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1 Inledning 

  

 Bakgrund 

 

- Har du ett kors på dig? 

- Jag har inget kors men jag har en ring med ett kors.  

 

- Vem var Noah?  

- Eftersom jag är ny vet jag inte så mycket.  

 

- Vad är skillnaden mellan kristendom och islam?  

- Islam är sharialag. Sharia betyder måste och inte måste. I islam, efter döden, 

ska det som du gjort i livet upprättas. Men kristendomen är inte en religion. 

Kristendom är en kärlek från gud till människor. Så fick vi detta. Denna 

kärlek är vi inte värda. Orsaken var att Gud är kärlek. På grund av den största 

kärleken fick vi kärleken.  

 

- Hur föddes Jesus? 

- Mariam blev gravid med heliga anden. När Mariam var förlovad med Josef 

blev hon gravid och när Josef fick veta detta ville han bryta förlovningen. 

Men Josef drömde att Gud kom till hans dröm. Han sade: du ska inte göra 

så. Barnet som finns i magen är från heliga anden och den här händelsen 

skedde via en ängel till Josefs dröm.  

 

- Det jag är ute efter och vill veta är om du konverterat av genuin övertygelse. 

Att du ser skillnader i religioner och inkommer med ett intyg behöver inte 

betyda att du gjorde dessa handlingar av genuin övertygelse. Det finns redan 

anledning att ifrågasätta delar av din berättelse och mot bakgrund av att du 

är en högutbildad person med examen i psykologi vill jag således att du 

förklarar vad det var för händelser som fick dig att på så kort tid (20 dagar) 

att konvertera? Verket kan utifrån dessa omständigheter ställa högre krav på 
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dig att redogöra för detta än att du berättar om sådana uppgifter om en 

religion som man lätt kan läsa sig till.  

- Att kunna förklara och berätta om sin övertygelse och tro tycker jag inte att 

tiden idag räcker till. Jag har mina resonemang och förklaringar. Jag är 

övertygad om att människorna har skapats för att visa sin kärlek mot 

varandra. Jesus var en sådan som var snäll och visade kärlek till människor. 

Det är därför han gav sitt liv för våra synder.   

 

 

Under min praktik på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har jag sett att många 

av de ärenden som kommer organisationen tillhanda rör asylsökande som någon gång under 

asylprocessen byter religion och sedan anför att de på grund av sitt religionsbyte, sin 

konversion, riskerar förföljelse vid ett återvändande i sitt hemland. Ovan har angivits exempel 

på frågor och svar från en asylintervju och en muntlig komplettering i ett sådant ärende.1   

Anledningen till att konversion förekommer i ärenden rörande asyl är att byte av religion i 

vissa sammanhang är förenat med livsfara, varför tillhörighet till en ny religion ensamt kan 

grunda ett skyddsbehov och därmed ge rätt till uppehållstillstånd. Detta förhållande innebär 

också att konversion ibland misstänks vara en metod för att på ”konstruerad” väg skapa ett 

skyddsbehov.2 Myndigheterna ställs därför inför uppgiften att avgöra om den sökande hyser en 

genuin religiös övertygelse och därför konverterar eller om den sökande i själva verket har bytt 

religion med uppehållstillstånd som målsättning. Om det i huvudsak finns andra motiv bakom 

konversionen än religiösa ifrågasätts om konvertiten hyser en vilja att fortsätta leva i enlighet 

med sin nya religion vid ett återvändande till sitt hemland. En ”opportunistisk konversion” 

anses därför inte grunda ett skyddsbehov.3 Fenomenet med konversion som en metod för 

uppehållstillstånd har benämnts som ”the religious imposter-problem”.4  

Frågorna hopas. Hur kan en prövning av konversion sur place5 genomföras så att de faktiskt 

genuint övertygade får uppehållstillstånd, samtidigt som de som konverterar med 

                                                 
1 Några frågor med tillhörande svar har valts ut för att illustrera hur en utredning av en konvertits övertygelse 

kan se ut. Beteckning 12299217. 
2 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem, s. 2211. 
3 Den sökande kan dock oaktat denna bedömning ha ett skyddsbehov på grund av s.k. tillskriven religiös 

uppfattning. Se nedan avsnitt 5.4. 
4 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem, s. 2211. 
5 I de fall där flyktingskap grundas på händelser som inträffat efter att den hjälpsökande har lämnat sitt hemland 

har denne blivit flykting sur place. Se avsnitt 4.2. 
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uppehållstillstånd som egentligt syfte inte passerar nålsögat? Kan man överhuvudtaget avgöra 

om någon är genuint övertygad? Hur uppför sig en genuint övertygad? Räcker det att någon 

uppfattas som en konvertit för att denne ska anses löpa risk för skyddsgrundande behandling? 

 

 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att redogöra för vad som krävs för att beviljas uppehållstillstånd när 

flyktingskäl uppstått sur place genom konversion och analysera dessa krav utifrån relevant 

svensk, europeisk och internationell rätt. Uppsatsen belyser dels krav som härrör ur 

flyktingkonventionen, dels frågan om vilka processuella hinder som måste övervinnas för att få 

åberopa konversion som skäl för asyl. 

 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

 

 Vilka krav ställs på en konversion för att den ska utgöra flyktingskäl enligt 

flyktingdefinitionen och i praxis? 

 Vilka krav ställs enligt reglerna om verkställighetshinder för att en konversion ska tas 

upp till prövning? 

 Hur stämmer dessa krav överens med förpliktelser som åligger Sverige gällande: 

- Religionsfrihet? 

- Principen om non-refoulement? 

- Krav på objektivitet och förutsägbarhet i rättstillämpningen? 

 

 Disposition 

 

Inledningsvis ges en kort introduktion till religionsfrihet samt till sammanhang i vilka det är 

riskabelt att byta religion. Därefter redogörs för under vilket lagrum konversion kan utgöra skäl 

för uppehållstillstånd och vilka krav som har uppställts i praxis för att uppehållstillstånd ska 

beviljas. Efter denna genomgång följer en redogörelse för regleringen av verkställighetshinder. 

Många konvertiter lyfter konversionen som ett hinder mot utvisning efter att deras grundärende 

vunnit laga kraft. I denna del finns det en rad processuella aspekter som har betydelse för när 

konversion kan åberopas som ett verkställighetshinder. Slutligen diskuteras och 

problematiseras de krav som identifierats.  
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 Avgränsning 

 

Eftersom denna uppsats syftar till belysa de krav som ställs för att någon ska beviljas 

uppehållstillstånd på grund av konversion sur place berörs många olika lagrum och 

frågeställningar. Av utrymmesskäl, samt för att göra framställningen översiktlig, hålls 

redogörelsen för de delområden som är aktuella på en inte alltför djuplodande nivå.  

Det faktum att den sökande säger sig ha bytt religion är något som den sökande måste föra 

bevisning kring, en bevisfråga. Inom denna uppsats ges ingen bakgrund till, eller redogörelse 

för bevisteori mer allmänt eftersom det riskerar att tynga framställningen allt för mycket. Inte 

heller berörs bevisbörda, utredningsbörda eller tillförlitlighetsbedömningar mer än översiktligt. 

De slutsatser som dras och den materia som behandlas kan läsaren förhoppningsvis tillgodogöra 

sig utan en fördjupning i dessa komplexa frågor.  

De krav som identifieras ställs mot religionsfriheten, krav på objektivitet i rättstillämpningen 

och samt principen om non-refoulement. Eftersom ingen av dessa tre principer är huvudfokus 

för uppsatsen så behandlas även de relativt översiktligt och främst med syfte att belysa de krav 

som identifieras.  

I avsnittet som rör apostasi ges en översiktlig bild av hur konvertiter behandlas i Iran och 

Afghanistan, vilken enbart syftar till att utgöra en fond för resten av uppsatsen. I ett konkret 

ärende finns det anledning att åberopa utförlig och uppdaterad landinformation, inte minst för 

att det råder delade meningar avseende vad konvertiter riskerar i olika sammanhang.  

 

 Metod och material 

 

1.4.1 Rättsvetenskaplig metod 

 

Juridik är en normativ vetenskap som inte kan kategoriseras som samhällsvetenskap eller 

naturvetenskap.6 Juridik handlar om tolkning, vilket snarare medför släktskap med humaniora 

eftersom juristen inte försöker förklara samhälleliga orsakssamband, utan tolkar den juridiska 

materian för att fastställa gällande rätt.7 Hur domare de facto dömer, vilket kan fastställas 

                                                 
6 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 27. 
7 Kleineman, a.a., s. 25. 
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genom en statistisk undersökning, säger lite om hur de bör döma.8 Juristen anlägger ett s.k. inre 

perspektiv på rätten, en subjektivitet som är dess kännetecken, men samtidigt dess svaghet när 

disciplinens vetenskaplighet diskuteras.9 I grunden är den s.k. juridiska metoden densamma 

inom den rättsvetenskapliga forskningen som i det praktiska arbetslivet. En sedvanlig juridisk 

analys bygger främst på en tillämpning av rättskälleläran, s.k. rättsdogmatisk metod, vilket i sin 

tur förutsätter en djup förståelse för densamma och de olika källornas särdrag. 

I denna uppsats har relevant metod betecknats som ”rättsvetenskaplig” och den tillämpas för 

att besvara de tre frågeställningarna. Rättsvetenskaplig metod, som Sandgren beskriver som 

något vidare än rättsdogmatisk metod, innefattar rättskälleläran men även andra beståndsdelar 

som kan öka kunskapen om rättens innehåll.10 Den rättsliga materien behandlas enligt 

rättskälleläran och utgångspunkten tas i de sedvanliga rättskällorna: lag, praxis, förarbete och 

doktrin.11 I denna uppsats behandlas dock frågor som inte endast kan besvaras genom en 

tillämpning av rättskälleläran. Den sökandes genuinitet är en fråga som är av stor betydelse i 

den aktuella typen av mål och denna bedöms genom en värdering av bevisning, ofta bestående 

av den sökandes egen berättelse och andra bevismedel. Bevisteori är snarare beroende av 

juridikens hjälpvetenskaper, såsom beteendevetenskap och minnespsykologi, än av rätten, men 

likväl kan denna subsumtion betraktas som en del av den juridiska metoden.12 

 

1.4.2 Material 

 

Asylrätten har en viss karaktäristik som innebär att den rättsvetenskapliga metoden måste 

behandla en del ”otraditionella” rättskällor. Inledningsvis kan konstateras att rättsområdet vilar 

på ett internationellt ramverk. 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning [cit. 

Genèvekonventionen] är det centrala dokument som reglerar flyktingars rättsliga ställning och 

den ligger till grund för såväl EU-rätt som svensk rätt.13 Hur denna konvention ska tolkas har 

till stor del utvecklats av UNHCR och av detta följer att material från UNHCR gällande 

tolkningen av konventionen har ställning som rättskällor inom svensk asylrätt, vilken slås fast 

bl.a. i MIG 2006:1. Detta gäller UNHCR:s handbok [cit. handboken], men även de 

                                                 
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 38. 
9 Kleineman, a.a., s. 27. 
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 38. 
11 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
12 Sandgren menar att rättsvetenskapen inte befattar sig med faktiska förhållanden, varför dessa frågor är 

hänförliga till juridisk metod och inte rättsvetenskaplig metod. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 

38. 
13 Prop. 2013/14:248, s.15., skyddsgrundsdirektivet, skäl 3 och 4. 
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ämnesspecifika riktlinjer som organisationen har publicerat. I den aktuella uppsatsen tillämpas 

de senare i stor utsträckning, främst därför att konvertiter berörs i riktlinjer utgivna av 

UNHCR14 och de tillmäts betydelse av både Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket.15  

Förutom Genèvekonventionen studeras utlänningslagen och den EU-lagstiftning som har 

implementerats genom denna, då främst skyddsgrundsdirektivet.16 Skyddsgrundsdirektivet är i 

vissa delar mer utförlig än utlänningslagen, t.ex. då den förra innehåller en uttrycklig reglering 

av flyktingskap sur place. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna [cit. EKMR] och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning  [cit. tortyrkonventionen] uppställer 

krav på asylrätten och de blir nedan aktuella vid analysen av de krav som uppställs när 

konversion åberopas som asylskäl.  

Migrationsöverdomstolen har i ett avgörande, MIG 2011:29, berört frågan om konvertiter, 

ett rättsfall som i förevarande uppsats analyseras noggrant. Internationella fora, såsom 

Europadomstolen, EU-domstolen samt FN:s kommitté mot tortyr (CAT-kommittén) har 

kommit med avgöranden som har direkt relevans för asylrätten, inte minst för tolkningen av 

principen om non-refoulement. Avgöranden från dessa instanser tillämpas i denna uppsats för 

att belysa hur lagstiftning och konventioner har tolkats i delar av relevans för de aktuella 

frågeställningarna.  

Asylrätten präglas därtill av bruket av s.k. soft-law, vilket brukar kännetecknas av riktlinjer, 

allmänna råd och liknande. Ett tydligt exempel är de rättsliga ställningstaganden som 

Migrationsverket ger ut. Dessa riktar sig till verkets handläggare och har syftet att likrikta 

rättstillämpningen och de bör följas av verkets anställda.17 De ger i någon mån uttryck för 

Migrationsverkets ställning i de aktuella frågorna, men saknar normativt värde jämförbart med 

ett prejudikat från Migrationsöverdomstolen. I denna uppsats tillämpas rättsliga 

ställningstaganden för att redovisa Migrationsverkets tolkning och tillämpning av vissa 

bestämmelser. 

                                                 
14 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claim. 
15 Ett relevant exempel på hur dessa källor ges inflytande i rättstillämpningen ges i MIG 2011:29. 
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 

tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig 

status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och 

för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning).  
17 Se följande uttalande på Migrationsverkets databas Lifos, ”Rättsliga ställningstaganden är generella 

rekommendationer om tillämpningen av lagar och förordningar inom Migrationsverkets verksamhetsområde. 

Ställningstagandena tas fram i syfte att åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom verket. 

Verkets personal bör följa dem i rättstillämpningen.”. 

www.lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914, hämtad den 2015-05-19. 

http://www.lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914
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Tillgången till doktrin är något begränsad på förevarande rättsområde.18 Till följd av 

rättsområdets internationella grund i Genèvekonventionen kan doktrin som härstammar från 

andra rättsordningar vara av intresse. I uppsatsen lyfts därför doktrin från utländska författare 

för att nyansera och fördjupa analysen, särskilt gällande genuinitet och andra frågor relaterade 

till bevisning.  

 

1.4.2.1 Beslut och utredningar från Migrationsverket och migrationsdomstolar 

 

Asylrätten präglas av att tyngdpunkten ligger i processen hos första instans19, men avgöranden 

från Migrationsverket och migrationsdomstolen saknar som regel värde som rättskällor enligt 

rättskälleläran. I denna uppsats används inte avgöranden från dessa instanser för att fastställa 

gällande rätt, utan för att främst i åskådliggöra problem och svårigheter som identifieras. Inom 

ramen för denna uppsats har dock ingen större undersökning av ärenden rörande konvertiter 

genomförts. De beslut och domar från Migrationsverket och Migrationsdomstolarna som 

hänvisas till kan därför inte tas till intäkt för hur konversion sur place de facto prövas av 

Migrationsverket och migrationsdomstolarna och har inte förts in i uppsatsen i det syftet. Dessa 

avgöranden ska istället utgöra en illustration av intressanta frågeställningar som identifieras i 

den rättsvetenskapliga undersökningen. Dessa avgöranden har i denna uppsats alltså främst ett 

pedagogiskt syfte.  

Ett ärende om verkställighetshinder som lyfts i avsnitt 6.4. illustrerar att det i avsnittet 

diskuterade beviskravet i praktiken ibland tillämpas på ett sätt som kan ifrågasättas utifrån att 

beviskravet är relativt lågt. Påståendet om att detta beviskrav i praktiken har denna snäva 

innebörd bygger inte endast på detta fall, utan på en erfarenhetssats som författaren under sin 

praktik vid Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar tillgodogjort sig.  

 

                                                 
18 Rörande trovärdighetsbedömningar i fall med religion som asylskäl konstaterar Kagan att det i amerikansk 

doktrin endast finns tre artiklar som berör ämnet, se Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious 

imposter” problem: A case study of Eritrean pentecostal claims in Egypts, s. 1218. Vad gäller en svensk kontext 

så råder en liknande brist på doktin. I rapporten Vad krävs för att få skydd skriven av Rebecka Thorburn Stern 

och Alexandra Segerstedt för Svenska Röda Korset behandlas genuinitet – en faktor av betydelse vid bedömning 

av konvertiters asylskäl. Resultatet av forskningsprojektet ”Är det på riktigt? Genuinitetsprövningar vid 

åberopande av skyddsskäl” som genomförs av Hanna Wikström och Rebecca Thorburn Stern kommer att 

behandla frågan om genuinitet än mer. Vid författandet av denna uppsats är resultatet ännu inte publicerat. Se 

www.migrationlawnetwork.org/delprojekt/genuinitetsprovning/. Konvertiter sur place behandlas även i Rättsligt 

ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, RCI 26/2012. 
19 Prop. 2004/05:170 s. 150. 

http://www.migrationlawnetwork.org/delprojekt/genuinitetsprovning/
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2 Religionsfrihet och rätten att byta religion  

 

 Konversion 

 

Begrepp som återkommer i denna uppsats är ”konversion” och ”konvertiter”. Enligt svenska 

akademins ordlista betyder ”att konvertera” att ombilda, förvandla, omvända; att övergå till en 

annan religion. ”Konversion” betyder omvandling, omvändelse och omvändning. En 

”konvertit” är någon som har övergått till en annan religion. Dessa begrepp har ingen 

självständig juridisk innebörd, men rätten att byta religion är något som omfattas av de 

mänskliga rättigheterna. I denna första del sätts konversion i relation till religionsfriheten och 

därefter redogörs för sammanhang där konversion är förenat med risker.20  

 

 Reglering  

 

I FN:s allmänna deklaration av de mänskliga rättigheterna av 1948 återfinns religionsfrihet i artikel 

18.  

 

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i 

gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller 

trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa 

sedvänjor [författarens kursivering]. 

 

Intressant med denna formulering är att den, som enda dokument från FN21, uttryckligen innefattar 

rätten att byta religion, vilket inte var okontroversiellt. En rad länder från mellanöstern var 

bekymrade över den roll som missionärer har spelat som verktyg för kolonisering och protesterade 

mot denna del av artikeln.22 Redan här skönjs att byte av religion inte är ett okontroversiellt ämne. 

Religions- och tankefrihet återfinns även i artikel 18 i konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter (ICCPR) som antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976, denna 

gång dock utan rätten att byta religion angiven.23  

                                                 
20 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista, 

hämtad 2015-04-02. 
21 Evans, Freedom of religion under the European convention on human rights, s. 35-36. 
22 Evans, Freedom of religion under the European convention on human rights, s. 35-36. 
23 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) artikel 18 p.1. 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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I EU-sammanhang återfinns religionsfrihet i artikel 10 i den Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna.24 Rättighetens innebörd i det sammanhanget är till stor del beroende 

av praxis rörande EKMR vilket framgår bl.a. i artikel 53 p. 3 angående tillämpningen av stadgan. 

I svensk lagstiftning återfinns reglering av religionsfriheten i regeringsformen 2 kapitlet 1 § p. 6 

(positiv frihet) och i 2 § (negativ frihet), samt i lagen (1998:1593) om trossamfund. I regerings-

formen är religionsfrihet en av de friheter som är absoluta och därför inte får begränsas.25 I lagen 

om trossamfund anges i 1 § att bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och EKMR 

samt den praxis som är hänförlig till den senare. EKMR har alltså, vilket denna redogörelse visar, 

stor betydelse för frihetens innebörd i en svensk kontext. Konventionen blir tillämplig i Sverige på 

tre olika sätt:26  I form av att vara en folkrättsligt bindande konvention, genom Sveriges medlemskap 

i EU – vilket innebär att konventionen blir tillämplig i Sverige genom EU-rätten, samt genom sin 

ställning som lag enligt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I artikel 9 i EKMR återfinns skyddet för 

religionsfrihet: 

 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap 

med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 

undervisning, sedvänjor och ritualer.  

 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana 

begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är 

nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän 

ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter 

[författarens kursivering]. 

 

Det kan konstateras att rätten att byta religion uttryckligen omfattas av religionsfriheten även i 

detta sammanhang. Rätten att byta religion är således en reell rättighet, bindande för svensk 

räkning genom en rad olika instrument. När en konvertit har bytt religion så har denne, enligt 

EKMR artikel 9, frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin 

religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Det andra ledet i 

förevarande artikel, frågan om manifestationer av religion, har tolkats av Europadomstolen (och 

                                                 
24 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02 
25 Prop. 1975/76:209 s. 115. 
26 Fahlbeck, Religionsfrihet och mänskliga rättigheter, s. 4. 
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innan domstolens upprättande av Europakommissionen) i en rad avgöranden.27 Översiktligt kan 

denna tillämpning beskrivas som att domstolen särskiljer mellan ”forum internum” och ”forum 

externum”, d.v.s. mellan den inre delen av religionsfriheten och den yttre. Den inre delen, vilket 

kan sägas vara den enskildes personliga övertygelse, åtnjuter ett absolut skydd, medan den yttre 

delen, vilken utgörs av manifestationer och uttryck, kan begränsas.  

 

 Apostasi 

 

Av redogörelsen ovan kan konstateras att byte av religion är en mänsklig rättighet. Den som 

byter religion har rätt att leva i enlighet med sin nya tro. I vissa sammanhang är ett sådant byte 

dock inte accepterat, vilket leder till att de som konverterar ibland riskerar att förföljas. De 

anklagas då för att vara apostater, d.v.s. avfällingar från sin tidigare religion. 

De fall där konversion sur place åberopas som skäl för att det ska ha uppkommit ett 

skyddsbehov rör ofta sökanden från Iran och Afghanistan, två i huvudsak muslimska länder.  

Inledningsvis kan sägas att när den asylsökande flyr från ett muslimskt samhälle är det av stor 

vikt att inte generalisera vad islam står för och säger. Det finns, som i alla religioner, påbud 

som kan föras fram till stöd för olika åsikter i olika frågor och fördomsfulla uppfattningar om 

islam kan ytterst begränsa möjligheten att åberopa vissa grunder för asyl.28 Vad som är av 

intresse i fall med konvertiter inom asylrätten är dock inte huvudsakligen frågan huruvida islam 

som religion statuerar dödstraff för apostasi eller inte – vilket är omtvistad fråga29 utan istället 

frågan om hur konvertiter behandlas i de sökandes hemländer. 

I Afghanistan är islam statsreligion, men utövare av andra religioner har rätt att utöva sin 

religion enligt konstitutionen.30 Afghanistan är till största delen sunnimuslimskt och sunniterna 

i landet tillämpar hanafi jurisprudens, enligt vilken det inte är tillåtet att lämna islam.31 

Konvertiten har dock möjlighet att avsäga sig sin nya religion och därigenom undgå 

bestraffning.32 Få rättsfall har gällt frågan om konversion och de främsta hoten mot konvertiter 

                                                 
27 Se t.ex. Kokkinakis mot Grekland, mål 14307/88, Europadomstolens dom 25 maj 1993 och Arrowsmith mot 

Storbritannien, mål 7050/86, Europakommissionen 12 oktober 1978. 
28 Musarrat Akram, Orientalism Revisited in Asylum and Refugee Claims, s. 18 
29 Peters & De Vries, Apostasy in Islam, s. 17. 
30 UD, Mänskliga rättigheter i Afghanistan 2013, 2014-05-01, s. 8. 
31 En sunnitisk lagtolkningslära, se Landinfo, Temanotat Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter, s. 

5. 
32 Landinfo, Temanotat Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter, s. 14. 
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kommer från den egna familjen.33 Trots det finns uppgifter om konvertiter som har gripits34 och 

konvertiter i Afghanistan anses vara en grupp som riskerar förföljelse.35 

I Iran anges i konstitutionen att landet är shiamuslimskt och följer lagtolkningsläran 

ja’afari.36 Enligt den skolan betraktas konvertiter som avfällingar och ska bestraffas.37 Religiösa 

minoriteter tillerkänns religionsfrihet i Iran, men det råder förbud mot missionsverksamhet från 

andra religioner än islam.38 Konvertiter kan straffas både i enlighet med strafflagstiftning och 

genom tillämpning av traditionella religiösa principer,39 men åtal på grund av konversion är 

ovanliga.40 Under 2014 greps dock ett stort antal kristna, av vilka många är konvertiter, i Iran.41   

Det framgår av denna översiktliga redogörelse att det i bägge dessa sammanhang är riskabelt 

att vara konvertit och den behandling som konvertiter utsätts för kan vara att betrakta som 

förföljelse.42
  

 

 Asylsökandes religionsfrihet 

 

Här väcks omedelbart en fråga relaterad till religionsfriheten och konvertiter som konverterar 

sur place, och som här ska illustreras: I dom UM 26425-10 åberopades konversion som asylskäl. 

Den sökandes trovärdighet ifrågasattes av verket, men domstolen konstaterade å sin sida att 

oavsett huruvida den sökande konverterat av religiös övertygelse eller inte så riktar de iranska 

myndigheterna främst sin uppmärksamhet mot konvertiter som missionerar. Sökanden hade 

anfört att hon vid ett återvändande ämnade att missionera, men denna uppgift hade framkommit 

i ett sent skede varför den ifrågasattes av domstolen.  

En asylsökande har rätt att byta religion när denne befinner sig i t.ex. Sverige. Kan detta 

ianspråktagande av en mänsklig rättighet sedan åberopas som grund för skydd enligt asylrätten? 

Det kan argumenteras för att någon som byter religion i mottagarlandet Sverige inte kan åberopa 

det som asylskäl eftersom denne vid ett återvändande kan hålla sin nya religionstillhörighet 

hemlig och därför inte de facto löpa en risk för förföljelse, varför asylansökan ska avslås. Frågan 

                                                 
33 Landinfo, Temanotat Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter, s. 5. 
34 Home Office, Operational Guidance Note Afghanistan, s. 28 f.   
35 Se t.ex. Home Office, Operational Guidance Note Afghanistan, s. 28. 
36 United States Department of State, 2013 Report on International Religious Freedom - Iran, section 2.  
37 Landinfo, Iran: Christians and Converts, s. 13. 
38 Landinfo, Iran: Christians and Converts, s. 6. 
39 Landinfo, Iran: Christians and Converts, s. 13.  
40 Landinfo, Iran: Christians and Converts, s. 16. 
41 Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report - Islamic Republic of Iran, under 

rubriken “freedom of religion and belief”. 
42 För mer begreppet förförföljelse, se avsnitt 4.4. 
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rör således hur ”mycket” religionsfrihet som en återvändande kan ha i sitt hemland, eller snarare 

hur mycket en asylsökande kan krävas ”undantrycka” sin religiositet för att inte utsättas 

förföljelse. 

Frågan om asylsökandes religionsfrihet i detta avseende har lyckligtvis berörts av EU-

domstolen. I de förenade målen C-71/11 och C-99/11 ställde en tysk domstol tre frågor till EU-

domstolen om hur kränkningar av religionsfriheten enligt EKMR skulle bedömas enligt 

skyddsgrundsdirektivet. Domstolen konstaterar i sitt svar att religionsfriheten är en av 

grundvalarna i ett demokratiskt samhälle och att intrång i denna kan konstituera förföljelse i 

direktivets mening. Vidare fastslår domstolen att det saknas betydelse huruvida en sökande kan 

undgå den förföljelsegrundande handlingen genom sitt eget handlande. Det kan därför inte, 

vilket är av vikt rörande konvertiter, krävas av den enskilde att denne hemlighåller sin tro för 

att inte provocera sina förföljare.43 Detta avgörande illustrerar således en första förpliktelse som 

påverkar hur konversion sur place ska behandlas.44 Det får effekten att det inte är förenligt med 

EU-rätten att påstå att en asylsökande som bytt religion under sin vistelse i Sverige kan undvika 

förföljelse genom att hålla sin nya religion hemlig vid ett återvändande till sitt hemland.  

 

3 Rättsliga utgångspunkter inom asylrätten 

 

Läsaren har ovan getts möjlighet att bekanta sig med konversion och hur detta byte i vissa 

sammanhang är kontroversiellt. Nedan ska undersökas hur konversion sur place45 kan ge rätt 

till uppehållstillstånd. Fenomenet ”konversion” ska således sättas i relation till det asylrättsliga 

regelverket. Inledningsvis ska några centrala begrepp introduceras. 

 

 Non-refoulement 

 

Asylrätten vilar på ett internationellt ramverk. Regleringen bygger Genèvekonventionen och 

EU-direktiv.46 Genèvekonventionen innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om att 

                                                 
43 EU-domstolens dom den 5 september 2012 i de förenade målen Y och Z, C-71/11 och C-99/11), p. 66-67. 
44 Även Migrationsöverdomstolen ansluter sig till denna tolkning. Domstolen återger i MIG 2011:29 en passage 

från UNHCR:s riktlinjer om religionsbaserade asylansökningar med innebörden att religiös tro, identitet och 

livsstil kan anses vara så fundamentala för den mänskliga identiteten att man inte kan tvinga någon att dölja, ändra 

eller ta avstånd från sin tro i syfte att undgå förföljelse. 
45 Flyktingskap sur place behandlas under 4.2. 

46 Prop. 2013/14:248, s. 15.  
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konventionsstaterna är skyldiga att ta emot flyktingar, men i artikel 33 återfinns principen om 

non-refoulement vilken utgör ett hinder mot att utvisa flyktingar till länder där dessa riskerar 

att utsättas för tortyr och annan omänsklig behandling. Principen kan beskrivas som en yttersta 

gräns i den internationella asylrätten.47  

En annan bestämmelse som stadgar ett absolut förbud av utvisning i fall där den asylsökande 

riskerar att utsättas för tortyr är artikel 3 i tortyrkonventionen.48 FN:s kommitté mot tortyr 

(CAT-kommittén) har utvecklat praxis för hur konventionen ska tolkas och har riktat kritik mot 

Sverige för brott mot nämnda princip i en rad avgöranden.49 Även det absoluta förbudet mot 

tortyr i EKMR artikel 3 är av stor betydelse inom asylrätten. Förbudet är av betydelse för 

tolkningen av 4 kap. 2 § p 150 Utlänningslag (2005:716) [cit. Utlänningslagen och UtlL], men 

även avseende 12 kap. 1 § p 151 UtlL. Artikeln stadgar ett skydd gentemot tortyr eller omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning, ett skydd som enligt EKMR är undantagslöst 

och vilket kommer till uttryck genom förbudet mot derrogation enligt artikel 15. 

Europadomstolens avgöranden är på detta område av stor betydelse då domstolen praxis 

rörande skydd mot tortyr även omfattar ett absolut skydd mot utvisning och avvisning.52  

 

 Objektivitet i rättstillämpning och bevisvärdering 

 

Utlänningslagen är, liksom den offentliga rätten i stort, underkastad några centrala principer. 

Legalitetsprincipen stadgar att offentlig maktutövning ska ske med lagstöd.53 

Objektivitetsprincipen innebär att myndigheter ske iaktta saklighet och opartiskhet i sin 

myndighetsutövning.54 Något som är av vikt inom asylrätten, där ärenden ofta avgörs genom 

att framlagd bevisning värderas, är att även bevisvärdering ska ske på ett sätt som är objektivt 

grundat.55 Enligt om principen om fri bevisvärdering56 ska domaren beakta allt som har 

                                                 
47 Prop. 2013/14:248, s. 13. 
48 Se artikel 3 tortyrkonventionen, samt t.ex. Paez mot Sverige CAT/C/18/D/39/1996 . 
49 Se bl.a, Ahmed Agiza mot Sverige, CAT/C/34/D/233/2003. 
50 4 kap. 2 § p 1 UtlL anges att en sökande ska klassas som alternativt skyddsbehövande ” […] om det finns 

grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med 

döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning […]”. 
51 12 kap. 1 § p 1 anger att ”[a]vvisning och utvisning av en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det 

finns skälig anledning att anta att - utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för 

kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller - utlänningen inte 

är skyddad i det landet mot att sändas vidare till ett land där utlänningen skulle vara i sådan fara.” 
52 Se t.ex. prop. 1993/94:117. 
53 RF: 1:1st 3. 
54 RF 1:9. 
55 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång. H. 4, 162. 
56 RB 35:1. 



 

14 

 

förekommit i målet utan att vara bunden av legala regler. Värderingen ska istället genomföras 

i enlighet med kunskapsteori, epistemologi.57 En viktig uppgift som olika metoder för 

bevisvärdering spelar är just att de gör bedömaren medveten om typiska ”felkällor” och 

därigenom kan minimera godtycke och subjektivitet till förmån för objektivitet och 

rättssäkerhet.58  

 

 Bevisbörda och utredningsbörda 

 

Enligt handboken har den som söker asyl inledningsvis en bevisbörda att åberopa uppgifter till 

stöd för sin ansökan.59 Denna bevisbörda kompletteras av ett utredningsansvar som åligger 

utredaren som måste ombesörja att ta reda på och värdera fakta.60 Hur långt detta ansvar sträcker 

sig är en omdebatterad fråga.61 Utredningsbördan anges i UNHCR:s handbok men följer även 

av officialprincipen. Denna uttrycks i 8 § Förvaltningsprocesslag (1971:291) där det anges att 

rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Någon bestämmelse med 

samma lydelse återfinns varken i Förvaltningslag (1986:223) eller utlänningslagen, men 

utredningsansvar anses trots detta åligga Migrationsverket i sin roll som förvaltningsmyndighet, 

vilket inte minst betingas av asylrättens karaktär, bl.a. för att det ofta finns ett starkt 

skyddsbehov.62 

Migrationsöverdomstolen har yttrat att beviskravet i mål som rör flyktingskap är sannolikt, 

vilket innebär att den som ansöker om asyl initialt har bevisbördan för att de faktiska 

omständigheter som krävs för uppehållstillstånd föreligger.63 Beviskravet är detsamma som 

gäller för ansökningsmål inom förvaltningsrätten generellt, d.v.s. i mål där en enskild ansöker 

om en förmån.64 Utlänningslagen rymmer dock andra beviskrav, t.ex. i reglerna om 

verkställighetshinder.65 Eftersom det inom rättsområdet av naturliga skäl ofta är svårt att 

förebringa bevisning till stöd för alla påståenden kompletteras den initiala bevisbördan av en 

                                                 
57 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Lars, Rättegång. H. 4, s. 160. 
58 Ekelöf, Edelstam & Heuman, Rättegång. H. 4, s. 163. 
59 Handboken p. 195-196. 
60 Handboken p. 196. 
61 Lagerqvist Veloz Roca, Beslutsunderlaget i migrationsärenden; det allmännas utredningsansvar och den 

sökandens uppgiftsskyldighet, s. 157 f.  
62 MIG 2006:7 och prop. 2004/05:170 s. 153 ff. 
63 MIG 2006:1. 
64 MIG 2006:1. 
65 Se nedan avsnitt 6.  
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bevislättnadsprincip, the benefit of the doubt, som den sökande tillerkänns förmånen av om 

denne bedöms vara trovärdig.66 

 

4 Flyktingdefinitionen 

 

 Reglering 

 

Den svenska regleringen av flyktingbestämmelsen återfinns i 4 kapitel 1 § utlänningslagen. 

 

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som 

  – befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han 

eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, 

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

annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

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

  Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas 

erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda. 

  Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som 

  – av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han 

eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och 

  – inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit. 

  Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är 

utesluten från att anses som flykting. Lag (2009:1542). 

 

Nedan ska bestämmelsens rekvisit relateras till konversion sur place och de frågor som kan 

uppstå när konversion sur place åberopas som skäl för asyl. 

 

 

 

                                                 
66 Handboken p. 203-204, MIG 2007:12. 
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 Flykting sur place 

 

I flyktingdefinitionens inledande mening kan två rekvisit identifieras. En utlänning som 

befinner sig utanför sitt hemland kan, om övriga rekvisit är uppfyllda, betraktas som flykting. 

Finns det då ett krav på att en flykting, för att kunna betraktas som flykting, ska ha flytt från sitt 

hemland på grund av samma anledning som läggs till grund för ansökan? I förvarande typfall 

med asylsökande som byter religion i mottagarlandet, t.ex. iranier som blir kristna när de 

befinner sig i Sverige, faller ansökan i så fall på detta första krav. Varken Genèvekonventionen, 

skyddsgrundsdirektivet eller utlänningslagen är dock begränsade enbart till det fall då den 

sökande grundar sin ansökan på samma anledning som föranledde flykten, utan även den som 

inte har flytt från sitt hemland kan komma att betraktas som flykting.67 I de fall där flyktingskap 

grundas på händelser som inträffat efter att den hjälpsökande har lämnat sitt hemland har denne 

blivit flykting sur place.68  

I UNHCR:s handbok anges att en person som befinner sig utanför sitt hemland kan bli 

flykting sur place både till följd av egna handlingar, såväl som till följd av händelser som 

inträffar i hemlandet.69 Prövningen av denna typ av flyktingskap ska enligt handboken 

genomföras omsorgsfullt och av särskild betydelse är om den enskildes aktivitet har blivit känd 

för hemlandets myndigheter och hur aktiviteten av dessa har uppfattats.70  

 

4.2.1 Skyddsgrundsdirektivet och flyktingskap sur place 

 

Nedan ska skyddsgrundsdirektivets reglering gällande flyktingskap sur place diskuteras 

eftersom dess lydelse illustrerar två motstående intressen: värnandet av asylrätten och rädsla 

för missbruk av densamma. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Handboken p. 95-96, Skyddsgrundsdirektivet artikel 5.  
68 Handboken p. 95-96. 
69 Handboken p. 95-96. 
70 Handboken, p. 95-96. 
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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 ska beviljas 

flyktingstatus om risken för förföljelse grundar sig på omständigheter som den 

sökande genom eget beslut har skapat efter att ha lämnat ursprungslandet. 

 

Skyddsgrundsdirektivet särskiljer mellan flyktingskap sur place som grundas i handlingar som 

är att betrakta som en fortsättning på åsikter som hystes och kom till uttryck i hemlandet och 

handlingar som saknar denna kontinuitet.71 Att kontinuitet framhålls som en faktor av vikt 

signalerar restriktivitet rörande flyktingskap sur place av det senare slaget.72  

I kommissionens förslag till skyddsgrundsdirektivet73 uttrycks även denna restriktiva syn på 

handlingar som vidtas i mottagarlandet utan att vara uttryck för samt en fortsättning på åsikter 

eller en inställning som sökanden hade i ursprungslandet. Kommissionen anför i sitt förslag att 

kontinuitet inte är ett absolut krav, men att kontinuitet kan tjäna som indikator i 

trovärdighetshänseende.74 Att förslaget berör kontinuitet i termer av ”krav” har tolkats som en 

                                                 
71 Skyddsgrundsdirektivet artikel 5 p 2. 
72 Da Lomba, The EU qualification directive and refugees sur place, s. 51. 
73 European Commission, Proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and 

status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need 

international protection. 
74 European Commission, a.a., artikel 8.2., s. 16, ”This paragraph addresses the issue of sur place claims based 

on the individual’s activities since leaving his or her country of origin. A claim shall be most readily established 

where the activities relied upon constitute the expression and continuation of convictions previously held in the 

country of origin, and which are related to the need for international protection. Continuity of this kind is not 
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strävan att adressera missbruk av asylrätten men även som uttryck för ett krav på god tro.75 Da 

Lomba anser att det samband som i förslaget upprättas mellan kontinuitet och ”genuinitet” 

medför att en ansökan som brister avseende kontinuitet indirekt misstänks vara fabricerad och 

därmed inte förtjänar bifall.76 

 

4.2.2 Sur place och ”god tro” 

 

Skyddsgrundsdirektivet ger uttryck för en något misstänksam inställning mot handlingar som 

vidtas sur place. Detta förhållande, samt det faktum att kommissionen laborerar med kontinuitet 

på ett sätt som kan tolkas som ett krav på god tro, väcker frågan om det inom asylrätten finns 

utrymme att ta hänsyn till frågan om uppsåt bakom handlingar som vidtas sur place. God tro 

innebär i detta sammanhang frågan om syftet bakom den sökandes handlingar sur place. Om 

den sökande t.ex. konverterar av religiösa skäl kan denne sägas vara i god tro, men om 

konversionen vidtas i syfte att erhålla uppehållstillstånd har den sökande tvärtom agerat i ond 

tro.77 Grahl-Madsen har framhållit att det bör göras åtskillnad mellan de som t.ex. har 

konverterat ovetandes om att det kan grunda ett skyddsbehov och de som har konverterat i detta 

syfte.78  

Att bedöma om någon vidtagit handlingar enbart för att skapa ett skyddsbehov är en känslig 

fråga som aktualiserar missbruk av asylrätten. Det är dock en utbredd uppfattning att det inte 

går att uppställa ett krav på god tro gällande ansökningar om asyl.79 T.ex. så saknas det grund 

för en sådan tolkning i konventionens exklusionsartikel vilken stadgar under vilka former en 

flykting kan exkluderas från skydd.80 UNHCR rekommenderar i sin kommentar till 

skyddsgrundsdirektivet att s.k. ”konstruerade” ansökningar bör hanteras vid bedömningen av 

den sökandes trovärdighet istället för genom krav på god tro.81 Även om kommissionens förslag 

innehöll en lydelse som kan tolkas i en sådan riktning innehåller inte skyddsgrundsdirektivets 

artikel 5 p. 2 något krav på god tro, utan erkänner rätten till skydd för den som genom eget 

                                                 
however an absolute requirement but may give an indication as to the credibility of the application.[förf. 

kursivering]”  
75 Da Lomba, The EU qualification directive and refugees sur place, s. 52. 
76 Da Lomba, The EU qualification directive and refugees sur place, s. 48. 
77 Exempel på när krav på god tro i denna betydelse tillämpats ges i ett rättsfall från Nya Zeeland med 

benämning Refugee appeal no. 2254/94 Re HB från 21 september 1994. 
78 Grahl Madsen, The status of refugees in international law, s. 251. 
79 Da Lomba, The EU qualification directive and refugees sur place, s. 54. 
80 Genèvekonventionen, artikel 1 F. 
81 UNHCR, Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum 

Standards for the  Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as 

Persons who otherwise need International Protection and the Content of the Protection granted, s. 17. 
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handlande med avsikt att skapa ett skyddsbehov blir flykting sur place. UNHCR anför i ett 

annat sammanhang att s.k. ”self-serving activities” sur place inte ger upphov till en välgrundad 

fruktan82 om den opportunistiska naturen i dessa är uppenbar för alla - även myndigheter i 

hemlandet, men att det oaktat motivet bakom handlingarna måste genomföras en bedömning 

av risk.83 

Artikel 5 p. 3 i skyddsgrundsdirektivet är dock något ambivalent i samma fråga. Där stadgas 

nämligen att en medlemsstat med respekt för dess internationella förpliktelser kan reglera att 

en ansökan normalt inte ska beviljas om risken för förföljelse grundar sig på omständigheter 

som den sökande genom eget beslut har skapat efter att ha lämnat ursprungslandet. Då artikel 

4(3) d, artikel 20(6) och (7) erkänner rätt till skydd även om skyddsbehovet har tillkommit 

genom egna handlingar i mottagarlandet kan dock ett sådant undantag anses strida mot 

systematiken i direktivet. En sådan reglering skulle också stå i strid med Genèvekonventionen, 

som bekant inte öppnar för en särskiljning av denna typ av fall.84 

Sammanfattningsvis står det alltså klart att det inte finns ett krav på god tro för att handlingar 

sur place ska kunna grunda ett skyddsbehov. Det innebär att en utlänning som konverterar med 

syfte att erhålla uppehållstillstånd ska klassas som flykting om denne löper risk för förföljelse. 

Bestämmelserna som reglerar sur place i direktivet ger dock uttryck för en motsättning mellan 

medlemsländernas internationella förpliktelser och deras farhågor gentemot missbruk av 

asylrätten vilket har resulterat i en utformning, i synnerhet artikel 5 p. 3, som är svårförenlig 

med tanken att direktivet bygger på, och därmed inte ska avvika från, Genèvekonventionen.85 

En reglering som undantar ansökningar om asylskäl sur place grundande på handlingar som 

vidtagits i ond tro skulle inte minst vara svårförenlig med förbudet mot non-refoulement. 

 

 Välgrundad fruktan 

 

I flyktingdefinitionen återfinns rekvisitet ”välgrundad fruktan”. Detta anses vara ett tvådelat 

rekvisit som innehåller en subjektiv del, fruktan, och en objektiv del, välgrundad.86 Den 

subjektiva delen rör flyktingens upplevda fruktan och den objektiva delen rör huruvida denna 

fruktan har fog för sig.87 UNHCR tillmäter den subjektiva delen stor betydelse,88 men i doktrin 

                                                 
82 Se avsnitt 4.3. 
83 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-based Refugee Claims, para. 36. 
84 Da Lomba, The EU qualification directive and refugees sur place, s. 58. 
85 Da Lomba, The EU qualification directive and refugees sur place, s. 62. 
86 Handboken, p. 37 – 38. 
87 Handboken, p. 37 – 38. 
88 Handboken, p. 37. 
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har framförts åsikter om att denna del främst ska signalera att det handlar om en 

riskbedömning.89 Att bedömningen av välgrundad fruktan inte enbart ska grundas i den 

sökandes känslor, utan även objektiva faktorer kan anses vara etablerat i svensk rätt.90 Att 

bedömningen är en framåtsyftande prövning av risk står därtill klart.91 Det innebär att tidigare 

inträffad förföljelse inte är av avgörande vikt, men får betydelse som en indikator vilket fastslås 

bl.a. i skyddsgrundsdirektivet artikel 4.4.  

För konvertiter är vad som sagts om risk avgörande. De har ofta inte upplevt någon 

förföljelse i sitt hemland som kan indikera på en framtida risk utan det är deras egen tillhörighet 

till en ny religion, genom konversion i mottagarlandet, som främst påverkar vad de riskerar vid 

ett återvändande. För konvertiter sur place är det av betydelse att peka på hur konvertiter i det 

aktuella hemlandet behandlas. Att en norrman har konverterat till en viss religion föranleder 

förmodligen inte förföljelse, medan så kan vara fallet för en afghansk konvertit som sänds till 

Afghanistan.  

 

 Förföljelse 

 

Rekvisitet förföljelse är av stor betydelse i flyktingdefinitionen. Dess innebörd preciseras inte 

närmare i Genèvekonventionen, men det finns två huvudsakliga uppfattningar om vad som ska 

förstås med förföljelse i detta sammanhang. Den första sätter begreppet i relation till principen 

om “non-refoulement” och menar att en behandling som principen skyddar, d.v.s. tortyr eller 

annan omänsklig behandling, alltid ska anses utgöra förföljelse.92 Den andra uppfattningen som 

bl.a. framförts av Hathaway har blivit mer utbredd och innebär att förföljelse ska definieras som 

en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter.93 Inom EU-rätten sätts förföljelse i relation till 

de mänskliga rättigheterna och EKMR.94 

Eftersom religionsfriheten är en universell rättighet som innefattar många olika delar, t.ex. 

religiösa uttryck och manifestationer och begreppet förföljelse kan förstås som en kränkning av 

just mänskliga rättigheter så kan förföljelse på grund av religion ta sig många olika uttryck. 95 I 

enskilda fall kan omständigheterna variera stort, men möjliga fall av förföljelse p.g.a. religion 

                                                 
89 Hathaway, The law of refugee status, s. 66 och 69. 
90 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 142 
91 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 142. 
92 Wikrén & Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, s. 144. 
93 Hathaway, The law of refugee status, s. 103 och 108. 
94 Skyddsgrundsdirektivet artikel 9. 
95 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-based Refugee Claims, s. 11 f.  
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är att medlemskap i en religion förbjuds eller att det är förbjudet att fira gudstjänst eller liknande 

– förutsatt att individen har påverkats av åtgärden i fråga.96  

 

 Grunden för förföljelse och myndighetsskydd 

 

En annan central del av definitionen är den obligatoriska kopplingen mellan den 

skyddsgrundade handlingen och en av de olika flyktinggrunderna ras, nationalitet, religiös eller 

politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp. I utlänningslagen anges att förföljelse ska ske på grund av en av 

skyddsgrunderna. Kravet på samband, konnexitet, mellan förföljelsen och en skyddsgrund för 

att någon ska klassas som flykting kan leda till problem i vissa fall.97 Det är viktigt att det inte 

uppställs alltför rigida krav på bevisning i denna del. Att lyckas bevisa att en förföljare vid en 

tidigare inträffad förföljelse har haft uppsåt att förfölja på grund av att flyktingen har en viss 

egenskap är en svår uppgift.98  

Det finns slutligen i definitionen ett krav på att flyktingen inte ska kunna begagna sig av det 

myndighetsskydd som finns i hemlandet. Detta innebär också att det finns ett krav på att 

flyktingen, för att bli erkänd som flykting, inte ska kunna använda sig av internflykt.99 Enligt 

svensk rätt måste ett internflyktsalternativ vara relevant, d.v.s. säkert, lagligt, och praktiskt 

tillgängligt, samt därtill rimligt.100  

 

5 Genuinitet och tillskriven religiös uppfattning 

 

 Inledning 

 

I föregående avsnitt har en rad grundläggande krav identifierats i flyktingdefinitionen. Den som 

konverterar sur place ska till följd av konversionen riskera förföljelse vid ett återvändande till 

sitt hemland för att klassas som flykting. Kraven har dock utvecklats och tolkats i praxis. I MIG 

2011:29 avgjorde Migrationsöverdomstolen ett fall där en afghansk man hade åberopat 

                                                 
96 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-based Refugee Claims, s. 12. 
97 För en översiktlig redogörelse, se Hathaway & Foster, The Causal Connection ("Nexus") to a Convention 

Ground. 
98 Lindholm Billing & Seidlitz, Den internationella flyktingrätten, Bevis 8, s. 132. 
99 Wikrén, Gerard & Sandesjö, Håkan, Utlänningslagen med kommentarer, s. 158. 
100 Se MIG 2009:4, MIG 2010:10. 
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konversion sur place som grund för uppehållstillstånd. Frågan om risk behandlas i avgörandet 

kort, genom att Migrationsöverdomstolen konstaterar att konvertiter behandlas så dåligt i 

Afghanistan att de riskerar förföljelse. Domstolens prövning kretsar främst kring två frågor: 

den sökandes genuinitet och om den sökande tillskrivs en religiös uppfattning.  

 

 Genuinitet  

 

Domstolen konstaterar i MIG 2011:29, med hänvisning till UNHCR:s riktlinjer,101 att det är 

viktigt att utreda huruvida konversionen har varit grundad i en genuin religiös övertygelse. Om 

den sökande bedöms vara genuint övertygad kan denna, menar domstolen, anses ha en 

välgrundad fruktan för förföljelse eller löpa risk för skyddsgrundande behandling. Om 

prövningen utmynnar i att den sökande inte har konverterat till följd av genuin övertygelse så 

torde denne inte löpa risk för förföljelse vid ett återvändande. Kravet på genuinitet kan därför 

sägas vara ett sätt att avgöra om den sökande löper risk. Nedan berörs inledningsvis frågan om 

det överhuvudtaget går att påvisa om någon är genuint övertygad. Därefter berörs frågan om 

vad som prövas för det fall genuiniteten i sig befinns vara svårbedömd.  

 

5.2.1 Genuinitet – går det att bevisa? 

 

Från praxis gällande den första artikeln i den amerikanska konstitutionen, vilken skyddar 

religionsfriheten, kan argument hämtas som fördjupar analysen kring genuinitet. Ett berömt 

rättsfall som rör hur en enskilds religiösa övertygelse kan vara en fråga för juridisk prövning är 

U.S. v. Ballard.102 Rättsfallet ger uttryck för en metod som senare har kommit att tillämpas i 

denna typ av fråga och som kallas för ”the sincerity-test”. Fallet handlar om en familj som står 

åtalade för bedrägeri. Familjen åberopar att de är anhängare av religionen ”I am” och att deras 

handlande därför åtnjuter skydd enligt konstitutionens första artikel. För att undvika en situation 

där domstolen måste bedöma huruvida den aktuella religionen existerar eller inte, vilket är 

förbjuden mark enligt konstitutionen, fokuserar domstolen i rättsfallet på huruvida den 

anklagade familjen ”tror” på religionen på ett sätt som gör att deras handlande kan åtnjuta 

konstitutionellt skydd. Fokus skiftar därigenom från föremålet för tron till frågan om de åtalade 

”tror” i god tro.103 Denna strategi har sedan dess blivit ett populärt sätt för USA:s Högsta 

                                                 
101 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-based Refugee Claims. 
102 U.S. v. Ballard, 322 U.S. 78, (1944). 
103 U.S. v. Ballard, 322 U.S. 87, 92-93 (1944). 
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domstol att närma sig frågor av det aktuella slaget.104 Att undersöka huruvida en konvertit hyser 

en genuin, äkta religiös övertygelse, såsom görs i MIG 2011:29, kan sägas vara en tillämpning 

av samma metod, dock motiverad av andra överväganden. I U.S. v. Ballard tillämpas metoden 

för att undvika ett grundlagsbrott medan den i MIG 2011:29 rör frågan om risk. Fokus för 

undersökningen är dock densamma – trons kvalité, d.v.s. äkthet. ”The sincerity-test” har dock 

fått utstå kritik.105 I nämnda dom, U.S. v. Ballard, anförde domaren Justice Jackson följande: 

 

“In the first place, as a matter of either practice or philosophy, I do 

not see how we can separate an issue as to what is believed from 

considerations as to what is believable. The most convincing proof 

that one believes his statements is to show that they have been true in 

his experience. Likewise, that one knowingly falsified is best proved 

by showing that what he said happened never did happen. How can 

the Government prove these persons knew something to be false 

which it cannot prove to be false? If we try religious sincerity severed 

from religious verity, we isolate the dispute from the very 

consideration which in common experience provides its most reliable 

answer.”106 

 

Vad citatet pekar på är att frågan om ond och god tro lämpligast undersöks genom att fastslå 

vad som har hänt i verkligheten. I fall av bedrägeri kan det röra sig om en anklagad som t.ex. 

säger att denne var i god tro avseende en viss omständighet, exempelvis att denne vid en viss 

tidpunkt hade pengar på banken. En första omständighet av betydelse är alltså huruvida den 

aktuella situationen förelåg, d.v.s. om det verkligen fanns pengar på banken. Det går ofta att 

påvisa objektivt.107 Utifrån den kunskapen går det sedan att undersöka den anklagades 

goda/onda tro avseende samma omständighet. Om den anklagade visste att det inte fanns pengar 

på banken var denne i ond tro när denne påstod motsatsen. Om personen inte visste att 

bankkontot var tomt var denne i god tro. Uppsåtet kan undersökas genom att ställa frågor som 

                                                 
104 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1207. 
105 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1217. 
106 U.S. v. Ballard, 322 U.S. 87, 92-93 (1944). 
107 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1218. 
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vilken information den anklagade hade tillgång till, vad denne borde ha känt till och hur dennes 

handlande stämmer överens med vad han eller hon antog.108  

Här kan göras en jämförelse med asylmål. En sökande kan säga att denne har suttit i fängelse, 

vilket är ett påstående som objektivt sett är sant eller falskt och som därför kan undersökas med 

samma typ av frågor.109 När frågan gäller huruvida en anklagad visste eller inte visste att en 

religion var ”falsk”, såsom i det rättsfallet U.S. v. Ballard, kan dock religionen inte bedömas 

vara objektivt sann eller falsk utifrån befintlig information, varför det är komplicerat att beslå 

den enskilde med ond tro.110 Detta går att applicera på den aktuella situationen med den 

asylsökande som säger sig vara troende. Den sökandes övertygelse är svår att bedöma utan att 

bedöma föremålet för övertygelsen, religionen.111 Att besvara huruvida någon besitter en 

genuin tro är därför förmodligen omöjligt eftersom föremålet för tron, religionen, inte går att 

påvisa i enlighet med kunskapsteori.  

 

5.2.2 Antaganden om genuinitet  

  

Nämnda typ av test kan dock användas om man bedömer den sökandes påståenden gentemot 

antaganden om hur en person med en genuin övertygelse skulle agera, svara på frågor, o.s.v.112  

Kagan påkallar försiktighet gällande antaganden.113 Han menar att en omständighet främst 

bör bedömas vara osannolik eller orimlig om en bedömare grundar sin uppfattning på fakta. 

Om bedömaren grundar sin åsikt på antaganden om rimlighet är vaksamhet påpasslig eftersom 

bedömaren kan ha svårt att veta vad som är rimligt eller inte i en främmande kultur.114 Trots 

detta tillåts ofta antaganden spela stor roll i asylärenden, bl.a. avseende vad som utgör ett rimligt 

handlande i viss situation eller hur en sanningsenlig utsaga ser ut.115  

I fall med konversion sur place har vi här nått en problematisk fråga. Problemet med 

antaganden om hur genuinitet yttrar sig är att det är oklart vilken grund de har i verkligheten, 

                                                 
108 Kagan, Michael, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of 

Eritrean pentecostal claims in Egypts, s. 1218 
109 Kagan, a.st. 
110 Kagan, a.st. 
111 Kagan, a.st. 
112 Kagan, a.a., s. 1219. 
113 Kagan, Truth in the eye of the beholder, s. 390. 
114 Kagan, a.a, s. 390: “Some decisions based on plausibility cite "common sense" or "rational perceptions."' But 

such conclusions should not be reached without giving an applicant the chance to rebut them. This is critical, 

since adjudicators must realize that what seems to be common sense about how things work in the country of 

asylum may not apply in the applicant's country of origin.”. 
115 Herily, Gleesont, & Turner, What Assumptions about Human Behaviour Underlie Asylum Judgments?,s. 357. 
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d.v.s. vilka beteenden, kunskaper o.s.v. som är typiska för en ”äkta” konvertit.116 Om 

antagandena grundas i bedömarens egna erfarenheter så riskerar prövningen att bli subjektiv, 

vilket inte är rättssäkert. Inom ramen för denna uppsats har det inte funnits möjlighet att 

empiriskt undersöka vilka antaganden som spelar betydelse vid genuinitetsbedömningar i 

svenska asylärenden i praktiken.117 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om religion 

som asylskäl ger dock en bild av vad som anses vara av vikt för bedömningen av genuinitet.118 

Där anges att det är av vikt att undersöka hur den sökandes religiositet kommit till uttryck i 

hemlandet och i mottagarlandet, den sökandes religiösa erfarenheter, m.m. Avseende kunskaper 

anges det att alla troende inte känner till alla detaljer i sin religion, men att huvuddragen bör 

vara kända. Vid konversion sur place anges det vara av särskild vikt att utreda frågan om bl.a. 

skillnader mellan den antagna och den tidigare tron, vad som lett fram till konverteringen, 

deltagande i ritualer i, samt kunskaper om, den nya religionen.119 Liknande råd ges i UNHCR:s 

riktlinjer.120 Några antaganden om genuinitet har mött kritik i doktrin är de följande: 

 

5.2.3 Kunskap  

 

Ett antaget samband mellan djupa kunskaper och genuinitet har lett till ett utbrett bruk av 

kunskapstest för att kontrollera religiös genuinitet. Att påstå att alla genuint övertygade ska 

kunna besvara en viss typ av frågor, åtminstone när man talar om abstrakta frågor rörande 

religion, är ett samband som skulle behöva beläggas med empiri för att vara giltigt.121 Här kan 

dock noteras Migrationsverket inte enbart lägger fokus på kunskaper, men att det likväl bedöms 

som att vissa kunskaper bör besittas. Vilka kunskaper är då ”vattendelare” och ett minimum för 

att betraktas som genuint övertygad? Hur djup kunskap om kristendomen krävs för att den 

enskilde ska bedömas ”förstå” vad denne numera bekänner sig till? Är det nödvändigt att känna 

till Noa, eller måste den sökande kunna förklara komplexa teologiska begrepp? I ett ärende122 

                                                 
116 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1219.  
117 Den intresserade kan med fördel läsa resultatet av forskningsprojektet ”Är det på riktigt? 

Genuinitetsprövningar vid åberopande av skyddsskäl” som genomförs av Hanna Wikström och Rebecca 

Thorburn Stern. Vid författandet av denna uppsats är resultatet ännu inte publicerat. Se 

http://migrationlawnetwork.org/delprojekt/genuinitetsprovning/. 
118 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, RCI 

26/2012. 
119 Migrationsverket, a.a., s. 7 f.  
120 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims, p. 34 f.  
121 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s.1213.  
122 Utredning angående ny prövning av frågan om uppehållstillstånd, 2013-10-03, beteckning 11973342. 
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om ny prövning enligt 12 kap. 19 § framträder under utredningen att sökandens bild av 

kristendom är att det är en kärleksfull och förlåtande religion. Utredaren läser då innantill från 

Hosea 14:1 i Bibeln där det står att ” Samarien har trotsat sin Gud och får sona sin skuld. De 

skall falla för svärdet, deras spädbarn skall krossas, havande kvinnor skäras upp.” och frågar 

sökanden om han tycker att det låter förlåtande. Sökanden tror dock inte på att texten kommer 

från Bibeln. Utredaren ställer vid ett senare tillfälle frågan om sökanden känner till korstågen. 

Sökanden nekar, men säger efter att utredaren förklarat vad korstågen var för något att ”jag 

läser bibeln varje dag, jag kan inte glömma den. Jag kan inte tro att det finns en sådan historia 

bakom kristendomen. Det finns inte. Det är inte som du säger.”. Bibelstället existerar och 

korstågen har ägt rum, men är förmodligen inget som betonas under undervisning för 

konvertiter. Utredaren i det aktuella ärendet kunde dra slutsatsen att sökanden möjligen hade 

en något grund kunskapsnivå eftersom denne trodde att bibeln endast innehåller berättelser om 

kärlek och möjligen hade en onyanserad bild av vad kristna gjort genom tiderna. Frågan är dock 

vilka slutsatser som kan dras av detta? Har sökanden i detta ärende en för grund intellektuell 

förståelse av sin nya religion för att vara genuin i sin tro?  

En annan faktor av betydelse i detta sammanhang är att en analfabet från en by i ett 

utvecklingsland förmodligen inte har samma förutsättningar att besvara kunskapsfrågor om sin 

nya religion som en högutbildad person från samma utvecklingsland har. Rena kunskapsfrågor 

kan därför sägas favorisera utbildade personer.123 En annan aspekt värd att lyfta är att det finns 

en risk med att laborera med religiösa och teologiska begrepp som om de vore klara, fixerade 

storheter när så ofta inte är fallet, d.v.s. det kan finnas olika uppfattningar avseende centrala 

begrepp, hur bokstavligt bibelställen ska förstås, o.s.v.124 Det finns därtill exempel på rättsfall 

där sökanden bedömts vara icke-trovärdig efter att ha brustit avseende en viss uppgift, - vilken 

senare visat sig vara felaktig, vilket pekar på en annan risk med att ta kunskaper som tecken på 

genuinitet.125  

 

5.2.4 Handlande  

 

Att undersöka om en konvertit handlar på ett sätt som en genuin konvertit antas göra riskerar 

att sätta en konvertit i en situation där dennes handlade mäts mot en normativ standard som 

                                                 
123 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1213. 
124 Se t.ex. Musalo, Claims for Protection Based on Religion or Belief, s. 220. Kagan, a.a., s. 1214 f. 
125 För exempel, se Musalo, a.a., s. 220. 
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möjligen är svåruppnåelig.126 Det kan t.ex. röra sig om antaganden om att en genuint övertygad 

kristen utövar sin tro på ett visst sätt. En invändning mot bruk av antaganden om hur en genuint 

övertygad person handlar är att vissa beskriver konversionen som en process som kantas av 

tvivel och svårigheter och som inte slutar vid t.ex. en genomförd dopceremoni. Detta innebär 

möjligen att konvertitens religionsutövning därför ter sig ”oortodox” för den bedömaren, d.v.s. 

den sökande som befinner sig i en fas som inte är utan tvivel och funderingar handlar inte enligt 

normen om den ”genuint övertygade konvertiten”.127 Att bedöma handlande är även 

problematiskt då det riskerar att straffa den som erkänner sina ”brister” t.ex. att denne lever på 

ett sätt som inte är förenligt med sin nya religion, vilket kan få denne att framstå som mindre 

övertygad.128 

 

5.2.5 Form och tidpunkt för konversion 

 

Ett antagande gällande konversion som har kommit till uttryck är att en konversion bör ske 

under vissa former. Konversioner utan mycket förkunskap och sådana som sker i samband med 

laga kraft och avslag misstänkliggörs.129 Vissa menar tvärtom att det är vanligt att folk 

konverterar i samband med personliga svårigheter varför en konversion som sker i samband 

med t.ex. ett avslag inte alls bör misstänkliggöras.130 Det finns också anledning att lyfta det 

faktum att olika religiösa samfund har olika processer när det gäller konversion och dop och en 

till synes hastig ”omvändelse” är väl förenlig med teologin i en del av dessa sammanhang. UM 

26425-10 hade den sökande döpts innan denne genomgick undervisning i kristendom. 

Domstolen uppmärksammade att ett vittne hade sagt att det rörde sig om ett ”nådedop” och inte 

ett ”bekännelsedop” varför vittnesmålet inte bedömdes ge stöd för att sökanden hade 

konverterat till följd av en genuin övertygelse. Det går att ifrågasätta om det faktum att 

sökanden deltog i bibelstudier efter sitt dop bör ses som negativt i tillförlitlighetshänseende, 

inte minst för att det finns olika teologiska syn på dop och konversion i olika kristna 

                                                 
126 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1219. 
127 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem, s. 2222. 
128 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1219. 
129 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem, s. 2223. 
130 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem, s. 2223, “Although some asylum applicants may be opportunists, 

Christian conversion often occurs during adversity, such as death, divorce, hospitalization, imprisonment, 

poverty, or, arguably, the threat of deportation during asylum proceedings.”. 
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sammanhang. I vissa sammanhang tillämpas t.ex. inte dop.131 Kan då någon som upptas i ett 

sådant sammanhang göra gällande att denne riskerar förföljelse, trots att denne inte har döpts? 

Det faktum att det inte krävs ett dop för att bli anklagad för apostasi inom islam förtjänar här 

att lyftas.132 Det finns här en risk med att se på konversion som en process som måste utföras i 

en viss ordning för att ge stöd för att den sökande hyser en genuin religiös övertygelse, eftersom 

de som inte följt denna tågordning då blir misstrodda. Generellt kan sägas att det finns en risk 

med att laborera med religiösa och teologiska begrepp som om de vore klara, fixerade storheter 

när så ofta inte är fallet.133  

 

5.2.6 Ett exempel på hur antaganden om genuinitet konkret får betydelse 

 

Dom UM 252-12 kan illustrera hur antaganden konkret spelar betydelse. MD hänvisar i domen 

till MIG 2011:29 och gör en ingående bedömning av den sökandes genuinitet. Vad som fästs 

vikt vid är bl.a. det faktum att den sökande inte hade hyst sitt intresse för sin nya religion i 

hemlandet, inte konverterat då denne tidigare befunnit sig i Grekland trots att denne enligt egen 

utsago hade ett intresse för kristendomen, att hans aktiviteter sannolikt inte kommit hemlandet 

tillkänna, att hans berättelse är vag och innehåller motstridigheter, samt att han anfört sin 

religiösa konversion som skyddsskäl i ett sent skede.  

Inledningsvis kan konstateras att domen ger uttryck för den vikt som fästs vid kontinuitet, 

d.v.s. det i skyddsgrundsdirektivet upprättade sambandet mellan kontinuitet och genuinitet, 

samt hur påstådd kontinuitet blir ifrågasatt eftersom den sökande inte tidigare uttryckt sin tro.134 

Vad innebär det att ha hyst sin övertygelse i hemlandet? Räcker det med att konvertiten har 

funderat i dessa banor, eller ska denne också ha uttryckt dessa? Som beskrivits ovan är det i 

Iran och Afghanistan riskfyllt att vara konvertit, varför det kan finnas goda skäl till varför en 

boende i dessa länder inte tidigare har ”agerat” på sin religiösa övertygelse öppet. Det uttrycks 

även att det framstår som motsägelsefullt att den sökande har tillbringat en längre tid i Grekland 

utan att där ha konverterat. Domstolen konstaterar därtill att den sökande började studera bibeln 

efter att denne hade blivit uppsökt av Jehovas vittnen på asylboendet, vilket påverkar 

tillförlitligheten av uppgiften om bibelstudier negativt. Domstolen tycks mena att den sökande 

själv borde ha uppsökt religiösa sammanhang.  

                                                 
131 Exempelvis Frälsningsarmén döper inte medlemmar, se http://www.fralsningsarmen.se/Var-

tro/Medlemskap/Soldat-eller-civilmedlem/, hämtad 2015-05-22. 
132 Peters and De Vries, Apostasy in Islam, s. 3 f.  
133 Se t.ex. Musalo, Claims for Protection Based on Religion or Belief, s. 220. 
134 Såsom anförts i avsnitt 4.2.1. fästs i skyddsgrundsdirektivet stor vikt vid kontinuitet vid verksamhet sur place. 

http://www.fralsningsarmen.se/Var-tro/Medlemskap/Soldat-eller-civilmedlem/
http://www.fralsningsarmen.se/Var-tro/Medlemskap/Soldat-eller-civilmedlem/
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Här förtjänas att göra en distinktion mellan olika typer av s.k. motsättningar. Om konvertiten 

själv har påstått sig ha hyst en stark religiös övertygelse under en längre tid och denna inte 

kommit till uttryck finns det möjligen en motsättning t.ex. i att denne väntade på att Jehovas 

vittnen skulle uppsöka flyktingförläggningen innan denne påbörjade bibelstudier. Den sökande 

har i så fall nämligen inte handlat i enlighet med vad denne själv anfört. Men om denna typ av 

uppgift betraktas som negativ i tillförlitlighetshänseende på grund av att genuina konvertiter 

per se uppsöker religiösa sammanhang och döper sig så fort de får möjlighet är det mer 

problematiskt. Den identifierade motstridigheten grundas då på ett antagande om rimligt 

handlande för genuina konvertiter. Som Kagan påpekar är det svårt att veta vilka kunskaper 

och former av handlande som är typiska, vilket riskerar att öppna upp för subjektivitet i 

prövningen av den sökandes utsaga.135 En liknande problematik gällande antaganden om ett 

”rimligt handlande” har funnits i fall där homosexualitet åberopas som flyktinggrund och den 

sökandes utsaga ställs mot bedömarens uppfattning om hur en ”äkta” homosexuell person skulle 

uppföra sig, besitta för kunskaper, o.s.v.136  

 

5.2.7 Svagheter med antaganden om genuinitet  

 

Religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet, vilket påkallar försiktighet när den 

enskildes religiositet bedöms. Även om prövningen av genuinitet syftar till att fastställa om den 

som konverterat riskerar förföljelse och inte huruvida den sökande t.ex. är kristen på riktigt, så 

bör prövningen ske med medvetenhet om religionsfrihetens vikt som mänsklig rättighet och 

dess betydelse för den enskildes identitet. En grovkornig prövning av den sökandes konversion 

riskerar att uppfattas som just ett underkännande av den enskildes tro, vilket får bedömas som 

känsligt. 

Samahon menar att en prövning av genuinitet ytterst kan innebära att den enskildes 

religionsfrihet kränks eftersom de antaganden som ofta läggs till grund för hur den sökandes 

genunitet värderas tenderar att vara ortodoxa.137 Samahon, som argumenterar utifrån praxis 

rörande religionsfrihet enligt amerikanska konstitutionen, menar att ett sådant förfarande dels 

kan strida mot förbudet mot establishment, d.v.s. att staten favoriserar en trosinriktning framför 

                                                 
135 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1219. 
136 Milliband, 'The Ring of Truth', s. 18 f.  
137 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem s. 2212. 
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andra, och free exercise, d.v.s. att den enskilde förhindras att uttrycka sin tro enligt eget tycke.138 

Risken består i att den asylsökande vid asylintervjun känner sig tvingad att anpassa sig till en 

ortodox trosinriktning för att uppfattas som genuin, vilket både kränker dennes rätt att fritt 

uttrycka sin tro och förbudet mot att staten favoriserar en trosinriktning. Huruvida nämnda 

förfarande skulle anses vara en kränkning av religionsfriheten enligt EKMR får anses vara 

oklart och faller utanför ramen för denna uppsats.  

EU-domstolen har avgjort ett ärende med implikationer för förevarande situation. Målet139 

rör asylsökande som åberopar homosexualitet som skäl för asyl, och frågan hur sexualitet kan 

bevisas. Domstolen konstaterar att skyddet för den enskildes integritet, som finns i EU:s 

rättighetsstadga artikel 7, utgör hinder för genomförandet av detaljerade förhör om den 

enskildes sexuella vanor. Domstolen slår därtill fast att bedömningen inte uteslutande får 

bedömas utifrån fördomsfulla uppfattningar om homosexuella eftersom en sådan prövning inte 

uppfyller kraven på att de behöriga myndigheterna ska göra sin bedömning med beaktande av 

sökandens personliga ställning och förhållanden och att dessa myndigheter vid en intervju ska 

beakta de personliga och allmänna omständigheter som ligger bakom ansökan.140  

Den invändning som EU-domstolen anför gentemot en bedömning som vilar på stereotyper 

kan göras även i förevarande fall. Om en konvertits ansökan prövas gentemot (stereotypa) 

antaganden om genuinitet brister prövningen avseende det krav på individuell prövning som 

ställs i skyddsgrundsdirektivet141 och asylprocedurdirektivet.142 Därtill kan tilläggas att det krav 

på objektivitet som åligger den offentliga rätten riskerar att åsidosättas, inte minst i 

bevisvärderingen om antaganden om genuinitet oreflekterat används. I och med att asylrätten 

är en grundläggande mänsklig rättighet så är det problematiskt att prövningen är subjektiv 

eftersom det kan innebära att sökande som riskerar förföljelse inte får uppehållstillstånd, eller 

ytterst utvisas i strid mot principen om non-refoulement. 

 

 

 

 

                                                 
138 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem s. 2225 f.  
139 EU-domstolens dom den 2 december 2014 i de förenade målen C-148/13–C-150/13. 
140 EU-domstolens dom den 2 december 2014 i de förenade målen C-148/13–C-150/13 para. 61-62. 
141  Skyddsgrundsdirektivet, artikel 4, p. 1-2. 
142  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för 

att bevilja och återkalla internationellt skydd, (asylprocedurdirektivet) artikel 13 punkt 3. 
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 Alternativa lösningar 

 

5.3.1 Eye of the persecutor 

 

Kagan konstaterar att ”the sincerity-test” har den inneboende svagheten att testet förutsätter 

antaganden om genuinitet, vilket riskerar subjektivitet. Kagan menar att bedömare hellre bör 

tillämpa en strategi som han kallar för ”eye of the persecutor”.143 Benämningen på denna 

strategi signalerar att fokus skiftar från frågan kring den enskildes övertygelse och dess 

eventuella genuinitet till frågan om hur en eventuell förföljare skulle betrakta den sökandes 

religions tillhörighet.144 Den underliggande logiken bakom denna strategi kan sammanfattas i 

ett citat: 

 

“If a persecutor believes a person to be a member of a targeted faith, it matters 

little if the targeted person is a true believer.”145  

 

Tanken är att eftersom det är omöjligt att bedöma huruvida någon är genuint övertygad, så är 

det bättre att avstå från den prövningen och istället undersöka om den sökande riskerar att 

förföljas på grund av religion. En potentiell förföljare kan lika lite som t.ex. en domare i 

mottagarlandet avgöra om den sökande faktiskt är genuint övertygad och det är därför ofta något 

annat som initierar förföljelse på grund religion.146 Kagan menar att det istället gäller att förstå 

vilka beteenden som triggar förföljelse, t.ex. deltagande i gudstjänster, och därefter försöka 

bedöma om den sökande vid ett återvändande skulle delta i sådana aktiviteter som gör att denne 

skulle uppfattas som t.ex. kristen.  

Att skifta fokus på detta sätt har betydelse i två avseenden.147 Dels kretsar inte utredningen 

kring genuinitet, vilket som bekant inte är ett rekvisit enligt flyktingdefinitionen, utan om den 

sökande vid ett återvändande riskerar förföljelse. Dels så behöver domstolen inte undersöka 

frågan om den sökande verkligen har en genuin tro, vilket är en subjektiv och svårbedömd fråga. 

Istället riktas fokus mot objektiva faktorer, såsom om den sökande kan förväntas delta i 

                                                 
143 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, p. 1221. 
144 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts. 1221. 
145 Toufighi, 538 F.3d at 1000 (Berzon, J., dissenting). 
146 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts. 1222. 
147 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts. 1222. 
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aktiviteter som triggar förföljelse. Det ska dock tilläggas att om bedömaren tror att den sökande 

är genuint övertygad kan det naturligtvis påverka bedömningen, eftersom en förföljare då 

sannolikt kan dra en liknande slutsats, men denna fråga tilldelas inte samma centrala 

betydelse.148 Denna metod har dock kritiserats utifrån synpunkten att bedömaren i själva verket 

inte släpper frågan om genuinitet, utan endast byter ut sin måttstock.149 Den svenske domaren 

ska enligt detta test försöka avgöra om den sökande kan uppfattas som en konvertit t.ex. av en 

iransk domare och ett sådant tankeexperiment kan vara behäftad med vissa svagheter.  

 

5.3.2 Byte av perspektiv 

 

En sätt att angripa problematiken med att det är oklart vad som konstituerar en ”äkta” 

konversion skulle kunna vara att empiriskt försöka studera vad en konversion är ”på riktigt”. 

Här kan ledning hämtas från socialiserings- och identitetsteorier och sedan mot bakgrund av 

denna kunskap skapa en definition mot vilken den sökandes påstådda konversion kan ställas. 

Om konversion t.ex. definieras som ett socialt fenomen som endast inträffar i vissa sociala 

sammanhang kan bedömaren lägga stort fokus på det sammanhang i vilket konversionen ägt 

rum och kanske komma till ståndpunkten att den sökande inte har konverterat på ”rätt” sätt. Om 

konversion betraktas som något som inte har med sociala sammanhang att göra kan fokus 

istället hamna på främst intellektuella delar av tron, t.ex. kunskaper. 

 Det finns dock en fara med definitioner. De har nämligen lite att erbjuda när man ska förstå 

förföljelse. Om rörelsen X enligt juridiska definitioner inte kan uppfattas som en religion men 

rörelsens medlemmar likväl förföljs på grund av att de ses som hedningar är skyddsgrunden 

”religion” aktuell. Det är alltså avgörande att se på t.ex. religion som en förföljare gör, vilket 

kan skilja sig avsevärt från den juridiske bedömarens egen uppfattning i frågan av vad som är 

religion.150 En parallell kan dras till hur förföljelse på grund av ras och genus kan förstås.151 

Ras är inte ett vetenskapligt begrepp utan en social konstruktion, men så länge som personer 

utsätts för rasism så anses det vara nödvändigt att tala om ras.152 Den som förföljs på grund av 

sin ras blir alltså det utifrån förföljarens uppfattning om konceptet ras. Ett liknande sätt att se 

på konversion kan vara att föredra framför bruk av definitioner. Ett sådant synsätt bygger på en 

                                                 
148 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts. 1221. 
149 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem, s. 2335. 
150 Gunn, Complexity of religion and the definition of ”religion” in international law, s. 198. 
151 Gunn, a.st. 
152 Gunn, a.st. 
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förflyttning av fokus från den juridiske bedömarens syn på konversion till frågan hur en 

potentiell förföljares uppfattar den sökandes konversion.  

 

5.3.3 Processuella remedier 

 

Samahon finner att en noggrann redogörelse avseende varför en konvertit inte befinns vara 

trovärdig är en åtgärd som kan öka rättssäkerheten i bedömningen i den aktuella typen av 

ärenden.153 För svensk del kan konstateras att det i stort handlar om att frågan om tillförlitlighet 

bedöms i enlighet med vad som förespråkas i RCI 09/2013.154 Där anges bl.a. att en viktig del 

av bedömningen av tillförlitlighet är att identifiera olika bevisteman i den asylsökandes 

berättelse.155 Genom att strukturera utsagan kan centrala och perifera delar av densamma 

urskiljas. Om det finns tillförlighetsbrister i en del av den sökandes berättelse som inte är av 

betydelse för ”kärnan” kan inte detta ensamt medföra att den sökandes uppgifter, i sin helhet, 

ska anses vara otillförlitliga. I motsatt fall kan brister i ”kärnan” innebära att helheten faller.156 

När en bedömare har identifierat motstridigheter ska den sökande få lov att uttala sig om dessa 

innan de läggs till grund för ett negativt omdöme om den enskildes tillförlitlighet. Dessa 

förklaringar måste sedan också de bedömas på ett relevant sätt. Bedömaren ska därefter bedöma 

om dessa förklaringar är godtagbara och huruvida de rör en central eller perifer del av 

berättelsen. När beslutsfattaren har identifierat motsägelser eller icke-godtagbara förklaringar 

måste dessa motiveras utförligt och inte med standardfraser av typen ”vag och motstridig”.157 

Genom en sådan praktik kan konvertiten åtminstone få möjlighet att bemöta de motstridigheter 

som verk eller domstol funnit och angripa de antaganden som ligger till grund för beslutet.  

 

5.3.4 Personligt narrativ och öppna frågor 

 

En viktig omständighet som Kagan och UNHCR framför är vikten av att undersökningen av 

den sökandes tillförlitlighet avseende sin konversion är individualiserad.158 Detta innebär att 

                                                 
153 Samahon, The Religion Clauses and Political Asylum: Religious Persecution Claims and the Religious 

Membership-Conversion Imposter Problem, s. 2335. 
154 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och 

trovärdighet, RCI 09/2013. 
155 Migrationsverket, a.a. s. 6, 8  
156 Migrationsverket, a.st. 
157 Migrationsverket, a.a., s. 10. 
158 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-based Refugee Claims, s. 28 f. Kagan, Refugee 

Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean pentecostal claims in 

Egypts, s.1224. 
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fokus ska ligga på det personliga narrativet. Frågor som tar utgångspunkt i individens berättelse 

innehåller ett subjektivt inslag och de favoriserar inte utbildade personer, vilket är två stora 

fördelar framför kunskapsfrågor.159 Problematiken med att frågor i sig upprättar en norm för 

vilka kunskaper en religiös person ska besitta för att vara genuin undviks när huvudsaklig vikt 

läggs vid öppna frågor.160 Öppna frågor möjliggör därtill att den enskilde får återge sin 

berättelse på ett sätt som gör att den utformas på ett sätt som kan sägas stämma överens med 

tillförlitlighetskriteriet detaljrikedom, t.ex. att den verkar självupplevd, innehåller referenser till 

känslor o.s.v. 

En undersökning av den sökandes övertygelse som sätter individen i fokus innebär att det är 

den sökande själv som leder bedömaren till frågor om den nya religionen. Om denne påstår sig 

ha blivit dramatiskt omvänd, gjort upp med sitt förflutna, studerat bibeln flitigt eller likande, 

finns det skäl för bedömaren att mot bakgrund av dessa uppgifter gå djupare in i 

undersökningen.161 Att den sökande säger sig ha studerat bibeln regelbundet kan t.ex. leda 

bedömaren in på frågor om den sökande har någon favoritberättelse i bibeln. Att utgå från 

individen är att föredra framför att utan koppling till den sökandes berättelse ställa frågor om 

religion eftersom kunskapsfrågor form kan sägas utgöra ett antagande av vilka kunskaper som 

en genuin konvertit bör besitta.  

 

5.3.5 Bättre kunskap 

 

Millibank konstaterar rörande ärenden där sexuell läggning anförs som skäl för skydd att en 

viktig åtgärd för en mer rättssäker prövning är ökad kunskap bland den personal som handlägger 

dessa ärenden.162 Millibank menar att ju större avståndet är mellan bedömarens kulturella 

sammanhang och kunskap och den sökandes, desto större är risken att trovärdighets-

bedömningen blir problematisk.163 När tyngdpunkten, som i asylärenden, ska ligga i första 

instans framstår det som extra angeläget att beslutsfattaren har en god kompetens. Att 

bedömaren är påläst i komplexa frågor som sexualitet och dess intima koppling till identitet 

minskar sannolikt risken för att den sökandes berättelse blir bedömd utifrån bedömarens egna, 

                                                 
159 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s.1224. 
160 Kagan, a.a., s. 1228. 
161 Kagan, Refugee Credibility Assessment and the ”religious imposter” problem: A case study of Eritrean 

pentecostal claims in Egypts, s. 1228. 
162 Milliband, 'The Ring of Truth', s. 28.  
163 Milliband, a.a., s. 32. 
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i värsta fall fördomsfulla, uppfattningar om hur t.ex. en homosexuell person kan antas uppträda 

och handla.  

En liknande argumentation kan föras gällande religion och konversion, eftersom det i vissa 

fall nog kan sägas råda ett betydande avstånd mellan bedömarens kulturella kunskap och den 

sökandes. Att en god förståelse för den skyddsgrund som är aktuell ökar möjligheterna till en 

prövning som är mer nyanserad torde vara en okontroversiell slutsats. Som konstaterats ovan 

kommer konvertitens berättelse oundvikligen bedömas utifrån om denne, i olika avseenden, 

”uppför sig” som en genuint övertygad person kan antas göra. Om bedömaren är medveten om 

religionens olika roller o.s.v. bör dennes antaganden i större utsträckning vara grundade i 

verkligheten. Migrationsverket har gett ut rättsligt ställningstagande som innehåller en metod 

för hur religion och konversion som asylskäl kan prövas som ger ledning.164 Även UNHCR:s 

riktlinjer ledning för hur religion som asylskäl, även konversion sur place, kan förstås och 

utredas.165 

 

 Tillskriven religiös uppfattning 

 

Efter att domstolen i MIG 2011:29 har fastslagit att den sökande inte har gjort sannolikt att 

denne hyser en genuin övertygelse prövas frågan om den sökande, trots att dennes övertygelse 

inte bedöms som genuin, kan riskera en skyddsgrundande behandling vid ett återvändande. Här 

prövar domstolen om den sökande tillskrivs en religiös uppfattning. Om så är fallet spelar det 

ingen roll om den sökande är genuint övertygad, eftersom dennes potentiella förföljare ser den 

sökande som en medlem i denna religion. Att tillskriven uppfattning kan konstituera ett 

skyddsbehov är en hävdvunnen uppfattning,166 trots att det inte framgår direkt av 

flyktingdefinitionen. I skyddsgrundsdirektivets artikel 10.2 står att läsa att ”[v]id bedömningen 

av huruvida en sökande har en välgrundad fruktan för förföljelse är det irrelevant huruvida 

sökanden faktiskt har de egenskaper i fråga om ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss 

samhällsgrupp eller politisk åskådning som är skälet till förföljelsen, om en sådan egenskap 

tillskrivs den sökande av den som utövar förföljelsen.” Av förarbetena framgår att regeringen 

ansåg att denna del av direktivet stämde överens med svensk rätt.167  

                                                 
164 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, RCI 

26/2012  
165 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims. 
166 Se t.ex. SOU 2006:6. 
167 Prop. 2009/10:31, s. 104 f. 
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I förevarande fall rör det sig om konversion sur place, vilket snävar in betydelsen av 

tillskriven övertygelse. Sökande i denna kategori har ofta ingen möjlighet att visa att de redan 

i sitt hemland har tillskrivits en viss religion utan det blir istället fråga om att bedöma om 

handlingarna, i detta fall konversionen, som har skett sur place har kommit hemlandets 

myndigheter eller enskilda i hemlandet till känna samt hur konversionen av dessa har 

uppfattats.168  

En fråga av relevans gällande tillskriven uppfattning är vilka beviskrav som gäller rörande 

frågan om den enskildes aktivitet sur place, i detta fall konversionen, har kommit andra tillkänna 

och om den sökande därigenom tillskrivs en religiös uppfattning. Av UNHCR:s handbok 

framgår, i den svenska översättningen, att av betydelse är huruvida aktiviteten har kommit 

myndigheter i hemlandet till kännedom. I den engelska versionen anges dock att av betydelse 

är om kännedom om handlingar sur place kan ha kommit till myndigheternas kännedom.169 I 

MIG 2011:21, som rör politisk verksamhet sur place, hänvisar Migrationsöverdomstolen till 

den aktuella paragrafen i handboken utan att vidare kommentera denna skillnad i 

språkversionerna.  

 

 Genuinitet eller tillskriven religion?  

 

I en rapport skriven för Svenska Röda Korset170 fann Segenstedt och Thorburn Stern vid en 

genomgång av praxis från 2009 att domstolarna i mål gällande konvertiter i vissa fall lade fokus 

på genuinitet och i andra fall på tillskriven religiositet. Praxis uppvisade därtill bristande 

enhetlighet i bedömningen av dessa två faktorer. I vissa fall räckte det med att sökande 

bedömdes vara genuint övertygad, medan det i andra fall konstaterades att den sökande hade 

tillskrivits en viss uppfattning, varpå domstolen trots detta utredde frågan om genuinitet.171 

UM 1252-11 (som avgjordes innan MIG 2011:29) kan illustrera att prövningen av 

konversion sur place som asylskäl tidigare bedömdes på ett sätt som inte är förenligt med 

nuvarande rättsläge. Sökanden från Iran hade innan förhandlingen i domstol anfört att denne 

har konverterat till kristendom och åberopar ett dopintyg till stöd för detta påstående. 

Domstolen ifrågasatte inte att den klagande formellt sett hade konverterat till kristendomen 

                                                 
168 UNHCR, Handboken, p. 96. 
169 UNHCR, Guidelines. 96. ”[…] Regard should be had in particular to whether such actions may have come to 

the notice of the authorities of the person’s country of origin and how they are likely to be viewed by those 

authorities.” UNHCR, Guidelines”. 
170 Svenska Röda Korset, Vad krävs för att få skydd? s. 23. 
171 Svenska Röda Korset, a.a., s. 38-39. 



 

37 

 

såsom han hade uppgett. Domstolen menade dock att avgörande var om konversionen hade 

kommit till de iranska myndigheternas kännedom och hur dessa i så fall såg på den. Domstolen 

konstaterade därefter att konvertiter inte löper en generell risk och att den sökande inte hade 

gjort sannolikt att denne skulle att utöva sin religion på ett sätt som väcker myndigheternas 

uppmärksamhet. Inte heller hade den sökande gjort sannolikt att han var av intresse för 

myndigheterna. I UM 1252-11 avfärdade alltså domstolen frågan om den sökande har 

konverterat till följd av en äkta, religiös övertygelse, dock utan att bedöma den i domskälen.  

Det har till följd av MIG 2011:29 bringats klarhet i hur tillskriven uppfattning och genuinitet 

ska prövas. Domstolen prövar i målet först frågan om den sökande har konverterat till följd av 

en genuin religiös övertygelse och om den sökande därför kan tros leva som konvertit vid ett 

återvändande till sitt hemland. Om så inte är fallet prövas frågan om den sökande tillskrivs en 

religiös tillhörighet. Dessa två grunder är alltså alternativa.172 En prövning som, likt vad som 

gjordes i UM 1252-11, inte prövar båda grunder får anses vara oförenlig med nuvarande 

rättsläge. Det kan dock konstateras att det inte framgår tydligt av MIG 2011:29 när det räcker 

att en person är genuint övertygad för att denne ska anses löpa en risk. Domstolen anför att så 

”kan” vara fallet. Vad är i så fall avgörande för om en genuin övertygelse i sig själv ska vara 

tillräckligt? Är det förhållandena i hemlandet som är avgörande, eller är det graden av 

genuinitet?  

 

6 Verkställighetshinder 

 

 Inledning  

 

Konversion som asylskäl framkommer ofta under verkställighetsstadiet, d.v.s. efter att 

grundärendet har vunnit laga kraft och den asylsökande har ett utvisningsbeslut riktat mot sig. 

Av denna anledning ska här redogöras för de processuella krav som följer av regleringen av s.k. 

verkställighetshinder, krav som alltså gäller för dem som inte har anfört konversion sur place 

som asylskäl i grundärendet.  

Ett utvisningsbeslut är giltigt under fyra år, vilket framgår av 12 kap. 22 § UtlL. Under dessa 

fyra år kan verkställigheten avbrytas om det uppstår ett s.k. verkställighetshinder. Denna 

                                                 
172 Se t.ex. Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, 

RCI 26/2012, s. 1. 
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reglering återfinns i utlänningslagens kapitel 12. Här ska regleringens grundläggande struktur 

redogöras för, samt sättas i relation till konversion sur place. 

 

 Olika typer av verkställighetshinder 

 

I 12 kap. 1-3 §§ UtlL återfinns olika typer av verkställighetshinder. Dessa bestämmelser 

reglerar under vilka förhållanden en utvisning inte kan verkställas. I den första av de angivna 

paragraferna återfinns de absoluta verkställighetshindren. Där uppges att en utvisning inte får 

verkställas till ett land där den som ska utvisas riskerar att utsättas för tortyr eller annan 

omänsklig behandling, och inte heller till ett land där denne riskerar att sändas vidare till ett 

annat land där denne riskerar sådan behandling. Den andra paragrafen reglerar hinder mot 

utvisning om den som utvisas riskerar att utsättas för förföljelse, eller riskerar att från 

utvisningslandet skickas vidare till ett annat land där denne riskerar att utsättas för förföljelse. 

Bestämmelserna i 3-3 a §§ reglerar förhållandena gällande utvisning till land där det råder 

väpnad konflikt enligt 4 kap. 2 § eller svåra motsättningar enligt 4 kap. 2 a §, samt vilka krav 

som uppställs vid utvisning av barn (3 § a).  

För att förtydliga hur denna reglering blir aktuell i förevarande typ av fall ska här ges ett 

exempel: Om A, som är hemmahörande i Iran, har ett utvisningsbeslut riktat mot sig, men under 

verkställighetsstadiet konverterar till kristendom och därför riskerar att torteras efter en 

utvisning finns det ett verkställighetshinder enligt 12 kap. 1 § UtlL. Utvisningen får i detta fall 

inte verkställas.  

Frågan är dock hur den sökande ska göra Migrationsverket uppmärksam på att denne har 

konverterat och därför inte kan utvisas. Här kommer reglerna om ”åtgärder vid hinder mot 

verkställighet” in. Dessa bestämmelser, som även de återfinns i utlänningslagens tolfte kapitel, 

stadgar hur, och under vilka förutsättningar verkställigheten kan avbrytas till följd av hinder. 

Två bestämmelser är av särskilt intresse, nämligen 12 kap. 18 § UtlL och 12 kap. 19 § UtlL. 

Dessa bestämmelsers funktion och krav ska nedan redogöras för.  
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 12 kap. 18 § UtlL 

 

18 § Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller 

utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att  

1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §, 

2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att 

vara villigt att ta emot utlänningen, eller 

3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att beslutet 

inte bör verkställas, får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja 

permanent uppehållstillstånd. 

   Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett 

tidsbegränsat uppehållstillstånd. 

   Barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första 

stycket 3 även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och 

tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer. 

   Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan särskild 

anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för ett barn av att 

skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd på 

grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 5 kap. 3 a § 

första stycket 1–4 eller andra stycket skulle ha beviljats om prövningen gjorts före 

inresan i Sverige. 

  Migrationsverket får också besluta om inhibition. Lag (2014:778). 

 

Enligt bestämmelsen ska Migrationsverket genomföra en prövning av verkställighetshinder ex 

officio om det ”kommer fram” nya omständigheter som innebär att verkställighetshinder 

föreligger. För att myndigheten ska kunna bevilja uppehållstillstånd på grund av 

verkställighetshinder krävs enligt 18 § att det föreligger hinder av något av de tre angivna 

slagen. I det aktuella fallet med konversion sur place är det den första punkten, som hänvisar 

tillbaka till 12 kap. 1, 2 och 3 §§ UtlL, som är av intresse. Viktigt att notera är att följden av att 

Migrationsverket bedömer att det föreligger ett verkställighetshinder enligt 18 § är att den 

sökande beviljas ett permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd. Beslut att inte bevilja ett 

uppehållstillstånd enligt denna bestämmelse kan, till skillnad från beslut enligt 12 kap. 19 §, 

inte överklagas, vilket framgår av 14 kap. 4 § e contrario UtlL (Jfr. 14 kap. 1 § UtlL). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P18S1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P18S1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P18S1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K5P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K5P3_aS1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K5P3_aS1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K5P3_aS2
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6.3.1 Nya omständigheter  

 

I såväl 12 kap. 18 § som i 12 kap. 19 § talas om omständigheter. Detta begrepp har i dessa 

bestämmelser en annorlunda betydelse än i andra sammanhang, för med omständighet avses 

nämligen inte bara omständigheter som åberopas som grund för talan, utan även bevis.173   

De omständigheter som anförs får dock inte utgöras av modifikationer eller tillägg av de skäl 

som anförts i grundärendet, utan måste även vara ”nya”.174 Vad som avses med ”nya” i 12 kap. 

18 § är inte helt klart, men mycket talar för att praxis rörande nyhetskravet enligt 12 kap. 19 § 

är av ledning. Enligt förarbeten och praxis rörande den bestämmelsen framgår att prövningen 

inte ska vara en överprövning av vad som bedömts i grundärendet.175 Om tidigare prövningar 

av verkställighetshinder har gjorts måste skälen vara nya även i förhållande till vad som då 

prövats, oavsett om omständigheterna har lett till att Migrationsverket gett den sökande en ny 

prövning.176 Skäl som anförts först inför Migrationsöverdomstolen konsumeras dock endast om 

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.177   

Gällande konvertiter sur place blir detta krav aktuellt om konversionen redan behandlats av 

Migrationsverket eller av domstolen. Om så är fallet har omständigheten konsumerats och 

uppfyller därför inte kraven gällande att en omständighet inte tidigare ska vara prövad. Även 

detta krav är dock i vissa fall svårt att förena med principen om non-refoulement. Om det kan 

antas föreligga ett absolut hinder enligt 12 kap. 1 § så kan utvisningen komma att verkställas i 

strid mot detta lagrum om den aktuella omständigheten, t.ex. konversionen, inte är ny enligt 

vad som anges ovan.  

Denna fråga behandlas i ett mål vid Europadomstolen som efter att först ha avgjorts med 

röstsiffrorna 4 mot 3 överklagades till Europadomstolens stora kammare och vid författandet 

av denna uppsats har domen ännu inte meddelats.178 Ärendet rör en iranier som konverterade 

till kristendom under tiden som dennes ansökan om asyl behandlades av Migrationsverket och 

Migrationsdomstolen. Den sökande åberopade inledningsvis inte sin konversion som ett 

asylskäl, men inkom med handlingar till stöd för konversionen i form av dopintyg innan 

handläggningen i Migrationsdomstolen. Domstolen gjorde dock ingen bedömning av 

eventuella risker till följd av konversionen. När konversionen sedan åberopades i ett 

                                                 
173 Prop. 2004/05:170, s. 228, samt SOU 2009:56, s. 312. Jfr. 4 § Förvaltningsprocesslag (1971:291). 
174 Prop. 2004/05:170, s. 228. 
175 Wikrén, Gerard & Sandesjö, Håkan, utlänningslagen med kommentarer, s. 642. 
176 MIG 2008:6. 
177 MIG 2013:1. 
178 Europadomstolens avgörande F.G. mot Sverige den 16 januari 2014, ansökan nr 43611/11. 
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verkställighetsärende var verket av åsikten att omständigheten var prekluderad. 

Europadomstolens majoritet ansåg att det inte fanns någon omständighet som indikerade att de 

iranska myndigheterna var medvetna om hans konvertering varför klaganden därför inte 

riskerade förföljelse av det skälet. 

De skiljaktiga domarna såg ett problem avseende kravet på nyhet vilket i detta fall 

förhindrade frågan om verkställighetshinder från att bli prövad.179 Därtill ifrågasatte de att 

majoriteten syntes mena att den sökande i det aktuella målet vid ett återvändande kan hålla 

religionen som en privat angelägenhet.180 De skiljaktiga domarna fann den argumentationen 

lika oförenlig med EKMR som EU-domstolen tidigare funnit argumentationen oförenlig med 

EU-rätten i den ovan nämnda domen. 181   

 

6.3.2 Nyhetskravet och konversion sur place 

 

Enligt 12 kap. 18 UtlL får Migrationsverket meddela uppehållstillstånd om det kommer fram 

nya omständigheter som innebär att det föreligger att verkställighetshinder. Det framgår inte 

klart av bestämmelsen vilket beviskrav som gäller, men Migrationsverket anser att beviskravet 

är styrkt.182 Det innebär att det i fall rörande konversion sur-place borde kunna röra sig om en 

konversion som tidigare har bedömts som ”ogenuin” men som genom nya intyg eller liknande 

kan bevisas. En liknande prövning görs avseende sjukdomstillstånd som förvärras och kan 

prövas enligt 12 kap. 18 § p. 3. En gränsdragningsproblematik finns dock avseende när en 

omständighet ska bedömas vara ny och inte enbart en modifikation. Avseende konversion är 

det oklart om ytterligare bevisning avseende den sökandes religiösa engagemang skulle kunna 

bedömas som en ny omständighet, eller om hela konversionen som sådan konsumerats då den 

tidigare har bedömts endera inom grundärendet eller på verkställighetsfasen. 

                                                 
179 Europadomstolens avgörande F.G. mot Sverige den 16 januari 2014, ansökan nr 43611/11. “The domestic 

authorities cannot have it both ways. Either they ought to have assessed the risk in the first round of proceedings 

once aware of the fact of the applicant’s conversion or such a risk required to be assessed as a ‘new 

circumstance’ when raised in the second asylum application. This want of a rigorous assessment of a serious and, 

potentially, life-threatening risk is inconsistent with what this Court has previously confirmed is required of 

domestic authorities when dealing with claims made under Articles 2 or 3 of the Convention.[5] It was, indeed, 

such a lack of rigor that led the Court in the case of Z.N.S. v Turkey to find that the applicant’s deportation to 

Iran (which, in that case, also involved a conversion to Christianity) would be in violation of Article 3 of the 

Convention.[6] The Court stated that it ‘was not persuaded that the national authorities conducted any 

meaningful assessment of the applicant’s claim’. We find likewise in the circumstances of this case.”. 
180 Europadomstolens avgörande F.G. mot Sverige den 16 januari 2014 (ansökan nr 43611/11) p. 41. 
181 Se avsnitt 2.4, EU-domstolens dom C-71/11 och C-99/11. 
182 Migrationsverket, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående utredning och kontroll m.m. av 

omständigheter som kan utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen, RCI 09/2010, s. 6. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140020#_ftn5
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140020#_ftn6
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Det bör också kunna inkomma nya bevis angående att konvertiten uppfattas som en konvertit i 

hemlandet. Även i denna del finns emellertid kravet på nyhet, vilket innebär att omständigheter 

som betraktas som modifikationer inte godtas.  

Det får anses föreligga en viss oklarhet avseende hur nyhetskravet bör bedömas. Bevisning 

som hänförs till en tidigare åberopad grund ska kunna utgöra en ny omständighet, men samtidigt 

är det svårt att se hur denna nya bevisning avseende något som tidigare har åberopats inte 

samtidigt är att betrakta som en modifikation. Vilket beviskrav som gäller i 12 kap. 18 § får 

även det stor betydelse. Om beviskravet är styrkt kan det konstateras att den situation där verket 

beviljar en konvertit uppehållstillstånd ex officio torde vara ovanlig. Om beviskravet är lägre 

(vilket dock inte kommer att prövas av domstol eftersom beslut enligt 12 kap. 18 § inte kan 

överklagas) skulle bestämmelsen få större betydelse.  

 

 12 kap. 19 § UtlL 

 

19 § Om utlänningen i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning 

eller utvisning som vunnit laga kraft åberopar nya omständigheter  

1. som kan antas utgöra ett bestående sådant hinder mot verkställigheten som 

avses i 1, 2 eller 3 §, och 

2. dessa omständigheter inte kunnat åberopas av utlänningen tidigare, eller 

utlänningen visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare, 

ska Migrationsverket, om beslut om uppehållstillstånd inte kan meddelas enligt 18 

§, ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning. 

   Är förutsättningarna enligt första stycket inte uppfyllda, ska Migrationsverket 

besluta att inte bevilja ny prövning. 

   Beslutet om avvisning eller utvisning får inte verkställas innan Migrationsverket 

har avgjort frågan om ny prövning ska ske eller, om ny prövning beviljas, innan 

frågan om uppehållstillstånd har avgjorts genom ett beslut som har vunnit laga 

kraft. 

   Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen ansöker om 

uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande 

enligt 4 kap. 2 eller 2 a § och en sådan ansökan inte tidigare under utlänningens 

vistelse i Sverige har prövats genom ett lagakraftvunnet beslut. I ett sådant fall 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P19S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K12P19S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K4P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K4P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050716.HTM#K4P2_a
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ska Migrationsverket pröva ansökan och besluta om inhibition i 

verkställighetsärendet. Lag (2009:1542). 

 

Den sökande kan enligt 12 kap. 19 § UtlL själv lämna in en ansökan om en ny prövning. I denna 

bestämmelse stadgas att Migrationsverket först självmant ska avgöra om förutsättningarna 

enligt 12 kap. 18 § är uppfyllda, och om så inte är fallet bevilja en ny prövning under vissa 

förutsättningar. Prövningen enligt 12 kap. 19 § UtlL liknar den som sker vid 12 kap. 18 § i och 

med att bägge bestämmelserna relateras till verkställighetshindren i 12 kap. 1-3 §§ (ex officio-

prövningen i 18 § rör dock även andra typer av verkställighetshinder, se 18 § p. 2 – 3). 

Rättsföljden av de två bestämmelserna är dock olika. Enligt 18 § kan ett uppehållstillstånd 

beviljas direkt, enligt 19 § kan en ny prövning beviljas. En ny prövning enligt 19 § sker inom 

ramen för utlänningslagens fjärde kapitel och de s.k. skyddsskälen.183 Att dessa bestämmelser 

ska tillämpas är dock inte självklart, inte minst för att 12 kap. 19 § UtlL relateras till 

verkställighetshindren i 12 kap. 1 – 3 §§ UtlL.184 Bestämmelserna i det fjärde kapitlet och 

verkställighetshindren i den tolfte har därtill inte samma lydelse i alla delar, t.ex. avseende 

beviskrav, varför valet av bestämmelser för den nya prövningen får betydelse. Inom ramen för 

denna uppsats kommer dock inte denna fråga att behandlas närmare. 

 

6.4.1 Beviskrav  

 

Ett sätt att förstå funktionen av 19 § är att denna bestämmelse utgör en inskränkning av den 

förvaltningsrättsliga principen om rätten till en ny prövning.185 Den sökande måste därför 

uppfylla tre i bestämmelsen stadgade krav för att beviljas en ny prövning – att det vid 

åberopande av 1) nya omständigheter 2) kan antas föreligga verkställighetshinder, samt att det 

3) föreligger giltig ursäkt. Rekvisiten i bestämmelsen ska prövas i denna ordning.186 

Avseende nyhetskravet hänvisas till vad som anförts ovan i avsnitt. 6.3.1. Det andra kravet, 

är att det kan antas föreligga verkställighetshinder enligt 12 kap. 1 § 1 -3 p. Detta beviskrav är 

lägre än det som gäller enligt 12 kap. 18 §. I denna del är alltså 12 kap. 19 § mer ”generös” 

gentemot nya ansökningar (rättsföljden enligt denna bestämmelse är ny prövning – om en sådan 

beviljas kommer den sökandes asylskäl relateras till sannolikt). I förarbetena till bestämmelsen 

                                                 
183 Migrationsverket, Rättschefens rättsliga ställningstagande angående tillämpliga lagrum vid prövning av 

uppehållstillstånd sedan ny prövning beviljats, RCI 08/2012, 2012-02-27, s. 4. Se även MIG 2008:36. 
184 Se MIG 2013:4, skiljaktig mening, samt SOU 2009:56, s. 300. 
185 Prop. 2004/05:170 s. 224-225. 
186 MIG 2010:11. 
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betonas att det inte får röra sig om någon mer eller mindre avlägsen möjlighet att de åberopade 

omständigheterna utgör ett bestående hinder mot verkställighet.187  

En konvertit behöver visa att det kan antas att det föreligger ett bestående 

verkställighetshinder. Det går att säga att Migrationsverket gör en prövning av den sökandes 

genuinitet/tillskrivna övertygelse, men som relateras till ett annat, lägre ställt beviskrav än som 

sedan uppställs vid den nya prövningen. En viktig skillnad mot hur prövningen ser ut i 

grundärendet är att förfarandet vid en ansökan om verkställighetshinder sker uteslutande genom 

skriftväxling. Den sökande måste alltså genom att skicka in handlingar, helt utan möjlighet att 

själv berätta om sin övertygelse inför rätten, övertyga Migrationsverket om att det är antagligt 

att det föreligger verkställighetshinder. Enligt principen om fri bevisvärdering188 kan det inte 

uppställas legala regler för hur en viss typ av bevisning ska värderas, men det kan dock 

konstateras att det i många fall inte är tillräckligt att uppvisa ett dopintyg av enkel beskaffenhet 

för att uppfylla beviskravet. På Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande talar ärenden 

i denna riktning. I beslut rörande verkställighetshinder i ärende med Migrationsverkets 

beteckning 11497007 hade den sökande konverterat efter att dennes grundärende vunnit laga 

kraft och ansökte om ny prövning enligt 12 kap. 19 UtlL. Till stöd för att den sökande hade 

konverterat ingavs dopintyg något enkel beskaffenhet innehållande information om att den 

sökande döpts och regelbundet deltagit i gudstjänster. Verket avslog frågan om ny ansökan med 

motiveringen att varken det fanns anledning att anta att omständigheterna i sig utgjorde ett 

sådant hinder mot verkställighet som avses i 12 kap. 1, 2 eller 3 §, eller att den sökande hade 

uppvisat giltig ursäkt189 i den mening som avses i 12 kap. 19 §.  

Rådgivningsbyrån har upprättat en mall med information som bör framgå av ett intyg för att 

den sökande ska anses uppfylla beviskravet ”kan antas”. Riktlinjen, som finns bifogad till denna 

uppsats, är utformad i enlighet med den erfarenhet som Rådgivningsbyrån har rörande 

konvertiter. Att upprätta intyg i enlighet med denna mall innebär bl.a. att det finns utförliga 

uppgifter om hur, när och var konvertiten deltar i kyrkliga aktiviteter samt att dopintyg ska 

bifogas. Även det faktum att utförlig information ger god möjlighet till att få en ny prövning 

kan illustreras med ett konkret exempel. I ärende om verkställighetshinder med beteckning 

11716882 fick en man som konverterat till den katolska kyrkan uppehållstillstånd. Mannen 

hade ansökt om en ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL och till stöd för den lämnat uppgifter 

om sin konversion, men Migrationsverket bedömde dem som vaga och okonkreta. I 

                                                 
187 Prop. 2004/05:170 s. 300, Se även MIG 2010:11 
188 RB 35:1. 
189 Avseende giltig utsäkt se följande avsnitt. 
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överklagandet avseende beslutet att inte bevilja ny prövning beskrevs i detalj det 

konversionsförfarande som den sökanden hade genomgått. Verket fattade beslut om ny 

prövning och den sökande erhöll därefter uppehållstillstånd efter att ha inkommit med intyg 

från ansvariga i den katolska församling där denne hade konverterat efter att ha genomgått en 

lång utbildning och slutligen erhållit godkännande från stiftets biskop, samt efter att under 

utredning personligen ha redogjort för sin nya tro. 

Utförlig information har uppenbara fördelar framför mer sparsmakad sådan, inte minst för 

att konversionen som en omständighet blir konsumerad, även om det inte anses vara antagligt 

att det föreligger verkställighetshinder. Om konversionen blir föremål för domstolens prövning 

kan den inte, i enlighet med kraven på ny omständighet, i ett senare skede utgöra grund för en 

ny prövning.190 Av denna anledning bör konversionen underbyggas med ett utförligt material 

redan första gången som den åberopas som en omständighet i verkställighetsfasen.  

 

6.4.2 Giltig ursäkt 

 

Enligt den andra punkten i bestämmelsen framgår ett krav på att det rör sig om nya 

omständigheter vilka inte har kunnat prövas i grundärendet tidigare eller att sökande inte kan 

lastas för att omständigheterna inte tidigare har prövats, d.v.s. att denne har ett giltigt skäl för 

att omständigheten inte har anförts tidigare. Detta krav kan förstås som en del av begränsningen 

av rätten att få en ny prövning, och ett utryck för att regleringen av ny prövning ska förstås som 

ett extraordinärt rättsmedel.191 Vad som aves med giltig ursäkt får bedömas i det enskilda fallet, 

men i förarbeten ges som exempel att den sökande utsatts för traumatiska upplevelser vilka 

denna har haft svårt att berätta om.192 

Att ställa ett krav på giltig ursäkt i en reglering som rör verkställighetshinder är dock inte 

oproblematiskt. Detta krav kan medföra att den sökande inte beviljas uppehållstillstånd (12 kap. 

19 § är inte fakultativ) trots att det föreligger ett, möjligen absolut, verkställighetshinder. Den 

situationen kan undvikas om kravet på ursäkt tillämpas generöst – i synnerhet när utredningen 

visar att det föreligger verkställighetshinder, men det är oklart om kravet i praxis ges en sådan 

flexibilitet.193 Att en utvisning, på grund av ett processuellt krav på ursäkt, verkställs i fall där 

                                                 
190 Se Migrationsöverdomstolens avgörande den 4 februari 2015, UM 2670-13 
191 Prop. 2004/05:170 s. 225. 
192 Prop. 2004/05:170 s. 227. 
193 SOU 2009:56, s. 303 f.  
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det kan antas föreligga hinder enligt 12 kap. 1-3 §§ torde var svårförenligt med EKMR och 

tortyrkonventionen194 men är en tolkning som trots detta har fått stöd av MiÖD.195 

 

7 Sammanfattande diskussion 

 

 Uppsåt eller risk? 

 

Den som anför konversion sur place som skäl för asyl måste göra sannolikt att denne har en 

välgrundad fruktan för förföljelse vilket framgår av flyktingdefinitionen. Inledningsvis kan 

konstateras att flyktingskap sur place kan uppstå även om den sökande har vidtagit dessa 

handlingar enbart i syfte att skapa ett skyddsbehov. Flyktingkonventionen rymmer inte krav på 

god tro. Det finns således inte möjlighet att utesluta en sökande från skydd även om denne 

skulle beslås med ond tro, så länge det finns en risk att denne skulle utsättas för förföljelse, 

tortyr eller annan omänsklig behandling. I denna del får skyddsgrundsdirektivets ambivalenta 

inställning i frågan om flyktingskap sur place anses vara något problematisk. I och med MIG 

2011:29 kan konstateras att risk för förföljelse är ledstjärnan vilket får till följd att både 

genuiniteten av den sökandes övertygelse och frågan om tillskriven religiös uppfattning måste 

behandlas, d.v.s. dessa två grunder för risk är alternativa. 

 

 Rätt att uttrycka sin tro – genom mission? 

 

Eftersom den som konverterar sur place i vissa fall skulle kunna undvika förföljelse vid ett 

återvändande till sitt hemland om denne hemlighöll sin nya religion är det av betydelse om en 

sådan argumentation är förenlig med EKMR och EU-rätten. I det ovan refererade rättsfallet från 

EU-domstolen framkommer att rätten att uttrycka sin religionstillhörighet öppet, t.ex. genom 

att besöka gudstjänster eller missionera är uttryck som skyddas av religionsfriheten, varför det 

inte, i den aktuella typen av fall, kan krävas att den sökande ska dölja sin religion vid ett 

återvändande. Europadomstolen för mänskliga rättigheter ska ta ställning till en liknande fråga 

i ärendet F.G. mot Sverige. Att den sökande inte behöver dölja sin religion för att undvika 

förföljelse leder dock fram till ytterligare en fråga, vilken väl illustreras av en dom som 

                                                 
194 Se t.ex. Aemei mot Schweiz, CAT/C/18/D/34/1995. 
195 MIG 2007:13. MiÖD anför att ”oavsett om det föreligger verkställighetshinder eller inte så har klaganden inte 

uppvisat giltig ursäkt.”. 
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refererats ovan196 och där konversion åberopades som asylskäl. Domstolen konstaterar i 

avgörandet att oavsett huruvida den sökande konverterat av religiös övertygelse eller inte så 

riktar de iranska myndigheterna främst sin uppmärksamhet mot konvertiter som missionerar. 

Sökanden har anfört att hon vid ett återvändande kommer att missionera, men denna uppgift 

har framkommit i ett sent skede varför den ifrågasätts av domstolen. Även i UM 1252-11 som 

refereras i föregående avsnitt konstateras att sökanden inte gjort sannolikt att denne ämnar utöva 

sin tro på ett sätt som kommer att ådra sig myndigheternas uppmärksamhet.  

Om endast de konvertiter som missionerar bedöms löpa risk vid ett återvändande, så kan 

man dela in gruppen konvertiter i två grupper: de som är ”vanliga” konvertiter och som inte 

löper en individuell risk, samt de som missionerar vilka är extra utsatta. Här ska först göras en 

distinktion: I vissa fall har en konvertit bedrivit mission som lett till att denne de facto tillskrivs 

en religiositet. När mission behandlas inom frågan om den sökande konverterat till följd av en 

genuin, religiös övertygelse och därmed kommer leva som troende vid ett återvändande, då 

handlar frågan om mission om huruvida den sökande vid ett återvändande ämnar att missionera. 

Frågan som väcks härvid är: Hur kan sökanden bevisa att denne ämnar att missionera? Om 

domstolen finner att den sökande gjort sannolikt att denne har konverterat på grund av en genuin 

religiös övertygelse kan det ifrågasättas om det finns utrymme att misstro den sökandes 

ambition till mission. Oavsett om bevisning måste föras separat i denna del eller inte kan ett 

sätt att övertyga domstolen om seriositeten i ens planer att missionera vara att lägga fram 

uppgifter om mission i Sverige. Här väcks emellertid frågan kring vad det innebär att missionera 

och om mission bedrivs på samma sätt i ett land där ett sådant beteende är förenat med livsfara, 

Iran, jämfört med hur missionsverksamhet bedrivs i Sverige? I RCI 2012/06 konstateras att ”en 

person som åberopar sig vilja missionera vid ett återvändande till hemlandet bör ha större 

kännedom om detaljerna i sin religion”.197 Är mission ett slags kunskapsöverföring där 

missionären genom att vara påläst i bibelkunskap ”övertygar” de som denne kommer i kontakt 

med? Möjligen uppfattas mission i Iran som något annat än hur detta begrepp uppfattas i 

Sverige, vilket ytterst kan innebära att den sökande genom att bedriva mission som en bedömare 

inte kännetecknar som sådan inte blir trodd. I detta avseende förtjänas det återigen att poängtera 

att mission i detta sammanhang inte rör frågan om den sökande genom sin aktivitet de facto 

tillskrivs en religion, utan om denne, till följd av sin konversion vid ett återvändande kan löpa 

risk.  

                                                 
196 UM 26425-10, se avsnitt 2.4. 
197 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, RCI 

26/2012, s. 8. 
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 Konversion 

 

Ett annat begrepp som kan ha olika betydelse i olika sammanhang är konversion. I denna 

uppsats har talats om konversion sur place och under vilka förutsättningar detta handlande kan 

leda till uppehållstillstånd. Detta begrepp är dock, vilket här ska illustreras, inte entydigt. I dom 

UM 26425-10198 hade den sökande döpts innan denne genomgick undervisning i kristendom. 

Domstolen uppmärksammade att ett vittne hade sagt att det rörde sig om ett ”nådedop” och inte 

ett ”bekännelsedop” varför vittnesmålet inte bedömdes ge stöd för att sökanden hade 

konverterat till följd av en genuin övertygelse. Det finns här en risk med att se på konversion 

som en process som måste utföras på ett viss sätt för att ge stöd för att den sökande hyser en 

genuin religiös övertygelse, eftersom de som inte följt denna tågordning då blir misstrodda.  

 

 Processuella krav 

 

För att konversion sur place ska kunna bli föremål för prövning i verkställighetsstadiet måste 

den sökande kunna påvisa att olika omständigheter föreligger; dels att det är en ny 

omständighet, dels att det kan antas att det föreligger ett verkställighetshinder och ibland även 

att den sökande kan uppvisa ett giltigt skäl till varför denne inte anfört skälet för 

verkställighetshinder tidigare. Dessa krav kan vara problematiska då de relateras till principen 

om non-refoulement. Om beviskravet tillämpas alltför strikt, t.ex. om dopbevis och andra typer 

av bevisning rörande att den sökande har konverterat, inte anses vara tillräckligt för att kravet 

kan antas ska vara uppfyllt, då sätts konvertiter potentiellt i en situation där de riskerar att 

utvisas i strid mot den absoluta principen om non-refoulement. Detsamma gäller kravet på nyhet 

och giltig ursäkt.  

Ett beslut rörande verkställighetshinder som berörts ovan199 illustrerar dels hur kravet på 

ursäktlighet kan ställas mot de absoluta verkställighetshindren i kapitel 12, dels hur beviskravet 

kan antas i praktiken riskerar att tillämpas strängt. Sökanden i det ärendet var afghan varför det 

argumenteras för att det är själva konversionen som är den riskutlösande faktorn. Att de två 

intyg som förekom i ärendet inte gjorde konversionen, och därigenom verkställighetshindret, 

antagligt väcker frågan om hur detta beviskrav tillämpas. Intygen var inte särskilt utförliga, 

                                                 
198 Refererad i avsnitt 5.2.5. 
199 Se avsnitt 6.4.1, Beslut i ärende med beteckning 11497007 fattat 2012-03-21.  
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men stadgade trots allt att den sökande blivit kristen efter att under en längre tid regelbundet 

varit på gudstjänster.  

 

 Genuinitet 

 

Det har konstaterats att den sökandes genuina tro är något som inte kan fastslås i rättssalen i 

och med att föremålet för tron, religionen, ligger bortom vad som går att verifiera i enlighet 

med kunskapsteori. Frågan kretsar istället kring om den sökande uppträder i enlighet med 

antaganden om hur en religiös person ”ska” uppträda. Dessa antaganden riskerar att vara 

subjektiva. Det tål att påminnas om att frågan om genuinitet inte är en prövning av den sökandes 

uppsåt, utan en prövning av vad den sökande kan komma att riskera. Kravet på genuinitet 

återfinns inte i flyktingdefinitionen. 

En relevant följdfråga är vilken praktisk betydelse det får att koncentrera en prövning till 

frågan om risk istället för till frågan om genuinitet? I MIG 2011:29 anför Migrationsdomstolen 

att den som har konverterat till följd en genuin religiös övertygelse kan antas fortsätta leva i 

enlighet med sin nya religion vid ett återvändande till hemlandet och därmed löper en risk. 

Eftersom genuinitet bedöms genom en trovärdighetsbedömning kan argumenteras för att det 

inte får någon betydelse att skifta fokus från genuinitet till risk eftersom risken endast är 

avhängig genuiniteten. Så är dock inte fallet. Att lägga fokus på risk får betydelse i två 

avseenden: 

En första implikation som en bedömning av risk medför är att tillskriven religiös åsikt blir 

av betydelse, d.v.s. det spelar ingen roll om den sökande är genuin i sin övertygelse om denne 

uppfattas som någon som frånsagt sig sin religion och därför ska bestraffas. Uppgifter om att 

den sökande tillskrivs en religiositet måste alltså bedömas. I denna del finns anledning att 

uppmärksamma att det finns en skillnad i beviskraven mellan olika språkversioner av UNHCR:s 

handbok, bestående i att den engelska versionen ger uttryck för ett lägre beviskrav jämfört med 

den svenska.200  

En andra implikation är det som Kagan anför. Han menar nämligen något annat än frågan 

om den sökande de facto tillskrivs en religiös tillhörighet när han talar om ”the eye of the 

persecutor” som ett alternativ till frågan om genuinitet.201 Kagan rekommenderar bedömaren 

att fokusera på om den sökande uppfattas som någon som riskerar förföljelse till följd av sin 

                                                 
200 Se avsnitt 5.4. 
201 Se avsnitt 5.3.1. 
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tro. Den praktiska relevans som följer av att istället för att undersöka om den sökande är en 

konvertit undersöka om denne utåt sett kan uppfattas som en konvertit och därför löper risk för 

förföljelse är tudelad: 

För det första blir prövningen förhoppningsvis individualiserad och präglas av ett personligt 

narrativ. Prövningen går inte ut på att utröna om den sökande verkligen är genuint övertygad, 

varför bedömarens antaganden om hur en genuin konvertit är inte får samma framträdande 

plats. För det andra innebär förflyttning av fokus från genuinitet till risk att prövningen blir 

mindre subjektiv. I den mån bedömaren grundar sin bedömning på antaganden så rör dessa inte 

hur den genuine konvertiten är utan vilka beteenden som kan initiera förföljelse. Det kan finnas 

en skillnad avseende kunskaper, handlande o.s.v. mellan den fiktive ”genuine konvertiten” i 

Sverige och den som i exempelvis Iran och Afghanistan riskerar förföljelse.  

I avsnittet ”alternativa lösningar” ovan har även bättre kunskap om religion och konversion, 

medvetenhet kring risker vid definitioner, samt processuella åtgärder lyfts. Alla dessa åtgärder 

kan sägas bidra till att åskådliggöra de antaganden om den ”genuine konvertiten” som kan 

förekomma i den aktuella typen av ärenden, samt möjliggör ett minskande av diskrepansen 

mellan dessa och vad som krävs för att på grund av konversion utsättas för förföljelse i vissa 

länder. Det kan dock påstås att en nyanserad prövning av den sökandes konversion skulle få 

konsekvensen av att ”vem som helst” skulle kunna anses hysa en genuin övertygelse och därför 

få rätt till uppehållstillstånd. Det torde dock vara okontroversiellt att en prövning som präglas 

av kunskap om religion är mer precis än en mer grovkornig sådan.  

 

 Förenlighet med religionsfrihet, non-refoulement, krav på objektivitet 

 

Ovan har konstaterats att bedömningar av konversion sur place som asylskäl berör 

religionsfrihet, non-refoulement samt krav på objektivitet.  

Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som innefattar såväl den inre 

personliga övertygelsen som manifestationer av densamma. Rörande konversion sur place har 

detta den viktiga implikationen att det inte är relevant att en sökande genom att dölja sin tro kan 

undvika förföljelse, vilket EU-domstolen slagit fast.202 En annan fråga är om religionsfrihetens 

vikt medför att prövningen av den sökandes konversion som skäl för asyl måste genomföras så 

att den inte favoriserar en trosinriktning framför andra eller tvingar den sökande att yttra sin 

                                                 
202 Se ovan 2.4. 
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religion på ett ortodoxt sätt, likt Samahon anför.203 Denna fråga har inte kunnat besvaras 

utförligt inom ramen för denna uppsats, men argumentationslinjen väcker frågan om genuinitet 

som koncept och hur antaganden om denna får praktisk betydelse för möjligheterna att bli 

uppfattad som genuint övertygad och inte minst att det blir praktiskt svårare för konvertiter 

inom vissa religioner, eller inriktningar av religioner, att bedömas vara genuina.  

Asylrättens yttersta gräns är principen om non-refoulement som stadgar att utvisning inte får 

ske om någon riskerar att utsättas för tortyr. Generellt sett kan sägas att de krav som uppställs i 

praxis och reglering som medför att det inte kommer till stånd en prövning av risk är 

problematiska. I detta avseende finns det skäl att göra en översyn av bestämmelserna i 12 kap. 

18-19 §§ UtlL.204 Den problematik avseende nyhetskravet och giltig ursäkt som i denna uppsats 

har uppmärksammats är inte unik för konversion sur place, men blir tydlig i dessa typfall.  Vissa 

krav som uppställs för att en konvertit ska få uppehållstillstånd hänför sig dock inte till en 

rättslig reglering. De grundas i antaganden om verkliga förhållanden, d.v.s. hur en genuin 

konvertit är, vilka sedan ligger till grund för bedömningen av framlagd bevisning. Vilka 

antaganden om genuinitet som förekommer kan ytterst få implikationer för principen om non-

refoulement, eftersom prövningen i denna typ av ärenden som bekant rör huruvida den sökande 

ska få uppehållstillstånd eller, i brist på risk, utvisas. Antaganden om genuinitet är en fråga som 

därtill aktualiserar frågan om objektivitet. Bevisvärdering, såväl som rättstillämpning i stort, 

måste i möjligaste mån präglas av objektivitet, förutsägbarhet och likformighet. När ett så i sig 

ofokuserat koncept som genuinitet ska bedömas finns särskilda skäl att genomföra en prövning 

som i största möjliga mån är objektiv.  

 

 En ”extern” bedömning av genuinitet 

 

En annan slutsats som kan dras är att det är av vikt att upplysa kyrkor och församlingar som 

kommer i kontakt med konvertiter om de krav som i praktiken ställs och hur de sedan utforma 

sin praktik i medvetenhet om dessa krav. I vissa sammanhang förekommer redan en 

konversionsprocess som får sägas bidra till att den sökande uppfattas som genuin. I ärende om 

verkställighetshinder som refererats ovan205 fick en man som konverterat till den katolska 

kyrkan uppehållstillstånd efter att ha inkommit med intyg från ansvariga i den katolska 

församling där denne hade konverterat efter att ha genomgått en lång utbildning och slutligen 

                                                 
203 Se ovan 5.2.6. 
204 Denna åsikt framförs även i SOU 2009:56, se s. 309.  
205 Se ovan avsnitt 6.4.1. i ärende om verkställighetshinder med beteckning 11716882. 
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erhållit godkännande från stiftets biskop, samt efter att under utredning personligen ha redogjort 

för sin nya tro. På andra håll är den process som konvertiter genomgår innan dop kortare, vilket 

kan väcker misstanke om andra bevekelsegrunder för konversionen är religiösa.  

I många ärenden där konversion sur place åberopas förekommer redan idag från pastorer, 

präster, diakoner och biskopar där dessa på olika sätt intygar att den sökande deltar i 

församlingsliv, bibelstudium, har döpts sig, konverterat o.s.v. En iakttagelse kan göras: ju 

utförligare handlingar som anförs till stöd för den sökandes sak, desto bredare underlag har 

Migrationsverket för att utreda frågan om vad den sökande riskerar. Ett enkelt intyg som endast 

stadgar att den sökande är döpt vid ett visst datum i en viss församling innehåller inte samma 

information som, t.ex. handlingar som liknar den mall som Rådgivningsbyrån använder och 

som bifogas till denna uppsats, – varför dess bevisvärde tenderar att bedömas som lägre. 

Åtminstone kan mer utförlig information rörande den sökandes nya religionstillhörighet 

innebära att det kan antas föreligga verkställighetshinder enligt 12 kap. 19 § UtlL, vilket 

möjliggör för den sökande att få konversionen sur place prövad.  

Det bör dock påpekas att intyg och information i denna typ av ärenden inte bör utformas som 

partsinlagor, utan vara sakliga och, i möjligaste mån, objektiva. I denna del kan en jämförelse 

göras med intyg från psykologer, kuratorer och läkare som ges in i ärenden som rör 

sjukdomstillstånd. Intyg som inte innehåller information om den sökandes hälsotillstånd, utan 

främst den sökandes skyddsskäl, tillerkänns sannolikt ett lägre bevisvärde. Medvetenhet krävs 

därtill kring vikten av att intyg är riktiga. Den sökandes egen berättelse kommer nämligen att 

sättas i relation till övrig utredning. Oklarheter kring datum för konversion eller liknande kan 

ligga den sökande i fatet. Om det anges att den sökande deltar i bibelstudier kommer sannolikt 

verket att undersöka i vilken mån den sökande tillgodogjort sig kunskaper.  

Det är också av stor vikt att underbygga en ansökan om verkställighetshinder med ett utförligt 

material, eftersom omständigheterna som åberopas konsumeras och i ett senare skede därför 

inte kan läggas till grund för en prövning av verkställighetshinder. Att skicka in bristfälliga 

intyg rörande den sökandes konversion riskerar att sätta den sökande i en sämre position än om 

ansökan är utförlig, t.ex. i enlighet med vad som framgår av Rådgivningsbyråns riktlinjer.  

En annan faktor som har betydelse för möjligheterna att nå framgång med en ansökan om 

ny prövning i verkställighetsstadiet är att många i detta skede inte har möjlighet att få tillgång 

till juridisk rådgivning. Efter att grundärendet vinner laga kraft avslutas det offentliga biträdets 

förordnande, varför den sökande ofta efter bästa förmåga själv får formulera sin ansökan. Det 

kan vara svårt att överblicka de krav som ställs, både avseende regleringen av 

verkställighetshinder och de krav som i praxis uppställs avseende konversion sur place. Det 
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faktum att det kan räcka med att tillskrivas en religiös tillhörighet kan exempelvis vara en 

omständighet som den enskilde inte känner till. En lekman kan, för att sammanfatta, ha 

svårigheter att se vad som är relevant i det enskilda fallet, vilket försvårar processen att 

underbygga ansökan med ett brett relevant material.  
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8.3.3 Europadomstolen 

 

F.G. mot Sverige, nr 43611/11, Europadomstolens dom den 16 januari 2014 

F.N. m.fl. mot Sverige, nr 28774/09, Europadomstolens dom den 18 december 2012  

Kokkinakis mot Grekland, mål 14307/88, Europadomstolens dom 25 maj 1993 

Arrowsmith mot Storbritannien, mål 7050/86, Europakommissionen 12 oktober 1978 
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8.3.4 FN:s kommitté mot tortyr 

 

Aemei mot Schweiz CAT/C/18/D/34/1995 

Ahmed Agiza mot Sverige CAT/C/34/D/233/2003 

Paez mot Sverige CAT/C/18/D/39/1996 

 

8.3.5 Migrationsdomstolar 

 

UM 1252-11 (Förvaltningsrätten Stockholm, 2011-10-05 

UM 26425-10 (Förvaltningsrätten Stockholm, 2011-12-22) 

UM 252-12 (Förvaltningsrätten Malmö) 

 

8.3.6 Beslut och utredningar från Migrationsverket 

 

Beslut fattat 2012-03-21 rörande verkställighetshinder i ärende med beteckning 11497007  

Beslut fattat 2014-07-29 om verkställighetshinder, samt beslut fattat 2014-11-29 om 

uppehållstillstånd i ärende med beteckning 11716882 

Asylutredning 2013-09-30 i ärende om asyl med beteckning 12299217, samt muntlig 

komplettering, 2013-12-18. 

Utredning angående ny prövning av frågan om uppehållstillstånd, 2013-10-03, i ärende med 

beteckning 11973342. 

 

8.3.7 Rättsfall från anda rättsordningar 

(USA) United States v. Ballard, 322 U.S. 78, (1944), går att hämta på 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/322/78/case.html, hämtad 2015-05-20. 

(USA) Toufighi, 538 F.3d at 1000 (Berzon, J., dissenting). 

(Nya Zeeland) Refugee appeal no. 2254/94 Re HB (21 September 1994) refereras i vol. 7 

international journal of refugee law (1995) s. 352. 

 

 Författningar 

 

Förvaltningslag (1986:223) 

Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/322/78/case.html
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Rättegångsbalk 1942:740 

Utlänningslag 2005:716 

Regeringsform 1974:152 

 

 Elektroniska källor 

http://www.fralsningsarmen.se/Var-tro/Medlemskap/Soldat-eller-civilmedlem/, hämtad 2015-

05-22 

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_nat

et/ordlista, hämtad 2015-04-02. 

http://migrationlawnetwork.org/delprojekt/genuinitetsprovning/ , hämtad 2015-05-22. 

 

www.lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914 hämtad den 2015-05-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fralsningsarmen.se/Var-tro/Medlemskap/Soldat-eller-civilmedlem/
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=28914
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9 Bilaga 1 

 

Råd inför intygsskrivande 

 

Mallen är uppbyggd utifrån ett system där prästen först beskriver sig själv och kyrkan för att 

sedan övergå till att berätta lite om sökande och dennes relation till kyrkan samt deltagande. 

Dopet bör beskrivas ganska tydligt men även konsekvenserna av konversionen.  Nedanstående 

punkter bör inte ses som uttömmande, utan som ett försök att förklara vad som minst borde 

lyftas fram. 

 

1. Om prästen/pastorn: Hur länge har han jobbat som präst/pastor och var? Vad 

har han för ansvar/jobbar med? Vad/var har han studerat? Vad har han för 

erfarenhet av konverteringar (även om han har erfarenhet av att konvertera 

utlänningar)? Hur görs en bedömning av om en persons livsskådning är att 

betrakta som en genuin kristen tro? 

2. Om kyrkan: En kort beskrivning av kyrkan. Vad har kyrkan för roll i den 

asylsökandes liv? Allmänt om dop i kyrkan (krävs det att man deltar ett visst 

antal gånger innan man kan döpas, vad för studier bedrivs innan dopet?). Om 

bibelstudiegrupper (vad studeras?). Hur sker kommuniceringen med de som 

inte förstår svenska? 

3. Om sökande: När började han komma till kyrkan och hur kom han i kontakt 

med kyrkan? Sedan när har han deltagit? Hur ofta deltar han?  Jobbar han 

ideellt i kyrkan?  Vad för studier av kristendomen och bibeln bedriver han?  

Varför har han konverterat? Varför har han valt denna inriktning i 

kristendomen? Har han förstått kristendomens innebörd? Har han goda 

kunskaper om kristendomen och bibeln? Har han en egen bibel på sitt 

modersmål? 

4. En lista över sökandes medverkan: veckodag, datum, vad som skedde i 

kyrkan (bibelundervisning/högmässa/familjemässa/gudstjänst/osv) och vem 

som ledde tjänsten.  

Ex: Söndag 22/9 2013 Högmässa  Präst Prästsson 
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Söndag 29/9 2013 Sinnesrogudtjänst Präst Prästsson 

Torsdag 21/11 2013 Bibelundervisning Kyrka Kyrksson 

Söndag 24/11 2013 Högmässa  Präst Prästsson 

5. Sammanfattning av listan: Hur många timmar har den sökande sammanlagt 

medverkat? Har prästen/pastorn haft möjlighet till personliga samtal med den 

sökande? Hur många gånger/timmar har de personligen samtalat? Vad har 

dessa samtal handlat om (ex. religion, konvertering, vad kristendomen innebär 

osv)? 

6. Om dopet: En tydlig redogörelse om de samtal som fördes innan dopet. Har 

sökande förklarat varför han ville bli döpt? Har sökande fått konsekvenserna 

av dopet förklarat för sig? En beskrivning av dopet (vilka var där/hur gick det 

till/vad sa sökande)?  

7. Konsekvenserna av konversionen i sökandes liv: Vad innebär kristendomen 

i sökandes liv? Besvara bland annat frågan om han kan dölja den och låta den 

vara något privat? Förstår han skillnaden mellan sin tidigare och nya religion? 

I den mån prästen/pastorn kan yttra sig; är sökandes konversion känd bland 

andra i området? Har konsekvenserna av konverteringen vid ett återvändande 

diskuterats?  

 

Frågor om förhållandena i den sökandes hemland behöver inte redogöras för av 

intygsutfärdaren.  

 


