. 
79 UNHCR:s exekutivkommitté. Slutsats Nr 39 (XXXVI), Refugee Women and International Protection, 1985. 
80 Se UNHCR:s handbok para. 77. 
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tillhörighet till viss samhällsgrupp i svensk rätt.81 I Skyddsgrundsdirektivet anges att 

genusrelaterade aspekter kan utgöra skäl för att klassificera något som förföljelse på grund av 

tillhörighet till viss samhällsgrupp. Att detta inte innebär en presumtion om att artikeln ska 

tillämpas när genusrelaterade aspekter aktualiseras omnämns explicit i direktivet.82 

Flera forskare har påpekat att förföljelsegrunden tillhörighet till viss samhällsgrupp är den 

mest oklart definierade förföljelsegrunden i konventionen.83 Till skillnad från övriga 

förföljelsegrunder hade begreppet inte en vedertagen innebörd vid konventionens instiftande. 

Detta har medfört att grunden har kommit att granskas hårdare i praxis.84 Att förföljelse 

kopplad till kön ofta klassificeras som förföljelse på grund av tillhörighet till viss 

samhällsgrupp kan därmed vara problematiskt.  

Crawley är kritisk till ett rutinmässigt användande av tillhörighet till viss samhällsgrupp för 

förföljelse som inkluderar genusaspekter.85 En slentrianmässig användning av förföljelse-

grunden tillhörighet till viss samhällsgrupp för enligt Crawley med sig samma risker som 

införandet av kön som särskild förföljelsegrund. Den främsta risken är i Crawleys mening att 

kvinnors erfarenheter avpolitiseras.86 Crawley menar att denna rutinmässiga kategorisering i 

praktiken försämrar kvinnors möjligheter att få skydd då deras erfarenheter egentligen har en 

starkare koppling till en annan förföljelsegrund.87 

3.2.1 Sammanfattande diskussion 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att det inte finns ett givet svar på vad som skulle ge 

bäst skydd till de som drabbats av förföljelse som inkluderar genusaspekter. Såväl 

användningen av kön som separat förföljelsegrund som användningen av genusmedveten 

analys av skyddsskäl bör kunna resultera i tillfredsställande skydd. Argument mot att 

inkludera kön som förföljelsegrund är att det bidrar till föreställningen att den förföljelse 

kvinnor drabbas av alltid skiljer sig från den förföljelse som män drabbas av. Det finns även 

en risk att förföljelse kopplad till kön ses som mindre allvarlig än annan förföljelse. Trots att 

det finns risker för slentrianmässig användning av förföljelsegrunden kön finns vissa fördelar 

med att ha en särskilt angiven grund. Det kan för det första ses som ett erkännande av 

                                                      
81 Se fotnot 38 och Wikrén, s. 149. 
82 Skyddsgrundsdirektivet art. 10 d 2 st. 
83 Se bl.a. Hathaway, s.424, Crawley, s. 70 och Prop. 2005/06:6, s. 38.  
84 Hathaway, s. 424 ff. och Good, Anthony, Gender-based Persecution The case of South Asian Asylum 
Applicants in the UK, i Behera, Navnita Chadha, Gender, Conflict and Migration, Sage Publications, Thousand 
Oaks, 2006, s.278. 
85 Se Crawley, s. 63. 
86 Se Crawley, s. 73 f. 
87 Se Crawley, s.74. 
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erfarenheter av förföljelse som har kopplingar till kön. Det synliggörande benämnandet av ett 

fenomen för med sig bör inte heller underskattas. En annan fördel är att det är svårare att 

förbise något som är uttalat, ett allmänt krav på genusmedveten tolkning är svårare att 

klassificera och därmed svårare att kontrollera. Samtidigt är det tydligt att införandet av en 

särskild förföljelsegrund inte till fullo kan lösa problematiken kring underliggande antaganden 

om vad som utgör förföljelse och därmed flyktingskap. Det medför att en genusmedveten 

analys av skyddsskäl behövs även när det finns en särskild förföljelsegrund. Att det inte är 

tillräckligt att enbart lägga till en förföljelsegrund är tydligt sett utifrån ett svenskt perspektiv, 

där kön är en av de uppräknade förföljelsegrunderna. Till stöd för tolkningen av förföljelse-

grunden kön finns i svensk rätt bland annat förarbeten till utlänningslagen och Migrations-

verkets Handbok i migrationsärenden.88 En diskussion om huruvida införandet av kön som 

egen förföljelsegrund medfört någon särskild problematik i svensk rätt har inte framkommit 

under undersökningens gång. Avsaknaden av diskussion om frågan kan tolkas som att de 

farhågor som fanns gällande en alltför rutinmässig användning av förföljelsegrunden kön inte 

besannats i praktiken. 

3.3 Uppdelning offentligt och privat 

I flera studier hävdas att indelningen mellan offentligt och privat får betydelse för synen på 

vad som utgör förföljelse. Flera av författarna väljer att ta sin utgångspunkt i frågan om 

offentlig/privat och diskuterar sina resultat i förhållande till uppdelningen.89 Begreppsparen är 

utformade i ett motsatsförhållande där den ena delen är det den andra delen inte är och vice 

versa. Crawley menar att dessa begreppspar är så pass vitt spridda att de tas för givet och blir 

osynliggjorda i vardagen.90 Spijkerboer påpekar att det i varje dikotomi finns ett under-

liggande maktförhållande och att det förhållandet finns inbyggt i kategorierna. Den ena delen 

av dikotomin innehar mer makt och är därmed omärkt, medan den andra delen har mindre 

makt och därmed är märkt.91  

Spijkerboer har identifierat ett antal kännetecken i den dominanta diskursen som används för 

att beskriva olika grupper. Han skriver att män och vita ses som universella, inte 

                                                      
88 Se Prop. 2005/06:6, SOU 2004:31 och Migrationsverket, Handboken i migrationsärenden, 2015. Kap. 40.1. 
89 Se bl.a. Spijkerboer, s. 7 ff. och Crawley, s. 18 ff. 
90 Se Crawley, s. 18. 
91 Se Spijkerboer, s. 7. 
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karaktäriserade av sexualitet eller rasifiering.92 Kvinnor och rasifierade ses i kontrast inte som 

universella utan som avvikande från normen. Det medför att de i högre grad porträtteras och 

tolkas i relation till sitt kön och sin etnicitet.93 Ett vardagligt exempel är hur idrottare som är 

kvinnor ofta beskrivs som just kvinnliga fotbollsspelare/skidåkare et cetera. Omständigheten 

att de är kvinnor noteras och benämns, vilket visar på att de utgör en avvikelse från normen. 

Spijkerboer ger exempel på hur maskulinitet i den dominanta diskursen associeras med 

rationalitet, aktivitet och kontroll medan femininitet sammankopplas med känslomässighet, 

passivitet och underkastelse. Vidare länkas vithet med universalitet, kontroll och utveckling, 

rasifiering kopplas i stället samman med partikuläritet, impulsivitet och bakåtsträvande. Det är 

viktigt att poängtera att i synnerhet rasifieringsprocesser skiljer sig mellan olika grupper, det 

påverkar de stereotypa sätt olika grupper beskrivs på. Genom att sätta maskulinitet/femininitet 

och vithet/rasifiering bredvid varandra synliggörs hur de bidrar till att skapa innehåll i 

varandra. Exemplen Spijkerboer behandlar visar hur begreppsparen relaterar till varandra och 

används för att förstärka egenskaper hos den andra. Dikotomierna har en koppling till en viss 

tid och en viss plats och är därmed föränderliga, det förklarar även varför begreppsparen 

förändrats.  

Spijkerboers och Crawleys förståelse av dikotomier har en tydlig koppling till den 

intersektionella förklaringsmodellen, då de visar hur olika maktordningar samverkar. Crawley 

menar att det är viktigt att lägga märke till hur dessa kategorier skapas och upprätthålls. 

Indelningarna och gränserna dem emellan ska inte ses som naturliga utan som politiska och 

ideologiska konstruktioner, där kön spelar en viktig roll och det sätt kategorierna utformas på 

får könade effekter.94 Crawley menar att kategorierna har en betydelse som sträcker sig längre 

än till respektive begreppspar och att utformningen av kategorierna får effekter för enskilda 

individer. Dikotomierna utgör förenklingar av verkligheten. De egenskaper som associeras 

med en viss grupp är inte nödvändigtvis allmängiltiga för gruppens medlemmar, men 

begreppsparen synliggör det dominerande sättet att tänka kring och beskriva olika grupper. 

Det finns likheter mellan Spijkerboers och Crawleys diskussion om dikotomier och 

Greatbatch beskrivning av den vinklade läsningen av iranska och chilenska kvinnor som 

deltagit i motståndsrörelser i sina respektive länder.95 De tolkas från, den utifrån sett, 

                                                      
92 Rasifiering är ett teoretiskt perspektiv som syftar till att beskriva hur föreställningar om ras är samman-
kopplade med makt. Ändelsen –ering visar på att det är en fortgående process, något som görs genom social 
praktik.  
93 Se Spijkerboer, s. 7. 
94 Se Crawley, s. 18. 
95 För utförligare diskussion se avsnitt 3.2. 
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dominanta identiteten kvinna och inte som politisk aktör. Föreställningar om vad som hör 

kvinnligheten till begränsar en fullständig analys av deras agerande. 

Uppdelningen mellan offentligt och privat gäller såväl relationen mellan staten och samhället 

som olika aspekter av enskilda individers liv. Staten ses som ett exempel på det offentliga, 

familj och privatliv ses som del av det privata. I relationen mellan livet i hemmet och livet 

utanför hemmet representerar det förra det privata och det senare det offentliga.96 

Uppdelningen får vissa följder, hit hör att det privata ses som apolitiskt, vilket medför att 

rättvisefrågor i familjen i hög grad ses som en fråga mellan enskilda individer.97 Som 

Spijkerboer hävdar finns det maktordningar inbyggda i varje begreppspar. I dikotomin 

offentlig/privat värderas det offentliga högst. Att kvinnor traditionellt sett befunnit sig inom 

den privata sfären får därmed konsekvenser.  

”(M)odern international law, including asylum law, rests upon and reproduces 
various dichotomies between the public and private spheres and between political 
and apolitical concerns and forms of resistance. A distinction is made […] 
between matters of international ‘public’ concern and matters ‘private’ to States 
which are considered within their domestic jurisdiction, and in which the 
international community has no recognised legal interest.“98 

Crawley menar att uppdelningen mellan offentlig och privat även finns i den internationella 

rätten. I asylrätten återfinns uppdelningen i det fokus som finns på skeenden som förekommer 

i det offentliga. Frågor kopplade till det offentliga anses vara av internationellt intresse medan 

frågor som hör till den privata sfären faller under den nationella jurisdiktionen. Indelningen 

har även betydelse för om något definieras som politiskt eller apolitiskt, vilket diskuteras 

ytterligare i avsnitt 3.4.1 och 3.4.2. Enligt Crawley kan diskrepansen mellan kvinnors 

erfarenheter av förföljelse och asylrättens uppbyggnad och tillämpning till stor del förklaras 

med uppdelningen av offentlig och privat.99 

Både Crawley och Spijkerboer nämner att dikotomierna har ifrågasatts. De har ansetts 

representera en förenklad förståelse av verkligheten och det har även hävdats att användandet 

av dikotomier för att beskriva något riskerar att reproducera traditionella perspektiv på kön, 

rasifiering et cetera.100 Trots dessa risker menar Spijkerboer och Crawley att kategorierna 

                                                      
96 Se Crawley, s. 17. 
97 Det är något som förändrats över tid. Att vissa slags brott inte fallit under allmänt åtal visar på att parternas 
relation till varandra påverkat synen på gärningens allvar. 
98 Se Crawley, s. 18. 
99 Se Crawley, s. 19. 
100 Se Spijkerboer, s. 7 ff. och Crawley, s. 17 ff. 
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visar på det dominerande sättet att tänka. Föreställningarna finns inbyggda i vår omvärld och 

att inte använda kategorierna medför därmed ett osynliggörande av faktiska strukturer.  

Även om begreppsparen utgör förenklingar av verkligheten kan de hjälpa till att skapa 

förståelse för hur olika frågor förhåller sig till varandra. Det fokus på skeenden i 

offentligheten som finns i asylrätten har tydliga effekter för de skäl som betraktas som 

skyddsgrundade. Att kopplingen mellan offentlig/privat och kön är så stark får därmed 

praktiska effekter för kvinnors möjligheter att erhålla skydd.  

3.4 Förföljelsegrunder som aktualiseras vid förföljelse med genusaspekter  

Samtliga av Flyktingkonventionens förföljelsegrunder kan innefatta genusaspekter. För att 

beskriva olika aspekter av förföljelse med koppling till kön används termerna gender-specific 

persecution och gender-related persecution. På svenska används begreppen könsspecifik och 

könsrelaterad förföljelse. Könsspecifik förföljelse fokuserar på de metoder som används vid 

förföljelsen, metoderna som används i förföljelsen riktar sig företrädesvis mot ett kön. 

Exempel på könsspecifik förföljelse som drabbar kvinnor är våldtäkt, könsstympning och 

tvångsmässigt utförda aborter. För män anges tortyrmetoder som fokuserar på mannens 

testiklar som exempel på könsspecifik förföljelse. Med könsrelaterad förföljelse menas att 

förföljelsen sker på grund av personens kön. Skäl till förföljelsen kan exempelvis vara att 

personen inte uppfyller de normer och förväntningar som finns på personer av dennes kön.101 

De två typerna av förföljelse kan kombineras, det vill säga att såväl skälen till förföljelsen och 

förföljelsemetoden är kopplad till den utsattes kön, men förföljelsetyperna kan även 

aktualiseras separat. 

För att beskriva förföljelse som innefattar genusaspekter används våld i nära relationer och 

politisk aktivitet.  

3.4.1 Våld i nära relationer 
Som behandlades i föregående avsnitt får indelningen mellan offentlig och privat betydelse 

för synen på vad som utgör förföljelse. Våld i nära relationer är vidspritt över världen, och det 

är en typ av våld som ofta drabbar kvinnor.102 Synen på våld i nära relationer har förändrats 

                                                      
101 Se Prop. 2005/06:6, s. 37. 
102 Begreppet våld i nära relationer används här för att beskriva domestic violence. Det svenska begreppet är 
något vidare än det engelska och omfattar allt våld som utövas av en närstående. I en svensk kontext beskrivs 
våld i nära relationer som en människorättskränkning som framför allt drabbar kvinnor. Vidare sägs att utövaren 
av våld oftast är en man. Se Socialstyrelsens hemsida vid www.socialstyrelsen.se under rubriken vålds- och 
brottsrelaterade frågor. 
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under de senaste decennierna och ses i dag som en människorättskränkning.103 Att något utgör 

en kränkning av någons mänskliga rättigheter medför inte med automatik att det betraktas 

som förföljelse. Våld i nära relationer ses oftare än andra typer av våld som en fråga inom 

ramen för det privata, en sak för familjen.104 Att kvinnor ofta drabbas av könsrelaterat våld i 

den privata sfären, där utövaren av våld är en närstående, får därmed konsekvenser för 

kvinnors möjlighet att erhålla skydd.  

Huruvida våld i nära relationer kan utgöra förföljelse har varit omdiskuterat.105 Dess koppling 

till den privata sfären har medfört att det inte alltid ansetts omfattas av konventionens skydd. 

Crawley identifierar, utöver frågans starka koppling till det privata, tre skäl som bidrar till 

frågans komplexitet. Det första är huruvida våldet når upp till allvarlig kränkning, det andra 

gäller avsaknad av myndighetsskydd och det tredje rör koppling till viss förföljelsegrund.  

Det går inte att generellt säga huruvida våldet når upp till allvarlig kränkning i konventionens 

mening. Våld i nära relationer tar sig många uttryck, de aspekter som brukar omnämnas är 

fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och socialt våld. Vanligen utövas en kombination av de 

olika formerna av våld.106 Flera av de typer av våld som förekommer i våld i nära relationer 

förekommer även i situationer där tortyr utövas. Crawley menar att omständigheten att 

utövaren av våld är en närstående kan få särskilt allvarliga konsekvenser för personens känsla 

av trygghet.107 Enligt UNHCR:s exekutivkommitté kan det våld kvinnor drabbas av i nära 

relationer utgöra tillräckliga skäl för att bevilja flyktingstatus.108 Det innebär dock inte att allt 

våld som sker i nära relationer utgör förföljelse.  

Det andra skälet är kopplat till avsaknad av myndighetsskydd. Som behandlades i föregående 

kapitel ställs det delvis andra krav för att något ska betraktas som förföljelse när handlandet 

utgår från ickestatliga aktörer. För att våld i nära relationer ska ses som förföljelse krävs att 

den våldsutsatte inte kan få skydd i sitt hemland. Avsaknaden av myndighetsskydd kan ta sig 

olika uttryck. Från att de rättsvårdande myndigheterna är ovilliga att utreda och åtala personer 

                                                      
103 Deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor, 1993. 
104 Se Crawley, s. 130, Crawley, Heaven, Women and Refugee Status: Beyond the Public/Private Dichotomy in 
UK Asylum Policy, i Indra, Doreen, Engendering Forced Migration. Theory and Practice, Berghan books, New 
York, 1999, s. 318, Sircar, Oishik, Can the Women Flee? – Gender-based Persecution, Forced Migration and 
Asylum Law in South Asia, i Behera, Navnita, Gender, Conflict and Migration, Sage Publications, Thousand 
Oaks, 2006, s. 264 och Freedman, s. 69. 
105 Se Crawley, s. 129 ff., Goodwin-Gill, s. 81 ff. 
106 Se Socialstyrelsens hemsida vid www.socialstyrelsen.se under rubriken vålds- och brottsrelaterade frågor. 
107 Se Crawley, s. 131 f. 
108 UN Doc. EC/SCP/59. UNHCR:s exekutivkommitté, Note on Refugee Women and International Protection, 
1990. 
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för den typen av våld, till att det finns lagstiftning som stödjer vissa typer av våld i nära 

relationer.109 Frågan om myndighetsskydd är en av de mest centrala aspekterna i 

bedömningen av skyddsbehov rörande förföljelse med genusaspekter.110  

Det tredje skälet rör kopplingen till viss förföljelsegrund. I och med att kön inte finns bland de 

uppräknade förföljelsegrunderna i Flyktingkonventionen har våld i nära relationer inte någon 

given plats. De förföljelsegrunder som använts för att hantera våld i nära relationer är 

förföljelse på grund av tillhörighet till viss samhällsgrupp och politisk åskådning. I en svensk 

kontext skulle förföljelse på grund av kön ligga närmast till hands. Sett utifrån ett 

internationellt perspektiv är förföljelse på grund av tillhörighet till viss samhällsgrupp den 

förföljelsegrund som oftast använts.111 I och med att det är valbart för länder att klassificera 

kvinnor som tillhörande en viss samhällsgrupp kan användandet av förföljelsegrunden vara 

problematisk.112 

Våld i hederns namn behandlas endast i begränsad utsträckning i undersökningen, men det är 

en form av våld som ofta utförs av familjemedlemmar och faller därmed inom ramen för våld 

i nära relationer. Våldet drabbar både män och kvinnor, men våldet tar sig olika uttryck för 

respektive grupp. Majoriteten av de som drabbas av våld i heders namn är kvinnor och/eller 

hbtq-personer. Våld i hederns namn är en av få våldstyper där gärningsmannens motiv till 

våldsutövandet diskuteras. Våldet är ofta en reaktion på upplevda överträdelser av sociala 

normer om sexualitet eller självständighet.113 Många forskare menar att skillnader mellan våld 

i hederns namn och så kallat ”vanligt” våld i nära relationer överdrivs och att allt våld mot 

kvinnor innefattar aspekter av våld och kontroll.114 Crawley beskriver hur personer som 

utsätts för våld i hederns namn ofta antas ge uttryck för en åskådning när de bryter mot 

rådande normer. Åskådningen kan vara både religiös och politisk. Huruvida normbrytandet 

bygger på en faktisk åskådning eller om åskådningen tillskrivs personen har inte någon 

betydelse. Förföljelsegrunderna politisk och religiös åskådning anses ofta överlappa varandra 

i viss mån och blir därmed svår att särskilja från varandra. Våld i hederns namn kan även 

kopplas till tillhörighet till viss samhällsgrupp. Crawley påpekar att agerandet, överträdande 

av sociala normer, ofta tolkas som ett uttryck för en privat preferens och inte som ett uttryck 

                                                      
109 Se Crawley, s. 133 ff. 
110 Se bl.a. Bexelius, s. 152. 
111 Se Crawley, s. 133 ff. 
112 Se avsnitt 3.2. 
113 I likhet med förföljelse är det våldsutövarens tolkning av personens agerande som är av intresse. 
114 Heimer, Gun och Tung Hermelin, Ann-Marie (red.) Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och 
forskningsöversikt, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, Uppsala, 2011, s. 16 ff. 
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för en åskådning. Det medför att eventuella politiska eller religiösa ställningstaganden 

osynliggörs och agerandet läses som privat och apolitiskt.115 

3.4.2 Politisk aktivitet 
Indelningen mellan privat och offentligt sträcker sig längre än till hur våld i nära relationer 

beskrivs, det har även betydelse för synen på vad som är politiskt. Spijkerboer, Crawley och 

Freedman konstaterar i sina respektive studier att synen på offentlig/privat spelar en 

avgörande roll i bedömningen av vad som är en politiskt motiverad handling.  

Freedman och Crawley menar att den dominerande synen på vad som utgör en politisk 

handling är kopplad till agerande på formella arenor. De konstaterar att politisk aktivitet ofta 

beskrivs med exempel som att vara aktiv i ett politiskt parti, ställa upp i val, delta vid 

offentliga demonstrationer eller bedriva facklig kamp.116 Gemensamt för exemplen är att de 

avser agerande i den offentliga sfären och att de beskrivna aktiviteterna traditionellt sett 

dominerats av män.  

Spijkerboer talar om the concept of the political act, föreställningen om den politiska 

handlingen, för att beskriva synen på politisk aktivitet i asylrätten. Genom att analysera 

gärningar, som Spijkerboer bedömer kunna vara uttryck för viss åskådning men som inte 

tolkats som politiskt handlande i asylprövningen, synliggör han vilka slags gärningar 

förföljelse på grund av politisk åskådning är avsedd att omfatta.117 Gärningarna kan delas in i 

fem olika kategorier. Gärningar kopplade till känsla eller personliga preferenser, gärningar 

som omfattar en aspekt av egenintresse, gärningar som sker frivilligt/ofrivilligt, mindre 

betydelsefulla handlingar och situationer då en tillskriven uppfattning döljer faktiska skäl. 

Spijkerboer skriver att gärningar kopplade till känsla eller personliga preferenser är det 

vanligaste sättet att underkänna en gärnings politiska aspekter. Exempel på agerande som 

faller under kategorin är kvinnor som söker efter bortförda släktingar, vägran att följa 

uppmaningar om att begränsa antal barn (Kinas ettbarnspolitik) och överskridande av normer 

kring klädsel. Handlingarna har lästs som frågor för det privata och inte som ett handlande 

som grundar sig i en viss åskådning, såsom rätten att själv bestämma över sin kropp eller att 

användandet av viss klädsel kan vara ett sätt att visa motstånd. Spijkerboer visar hur 

förekomst av en känsla eller preferens medför att eventuella politiska aspekter glöms bort.  

                                                      
115 Se Crawley, s. 123 ff. 
116 Se Freedman, s. 80 f. och Crawley, s. 21 ff 
117 Se Spijkerboer, s. 65. 
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Den andra kategorin är gärningar som omfattar en aspekt av egenintresse. I Spijkerboers 

exempel beskrivs bland annat hur en tjänsteman tar emot mutor för att inte verkställa visst 

beslut. I de beskrivna fallen har kinesiska tjänstemän låtit kvinnor som var gravida med sitt 

andra barn undgå en ofrivillig abort mot att de betalade tjänstemannen en muta. I situationer 

där det funnits aspekter av egenintresse, ofta i form av ekonomisk kompensation, har 

egenintresset setts som en motsats till politiskt engagemang. Spijkerboer beskriver hur den 

ekonomiska aspekten ”smittar” andra flyktmotiv, som därmed inte tas på allvar. En liknande 

tendens finns mellan ekonomiska migranter och flyktingar, där den förra helt antas sakna 

skyddsbehov. Omständigheten att grupperingarna inte är ömsesidigt uteslutande glöms ofta 

bort. På samma vis förefaller det svårt att förstå att en gärning kan grundas av både 

ekonomisk och politisk motivation.  

Den tredje kategorin är gärningar som sker frivilligt/ofrivilligt. I kategorin beskrivs hur både 

frivillighet och ofrivillighet medfört att gärningar tolkats som apolitiska. Spijkerboer visar att 

en persons inställning till något ibland tolkas godtyckligt. Återigen berörs ettbarnspolitik och 

en persons vägran att genomföra en abort. Handlingen ses som en frivillig handling och läses 

därmed inte som politisk.  

Den fjärde kategorin, mindre betydelsefulla handlingar, är vanligt förekommande i 

diskussionen om kvinnors politiska aktivitet. De personer som utfört gärningarna har i dessa 

fall inte bedömts agera på tillräckligt hög politisk nivå för att landets myndigheter ska antas 

ha ett intresse för personen. Exempel på agerande som skett utanför formella politiska arenor 

har även medfört att gärningen inte ansetts vara politisk till sin natur. Spijkerboer menar att 

det är svårt för den sökande att visa att en gärning har större betydelse, och därmed medför 

större risker, än utredaren antagit utan att det ses som en upptrappning i personens 

asylberättelse.  

Den sista kategorin rör situationer där tillskriven uppfattning döljer faktiska skäl. Spijkerboer 

beskriver hur antaganden om den sökandes skäl att fly döljer de faktiska skälen till flykten. 

Kvinnor antas i många fall ha fått manliga släktingars åskådningar tillskrivna dem, vilket 

medför att deras aktiviteter inte bedöms ordentligt.118  

Med hjälp av Spijkerboers framställning av gärningar som faller utanför ramen för det 

politiska skapas en bild av vad som utgör en politisk gärning i asylrätten. Det är en frivilligt 

påtagen uppfattning som inte enbart är preferens eller en idé. Den är grundad i en 
                                                      
118 Se Spijkerboer, s. 65-94. 
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samvetsuppfattning och därmed inte helt frivillig. Den är en konsekvens av ett rationellt 

beslut och därmed inte känslostyrd. Det är en uppfattning riktad mot statsmakten och dess 

maktutövning och därmed inte riktad mot närstående eller andra ickestatliga aktörer, den är 

inte heller kopplad till omständigheter i den sökandes privata sfär rörande exempelvis 

jämställdhet eller myndigheters behandling av närstående. Motståndet mot staten ska även ske 

på visst vis, genom deltagande i ett parti eller en organisation, och på viss plats, i 

offentligheten. Den politiska uppfattningen är inte kopplad till ett egenintresse vilket visas 

genom den enskildes risktagande.119 Spijkerboers analys visar att föreställningen om den 

politiska handlingen spelar in i vilka gärningar som antas vara politiska. Föreställningen om 

vad som utgör en politisk handling får enligt Spijkerboer tydligt könade effekter. 

I likhet med Spijkerboer pekar Freedman på en rad exempel där handlingar läses som frågor 

relaterade till personens privatliv och därmed inte kopplade till politiska frågor. Vägran att 

följa påbjudna normer kring klädsel och uttryck, aktivitet i ickestatliga organisationer eller 

gräsrotsrörelser, tillhandahållande av alternativa nätverk för att erbjuda mat, husrum eller vård 

anges som exempel på handlingar som kan vara politiska men sällan tolkas som politiska. De 

exempel Freedman lyfter fram har en tydlig koppling till kön och är till stor del aktiviteter 

som sker utanför den offentliga sfären. Freedman menar att det inte är konstigt att gärningar ej 

bedöms vara tillräckliga för att nå upp till förföljelse när begreppet politisk aktivitet baseras 

på en föreställning om politisk handling som något som företrädesvis sker i den offentliga 

sfären.120 

Utöver de ovan nämnda exemplen på politisk aktivitet beskriver Crawley olika sätt som 

kvinnor är aktiva på formella politiska arenor, genom deltagande i motståndsrörelser, militära 

grupperingar, fackföreningar eller kvinnoorganisationer. Det går dock inte att komma ifrån att 

kvinnor i många fall är underrepresenterade på de traditionella politiska arenorna. Under-

representationen kan ofta kopplas till strukturella orsaker i respektive organisation men även 

till mer generella skäl som kvinnors övergripande ansvar för hem och barn, lokala sedvänjor, 

fattigdom och låg utbildningsnivå.121 Crawley menar att det får två effekter, dels att andelen 

kvinnor sjunker drastiskt högre upp i hierarkierna, dels att fler kvinnor väljer att aktivera sig 

på mer informella arenor.  

                                                      
119 Se Spijkerboer, s. 92 ff. 
120 Se Freedman, s. 77 ff. 
121 Se Crawley, s. 81. 
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Crawley anser dock att det finns en tendens att överdriva skillnader mellan mäns och kvinnors 

politiska aktivitet. Hon menar att det finns en föreställning om att de frågor kvinnor engagerar 

sig i har en självklar koppling till deras identitet som kvinna.122 Crawley motsätter sig en 

beskrivning av kvinnors engagemang som i första hand kopplat till deras kön och inriktad på 

etik eller sociala frågor snarare än politik. Det är en förenkling som hon menar riskerar att 

essentialisera skillnader mellan kvinnor och män. Det bidrar även till att skapa en bild av 

kvinnor som en homogen grupp med likartade egenskaper och erfarenheter. Att det finns 

situationer då en kvinna engagerar sig i en fråga för att den har en tydlig koppling till hennes 

erfarenhet som kvinna finns ingen anledning att ifrågasätta, men det faktum att en sådan 

koppling sällan görs mellan mäns politiska engagemang och deras kön visar att den ena 

gruppen utgör normen och inte i första hand definieras i förhållande till sitt kön. I stället för 

grundläggande skillnader mellan mäns och kvinnors politiska engagemang är det avgörande 

snarare hur begreppet politisk aktivitet har utformats utifrån en viss erfarenhet. Genom att 

bredda begreppet politisk aktivitet till att innefatta andra erfarenheter än formell politik 

tydliggörs att även kvinnor är politiska aktörer. Det är särskilt viktigt att ifrågasätta 

sammanlänkningen mellan offentlig/politisk och privat/apolitisk då; 

”women often participate as political subjects in different ways than men, and the 
predominant emphasis in participation within formal, constitutional, government-
oriented institutions or procedures provides a misleading view of women’s 
political identity.”123 

Crawley menar att begreppet politisk aktivitet blir mer rättvisande om det inte enbart 

fokuserar på agerande i det offentliga. I bedömningen av skyddsbehov bör fokus ligga på hur 

en handling tolkas av potentiella utövare av förföljelse, och inte om det skett i den offentliga 

eller den privata sfären. Att verkligheten är mer komplex och inte tillåter en strikt uppdelning 

i offentlig/privat gör att det är ännu viktigare med en konsekvensinriktad analys av politisk 

aktivitet. Genom den ökade användningen av olika former av sociala medier blir gränsen 

mellan det offentliga och det privata ännu svårare att upprätthålla. 

Crawley menar att det kan vara lika farligt eller farligare att agera politiskt som kvinna, även 

när hon agerar på en lägre politisk nivå. Det kopplas till att kvinnan genom sitt agerande 

bryter mot dominerande normer kring hur en kvinna ska bete sig, men det kan även bero på 

att det kan vara mer effektivt att underminera politiskt motstånd underifrån.124 Slutligen 

                                                      
122 Se Crawley, s. 22 f. 
123 Crawley, s. 24. 
124 Se Crawley, s. 25. 
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använder sig Crawley av Spijkerboer för att konstatera att det inte går att tala om handlingar 

som om de har en inneboende politisk eller apolitisk kvalitet. Huruvida något är politiskt eller 

inte beror på tids- och rumsbundna omständigheter och är därmed föränderligt.125 

UNHCR har inte några särskilda riktlinjer avseende förföljelse på grund av politisk 

åskådning, det går därför inte att granska hur kön beskrivs när utgångspunkten är politisk 

åskådning. För att se hur kön behandlas i relation till politisk åskådning får därför handboken 

och riktlinjerna kring förföljelse med genusaspekter studeras. Politisk åskådning bör enligt 

UNHCR:s riktlinjer avseende förföljelse med genusaspekter tolkas vidsträckt. Det innebär att 

även åsikter om jämställdhet eller sociala förväntningar på personer av olika kön kan 

innefattas i begreppet. De konstaterar även att kvinnors ställning i ett samhälle påverkar den 

typ av politisk aktivitet de engagerar sig i, en följd av det är att kvinnor sällan är politiskt 

aktiva på en högre nivå.126 

3.5 Utövare av förföljelse och tillgång till myndighetsskydd 

Som behandlats i avsnitt 2.2 kan en utövare av förföljelse vara såväl en statlig som en 

ickestatlig aktör. I UNHCR:s riktlinjer sägs att förföljelse traditionellt sett är kopplat till 

förföljelse utförd av staten, men att det även kan inkludera andra utövare av förföljelse.127 Det 

finns stora likheter i beskrivningen av utövare av förföljelse vid förföljelse med koppling till 

kön och avsnitten om våld i nära relationer och politisk aktivitet. I likhet med avsnitten 3.3 

och 3.4 har uppdelningen mellan offentlig och privat stor betydelse när det gäller utövare av 

förföljelse. Kopplingen till det privata kan i många fall bli flerfaldig, då de bakomliggande 

skälen till förföljelsen, sättet för förföljelsen och utövaren av förföljelse har en koppling till 

det privata. Det skulle till exempel kunna innebära att en kvinna drabbas av förföljelse på 

grund av hon överträder normer om hur en kvinna ska bete sig och att hon därför utsätts för 

sexuellt våld av en person i familjen. Den starka kopplingen till det privata har betydelse för 

synen på gärningens allvar och ofta även möjligheten att få skydd. Även i fall när samtliga 

aspekter inte härrör från den privata sfären uppstår problem att erhålla skydd. Som 

behandlades i avsnitt 3.4.1 ses våld i nära relationer i högre grad än annat våld som en fråga 

inom den privata sfären och därför inte som en fråga för myndigheterna.128  

                                                      
125 Se Spijkerboer citerad i Crawley, s. 84. 
126 UNHCR:s riktlinjer avseende förföljelse med genusaspekter, para. 32-33. 
127 UNHCR:s riktlinjer avseende förföljelse med genusaspekter, para. 19 och 32. 
128 Se avsnitt 3.4.1. 
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En stor del av de personer som söker skydd med hänvisning till förföljelse på grund av kön 

riskerar förföljelse av ickestatliga aktörer.129 Personer som riskerar förföljelse utförd av 

ickestatliga aktörer har svårare att få flyktingstatus än personer som riskerar förföljelse av 

statliga aktörer. Kvinnor och hbtq-personer är i högre utsträckning än heterosexuella män 

utsatt för förföljelse utförd av enskilda aktörer, vilket sannolikt påverkar deras möjligheter att 

få skydd.130 När utövaren av förföljelse är en ickestatlig aktör förutsätts personen söka skydd 

från myndigheterna i hemlandet. Det finns inte några explicita krav på att personen uttömt 

möjligheterna att erhålla skydd i hemlandet för att komma i fråga som internationellt skydds-

behövande.131 I praktiken förutsätts ofta personen ha vänt sig till hemlandsmyndigheterna 

innan hon lämnade landet.132 I svensk rätt sägs att en person som inte vänt sig till hemlands-

myndigheterna kan få svårt att göra sannolikt att myndighetsskydd saknas.133 I vissa 

situationer kan det finnas godtagbara skäl för en person att inte vända sig till rättsväsendet för 

skydd. I bedömningen av dessa skäl ska särskild hänsyn tas till om personen tillhör en grupp 

som har begränsad tillgång till rättsväsendet, om myndigheterna i liknande situationer 

missbrukat sin maktposition, men även den enskilda individens skäl att inte vända sig till 

rättsväsendet ska beaktas.134 Crawley menar att det kan vara förenat med svårigheter för den 

enskilde när hon ska göra sannolikt att det inte finns ett godtagbart myndighetsskydd.135  

Att det först i samband med införandet av Skyddsgrundsdirektivet skapades samsyn i Europa 

kring förföljelse utförd av ickestatliga aktörer och omfattningen av myndigheters skydds-

ansvar bör noteras.136 Trots att skyddsansatsen innebär ett mer vidsträckt ansvar för staten 

finns fortfarande svagheter i systemet, det gäller framför allt grupper som av strukturella skäl 

inte har samma tillgång till rättsväsendets beskydd som mer priviligierade grupper. Genom att 

ställa krav på den enskilde att visa att myndighetsskydd saknas skapas i praktiken en ökad 

bevisbörda för den asylsökande.137 I och med att kvinnor och hbtq-personer i högre grad 

                                                      
129 Se Crawley, s. 52. 
130 Se Cheik Ali, Hana, Querton, Christel och Soulard, Elodie, Gender-related asylum claims in Europe. A 
comparative analysis of law policies and practice focusing on women in nine EU Member States, Asylum Aid, 
2012, s.54. Fortsättningsvis benämnd Cheik Ali. Bexelius, s. 61, Zamacona Aguirre, Maite, Riktlinjer för 
utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – Ett fungerande verktyg? Svenska Röda Korset, Stockholm, 
2008, s. 94. 
131 UNHCR Guidelines on International Protection: “Internal Flight or Relocation Alternative” within the 
Context of the Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
HCR/GIP/03/04, 23 juli 2003, s. 2 p. 4. 
132 Se Cheik Ali, s. 52 ff., Bexelius, s. 152 ff. 
133 Se Migrationsverket, SR 01/2015, s. 3.  
134 Se Migrationsverket, SR 01/2015, s. 6. 
135 Se Crawley, s. 52 f. 
136 Se avsnitt 2.3. 
137 Se Cheik Ali, s. 54 f. 
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riskerar förföljelse utförd av enskilda aktörer drabbas de oproportionerligt av denna ökade 

bevisbörda. 

En aspekt som bland annat Spijkerboer och Crawley tar upp är huruvida en myndighets-

anställd anses vara en representant för staten eller inte när den utför gärningar som kan utgöra 

förföljelse.138 Frågan är återkommande och i många situationer anses gärningar utförda av en 

myndighetsrepresentant inte vara hänförliga till staten utan endast till den enskilde individen. 

Så kan även vara fallet när personen utför de kränkande gärningarna i anslutning till sin 

yrkesutövning. Spijkerboer lyfter fram sexuella övergrepp utförda av representanter för staten 

som ett särskilt problemområde. I flera av dessa fall har övergreppen tolkats som uttryck för 

den enskilde myndighetsanställdes lust och inte som ett övergrepp som kan utgöra 

förföljelse.139 De dominerande teorierna om sexuell våldsutövning utgår i dag ifrån att de 

bakomliggande orsakerna till sexuellt våld är utövande av makt och kontroll.140 Att beskriva 

sexuella övergrepp i termer av lust och behov är därmed problematiskt. Genom att använda 

termer som lust i stället för makt för att förklara sexuellt våld förstärks kopplingen till det 

privata på bekostnad av kopplingen till utövande av makt och kontroll.  

Att kvinnor i högre grad riskerar förföljelse utförd av ickestatliga aktörer innebär inte att de 

inte även drabbas av förföljelse utförd av statliga aktörer. Bland de beskrivna gärningarna 

utgör vägran att följa uppmaningar om att begränsa antal barn, antingen som enskild person 

eller som myndighetsanställd som inte verkställer fattade beslut om abort, exempel på fall där 

risken för förföljelse utgår från en statlig aktör. Även deltagande i oppositionella eller militära 

grupper är agerande där den tänkta aktören är statlig. Förföljelse på grund av politisk aktivitet 

i form av delaktighet i gräsrotsrörelse, fackförening eller ickestatlig organisation kan vara av 

intresse för både statliga och ickestatliga aktörer. Som Spijkerboer och Crawley konstaterar är 

en del av problematiken att myndighetspersoners gärningar inte alltid anses utgöra del av den 

statliga maktutövningen utan att det ses som agerande utav en enskild aktör. 

3.6 Sammanfattande diskussion 

Det finns sammanfattningsvis vissa kännetecken för den förföljelse som drabbar kvinnor. En 

central aspekt är uppdelningen mellan det offentliga och det privata. Uppdelningen rör såväl 

                                                      
138 Se Spijkerboer, s. 112 f. och Crawley, s. 50 f. 
139 Se Spijkerboer, s. 113 f. 
140 Se Jarl, Bengt och Stolt, Eleonora, Mellan normalitet och avvikelse. Forskning om sexualförövare och fram-
växten av praktisk behandling, i Heimer, Gun och Tung Hermelin, Ann-Marie (red.) Antologi. Sju perspektiv på 
våldtäkt, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, Uppsala, 2010, s. 85. 
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utövare av förföljelse, skäl till förföljelse och det sätt som förföljelse utförs på. Cheik Ali 

beskriver att kvinnor i högre grad riskerar förföljelse från ickestatliga aktörer. Att utövaren för 

förföljelse ofta är en ickestatlig aktör har även betydelse för det skydd som personen kan 

tänkas erhålla. Cheik Ali menar att kravet på att visa att myndighetsskydd saknas i hemlandet 

i praktiken medför ytterligare bevisbörda för den som riskerar förföljelse utförd av en 

ickestatlig aktör.141  

Att det privata även får betydelse avseende skäl till förföljelse framgår i avsnitten rörande 

våld i nära relationer och politisk aktivitet. Våld i nära relationer är omtvistat och denna typ 

av erfarenhet av våld anses i många fall inte vara tillräcklig för att visa att personen riskerar 

förföljelse. När det gäller politisk aktivitet framgår att kvinnors engagemang i politiska frågor 

i högre grad bedrivs i inofficiella former och ofta inom den privata sfären. 

Att indelningen i offentlig/privat kan få betydelse för synen på en gärning har framkommit i 

kapitlet. Syftet med att belysa skillnader i synen på dessa arenor är inte att förstärka 

eventuella skillnader i mäns och kvinnors politiska aktivitet utan att visa att de sätt som 

politisk aktivitet tolkats och beskrivits på präglas av en viss slags erfarenhet. Det finns skäl att 

titta bortom uppdelningen av offentlig och privat. I synnerhet då agerande ofta rör sig på flera 

arenor, bland annat genom användandet av sociala medier. Genom att göra en konsekvens-

inriktad analys av politisk aktivitet synliggörs att det politiska engagemanget, och därmed 

risken för förföljelse på grund av politisk åskådning, är jämnare fördelad över könen än vad 

en tidigare trott.  

                                                      
141 Cheik Ali, s. 54. 
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4. Flyktingskap sur place 

4.1 Bakgrund 

Prövningen av flyktingskap ska, som behandlats i avsnitt 2.2, vara framåtsyftande. Det är 

således den framtida risken för förföljelse riskbedömningen avser och inte tidigare förföljelse. 

Vissa av de kriterier som ska vara uppfyllda för att flyktingskap ska aktualiseras behandlar 

faktiska omständigheter, det vill säga en fråga som inte är föremål för bedömning. Att 

personen befinner sig utanför sitt hemland, eller för den som är statslös utanför det land där 

hon varit stadigvarande bosatt, är en sådan faktisk omständighet. Att personen måste ha 

lämnat sitt hemland är en regel utan undantag. Det medför att en person som flyr förföljelse 

inom det egna landet inte kan komma ifråga för denna typ av internationellt skydd.142 

Sur place är inte explicit omnämnt i vare sig Flyktingkonventionen eller utlänningslagen men 

anses i egenskap av internationellt vedertagen princip utgöra svensk rätt. Hathaway menar att 

användandet av en presensform i befinner sig utanför sitt hemland ska ses som ett implicit 

erkännande av att skyddsbehov kan uppstå sur place.  

”By virtue of its requirement that the claimant ’is outside of the country of his 
origin’ the Convention protects refugees sur place on an equal footing with those 
who cross a border after the risk of being persecuted is already apparent.”143  

Det finns i Hathaways mening inte någon anledning att särskilja sur placeflyktingskap från 

flyktingskap som uppstått i samband med att personen lämnat sitt hemland. Grahl-Madsen är 

av samma uppfattning och menar att det inte är av avgörande betydelse varför eller hur en 

person lämnat sitt hemland. Att dessa omständigheter sedan kan ha en påverkan på risk för 

framtida förföljelse är en annan fråga.144 Skrivningen i Flyktingkonventionen innehåller inte 

några värderingar kring personens skäl till att lämna hemlandet, vilket bör ses som en 

indikation på att det inte fanns någon avsikt att göra skillnad på om en person lämnat sitt 

hemland på grund av rädsla eller av andra skäl. Att denna uppfattning inte delas av alla parter 

kommer ytterligare behandlas i avsnitt 4.4 som tar upp begränsningar gällande sur 

placeflyktingskap. 

  

                                                      
142 Se bl.a. Wikrén, s. 138. 
143 Hathaway, s. 75 
144 Se Grahl-Madsen, s. 94. 
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4.2 Skyddsgrundsdirektivet 

Till skillnad från Flyktingkonventionen innehåller Skyddsgrundsdirektivet en uttrycklig 

reglering av sur placeflyktingskap. Flyktingkonventionens överordnade status erkänns, som 

tidigare nämnts, i Skyddsgrundsdirektivets inledande skäl.145 Relationen mellan de rättsliga 

dokumenten framgår även av det faktum att flera artiklar uttryckligen anger att de inte får 

innebära en inskränkning av konventionen.146  

Den huvudsakliga regleringen av sur place återfinns i artikel 5, men även artiklarna 4 p. 3 (d) 

och artikel 20 p. 6–7 behandlar frågan i viss mån. 

Artikel 5 

Internationellt skyddsbehov ”sur place” 
1. En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig 
skada kan grunda sig på händelser som har ägt rum efter det att sökanden lämnade 
ursprungslandet. 

2. En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida allvarlig 
skada kan grunda sig på verksamhet som sökanden ägnat sig åt sedan han eller 
hon lämnade ursprungslandet, i synnerhet om det kan fastställas att den 
verksamhet som åberopas är ett uttryck för och en fortsättning på åsikter eller en 
inställning som sökanden hade i ursprungslandet. 

3. Utan att det påverkar Genèvekonventionen får medlemsstaterna besluta att en 
sökande som lämnar in en efterföljande ansökan normalt inte skall beviljas 
flyktingstatus om risken för förföljelse grundar sig på omständigheter som den 
sökande genom eget beslut har skapat efter att ha lämnat ursprungslandet. 

 
Artikel 5 har inte medfört några lagändringar i den svenska lagstiftningen. Punkterna ett och 

två anses utgöra tolkningsanvisningar vid prövning av skyddsbehov. Artikelns tredje punkt är 

fakultativ och har inte inkluderats i någon form i svensk rätt.147  

I artikelns andra punkt framgår att kontinuitet och genuinitet är viktiga komponenter för 

flyktingskap sur place. Med kontinuitet menas att personen redan innan den lämnade sitt 

hemland gav uttryck för en viss åskådning och att den fortsatt ge utryck för åskådningen efter 

att den tagit sig till tillflyktslandet. Att personen redan tidigare gett uttryck för en viss 

åskådning får även betydelse i genuinitetsbedömningen, att åskådningen kommit till uttryck 

                                                      
145 Se avsnitt 2.1.3. 
146 Se Skyddsgrundsdirektivet skäl 4 och art. 5 och 20. 
147 Se Prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet, s. 132. 
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vid ett tidigare tillfälle kan ses som ett tecken på att åskådningen är välförankrad hos 

personen. Skyddsgrundsdirektivets genuinitetsbegrepp skiljer sig inte från den vedertagna 

tolkningen av genuinitet. Skrivningen i artikelns andra punkt medför att sur placeflyktingar 

vars uppfattning uttrycks redan i hemlandet ges en mer förmånlig ställning än de vars 

uppfattning kommit till uttryck först i tillflyktslandet.148 Denna reglering bör ses som ett sätt 

att hantera så kallat ”egenskapade” skyddsbehov. En mer utförlig diskussion om 

”egenskapade” asylskäl återfinns i avsnitt 4.5. 

Da Lomba beskriver Skyddsgrundsdirektivets inställning till sur placeflyktingskap som 

ambivalent.149 Genom att inkludera sur place explicit ges institutet ett erkännande. Samtidigt 

medför utformningen av tolkningsanvisningarna att en viss slags sur placeerfarenhet värderas 

högre än andra. Detta kan enligt Da Lombas mening ses som ett misstänkliggörande av sur 

placeflyktingar vars uppfattning kommit till uttryck först i tillflyktslandet. En fortsatt 

diskussion om kontinuitet följer i avsnitt 4.5 som behandlar begränsning av sur place-

flyktingskap. 

Det kan konstateras att det inte är helt entydigt vilka krav som ställs på kontinuitet och 

genuinitet i direktivet. Det har hävdats att det i Skyddsgrundsdirektivet uppställs krav på 

kontinuitet för att klassificera någon som sur placeflykting.150 Att så inte är fallet framgår av 

de ovan uppräknade artiklarna 4, 5 och 20.151 I artikel 4 diskuteras hur beslutsfattare ska 

hantera personer vars verksamhet endast eller huvudsakligen syftat till att skapa förut-

sättningar för att ansöka om skydd. Artikeln berör frågan om genuinitet. I artikeln fastslås att 

fokus ska ligga på risken för förföljelse och inte de enskilda handlingarna som lett fram till 

skyddsbehovet. Direktivets artikel 5 behandlar, som nämnts ovan, både frågan om kontinuitet 

och frågan om genuinitet. I artikel 20 ges medlemsstater rätt att begränsa förmåner till 

personer med helt eller delvis ”egenskapade” skyddsskäl. Detta får dock endast ske i sådan 

utsträckning att det inte inskränker de rättigheter som följer av Flyktingkonventionen.  

4.3 Kategorisering av sur placeflyktingskap 

Det finns ett antal olika sätt att kategorisera sur placeflyktingskap, Hathaway delar in sur 

place i tre kategorier. I den första kategorin uppstår skyddsbehov till följd av en signifikant 
                                                      
148 Se Da Lomba, Sylvie, The EU qualification directive and refugees sur place i Goudappel, Flora A. N. J. och 
Raulus, Helena S. (red.), The future of asylum in the European Union: problems, proposals and human rights,  
T.M.C. Asser Press, Haag, 2011, s.45. Fortsättningsvis benämnd Da Lomba. 
149 Se Da Lomba, s.49. 
150 Se Da Lomba, s.45 f. 
151 Se Da Lomba, s.50 och Hathaway, s.83 not 395. 
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förändring av situationen i hemlandet. I den andra kategorin uppstår skyddsbehovet till följd 

av intensifiering av redan föreliggande faktorer. I den tredje kategorin är skyddsbehovet 

kopplat till individuellt agerande.152 

Hathaway beskriver den första kategorin som den klassiska formen av sur placeskäl. I dessa 

fall har personen lämnat sitt hemland utan rädsla för förföljelse, för att till exempel resa, 

arbeta eller studera utomlands. Under utlandsvistelsen uppstår en situation i hemlandet som 

medför att personen inte riskfritt kan återvända. Den uppkomna risken kan vara kopplad till 

den enskilda individen eller mer generellt kopplad till personer från en viss grupp, visst land 

eller viss region. Exempel på signifikant förändring av situationen i hemlandet är till exempel 

att styret förändrats genom militärkupp eller att en viss grupp förbjuds. 

I den andra kategorin föreligger sådana omständigheter att skäl till oro redan finns när 

personen väljer att lämna landet. Dessa är dock inte i sig själv av sådant allvar att skydds-

behov kan sägas finnas redan vid avresan. Kriteriet välgrundad, i meningen välgrundad 

fruktan för förföljelse, är inte uppfylld vid denna tidpunkt. Den föreliggande situationen kan, 

men behöver inte, vara skälet till att personen lämnar landet. Skillnaden mellan den första och 

andra kategorin består av att det i den senare redan har skett oroväckande incidenter. I likhet 

med den första kategorin sker dock den avgörande förändringen efter att personen lämnat 

hemlandet. 

Den tredje kategorin är kopplad till individuellt agerande i utlandet. I typfallet rör det sig om 

personens egna handlingar men det kan även handla om tredje mans agerande. När sur place 

diskuteras är det ofta situationer kopplade till den tredje kategorin som åsyftas. Hathaway 

behandlar endast översiktligt de situationer där skyddsbehov sur place kan uppkomma till 

följd av den enskildes eget agerande.153 Situationer där tredje man agerat kan, som nämnts 

ovan, medföra att en person får ett skyddsbehov sur place. Ett exempel var den algeriske 

medborgare som brittiska myndigheter anklagade för finansiering av terrorverksamhet. 

Anklagelserna kunde sedermera inte verifieras, vilket medförde att åtal inte väcktes. Fallet 

blev mycket uppmärksammat i brittisk media och mannen menade att de algeriska 

myndigheterna skulle behandla honom som en terrorist trots att detta inte bevisats. Domstolen 

                                                      
152 Se Hathaway, s.76 f. 
153 Se Hathaway, s. 75-90.  
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fann, med stöd av landinformation som bekräftade omfattande förekomst av tortyr i fall med 

koppling till (misstänkt) terrorism, att mannen hade ett skyddsbehov.154  

Även Grahl-Madsen har valt att dela in sur placeflyktingskap i tre kategorier.155 Grahl-

Madsens fokuserar i The Status of Refugees in International Law på förföljelse på grund av 

politisk åskådning, men i och med att verket kommit att få stor betydelse för förståelsen av 

flyktingskap mer generellt sträcker sig denna kategorisering längre än till den utpekade 

förföljelsegrunden. Han delar in politiskt agerande i exil i tre kategorier. Handlingar kopplade 

till genuin politisk uppfattning, ofrivilliga eller omedvetna handlingar och handlingar utförda 

i syfte att skapa ett skyddsbehov.156 Till skillnad från Hathaway har Grahl-Madsen valt att 

enbart utgå från den enskildes agerande och inkluderar således inte händelser som medför att 

en stor grupp, utan att själva ha agerat, riskerar förföljelse.   

Grahl-Madsen konstaterar att det föreligger konsensus om att handlande i de två första 

kategorierna bör medföra skydd. Huruvida handlande i den tredje kategorin medför rätt till 

skydd med stöd av Flyktingkonventionen är dock mer omdiskuterat. Uppdelningen mellan de 

första och den sista kategorin kan sägas vara gjord utifrån en idé om genuinitet och god tro. 

Diskussionen om genuinitet och god tro behandlas ytterligare i kapitel 4.5. I denna del 

kommer endast de grundläggande aspekterna av frågorna att beröras.  

Betoningen på genuinitet som lyfts fram i den första kategorin återfinns inte endast i relation 

till politisk åskådning utan återkommer även vid frågor om religiös åskådning eller sexuell 

läggning. Huruvida en persons åskådning eller läggning anses genuin har stor betydelse i 

flyktingskapsbedömningen.157 Detta behandlas ytterligare i avsnitt 4.4 om vilka förföljelse-

grunder som aktualiseras vid flyktingskap sur place. 

I likhet med den allmänna flyktingskapsbedömningen krävs inte att personen har en viss 

uppfattning, utan även tillskriven uppfattning kan utgöra grund för skyddsbehov. Det är 

förföljelseutövarens uppfattning som är av intresse vid flyktingskapsbedömningen, det vill 

säga om hon tror att personen har en koppling till en viss förföljelsegrund.158 Detta förklarar 

                                                      
154 Se HS v. Secretary of State for the Home Department.  UKAIT 0048 av den 20 november 2007. 
155 I The Status of Refugees in International Law studerar Grahl-Madsen flyktingskap gällande politiska 
flyktingar. Grahl-Madsen, s. 3 och 73. 
156 Se Grahl-Madsen, s. 247 f. 
157 Att frågan om genuinitet har stor betydelse i skyddsbedömningen och hög aktualitet kan bl.a. återses i det 
pågående forskningsprojektet som Hanna Wikström och Rebecka Thorburn Stern bedriver vid Uppsala 
universitet. ”Är det på riktigt?” Genuinitetsprövning vid skyddsskälen religiös uppfattning eller sexuell 
läggning. 
158 Se Grahl-Madsen, s. 310. 
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att även ofrivilliga eller omedvetna handlingar kan vara skyddsgrundande. Med ofrivilliga 

handlingar menas handlingar som provocerats fram eller personen inte haft kontroll över. 

Till skillnad från Hathaway och Grahl-Madsen talar Zimmermann i stället om objektiv och 

subjektiv sur place. Objektiv sur placeflykting är den vars skyddsbehov uppstått till följd av 

en väsentlig förändring av förhållandena i hemlandet. Subjektiv sur placeflykting är den vars 

skyddsbehov uppstått till följd av förändringar av individuella omständigheter. Individens 

möjlighet att påverka situationen är det som särskiljer den subjektiva sur placeflyktingen från 

den objektiva sur placeflyktingen. Zimmermanns uppdelning är dock väl förenlig med både 

Hathaways och Grahl-Madsens systematisering.159 I Zimmermanns uppdelning utgör 

Hathaways första och andra kategori objektiv sur place. Hathaways tredje och samtliga Grahl-

Madsens kategorier faller under subjektiv sur place.  

Indelningen i olika kategorier är betydelsefull för att belysa olika aspekter av sur 

placeflyktingskap. De visar på den mångfald av situationer som skyddsbehov sur place kan 

uppkomma på. Zimmermanns indelning i objektiv och subjektiv sur place är särskilt relevant 

för att beskriva den roll den enskildes agerande kan ha i skyddsbedömningen. Att den 

enskilde själv kan påverka sitt skyddsbehov har varit föremål för omfattande diskussion, 

vilket kommer att belysas ytterligare i avsnitt 4.5. 

4.4 Förföljelsegrunder som aktualiseras sur place 

De förföljelsegrunder som brukar behandlas som sur placegrunder är förföljelse på grund av 

politisk eller religiös uppfattning och sexuell läggning.  Några exempel på att förföljelse-

grunderna ras, nationalitet och tillhörighet till viss samhällsgrupp aktualiserats sur place har 

inte framkommit under studiens gång. Att vissa förföljelsegrunder lämpar sig bättre för sur 

place flyktingskap är kopplat till att möjlighet till förändring i vissa fall är begränsad. 

Teoretiskt sett bör nationalitet och tillhörighet till viss samhällsgrupp kunna utgöra grund för 

skyddsbehov sur place. I en svensk kontext bör även förföljelsegrunden kön kunna vara 

aktuell. Exempel på att någon av dessa förföljelsegrunder aktualiserats sur place har, som 

nämnts ovan, inte framkommit.  

Förföljelse på grund av uttryckt politisk uppfattning i exil utgör en klassisk form av sur 

placeflyktingskap och merparten av det skrivna materialet om sur place diskuterar den 

                                                      
159 Se Zimmermann, s. 329 f. 
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förföljelsegrunden. Zimmermann beskriver skäl kopplade till politisk uppfattning som den 

vanligaste typen av sur placeskäl.160  

För att förföljelse på grund av en persons religiösa uppfattning ska ses som sur place krävs i 

regel att personen har konverterat. Det kan ha skett i såväl hemlandet som i tillflyktslandet, 

men för att betraktas som sur placeflykting förutsätts att risken för förföljelse till största del 

uppkommit efter att personen lämnat hemlandet. Det är därmed tänkbart att personen 

konverterat i hemlandet men förmått leva ut sin tro först i tillflyktslandet. I svensk rätt är 

Migrationsöverdomstolens dom i MIG 2011:29 det vägledande avgörandet avseende 

konversion. Enligt domen ska myndigheter ta sin utgångspunkt i UNHCR:s handbok för att 

bedöma om sökandes konversion grundar sig på en genuin personlig religiös övertygelse.  

När det gäller sexuell läggning förutsätts i regel att personen inte öppet visat sin sexualitet i 

hemlandet utan gör det först när denne kommit till tillflyktslandet. Även här har frågan om 

trovärdighet stor betydelse för bedömning av skyddsbehov. Som konstaterats ovan är det 

avgörande inte huruvida personen faktiskt har en viss uppfattning eller en viss sexuell 

läggning, utan det är förföljelseaktörens uppfattning som är intressant. 

4.5 Begränsning av sur place flyktingskap 

Som behandlades i avsnitt 4.2 föreligger det delade meningar kring de sätt som godtagbara sur 

placeskäl kan uppkomma på. Sur placeflyktingskap har vissa särskiljande drag från 

flyktingskap som uppstår i samband med att personen flyr från sitt hemland. Den stora 

skillnaden består i att personen teoretiskt sett kan skapa sig förutsättningar för skyddsbehov 

när den befinner sig utanför hemlandet. En rädsla för att detta skulle komma att missbrukas 

och i förlängningen riskera förtroendet för asylrätten i stort har angivits som skäl till att flera 

länder valt att göra begränsningar gällande flyktingskap sur place.161 Det bör dock påpekas att 

handlingar utförda i tillflyktslandet inte nödvändigtvis syftar till att skapa ett skyddsbehov 

trots att det kan vara följden av en viss handling.  

Fenomenet beskrivs på olika vis i olika länder, men en gemensam nämnare är att samtliga 

benämningar har negativa konnotationer.162 Begrepp som använts för att beskriva personen 

eller handlingen har till exempel varit bootstrap refugee, opportunistic claims, mala fide sur 

                                                      
160 Se Zimmermann, s. 330. 
161 Se Hathaway, s.79ff. 
162 Med begreppet konnotation menas bibetydelse som inte tillhör grundbetydelsen av ett ord. 
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place applicant, egenskapade skyddsbehov, omoraliskt eller ohederligt grundade 

ansökningar. 

Handlingar som misstänks vara utförda i syfte att skapa ett skyddsbehov är omdiskuterade och 

medför inte skydd i alla stater. Hur eller om det är möjligt att särskilja handlingar som grundar 

sig i genuin övertygelse och andra handlingar diskuteras endast i begränsad utsträckning i 

undersökningsmaterialet. I fall där risk för förföljelse grundar sig i att personen har en viss 

åskådning är de svåraste avvägningarna i skyddsbedömningen ofta kopplade till frågan om 

genuinitet. 

Enligt Grahl-Madsen är konventionsstater inte skyldiga att erbjuda skydd till personer som 

inte är så kallade bona fideflyktingar.163 Bona fide innebär ordagrant samvetsgrann eller 

godtroende. Genom att benämna vissa flyktingar som bona fide särskiljs de från personer som 

migrerar av andra skäl, till exempel ekonomiska.164 När Grahl-Madsen talar om bona fide-

flyktingar förefaller han även vilja utesluta de vars skyddsbehov inte grundar sig i, det han 

benämner som, genuin uppfattning.  

“(T)here is a possibility for screening out those unworthy ones whose claim to 
refugeehood goes back to their own ‘nicht stets auf anerkennenswerten Motiven 
beruhenden Willenssentschluss.’”165 

Grahl-Madsens uttalande om att särskilja sur placeflyktingar vars skyddsbehov inte grundas i 

”lovvärda motiv” har fått stort genomslag. Som nämndes inledningsvis har flera länder valt att 

göra begränsningar gällande sur placeflyktingskap. Stöd för rätten att göra dessa 

begränsningar har hämtats i bland annat Grahl-Madsens uttalanden. Begränsningarnas 

utformning har skilt sig mellan olika nationella rättsordningar, nedan följer en kortfattad 

beskrivning av några av de sätt som begränsningar har gjorts.  

Hathaway identifierar sex olika sätt att begränsa flyktingskap sur place.166 Det första sättet 

påminner om Grahl-Madsens uttalande om icke lovvärda motiv. Där har den upplevda fruktan 

en person med ”egenskapade” skyddsbehov känner inte ansetts vara väl-grundad utan 

                                                      
163 Se Grahl-Madsen, s. 252. 
164 På engelska används begreppet economic refugees ofta för att beskriva grupper som migrerar på grund av 
ekonomisk nöd. På svenska talas det oftare om ekonomiska migranter vilket medför att begreppet bona fide 
flykting inte får samma tyngd som på engelska. Begreppet ekonomisk flykting förekommer dock även på 
svenska. 
165 Grahl-Madsen, s. 252. 
166 Se Hathaway, s. 81 ff. 
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ohederligt grundad.167 Kriteriet välgrundad fruktan anses inte vara uppfylld och personen är 

därmed inte skyddsvärd i Flyktingkonventionens mening.  

Det andra sättet rör även det på välgrundad fruktan, men fokuserar i stället på det subjektiva 

elementet, det vill säga den personliga upplevelsen av fruktan. I den situationen ses det 

”egenskapade” skyddsbehovet som en kraftfull indikation på att personen inte upplever 

genuin fruktan.  

Det tredje exemplet behandlar krav på kontinuitet och återfinns bland annat i Skyddsgrunds-

direktivets artikel 5 p. 2. I artikeln används kontinuitet som ett sätt att avgöra om ett agerande 

bygger på en genuin personlig inställning. En åskådning som uttryckts först i tillflyktslandet 

är inte automatiskt diskvalificerad, men det blir i praktiken något svårare för sökanden att visa 

att hon de facto har en viss uppfattning.  

Även det fjärde sättet att göra begränsningar återfinns i Skyddsgrundsdirektivet och handlar 

om rätten att avvisa efterföljande ansökningar. I artikel 5 p. 3 ges medlemsstater möjlighet att 

neka flyktingsstatus vid efterföljande ansökningar om risken för förföljelse grundar sig på 

omständigheter som den enskilde ”genom eget beslut skapat efter att ha lämnat ursprungs-

landet.”168 Artikeln utgör, som behandlats ovan, inte svensk rätt.169 Bestämmelsens 

utformning får till följd att uppfattningar som uppkommit eller uttryckts efter det att personen 

en gång nekats asyl inte behöver tas hänsyn till i bedömningen av skyddsbehov.  

Ytterligare ett sätt att begränsa sur placeinstitutet har varit att, som i Australien och Nya 

Zeeland, använda sig av ett god trorekvisit. Personer som agerar på ett vis enbart i syfte att 

komma i fråga för skydd anses inte uppfylla kravet på god tro. Förespråkare för denna 

tolkning av Flyktingkonventionen menar att det finns ett implicit krav på god tro i 

konventionen. De menar att avsikten inte kan ha varit att även personer som fått sitt 

skyddsbehov på ett ohederligt vis skulle kunna få skydd med stöd av konventionen.  

Det sjätte identifierade sättet att göra begränsningar rör det sätt som myndigheter hanterar en 

ansökan. Enligt detta perspektiv bör en mer stringent utvärdering av huruvida personen 

upplever en välgrundad fruktan för förföljelse göras vid så kallat ”opportunistiska” 

ansökningar. Förslaget om att utföra en mer grundlig granskning av personer som befarades 

                                                      
167 Hathaway beskriver gärningen som nefariously founded och använder ”well”-founded i stället för well-
founded för att synliggöra avsaknaden av goda intentioner. 
168 Med efterföljande ansökningar menas i svensk rätt utlänningslagen 12 kap 19 §. 
169 Se Prop. 2009/10:31, s. 132. 
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aktivt ha skapat sitt skyddsbehov kom från UNHCR. Det kan tyckas förvånande att det FN-

organ vars syfte är att värna flyktingars rättigheter kommer med ett yttrande som i praktiken 

föreslår en hårdare granskning av vissa grupper av asylsökande. Bakgrund till yttrandet var att 

den sökandes skyddsbehov helt hade underkänts i underrätterna då han ansågs ha agerat i ond 

tro.170 I yttrandet sägs att det faktum att en person agerat i ond tro för att skapa sig förut-

sättningar för att erhålla skydd inte medför att denne utesluts från det skydd som 

Flyktingkonventionen erbjuder. Det är däremot rimligt att göra en mer grundlig granskning av 

ansökningar som bedöms vara opportunistiska. UNHCR:s yttrande i Danianmålet har 

kritiserats av flera framstående forskare inom asylrätten.171 

Användandet av annorlunda procedurer för sur placeflyktingskap har stött på omfattande 

kritik. Genom att använda sig av krav på god tro läggs ytterligare rekvisit till Flykting-

konventionens flyktingbegrepp. Att detta i praktiken medför en inskränkning av asylrätten är 

svårt att komma ifrån. God tro utgör förvisso en grundläggande princip inom den 

internationella rätten, men som Goodwin-Gill påpekar är denna relaterad till de 

konventionsslutande parterna.172 Det är således rimligt att ställa krav på att stater beter sig på 

ett visst vis, men att utesluta människor från skydd för att de inte betett sig ”moraliskt” riktigt 

saknar stöd i såväl Flyktingkonventionen som de generella principerna i internationell rätt. 

Även Mathew bekräftar den framstående ställning principen om god tro har i internationell 

rätt, men menar i likhet med Goodwin-Gill att dessa principer binder stater och inte individer.  

”It would be worrying if ”inalienable” human rights were dependent on the 
absence of wrong-doing. Individuals may be punished under the criminal law and 
deprived of certain rights in order to protect others – indeed, international law still 
tolerates the death penalty. However, human rights do not depend on a person 
having clean hands.”173 

Trots att Hathaway valt att separera krav på god tro och bestämmelser som medför en hårdare 

granskning av en ansökan för en person som misstänks ha skapat sitt skyddsbehov poängterar 

han att likheterna dem emellan är slående. Genom en hårdare granskning av vissa ärenden 

uppställs implicit ett krav på god tro.174  

                                                      
170 Danian v Secretary of State for the Home Department, EWCA Civ 3000 av den 28 oktober 1999. 
171 Se bl.a. Hathaway, s. 88, Goodwin-Gill, s. 89 ff. och Mathew, Penelope, Limiting Good Faith: 
‘Bootstrapping’ asylum seekers and exclusion from refugee protection, Australian Year Book of International, 
Law Vol 29, Canberra, 2014 s. 135. Fortsättningsvis benämnd Mathew. 
172 Se Goodwin-Gill, s. 89. 
173 Mathew, s.135. 
174 Se Hathaway, s. 88. 
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Mathew poängterar att det finns överenskommelser gällande rätten att begränsa rättigheter 

som erkänts genom internationella konventioner. Av Siracusaprinciperna framgår att 

nationella begränsningar av rättigheter ska göras restriktivt och att tolkningen bör ske på ett 

sätt som värnar den aktuella rättigheten.175 Det talar för att särregleringar gällande personer 

med ”egenskapade” skyddsbehov endast får ske i begränsad utsträckning. I Flykting-

konventionens artikel 1 F återfinns en uttömande lista på de gärningar som utesluter 

flyktingstatus. Bland dessa gärningar räknas bland annat krigsbrott och brott mot 

mänskligheten upp. Typen av gärningar som utesluter flyktingskap bör ses som en 

fingervisning på det allvar en gärning måste ha för att en persons rätt till skydd ska kunna 

inskränkas. Mathew menar att det är tydligt att den rädsla för att stödet för asylrätten ska 

urgröpas till följd av att systemet missbrukas inte är av samma dignitet som de 

uteslutandegrunder som uppräknas i konventionen.176   

Några av de främsta företrädarna inom asylrätten ställer sig kritiska till införandet av 

ytterligare reglering av flyktingar med så kallade ”egenskapade” skyddsbehov. De ifrågasätter 

om det är förenligt med internationell rätt. Trots det är det tydligt att ett flertal länder gör en 

annan bedömning och anser att det finns goda skäl till att göra den typen av begränsningar. 

Även i Europa finns med stöd av Skyddsgrundsdirektivet möjlighet att göra denna typ av 

begränsning. Det är svårt att avgöra hur stort problem ”egenskapade” asylskäl utgör, flera av 

forskarna menar att reaktionerna inte är proportionerliga sett utifrån den faktiska omfattningen 

av problemet. En fråga som inte behandlas i särskilt stor utsträckning är svårigheterna i att 

bedöma om en person agerat med utgångspunkt i en genuin övertygelse eller inte. Det som 

utifrån sett tolkas som en handling avsedd att skapa sig ett skyddsbehov sur place kan även 

vara grundad, till fullo eller till viss del, i en viss åskådning. 

4.6 Handlingar som kan medföra risk för förföljelse och utövare av 
förföljelse 

För att identifiera vilka slags gärningar som sur placeinstitutet är utformat för att omfatta och 

vem som är den tänkta utövaren av förföljelse studeras i det här avsnittet hur sur place-

flyktingskap diskuteras i undersökningsmaterialet. De exempel som används för att beskriva 

sur placeflyktingskap ska inte ses som uttömmande uppräkningar av vilka slags gärningar 

som kan medföra skyddsbehov sur place. Trots att exemplen inte gör anspråk på att vara 

                                                      
175 Se Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and 
Political Rights, 28 September 1984, UN Doc E/CN.4/1985/4, annex, s. 3. 
176 Se Mathew, s. 146. 
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heltäckande ger de tillsammans en bild av de gärningar som sur placeinstitutet är utformat för. 

Det kan initialt konstateras att det saknas en tydlig diskussion om vem som är den tänkta 

utövaren av förföljelse, detta gäller utövare av förföljelse generellt men är än tydligare i fall 

där skyddsbehov uppstår sur place. Genom att studera de exempel som används för att 

beskriva fenomenet går det i många fall att uttyda vem som är den tänkta aktören.  

Förföljelse som ligger till grund för objektiva sur placeskäl utgör som nämndes inledningsvis 

inte huvudfokus för undersökningen, men för att förstå sur placeinstitutet som helhet krävs att 

frågan behandlas i viss mån. I avsnittet kommer objektiva och subjektiva sur placeskäl att 

diskuteras när det går att göra en distinktion mellan olika typer av sur place i undersöknings-

materialet.  

I situationer då objektiva sur placeskäl uppstår är enskilda individers agerande inte i för-

grunden, fokus ligger i stället på de förändrade omständigheter som skett i personens 

hemland. Det går därför inte att tala om att en viss gärning medför risk för förföljelse. Det 

saknas vidare en beskrivning av vem som är den tänkta utövaren av förföljelse vid objektiv 

sur place. Med tanke på att skyddsbehovet inte gäller enskilda individer utan större grupper av 

människor, med eller utan tydliga gemensamma erfarenheter, kan skyddsbehovet beskrivas 

som generellt snarare än individuellt. I fall där skyddsbehovet är generellt är den presumtive 

utövaren av förföljelse av nödvändighet en kraftfull aktör, det talar för att utövaren av 

förföljelse är en statlig aktör. Även organisationer eller grupperingar med statsliknande 

position bör kunna stå bakom förföljelse av denna proportion men det kräver att dess position 

är i det närmaste ohotad.   

I sin kommentar till Flyktingkonventionen behandlar Zimmermann ett antal sätt subjektiva sur 

placeskäl kan uppkomma på. Det första sättet är politiska aktiviteter riktade mot hemlands-

myndigheterna, det kan utgöras av samröre med förbjudna organisationer eller oppositions-

grupper, deltagande i demonstrationer eller framförande av kritik genom offentliga tal eller 

publikationer. Konversion som inte accepteras av hemlandsmyndigheten är ett annat sätt 

skyddsbehov kan uppkomma på. Slutligen anges utresa från hemlandet utan erforderliga 

tillstånd eller ansökan om asyl i annat land som exempel på agerande som kan leda till 

skyddsbehov sur place.177 Gemensamt för samtliga exempel är att den beskrivne utövaren av 

förföljelse är en statlig aktör. Att de gärningar som beskrivs även skulle kunna vara riktade 

mot andra aktörer än staten diskuteras inte. Zimmermann behandlar i en annan passage att 

                                                      
177 Se Zimmermann, s. 330. 
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även agerande av ickestatliga aktörer kan utgöra förföljelse men det diskuteras inte alls i 

förhållande till sur place.178 

En generell diskussion om utövare av förföljelse förs i UNHCR:s handbok.179 I paragraf 65 

konstateras att förföljelse normalt hänför sig till åtgärder och ingrepp utförda av en statlig 

aktör, men att även ickestatliga aktörers agerande kan utgöra förföljelse när myndigheterna 

inte förmår erbjuda ett effektivt skydd mot kränkningarna. I avsnittet där sur placeskäl 

behandlas görs inte någon särskild analys av utövare av förföljelse, fokus ligger i stället på att 

beskriva de personer som kan bli sur placeflyktingar. Det ges, utan att denna klassificering 

används, exempel på objektiv och subjektiv sur place. I det första exemplet diskuteras 

objektiv sur place. Ett antal personkategorier som kan drabbas av objektiv sur place 

identifieras, de är diplomater, utlandsplacerade tjänstemän, krigsfångar, studerande och gäst-

arbetare. Det framgår dock att uppräkningen inte är uttömmande. Vid objektiv sur place är 

skyddsbehovet, som beskrevs ovan, så pass generellt att utövaren med stor sannolikhet är en 

statlig aktör. I det andra exemplet diskuteras subjektiv sur place. Det anges att personer som 

uttrycker sin politiska åskådning i tillflyktslandet och/eller associerar sig med redan erkända 

flyktingar kan bli sur placeflyktingar om handlingarna är tillräckliga för att rättfärdiga en 

välgrundad fruktan för förföljelse. Exemplen på subjektiv sur place beskriver förföljelse på 

grund av faktisk eller tillskriven politisk åskådning. Vid subjektiv sur place kan utövaren av 

förföljelse vara såväl statlig som ickestatlig, men i och med skrivningen om att särskild 

hänsyn bör tas till om den enskildes agerande kommit till myndigheternas kännedom och till 

den inställning myndigheten har eller kan tänkas ha till den typen av agerande, framgår att det 

är förföljelse utförd av statliga aktörer åsyftas.180 I samtliga exempel gällande sur place-

flyktingskap förefaller förföljelsen utgå från en statlig aktör. 

Grahl-Madsen behandlar subjektiv sur place med koppling till politisk åskådning. De exempel 

på aktiviteter som medfört att skyddsbehov uppstått sur place är medlemskap i oppositionell 

organisation, journalistisk aktivitet, framförande av offentliga föreläsningar och smugglande 

av politiska pampletter.181 Huruvida de åsikter personerna gett uttryck för innefattar en kritik 

mot landets styre framgår inte explicit. I avsnittet om politisk aktivitet talar Grahl-Madsen om 

något han kallar för controversy of a political nature, det vill säga en konflikt av politisk 

natur. En konflikt av politisk natur beskrivs på följande vis: 

                                                      
178 Se Zimmermann, s. 358 ff. och kapitel 2.2.1. 
179 Se UNHCR:s handbok para. 65. 
180 Se UNHCR:s handbok para. 96. 
181 Se Grahl-Madsen, s. 243 ff. 
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”(R)elating to how the country shall be governed and who shall govern it – and 
that it is so serious as to impair the basic relationship between the individual and 
the government of the said country.”182 

Genom denna beskrivning synliggörs Grahl-Madsens förståelse för situationer där ett 

skyddsbehov kan uppkomma på grund av politisk åskådning. Det går att urskilja två tydliga 

drag i Grahl-Madsens beskrivning, den första rör det allvar konflikten ska uppvisa och den 

andra behandlar parternas relation till varandra. Kravet på att det ska skada det grundläggande 

förtroendet mellan en stat och dess invånare innebär att samtliga invändningar mot den politik 

som förs i en stat inte utgör tillräckliga skäl för att en sådan konflikt ska uppstå. Grahl-

Madsen exemplifierar inte vad som krävs för att en konflikt allvarligt ska skada den enskildes 

förtroende för landets styre utan anger endast allvarsgraden i förtroendeförlusten. I och med 

denna skrivning framgår även den avsedda partsställningen. Grahl-Madsen väljer att definiera 

konflikter av politisk natur och begreppet politisk flykting utifrån relationen mellan statliga 

aktörer och enskilda individer. Handlingar som utförts av enskilda eller grupper faller därmed 

utanför analysen. När Grahl-Madsen diskuterar utövare av förföljelse i ett annat avsnitt 

förefaller han vidgå att förföljelse även kan utgå från ickestatliga aktörer, men att förföljelse i 

regel utgår från staten.183 Huruvida det innebär att Grahl-Madsen menar att förföljelse på 

grund av politisk uppfattning inte kan utgå från enskilda aktörer framgår inte. Omständigheten 

att dessa aspekter helt uteslutits från analysen får dock antas säga något om Grahl-Madsens 

syn på politiska konflikter och förföljelse på grund av politisk åskådning. Det går att tolka 

Grahl-Madsens uttalande på flera vis, antingen menar han att förföljelse som utgår från 

ickestatliga aktörer inte förekommer eller att så menar han att det endast är mindre relevant i 

relation till förföljelse som kopplas till politisk åskådning. Oavsett vad det ursprungliga skälet 

till att inte inkludera denna typ av förföljelse var riskerar uteslutandet att få effekter för hur 

flyktingbegreppet konstrueras. Genom att inte förklara skälen till att utesluta förföljelse som 

utgår från ickestatliga aktörer bidrar det till ett osynliggörande av den typen av förföljelse. Det 

bör dock påpekas att The Status of Refugees in International Law gavs ut 1966 och att 

förekomsten av förföljelse från ickestatliga aktörer ökat dramatiskt sedan dess.184 Denna 

omständighet lyfts dock sällan fram av de parter som väljer att grunda sin argumentation på 

Grahl-Madsens uttalanden. 

                                                      
182 Grahl-Madsen, s. 78. 
183 Se Grahl-Madsen, s. 188 ff. 
184 Se diskussion om ickestatliga aktörer i avsnitt 2.2 och 3.5. 
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Hathaway behandlar inledningsvis objektiv sur place och beskriver då personer som lämnat 

hemlandet av andra skäl än rädsla för förföljelse. I exemplet beskrivs hur en medlem från ett 

regeringsparti fick flyktingstatus efter att en militärkupp genomförts i hemlandet Pakistan. I 

sin beskrivning av subjektiv sur place sägs att dessa skäl vanligen baseras på risk för 

förföljelse av en auktoritär stat till följd av politisk aktivism i utlandet. Det är värt att notera 

att tolkningen om vad som utgör politisk aktivitet i många fall är mycket långtgående. Det bör 

rimligen vara under politisk åskådning det ovan diskuterade fallet med den terrormisstänkte 

algeriern placeras. I det behandlade fallet beskrivs en form av subjektiv sur place där risken 

för förföljelse är kopplad till hemlandsmyndigheterna.185 Ytterligare exempel på sur placeskäl 

kopplade till staten är så kallad repubikflucht, republiksflykt, vilket innebär att personen 

lämnat hemlandet utan att införskaffa erforderliga tillstånd. Det har i flera fall tolkats som 

uttryck för dislojalitet och motstånd mot regimen. En likartad situation rör personer som 

ansökt om asyl i annat land men som nekats skydd. De har på grund av sin ansökan uppfattats 

som regimkritiska.186 Hathaway behandlar även förföljelse på grund av konversion med risk 

för förföljelse utförd av statliga myndigheter.187 I genomgången av sätt att hantera så kallade 

”egenskapade” asylskäl användes exempel där personen riskerade förföljelse på grund av att 

hon överträtt tidsperioden hon enligt sitt exitvisum fick vistas utomlands, ansökan om asyl i 

annat land och deltagande i regimkritiska demonstrationer. Merparten av de behandlade fallen 

rör politisk aktivitet på formella arenor, men även tillskriven åskådning behandlas rörande 

republiksflykt och sökande av asyl i annat land. I samtliga av de återgivna fallen är utövaren 

av förföljelse en statlig aktör.188 

Goodwin-Gill behandlar sur placeflyktingskap i så begränsad utsträckning att det inte går att 

dra några generella slutsatser om vilka gärningar som kan medföra skyddsbehov sur place 

eller vem den tilltänkta utövaren av förföljelse är.189 I den generella diskussionen om 

agerande som kan medföra skyddsbehov och utövare av förföljelse sägs att den typiske 

politiske flyktingen riskerar förföljelse från statliga aktörer. Det framgår dock att även 

ickestatliga aktörer kan vara ansvariga för förföljelse.190 

I Flyktingkonventionen saknas, som behandlats ovan, en definition kring vad som utgör 

förföljelse. Till följd av det saknas exempel på gärningar som används för att beskriva sur 
                                                      
185 Se avsnitt 4.3. 
186 Se Hathaway, s. 76 ff. 
187 Se Hathaway, s. 89. 
188 Se Hathaway, s. 79 ff. 
189 Se Goodwinn-Gill, s.61, 63-67 och 88-89. 
190 Se Goodwin-Gill, s. 87 ff. och s.99 f. 
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placeflyktingskap. Det går inte heller att identifiera någon specifik utövare av förföljelse. Det 

får därmed inte någon särskild betydelse att sur placeinstitutet inte är särskilt omnämnt i 

konventionen.  

Utlänningslagen 4 kap. 1 § 2 st stadgar att förföljelse kan utgå från såväl statliga som enskilda 

aktörer. I och med att det saknas ett särskilt omnämnande av flyktingskap sur place finns det 

inte någon diskussion om gärningar som kan medföra skyddsbehov eller utövare av förföljelse 

vid sur placeflyktingskap. I förarbetena till utlänningslagen sägs att det särskilt ska beaktas 

om den asylsökandes handlande eller uppfattningar kommit till hemlandsmyndigheternas 

kännedom eller om det föreligger risk för att myndigheterna får sådan kännedom. 

Omständigheten att något kommit till myndigheternas kännedom beskrivs som en viktig 

aspekt av skyddsbedömningen avseende förföljelse på grund av viss åskådning, detta 

omnämns både i det allmänna avsnittet om förföljelse och i avsnittet som särskilt behandlar 

sur placeskäl. I propositionen behandlas ett rättsfall där en person bedömts ha fått ett 

skyddsbehov sur place eftersom det fanns risk för att myndigheterna i hans hemland Iran fått 

kännedom om hans sexuella läggning i samband med att han figurerat i svensk media.191 I de 

exempel som används i propositionen antas förföljelsen utgå från statliga aktörer. 

Skyddsgrundsdirektivet behandlar uttryckligen sur place flyktingskap och aktörer som utövar 

förföljelse eller tillfogar allvarlig skada.192 Det framgår att statliga aktörer, aktörer som utövar 

betydande kontroll över ett territorium och grupper som inte företräder staten kan vara utövare 

av förföljelse. I de fall de kränkande gärningarna utgår från en ickestatlig aktör krävs att den 

drabbade personen inte kan erhålla ett godtagbart skydd i landet. Ett godtagbart skydd kräver 

att det finns ett effektivt rättssystem och att den sökande har tillgång till skyddet.193 I Skydds-

grundsdirektivet ges en rad exempel på vad som kan utgöra förföljelse. Vissa av dessa 

handlingar kan endast utföras av en statlig aktör, till exempel rättsliga, administrativa, 

polisiära eller judiciella åtgärder.194 För att utgöra förföljelse krävs att handlingarna är av 

diskriminerande natur. Andra handlingar kan såväl enskilda som statliga aktörer vara 

ansvariga för. Fysiskt eller psykiskt våld, köns- eller barnspecifika handlingar anges som 

exempel på handlingar som kan utgöra förföljelse.195 I beskrivningen av flyktingskap sur 

                                                      
191 Se Prop. 2005/06, s. 9 ff. 
192 Se Skyddsgrundsdirektivet art.5-6. 
193 Se Skyddsgrundsdirektivet art. 7. 
194 Se Skyddsgrundsdirektivet art. 9 p. 2 b-e. 
195 Se Skyddsgrundsdirektivet art. 9 p. 2 a och f. 
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place beskrivs inte vilka slags gärningar som avses eller vilken slags aktör som står bakom 

förföljelsen, fokus ligger i stället på kontinuitet och genuinitet.196 

4.7 Sammanfattande diskussion 

I undersökningsmaterialet har ett antal gemensamma nämnare identifierats avseende 

gärningar som kan medföra ett skyddsbehov sur place och tänkt utövare av förföljelse i dessa 

situationer. Merparten av de beskrivna gärningarna rör förföljelse på grund av politisk 

åskådning. Såväl tillskriven som faktisk åskådning behandlas i undersökningsmaterialet. Vad 

beträffar utövare av förföljelse förefaller grundantagandet vara att de som utövar förföljelse är 

statliga aktörer. Det gäller förföljelse generellt men är än mer tydligt avseende förföljelse 

kopplad till flyktingskap sur place. Inte i någon del av det undersökta materialet kopplas sur 

placeflyktingskap samman med förföljelse från ickestatliga aktörer. Skyddsgrundsdirektivet 

skiljer sig från de övriga studerade källorna då det i direktivet inte går att utläsa om den tänkta 

utövaren är en statlig eller ickestatlig aktör. Direktivet är det dokument som på bäst vis 

inkluderar olika slags erfarenheter av utövare av förföljelse och som tydligt ger exempel på 

gärningar som specifikt drabbar vissa utsatta grupper. 

Att sur placeskäl har en stark koppling till förföljelse som utgår från statliga aktörer kan 

tyckas naturligt då det i de flesta fall krävs att aktören har kunskap om skeenden utanför 

landets gränser för att alls få vetskap om personens agerande. När en person bedriver politisk 

opposition i utlandet ställs det i regel krav på att hemlandsmyndigheterna fått kännedom om 

aktiviteten. I förarbetena till utlänningslagen och i UNHCR:s handbok sägs just att det läggs 

särskild vikt vid att myndigheterna känner till handlandet. I handboken förtydligas att det 

även förutsätts att hemlandsmyndigheterna har en negativ inställning till handlandet.197  

Att det kan se annorlunda ut i situationer där risken för förföljelse inte i första hand är kopplad 

till att personen gett uttryck för en viss åskådning i tillflyktslandet utan framför allt grundas på 

att personen förändrats under sin utlandsvistelse omnämns inte. I de fall en person förändrats 

genom att konvertera eller genom att komma ut som varande annat än heterosexuell kan 

risken för förföljelse uppstå först i samband med återvändandet.198 I dessa fall är inte 

kännedom om visst agerande avgörande för att ett skyddsbehov ska uppkomma. Staten är i 

                                                      
196 En utförligare diskussion om begreppen kontinuitet och genuinitet återfinns i avsnitt 2.2. 
197 Se UNHCR:s handbok para. 96. 
198 Att personen länge haft en viss åskådning eller känt till sin sexualitet innan hon lämnade ursprungslandet är 
inte avgörande utan det är i detta fall omgivningens uppfattning om att det skett en förändring som är av intresse. 
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dessa situationer en möjlig aktör men inte den enda, även kränkningar som utgår från enskilda 

individer eller grupper kan innebära förföljelse om myndighetsskydd saknas.  

Som en följd av att utövaren av förföljelse vid flyktingskap sur place regelmässigt beskrivs 

som en statlig aktör saknas en diskussion om myndighetsskydd. Det kan kopplas till det 

faktum att myndighetsskydd inte anses komma i fråga i situationer då förföljelsen utgår från 

staten.199   

                                                      
199 Se Migrationsverket, SR 01/2015 s. 2 och Bexelius, s. 152.  
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5. Flyktingskap sur place och kön 

5.1 Utgångspunkter för analysen 

I föregående delar av uppsatsen har undersökts vad som kännetecknar flyktingskap, 

flyktingskap och kön samt flyktingskap sur place. I det här avsnittet undersöks hur 

flyktingskap som innefattar genusaspekter och flyktingskap sur place korrelerar med 

varandra. Det bör inledningsvis nämnas att det inte finns någon given motsättning mellan 

begreppen flyktingskap sur place och förföljelse med genusaspekter. Sur placeinstitutet är 

liksom flyktingbegreppet könsneutralt i sin utformning, men som konstaterades i avsnittet 

gällande flyktingskap och kön är en neutral utformning inte en garanti för att en rättsregel 

förmår täcka olika slags erfarenheter. 

En gemensam nämnare för flyktingskap kopplat till kön och flyktingskap sur place är dess 

fokus på uttryck för politisk åskådning. På grund av det ytterst begränsade materialet av-

seende sur placeflyktingskap med genusaspekter har källor som behandlar kvinnors 

erfarenheter av politisk åskådning och aktivitet i hemlandet studerats. Det innebär att samtliga 

gärningar inte är direkt överförbara till sur placeverksamhet. Det finns dock skäl att tro att de 

mönster för kvinnors engagemang som finns i hemlandet även fortsätter ha betydelse i 

tillflyktslandet. 

I uppsatsen har fyra aspekter av förföljelse på grund av politisk åskådning identifierats och 

analyserats. De fyra aspekterna utgör en vidareutveckling av Spijkerboers begrepp the 

concept of the political act, föreställningen om den politiska handlingen. Med utgångspunkt i 

dessa aspekter avser jag belysa likheter och skillnader mellan flyktingskap med genusaspekter 

och flyktingskap sur place. Aspekterna som analyserats rör uttryck för åskådning, 

bakomliggande motiv, arena där åskådning uttrycks och utövare av förföljelse. De fyra 

aspekterna utgör en del av en helhet och går därför inte till fullo att skilja från varandra. Det 

medför att samma exempel kommer att användas för att beskriva olika aspekter av förföljelse 

på grund av politisk åskådning.  

Undersökningen fokuserar på subjektivt sur placeflyktingskap, det vill säga ett skyddsbehov 

som är kopplat till individuellt agerande. Som behandlades i avsnitt 4.3 kan subjektiva sur 

placeskäl även uppstå till följd av tredje mans agerande, men då det inte är en av de vanligare 

formerna av sur placeskäl behandlas de inte i denna del. Det bör poängteras att avsnittet som 

behandlar genusaspekter av flyktingskap syftar till att skapa en större förståelse för de 
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skiftande erfarenheter av förföljelse som finns i olika grupper. Det medför att inte alla former 

av förföljelse som drabbar kvinnor behandlas specifikt. Situationer där erfarenheter av politisk 

aktivitet eller förföljelse inte skiljer sig nämnvärt åt mellan könen behandlas därför endast i 

viss mån. Med detta sagt förefaller erfarenheterna av förföljelse skilja sig åt i många fall, 

vilket kommer att framgå i de nästkommande avsnitten. 

5.2 Uttryck för politisk åskådning 

Som framgår av avsnitt 4.4 anses sur placeskäl kopplade till politisk aktivitet vara en klassisk 

form av sur place. Att det är den vanligast förekommande typen av sur placeskäl sägs 

uttryckligen av Zimmermann, men det framgår även tydligt i undersökningsmaterialet. 

Majoriteten av de exempel som används för att beskriva sur place behandlar just politisk 

åskådning. Förföljelse på grund av politisk åskådning är en av förföljelsegrunderna som 

behandlats mest utförligt avseende flyktingskap med genusaspekter. Relationen till politisk 

åskådning och synen på politisk aktivitet är dock komplex. I avsnitt 3.4.2 presenteras olika 

forskares slutsatser rörande svårigheterna att inkorporera kvinnors erfarenheter under 

förföljelsegrunden politisk åskådning.  

5.2.1 Sur placeflyktingskap 

De gärningar som används i undersökningsmaterialet för att beskriva sur placeflyktingskap 

med koppling till politisk åskådning är: Samröre med förbjudna organisationer eller 

oppositionsgrupper, association med redan erkända flyktingar, deltagande i demonstrationer, 

framförande av kritik genom offentliga tal eller publikationer, journalistisk aktivitet, 

framförande av offentliga föreläsningar, smugglande av politiska pampletter, ansökan om asyl 

i annat land, utresa från hemlandet utan erforderliga tillstånd, republiksflykt eller 

överträdelser gällande tillåten vistelse utanför landet.200 Uppräkningen visar vilka slags 

gärningar som varit i åtanke vid utformningen och tillämpningen av bestämmelserna rörande 

skyddsbehov som uppstår sur place. De beskrivna gärningarna har även betydelse för arena 

där åskådning uttrycks, bakomliggande motiv och utövare av förföljelse. Dessa aspekter 

kommer att behandlas i nästkommande avsnitt. 

Det går att dela in de beskrivna gärningarna i två typer av handlande, den första är kopplad till 

traditionella uttryck för politisk åskådning och den andra rör otillåten vistelse utanför hem-

                                                      
200 Se avsnitt 4.6. 
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landet. Uppdelningen kommer att återkomma i diskussionen gällande de övriga aspekterna av 

förföljelse på grund av politisk åskådning.  

Den första typen av gärningar beskriver politisk aktivitet som medlemskap eller aktivitet i en 

organisation, deltagande vid demonstrationer eller framförande av åsikt genom föreläsning 

eller publikation av skrift. Den andra typen av handlande rör otillåten vistelse utanför hem-

landet och nämner utresa från landet utan erforderliga tillstånd, republiksflykt, ansökan om 

asyl i annat land eller överträdelser gällande tillåten vistelsetid utanför landet.  

5.2.2 Flyktingskap med genusaspekter 

I avsnittet om flyktingskap och kön beskrivs en rad olika sätt kvinnors politiska åskådning 

tagit sig uttryck. Listan ska inte tolkas som en uttömmande uppräkning utan snarare ses som 

ett komplement till hur förföljelse på grund av viss åskådning vanligen beskrivs.  

De gärningar som i undersökningsmaterialet har använts för att beskriva kvinnors politiska 

aktivitet är: Överskridande av normer kring klädsel, vägran att följa uppmaningar om att 

begränsa antal barn, sökande efter bortförda släktingar, aktivitet i ickestatliga organisationer 

eller gräsrotsrörelser, vägran att utföra vissa tjänsteåtaganden, tillhandahållande av alternativa 

nätverk för att erbjuda mat, husrum eller vård, deltagande i motståndsrörelser, militära 

grupperingar, fackföreningar eller kvinnoorganisationer och annat agerande som bryter mot 

dominerande normer kring hur en kvinna ska bete sig.201  

Vissa av de uppräknade gärningarna är handlingar som inte nödvändigtvis är politiskt 

laddade. Hit hör till exempel tillhandahållande av nätverk för att erbjuda mat, husrum och 

vård, överskridande av sociala normer gällande klädsel eller beteende. Huruvida dessa 

gärningar ses som politiskt laddade är till stor del kontextbundet. I en konfliktsituation kan 

valet att servera eller inte servera mat till personer i stridande styrkor ses som ett uttryck för 

en politisk åskådning. På samma vis kan valet att inte bära slöja läsas som ett uttryck för både 

religiös och politisk åskådning i en viss kontext medan det är helt neutralt i en annan. 

5.2.3 Jämförelse mellan sur placeflyktingskap och flyktingskap med genusaspekter 

De gärningar som används för att beskriva politisk aktivitet vid sur placeflyktingskap och 

flyktingskap med genusaspekter har få gemensamma nämnare. Uttrycken skiljer sig till 

formen men även gällande bakomliggande motiv och arena där åskådning uttrycks. 

                                                      
201 Se avsnitt 3.2 och 3.4.2. 
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När de två typerna av politisk aktivitet som identifierats i avsnitt 5.1 studeras ur ett 

genusperspektiv går det att uttyda vissa tendenser. Den första typen av politisk aktivitet rör 

handlingar som traditionellt sett ansetts utgöra politiska aktiviteter. Hit hör till exempel 

medlemskap i viss organisation, deltagande vid demonstrationer och publicering av skrift i 

tidskrift eller bok. Aktiviteterna har en stark koppling till det Spijkerboer beskriver som 

föreställningen om den politiska handlingen.202 Spijkerboers begrepp beskriver hur en gärning 

ska utformas för att betraktas som politisk. Begreppet inkluderar motiv, uttryck och tänkt 

motpart. Gemensamt för de beskrivna gärningarna är att det är handlingar som sällan 

ifrågasätts som politiskt handlande.203  

Vad som anses politiskt är dock inte slumpartat utan det är kopplat till makt. I avsnitt 3.3 

diskuterades hur dikotomier används för att beskriva olika fenomen. Dikotomierna syftar till 

att förklara samhället, men begreppsparen är inte bara beskrivande utan även menings-

skapande. Crawley påpekar att begreppspar aldrig är givna utan att de är konstruktioner 

byggda på medvetna eller omedvetna ställningstaganden. Spijkerboer talar om att det finns 

inbyggda maktförhållanden i begreppsparen, där den med mest makt ses som neutral medan 

den med mindre makt ses som avvikande. Genom att göra en genusanalys av uppdelningen 

mellan det politiska och det apolitiska går det att se att begreppet politisk aktivitet skapats 

utifrån en viss slags erfarenhet. Den erfarenheten har sedan får stå mall för vad som anses 

vara politiskt. Det medför att gärningar som liknar dessa tänkta gärningar ses som politiska 

medan handlingar som avviker från mallen inte gör det. 

Något som komplicerar bilden av flyktingskap med genusaspekter är att många av exemplen 

på kvinnors politiska aktivitet är starkt kontextbundna. En gärning som i ett sammanhang kan 

vara högst vardaglig är i ett annat sammanhang ett tydligt politiskt ställningstagande. Det 

medför svårigheter för den som ska bedöma en persons skyddsbehov. För att kunna fatta 

korrekta beslut behövs därför omfattande information om visst land eller viss region. Vidare 

krävs att det i informationen tas hänsyn till olika gruppers särskilda förutsättningar i 

samhället. Kön är en av de aspekter som relevant att beakta, men även frågor om till exempel 

rasifiering, funktionalitet eller social ställning kan ha betydelse.  

Den andra typen av politisk aktivitet som återfinns i undersökningsmaterialet rör otillåten 

vistelse utanför hemlandet. Handlingen att lämna sitt hemland kan vid en första anblick tyckas 

                                                      
202 Se avsnitt 3.4.2. 
203 Det förutsätter givetvis att skriften eller talet ger uttryck för en viss åskådning. Skrifter och tal är inte av 
nödvändighet politiska. 
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apolitisk till sin natur och därmed svår att kombinera med förföljelse på grund av politisk 

åskådning. Att så inte alltid är fallet framgår med stor tydlighet, vilket kan ses i praxis på 

området. Genom att lämna landet utan tillåtelse eller ansöka om asyl i annat land antas 

personen ge uttryck för en viss åskådning. Personen kan de facto ha åskådningen men den kan 

även ha tillskrivits henne. I många fall ställs inte krav på att personen ger ytterligare uttryck 

för åskådningen, utan sättet att lämna landet eller ansökan om asyl är ofta tillräckliga för att 

betraktas som en regimkritiker. Genom att uttrycka sin åskådning på flera vis kan personens 

skyddsbehov stärkas, men det är inte en förutsättning för att personen ska anses ha ett skydds-

behov. Att det krävs särskilda tillstånd för att lämna landet eller att en person genom att utöva 

sin mänskliga rättighet att söka skydd i annat land antas ge uttryck för en regimkritisk 

åskådning bör ge en fingervisning kring förhållandena i den stat personen lämnar.  

Risk för förföljelse som är kopplad till otillåten vistelse utanför hemlandet har en tydlig 

koppling till det Loescher beskriver som konventionens grundidé, att skydda enskilda 

individer från auktoritära staters våld och kontroll.204 Genom att handlingen är eller ses som 

kritik mot hemlandsmyndigheterna faller gärningen in under den traditionella förståelsen av 

politisk aktivitet. Även Grahl-Madsens beskrivning av konflikter av politisk natur skulle 

kunna omfatta situationen.205 En konflikt av politisk natur rör förhållandet mellan en stat och 

dess invånare samt den enskildes totala brist på förtroende för statens vilja eller förmåga att 

bereda henne skydd. Att en person väljer att lämna landet utan tillstånd eller söker asyl i annat 

land indikerar ett bristande förtroende för hemlandsmyndigheterna. Grahl-Madsens krav på att 

konflikten ska vara av en viss allvarsgrad medför dock att inte alla som lämnar sitt hemland 

på ett ”otillåtet vis” kan hänvisa till att de gör det på grund av en konflikt av politisk natur. 

Bristande tilltro till ett fungerande myndighetsskydd förenar sannolikt den stora merparten av 

människor som söker skydd i annan stat. Det bör nämnas att Grahl-Madsens begrepp inte har 

någon given koppling till flyktingskapsbedömningen, men i och med Grahl-Madsens 

betydelse inom asylrätten är hans syn på vad som utgör en politisk flykting av intresse. 

Sammanfattningsvis kan sägas att sur placeflyktingskap ofta beskrivs som deltagande i 

formella organisationer, men det är inte uteslutande agerande i denna typ av organisation eller 

rörelse som beskrivs. Enligt undersökningsmaterialet uttrycks kvinnors politiska åskådning 

vanligen genom aktivitet utanför formella organisationer eller institutioner. Som framgått i 

                                                      
204 Se avsnitt 3.1. 
205 Se avsnitt 4.6. 
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avsnitt 3.4.2 är ett av de starkaste kännetecknen för kvinnors engagemang är att det bedrivs 

utanför formella organisationer.  

5.3 Arena där åskådning uttrycks 

Som behandlats i avsnitt 3.3 och 3.4.2 kan platsen där en åsikt uttrycks eller en handling 

utförs få betydelse för om den betraktas som politisk eller inte. Även här har användandet av 

dikotomier relevans, i synnerhet uppdelningen mellan offentlig och privat. 

5.3.1 Sur placeflyktingskap 

Gemensamt för merparten av gärningarna som beskriver politisk aktivitet är att det är 

handlingar som utförs i den offentliga sfären. Deltagande vid demonstrationer och fram-

förande av åskådning genom skrift eller föreläsning är exempel på agerande i den offentliga 

sfären. Att smuggla politiska pampletter innefattar både agerande på offentliga och privata 

arenor. Det rör sig sannolikt om verksamhet som riktar sig mot offentligheten men som 

bedrivs i det privata. Det går därmed inte att klassificera gärningen som antingen utförd på en 

privat eller en offentlig arena. 

Otillåten vistelse utanför hemlandet innefattar moment av hemlighetsmakeri, till exempel 

genom att lämna landet utan att passera godkänd gränskontroll eller överskridande av tillåten 

vistelsetid utanför landet. Trots det kan agerandet, i och med att det rör relationen mellan 

staten och dess invånare, sägas utgöra del av offentligheten snarare än del av det privata.  

5.3.2 Förföljelse med genusaspekter 

De ovan uppräknade exemplen rörande kvinnors erfarenheter av politisk aktivitet rör sig 

mellan den offentliga och den privata sfären. Deltagande vid demonstrationer, aktivitet i 

fackföreningar och vägran att utföra vissa tjänsteåtaganden rör sig primärt på den offentliga 

arenan. Gärningar som att delta i ickestatliga organisationer eller gräsrotsrörelser och över-

skridande av normer kring kön genom klädsel eller uttryck är agerande som tangerar både det 

offentliga och det privata. Sökande efter bortförda släktingar eller vägran att följa upp-

maningar om att begränsa antal barn är ett agerande som huvudsakligen sker på privata 

arenor.  

I den studerade doktrinen rörande flyktingskap och kön beskrivs agerande på arenor bortom 

offentligheten som ett av de starkaste kännetecknen för kvinnors engagemang. Indelningen i 

offentlig och privat som återfinns i bland annat Crawleys, Spijkerboers och Freedmans studier 

utgörs delvis av en diskussion om arena där åskådning uttrycks. 
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5.3.3 Jämförelse mellan sur placeflyktingskap och flyktingskap med genusaspekter 

Deltagande vid demonstrationer, medlemskap i organisation eller fackförening är några av de 

aktiviteter som återfinns som exempel på både sur placeverksamhet och kvinnors politiska 

engagemang. Gärningarna ryms inom det som beskrivs som en traditionell form av politisk 

aktivitet. De beskrivna gärningarna är exempel på agerande som framför allt sker i det 

offentliga.206 Flera av gärningarna faller även in i det Crawley och Freedman beskriver som 

agerande på formella arenor.207 

När det gäller den andra typen av politisk aktivitet, otillåten vistelse utanför hemlandet, går 

det inte att se några tydliga genusaspekter. Arenan för agerande är densamma oavsett om 

personen är en man eller en kvinna.  

Det finns en stark koppling mellan sur placeflyktingskap och politisk aktivitet i den offentliga 

sfären. Som nämndes ovan rör majoriteten av exemplen gällande sur placeverksamhet 

agerande på offentliga arenor. Det kan delvis förklaras med att en potentiell utövare av 

förföljelse måste få kännedom om personens agerande. Det är av förklarliga skäl svårare att få 

kännedom om något som pågår i den privata sfären eller i andra mindre offentliga miljöer. 

Vem som är den tänkta utövaren av förföljelse och huruvida aktören som utövar förföljelse 

agerar i offentliga eller privata miljöer är av betydelse. Det är sannolikt lättare för en 

ickestatlig aktör att få kännedom om agerande som sker i ickeoffentliga miljöer än för en 

statlig aktör. En utförligare diskussion om utövare av förföljelse följer i avsnitt 5.5. Synen på 

sur place som något som i första hand sker i det offentliga får med stor sannolikhet betydelse 

för vad som omfattas av begreppet. Grupper som av tradition eller val agerar i den privata 

sfären bör därmed få det svårare att inbegripas i surplacebegreppet. Att kvinnors politiska 

aktivitet ofta kännetecknas av agerande på informella arenor medför en svåröverbryggbar 

skillnad mellan sur placeinstitutet och kvinnors erfarenheter av politisk aktivitet. 

Även när kvinnor agerar på formella politiska arenor, finns ofta skillnader avseende 

delaktighet. Crawley talar om att andelen kvinnor drastiskt minskar ju högre upp i hierarkin 

en tittar, i sin studie diskuterar Crawley strukturella orsaker till att detta fenomen. Som 

nämndes i avsnitt 3.4.2 konstaterar UNHCR att kvinnors politiska aktivitetet i regel åter-

speglar kvinnors ställning i ett visst samhälle. Det innebär ofta att de inte är verksamma på 

högre politiska nivåer i samma utsträckning som män.  Diskussionen om aktivitet på 

                                                      
206 Som nämndes ovan är uppräkningarna av kvinnors politiska aktivitet inte uttömmande och det finns 
ytterligare uttryck för politisk åskådning som inte behandlas här. 
207 Se avsnitt 3.4.2. 
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tillräckligt hög politisk nivå är vanligt förekommande i fall rörande förföljelse på grund av 

politisk åskådning, men har inte diskuterats i någon större utsträckning gällande sur 

placeflyktingskap. 

5.4 Bakomliggande motiv 

Vad som utgör den enskildes motiv till att agera på ett visst vis har behandlats i viss mån i 

undersökningsmaterialet. Det har framför allt diskuterats i förhållande till förföljelse som 

innefattar genusaspekter. Bakomliggande motiv är en del av Spijkerboers begrepp före-

ställningen om den politiska handlingen, vilket kommer att beröras i avsnitt 5.4.3. 

5.4.1 Sur placeflyktingskap 

I undersökningsmaterialet diskuteras bakomliggande motivation till politiskt handlande i 

begränsad utsträckning. Genom att studera uttrycket för den politiska åskådningen och 

potentiell utövare av förföljelse går det att uttyda vissa tendenser gällande bakomliggande 

motiv.  

I den första typen av politisk aktivitet, beskriven i avsnitt 5.1 som traditionella uttryck för 

politisk åskådning, går det att dra vissa generella slutsatser om personens motivation. Flera av 

de beskrivna gärningarna sägs uttryckligen vara politisk aktivitet riktade mot styret i landet, i 

dessa fall får motivationen bakom handlandet antas vara kopplat till missnöje med politiska 

skeenden i landet. Det skulle till exempel kunna röra sig om en kontrollerande eller för-

tryckande statsmakt, men det bör även kunna omfatta andra slags frågor som behandlas 

politiskt. I och med att gärningen har en koppling till risk för förföljelse krävs att frågan är 

politiskt laddad, varje uttryckt åsikt om styret i ett land bör därmed inte kunna omfattas. Den 

bakomliggande motivationen förefaller i dessa fall vara hämtad från skeenden i den offentliga 

sfären. 

Avseende den andra typen av politisk aktivitet, beskriven som otillåten vistelse utanför 

hemlandet, är det tydligt att gärningarna läses som regimkritiska. Som behandlades i avsnitt 

5.3.1 kan personen ha åskådningen eller få den tillskriven sig. Att motivationen är kopplad till 

ett missnöje med omständigheter i hemlandet kan utläsas, men om det grundar sig i skeenden 

i det offentliga eller det privata går inte att uttala sig om utan att spekulera. 

5.4.2 Förföljelse med genusaspekter  

I materialet rörande förföljelse med genusaspekter finns en tydligare diskussion om bakom-

liggande motiv. I likhet med den arena där åskådning uttrycks rör sig skälen bakom kvinnors 
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politiska engagemang mellan det privata och det offentliga. Deltagande i motståndsrörelser 

och bedrivande av facklig kamp har en tydlig koppling till skeenden i den offentliga sfären. 

En vägran att följa normer om viss klädsel, till exempel genom att bära slöja, kan både vara en 

reaktion på samhälleliga förväntningar om religiositet och uttryck för en personlig tros-

uppfattning. Det finns inte någon motsättning mellan motiv hämtade i privatlivet eller 

offentligheten utan motivationen kan kopplas till flera arenor samtidigt. Vissa av de beskrivna 

gärningarna har en mycket stark koppling till den privata sfären. Bland annat vägran att följa 

uppmaningar om att begränsa antal barn eller sökande efter bortförda släktingar. 

5.4.3 Jämförelse mellan sur placeflyktingskap och flyktingskap med genusaspekter 

I likhet med tidigare jämförelser mellan sur placeflyktingskap och kvinnors erfarenheter av 

politisk aktivitet finns vissa skillnader avseende det offentliga och det privata. Motivationen 

bakom sur placegärningar förefaller ofta vara kopplade till den offentliga sfären medan 

motivationen bakom kvinnors politiska engagemang hämtas från både offentligheten och det 

privata. I Spijkerboers diskussion om föreställningen om den politiska handlingen beskriver 

han hur viss slags motivation inte ses som förenlig med idén om vad som utgör politisk 

aktivitet. Spijkerboer beskriver hur gärningar som är kopplade till en känsla, preferens eller 

som omfattar en aspekt av egenintresse antas sakna annan politisk motivation. Dessa åsikter 

anses inte vara politiska till sin natur utan ses i stället som uttryck för personliga val. Det 

medför att de inte tolkas som uttryck för politisk åskådning. Spijkerboer beskriver även hur 

aspekter av egenintresse tenderar att ”smitta” eller överskugga andra flyktmotiv, som då inte 

tas på samma allvar. 

Sammanfattningsvis kan motivationen gällande politisk sur placeverksamhet ofta, men inte 

alltid, sägas komma från den offentliga sfären. På samma vis rör sig motivationen bakom 

kvinnors politiska aktivitet mellan de olika sfärerna. Motivation med koppling till den privata 

sfären diskuteras uttryckligen endast i förhållande till kvinnors politiska engagemang. Det är 

tydligt att de vars politiska uttryck hämtat motivation från den privata sfären har svårare att få 

sina skyddsbehov erkända. 

5.5 Utövare av förföljelse 

I det undersökta materialet har skillnaden mellan sättet att beskriva kvinnors politiska aktivitet 

och sur placeflyktingskap varit som störst när det gällt diskussionen om utövare av förföljelse. 
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5.5.1 Sur placeflyktingskap 

I avsnitt 4.6 diskuteras gärningar som används för att beskriva sur placeverksamhet. Med 

hjälp av exemplen förs även en diskussion om den tänkta utövaren av förföljelse.  

Vissa av gärningarna beskrivs som politisk aktivitet riktad mot staten, den potentiella 

utövaren av förföljelse är därmed utpekad som en statlig aktör. När det gäller otillåten vistelse 

utanför hemlandet är det svårt att tänka sig en annan utövare av förföljelse än en statlig aktör. 

Det kopplas till att det endast är statliga aktörer som kan skapa regleringar avseende sättet att 

lämna landet och tidsbegränsa en persons vistelsetid utanför landet. I UNHCR:s handbok 

sägs, som nämnts ovan, uttryckligen att särskild hänsyn bör tas till om hemlands-

myndigheterna fått kännedom om agerandet och till den inställning myndigheten har till den 

typen av gärning. Grahl-Madsen väljer att definiera konflikter av politisk natur och begreppet 

politisk flykting utifrån relationen mellan statliga aktörer och enskilda individer.  

I samtliga källor sägs att en utövare av förföljelse kan vara såväl statlig som ickestatlig, men 

flyktingskap sur place diskuteras inte i förhållande till ickestatliga aktörer i någon av källorna. 

Skyddsgrundsdirektivet skiljer sig från de övriga källorna då det inte talas om tänkt utövare av 

förföljelse i relation till sur place. Som nämndes ovan diskuteras inte heller handlingar som 

kan utgöra förföljelse i samband med bestämmelsen om sur place. I stället hanteras frågan om 

vad som kan utgöra förföljelse, vilka aktörer som kan utöva förföljelse och flyktingskap sur 

place separat. I och med att Skyddsgrundsdirektivet inte sammanlänkar dessa olika aspekter 

av förföljelse är det möjligt att kombinera sur placeflyktingskap och förföljelse utförd av 

ickestatliga aktörer, men då det saknas en diskussion om detta går det inte att dra några säkra 

slutsatser kring synen på sur placeflyktingskap och ickestatliga utövare av förföljelse.  

5.5.2 Förföljelse med genusaspekter 

Förföljelse som innefattar genusaspekter utövas av såväl enskilda som statliga aktörer. Som 

framgått i avsnitt 3.5 har Cheik Ali konstaterat att kvinnor och hbtq-personer i högre grad än 

heterosexuella män riskerar förföljelse utförd av enskilda aktörer. Crawley talar i samma 

avsnitt om att en stor andel av förföljelsen som drabbar kvinnor utförs av enskilda aktörer. 

Tillsammans med Spijkerboer påpekar hon att en del av problematiken rör det faktum att 

gärningar utförda av myndighetsanställda sällan anses härröra från staten. Det gäller i 

synnerhet situationer som inkluderar sexuellt våld. 
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5.5.3 Jämförelse mellan sur placeflyktingskap och flyktingskap med genusaspekter 

I avsnitt 2.3 återges ett citat från Kälin som menar att förföljelsens natur förändrats under de 

senaste decennierna. Kälin beskriver att stor del av den förföljelse som i dag bedrivs utförs av 

ickestatliga aktörer och inte som tidigare statliga aktörer.  

Att utgångspunkten och normen länge varit att utövare av förföljelse är statliga aktörer kan 

utläsas på flera vis. Bland annat på sättet som förföljelse diskuterades när Flykting-

konventionen utformades, men även omständigheten att det under en lång period saknades 

konsensus kring ickestatliga aktörers roll. Inom EU skapades, som nämnts ovan, samsyn först 

i samband med införandet av Skyddsgrundsdirektivet. Trots detta förändrade perspektiv 

förefaller det enklare för en enskild att göra risk för statlig förföljelse sannolik än förföljelse 

utförd av ickestatliga aktörer. En del av svårigheten ligger i den enskildes ansvar att visa 

avsaknad av myndighetsskydd i hemlandet i de situationer förföljelsen utgår från ickestatliga 

aktörer. Cheik Ali menar att det kan ses som att ytterligare bevisbörda läggs på de som 

riskerar förföljelse utförd av enskilda aktörer.208 

Sammanfattningsvis kan sägas att sur placeflyktingskap uteslutande beskrivs i förhållande till 

förföljelse utförd av statliga aktörer i undersökningsmaterialet. När det gäller förföljelse med 

genusaspekter framgår att den utgår från både statliga och ickestatliga aktörer, men att tyngd-

vikten ligger på det senare. Det innebär att det blir svårare för de som har erfarenheter av 

ickestatlig förföljelse att omfattas av sur placebegreppet. För att inte oönskade könade effekter 

ska uppkomma till följd av detta krävs att sur placeinstitutet tillämpas genusmedvetet. 

5.6 Sammanfattande diskussion 

De beskrivningar av sur placeflyktingskap som återfinns i undersökningsmaterialet har stora 

likheter med de ursprungliga idéerna om förföljelse och flyktingskap. Det kan återses i de 

exempel som används för att beskriva institutet och de tankegångar som var dominerande vid 

utformandet av konventionen. Vid tidpunkten för flyktingkonferensen sågs förföljelse i första 

hand som auktoritära staters kränkningar av enskilda individers grundläggande rättigheter.209 

Förföljelsegrunden politisk åskådning har en stark koppling till denna förståelse av 

flyktingskap och det utgör även en naturlig del av den dominerande synen på vad som är 

flyktingskap sur place. 

                                                      
208 Se avsnitt 3.5. 
209 Se avsnitt 3.2. 
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I genomgången av politisk aktivitet har vissa särskiljande drag identifierats när det gäller sur 

placeflyktingskap och förföljelse med genusaspekter. De fyra aspekterna av politisk aktivitet 

som analyserats visar på skillnader i förståelsen av vad som utgör politisk åskådning. Många 

av de kännetecken som identifierats avseende kvinnors politiska aktivitet är inte väl förenliga 

med den dominerande tolkningen av sur placeinstitutet. Att kopplingen till det är privata är 

betydlig framgår genom att granska de fyra aspekterna av politisk åskådning. När det gäller 

uttryck för åskådning, kan konstateras att kvinnor ofta agerar utanför formella organisationer. 

Arenan där åskådning uttrycks och den bakomliggande motivationen till uttrycket kan både 

återfinnas i offentligheten och den privata sfären, men tyngdvikten ligger på den senare. 

Avseende utövare av förföljelse är de i hög grad ickestatliga aktörer. Vid politisk åskådning 

gällande sur placeflyktingskap är kopplingen till den offentliga sfären nästan lika påtaglig. 

Den starka kopplingen till det offentliga återses bland annat i uttryck för politisk åskådning 

och arena där åskådning uttrycks, men gäller framför allt utövare av förföljelse.  

Det sätt sur placeinstitutet utformats och tolkats på får sannolikt effekter för vilka slags 

handlingar som omfattas av dess skydd. Genom de skillnader i uttryck som ofta finns för 

mäns och kvinnors politiska åskådning förefaller sur placeinstitutet vara sämre lämpat att 

hantera kvinnors erfarenheter. Det ensidiga fokuset på skeenden i den offentliga sfären 

innebär inte bara att kvinnors erfarenheter riskerar att förbigås, utan även andra grupper som 

väljer att agera på mindre offentliga arenor riskerar att drabbas. Den återkommande 

diskussionen om offentlig och privat har syftat till att belysa att förgivet tagna indelningar kan 

få betydelse för tillgången till internationellt skydd. 
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6. Alternativa sätt att betrakta sur placeinstitutet 

6.1 Åskådningar som tillkommit eller uttryckts först i tillflyktslandet 

Hathaway menar att även nytillkomna åskådningar bör kunna leda till att ett skyddsbehov 

uppkommer sur place.210 Åskådningen kan ha utvecklats i samband med flykten eller vara ett 

resultat av omständigheter i tillflyktslandet. Utöver Hathaways uttalande om nytillkomna 

åskådningar finns en viss diskussion kring åskådning som uttrycks först i tillflyktslandet i 

undersökningsmaterialet. Dessa rör uteslutande situationer där åskådningen misstänks ha 

utvecklats och uttryckts i syfte att skapa förutsättningar för att få skydd. Som diskuterades i 

avsnitt 4.5 har flera sätt att bemöta så kallade egenskapade asylskäl utvecklats. Huruvida 

gärningarna är uttryck för faktiska åskådningar behandlas inte i materialet. I de återgivna 

exemplen förefaller det fastlagt att personen inte har den uttryckta åskådningen, utan att 

uttrycket endast syftar till att skapa ett skyddsbehov.  

I sin analys av Skyddsgrundsdirektivet problematiserar Da Lomba hur kontinuitet samman-

kopplats med genuinitet i bedömningen av sur placeflyktingskap.211 Genom att försöka fast-

ställa genuinitet med stöd av tidigare uttryck av åskådning försämras möjligheterna för de 

vars erfarenheter tillkommit eller först fått uttryck i tillflyktslandet. Omständigheten att det är 

enklare att göra en bedömning av genuiniteten i en persons åskådning om den redan fått 

uttryck i hemlandet bör inte medföra att kontinuitet ges en alltför framträdande roll i 

bedömningen. I varje fall inte om de bakomliggande motiven till sur placeinstitutet ska 

respekteras, det vill säga att skydd erbjuds den som löper en reell risk för förföljelse. Det finns 

förvisso inte något kontinuitetskrav som vissa forskare menat, men genom att det ses som ett 

tecken på genuinitet att en åskådning redan uttryckts i hemlandet missgynnas de vars 

åskådning kommit till uttryck först vid ett senare tillfälle. Än svårare bör det vara för de vars 

åskådning skapats som en reaktion på omständigheter i tillflyktslandet.  

Det finns vissa likheter mellan personer som uttrycker sin politiska åskådning först efter att de 

lämnat hemlandet och personer som konverterar eller kommer ut som varande annat än 

heterosexuella i tillflyktslandet. I samtliga situationer diskuteras frågan om genuinitet och 

personen får då ansvar för att göra sin åskådning eller sexualitet sannolik.  

 

                                                      
210 Se Hathaway, s. 84. 
211 Se avsnitt 4.2. 
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6.2 Sur placeflyktingskap med genusaspekter 

Bexelius menar att genusaspekter även bör diskuteras i förhållande till sur placeskäl, hon 

beskriver hur kvinnor kan ha svårt att få gehör för asylskäl som uppkommit i tillflyktslandet 

om de skiljer sig från traditionella former av sur placeskäl.212 De sur placeskäl som Bexelius 

beskriver skiljer sig markant från de som finns i undersökningsmaterialet. Exemplen rör både 

gärningar som kan tolkas som uttryck för viss åskådning och tillhörighet till viss samhälls-

grupp. I ett svenskt perspektiv skulle några av exemplen även kunna tänkas falla under 

förföljelsegrunden kön. De situationer som kan medföra att ett skyddsbehov uppstår sur place 

kan röra frågor om könsroller eller kvinnors rättigheter i stat, samhälle och/eller familj. Så kan 

exempelvis vara fallet vid förändrade familjeförhållanden i form av skilsmässa, utom-

äktenskapliga relationer och/eller utomäktenskapliga barn, förändrade ekonomiska förut-

sättningar på grund av förlorat nätverk som medför en risk för att tvingas in i prostitution vid 

ett återsändande och vid förändrad syn på rättigheter, såsom rätten att gifta sig med valfri 

partner, att inte gifta sig alls eller att välja bort att skaffa barn. Bexelius något mer vidsträckta 

tolkning av sur placeinstitutet medför att personer som under sin utlandsvistelse får ökad 

kunskap om rättigheter och önskar utöva dessa vid ett eventuellt återvändande skulle kunna 

omfattas av begreppet. Merparten av de exempel Bexelius tar upp rör frågor inom den privata 

sfären. Det finns tydliga likheter med de exempel hon använder för att beskriva sur 

placeflyktingskap och det sätt kvinnors politiska engagemang beskrivits i undersöknings-

materialet.  

Det finns visst stöd för de typer av sur placeskäl som Bexelius beskriver. I UNHCR:s 

riktlinjer avseende sexualiserat våld mot flyktingar sägs att sur placeskäl kan uppstå när en 

person som utsatts för sexuellt våld sedermera riskerar att förskjutas, dödas, tvingas att 

prostituera sig eller gifta sig med sin förövare.213  

Det finns endast ett fåtal fall rörande sur placeskäl med genusaspekter. I Europadomstolens 

dom N. mot Sverige diskuteras ett yttrande från UNHCR som behandlar sur place i 

förhållande till kön. N. är en afghansk kvinna som under sin vistelse i Sverige separerat från 

sin man och levt tillsammans med en annan person. Till följd av detta uppger kvinnan att hon 

förskjutits från familjen som är kvar i Afghanistan. Vid ett eventuellt återvändande saknar 

kvinnan därför ett nätverk. Domstolen väljer inte att beskriva situationen som sur place, men 

diskuterar i sina domskäl situationen för kvinnor som skiljt sig under sin vistelse utanför 
                                                      
212 Se Bexelius, s. 108 ff. 
213 UNHCR, Guidelines on Prevention and Response, Sexual Violence against Refugees, Genève 1995, s. 45.  
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hemlandet och kvinnor som saknar ett socialt nätverk. Avgörandet ger inte ett enhälligt stöd 

för sur placeskäl med genusaspekter, men visar på att även den typen av förföljelse som en 

person riskerar för att hon förändrats under sin utlandsvistelse kan utgöra förföljelse. Att 

skälen i första hand är kopplade till den privata sfären är även intressant.  

6.2 Sammanfattande diskussion 

Bexelius beskrivning av sur placeskäl med genusaspekter är väl förenliga med Hathaways 

diskussion om nytillkomna åskådningar. Merparten av Bexelius exempel omfattar gärningar 

där personen förändras under sin utlandsvistelse och därför kan riskera förföljelse vid ett 

återvändande till hemlandet.  

Genom att studera Bexelius exempel på sur placeflyktingskap med genusaspekter utifrån de 

fyra aspekterna av politisk åskådning som behandlats i föregående kapitel kan konstateras att 

de i likhet med kvinnors politiska aktivitet i stort har en stark koppling till det privata. Det 

medför att det sannolikt är svårare för dem att få denna typ av risk för förföljelse erkänd. Att 

utövaren av förföljelse ofta är en aktör i personens närhet medför särskilda svårigheter att få 

skydd. Frågan om myndighetsskydd är här avgörande, och det kan antas att det på vissa 

ställen saknas vilja att skydda de vars åskådning skiljer sig från dominerande normer om 

familjebildning eller kvinnors självständighet. 

För att sur placeinstitutet ska fortsätta ha relevans är det viktigt att ytterligare erfarenheter av 

förföljelse kan rymmas inom ramen för begreppet. För att kunna omfatta flera slags 

erfarenheter av förföljelse krävs bland annat att de brister avseende genusmedvetenhet som 

identifierats i studien bör rättas till. Hit hör bland annat ökad förståelse för agerande som helt 

eller delvis stammar ur personlig drivkraft, såsom en önskan att själv kunna fatta beslut om 

personlig självständighet, äktenskap eller barn. Denna typ av handling utförs ofta i 

oorganiserad form inom den privata sfären. Agerandet kan trots kopplingen till personens 

egna önskemål och val vara ett uttryck för viss åskådning. Även om personen inte själv 

beskriver gärningen som uttryck för en viss åskådning kan personer i hennes omgivning tolka 

det så. Att det är den potentiella utövaren av förföljelses tolkning av agerandet som är av 

betydelse har diskuterats tidigare. När det gäller denna typ av handlingar är de potentiella 

utövarna av förföljelse med stor sannolikhet närstående personer eller åtminstone en 

ickestatlig aktör. Den starka kopplingen till det privata gör att myndigheternas möjlighet att 

erbjuda skydd försämras, i synnerhet på platser där kvinnors självständighet är starkt 

kringskuren. Som Migrationsverket konstaterar i sitt rättsliga ställningstagande gällande 
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myndighetsskydd bör särskild hänsyn tas till personens faktiska tillgång till myndighets-

skydd.214 Kön, klass, rasifiering och funktionalitet är några av de aspekter som bör granskas i 

bedömningen av myndighetsskydd. 

Att en uppdatering av begreppet behövs även sett utifrån ett mer vidsträckt perspektiv har 

synliggjorts med stöd av Kälins diskussion om förföljelsens förändrade natur.215 Ett av 

studiens tydligaste resultat rör den mycket starka kopplingen mellan sur placeflyktingskap och 

statliga utövare av förföljelse. Att risk för förföljelse antas utgå från statliga aktörer vid 

flyktingskap sur place riskerar att påverka institutets framtida användbarhet, i synnerhet om 

majoriteten av flyktingar i dag riskerar förföljelse från enskilda aktörer. 

  

                                                      
214 Se avsnitt 3.5. 
215 Se avsnitt 2.3. 
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7. Besvarande av uppsatsens frågeställningar. En kortfattad 
summering 

• Återfinns underliggande antaganden om kön och genus i flyktingbegreppet? 

Genom att granska flyktingbegreppet kan konstateras att det finns underliggande antaganden 

om vad som utgör förföljelse. Dessa antaganden har en tydlig koppling till kön, majoriteten av 

de exempel som används återspeglar erfarenheter som i första hand delas av män. När det rör 

politisk åskådning rör antagandena sättet för och platsen där en åskådning uttrycks, men även 

vem som är den tänkta utövaren av förföljelse. Trots att vissa av de uttalanden som gjordes 

vid flyktingkonferensen visar på en oförståelse för frågor om genus och kön var avsikten 

sannolikt inte att skapa ett rättsligt instrument som var bättre lämpad för en del av 

befolkningen. I studien har visats att även i grunden könsneutrala begrepp kan få starkt 

könade effekter.  

• Vilka erfarenheter är sur placeinstitutet utformat för att omfatta?  

Resultaten i studien visar att sur placeinstitutet är utformat med personer som fruktar 

förföljelse från statliga aktörer i åtanke. Myndigheterna antas ha fått kännedom om personens 

åskådning genom att hon uttryckt den på offentliga arenor genom till exempel deltagande vid 

demonstrationer, utgivande av skrift eller medlemskap i en oppositionell grupp. 

• Vilken ställning har sur placeinstitutet? 

Sur placeinstitutet har en relativt stark ställning världen över. Det har inte påträffats några 

exempel på länder som helt slutat tillämpa institutet, däremot har vissa länder valt att göra 

begränsningar av sur placeinstitutets räckvidd. Det har gjorts med hänvisning till en rädsla för 

att så kallade egenskapade asylskäl ska leda till ett underminerande av asylrätten i stort. Till 

begränsningarna hör bland annat införande av krav på god tro, utförligare granskning av den 

typen av asylskäl och möjlighet att begränsa de förmåner en person som misstänks ha 

egenskapade asylskäl får.  

• Finns det några särskilda genusaspekter vid bedömningen av just sur place-

flyktingskap? 

Det saknas en diskussion om förföljelse med genusaspekter avseende sur placeflyktingskap i 

undersökningsmaterialet. Genom en närstudie av förföljelsegrunden politisk åskådning kan 

konstateras att sätten att beskriva sur placeflyktingskap inte är väl förenliga med mönstren för 

kvinnors politiska engagemang som identifierats i studien. 
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