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Sammanfattning 

 
 

I den här studien undersöks några av de rättsliga instrument som de svenska myndigheterna har 

att förhålla sig till när det gäller att pröva vilka personer som har rätt till asyl. De skyddsbehov 

som närmare studeras relaterar till konversion på olika sätt. Konversion är en del av 

religionsfriheten som innebär att alla har rätt att byta religiös övertygelse. Inom ramen för den 

här studien handlar det främst om konversion till kristendom som genomgåtts först på plats i 

Sverige, så kallat sur place. Den som konverterat kan ha skäl att frukta förföljelse i sitt hemland 

eftersom det i en del länder är förbjudet att lämna en tidigare religion. För att bedöma om en 

sådan fruktan är välgrundad utreder de svenska myndigheterna om konversionen är genuin och 

således kan läggas till grund för asyl. I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för 

bedömningen, där hänsyn måste tas till internationella konventioner, EU-rätt och Europarätt. 

Om en asylsökandes konversion inte bedöms vara genuin utreder myndigheterna om han eller 

hon kan tillskrivas kristen övertygelse. Om så är fallet kan den asylsökande nämligen ha 

grundad anledning att anta att han eller hon kommer allvarligt fara illa vid ett återvändande. En 

grundprincip inom asylrätten är principen om non-refoulment som betyder att ingen person får 

avvisas/utvisas/utlämnas till ett land där han eller hon riskerar att allvarligt fara illa. 

Bedömning av skyddsbehov är ett komplicerat rättsområde och Migrationsverket har fått utstå 

kritik när det gäller bedömningen av konvertiters genuinitet. Dels för att genuinitetsbedömning 

utmanar den absoluta religionsfriheten, dels för att bedömningensmodellen kan framstå som 

mekanisk. I studien presenteras förutom de svenska myndigheternas tillvägagångssätt även EU-

domstolens och Europadomstolens sätt att se på förhållandet kring skyddsbehov, religionsfrihet 

och principen om non-refoulment.  
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1.       Inledning 

1.1      Bakgrund 

Människor har genom tiderna migrerat mellan olika landområden och platser. Migration kan 

drivas av en mängd anledningar så som, krig, svält, arbete, förtryck eller religiös förföljelse, 

men kanske kan ett hopp om ett bättre liv ses som en gemensam strävan. Samtidigt har alla 

stater rätt att kontrollera sitt territorium och skydda sina gränser från externa aktörer. Den 

globaliserade migration vi ser idag utmanar staternas suveränitet och torde inte lämna något 

land omärkt av problematiken som kan följa. Sverige började reglera invandringen i slutet av 

1960-talet och idag tillåter i princip ingen stat fri invandring. Till följd av den så kallade 

flyktingkrisen 2015 blossade debatten om migration åter igen upp på världsordningen, i 

synnerhet i de europeiska länder som påverkats särskilt hårt av stora antal människor i rörelse.1 

Den rättsliga delen av migrationsområdet regleras inte enbart på nationell nivå - hänsyn måste 

tas till exempelvis EU:s fria rörlighet, Schengensamarbetet och andra gränsöverenskommelser. 

Stater har därtill att respektera mänskliga rättigheter så som rätten att få söka skydd i en annan 

stat. Principen om non-refoulment, att ingen person får skickas till ett land där han eller hon 

riskerar att allvarligt fara illa, kan ses som en minimi-nivå enligt vilken en stat måste ge skydd. 

Världens stater har alltså att förhålla sig till nationella, regionala och internationella rättsliga 

instrument när det gäller att hantera migrationsfrågor; rättsområdet präglas av att vara en 

balansgång mellan människors rätt och strävan att förflytta sig och staternas suveränitet och 

vilja att hjälpa.2   

Ett av de skyddsskäl som åberopats på senare tid är konversion från en tro till en annan som gör 

att en asylsökande riskerar förföljelse i hemlandet. I Sverige talar vi främst om konversion till 

kristendom, där den asylsökande först på plats i Sverige konverterar.3 Den som blir förföljd på 

grund av religion kan nämligen ha rätt till skydd. Samtidigt som alla har rätt till religionsfrihet 

är det dock ingen mänsklig rättighet att få bo i Sverige. De svenska myndigheternas prövning 

om religion utgör skyddsskäl präglas därför av en bedömning av om den sökandes konversion, 

det vill säga skyddsskäl, är äkta eller inte. Migrationsverket har i spåren av detta fått utstå 

mycket kritik, särskilt kring de fall som gäller just konversion till kristendom. Många frågor har 

ställts: Vem har rätt till asyl? Spelar det roll om den sökande blir kristen först i Sverige? Måste 

han eller hon vara genuint kristen för att riskera att allvarligt utsättas i hemlandet? Hur bevisas 

genuinitet? Måste genuinitet bevisas? Finns det andra sätt att bedöma skyddsskäl? 

I en del asylärenden har präster, pastorer och teologiska experter engagerat sig och på olika sätt 

intygat en asylsökandes konversion. Migrationsverket, som ju har att bedöma det samma, har 

emellertid uttalat att ”en person kan inte göra sannolikt en annan persons övertygelse”.4 Kanske 

kan detta något motsägelsefulla uttalande ge uttryck för en del av den problematik och kritik 

som svensk asylprocess bär med sig.  

                                                           
1 Thorburn Stern & Wikström, s. 7–8.  
2 Ibid., s. 7–8.  
3 Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. 
åberopas som asylskäl, SR 46/2018, s. 8.  
4 Ett uttalande i ett asylärende citerat i Konvertitutredningen, s. 39.  



   
 

4 
 

1.2       Syfte och frågeställning 

 

Inom ramen för denna uppsats undersöks och problematiseras några av de rättsliga instrument 

som de svenska myndigheterna har att förhålla sig till när det gäller att pröva vilka personer 

som har rätt till asyl till följd av skyddsbehov som uppstått först på plats i Sverige, så kallat sur 

place. Frågor som berörs är: 

Vad omfattar religionsfrihet och kan konversion ligga till grund för flyktingstatus? 

Kan konversion ligga till grund för annat än flyktingstatus, så kallat alternativt skyddsbehov? 

Hur förhåller sig de svenska myndigheterna till bedömningen av vem som har rätt till asyl? 

 

1.3       Disposition 

 

I den här uppsatsen presenteras inledningsvis religionsfrihetens innebörd och omfattning samt 

varför konversion i vissa fall kan vara farligt. Därefter följer en presentation kring hur 

religionsfrihet i förhållande till skyddsbehov tolkas av EU-domstolen respektive 

Europadomstolen. I anslutning till detta ges en redogörelse för innebörden och omfattningen av 

principen om non-refoulment. Avsnitten efter detta berör hur religionsfrihet och non-

refoulment kopplas till internationellt skyddsbehov, där frågan problematiseras utifrån olika 

rättskällor och instanser, då särskilt ur ett svenskt perspektiv. Uppsatsen avslutas med 

författarens egna tankar kring bedömning av skyddsbehov.  

 

1.4      Avgränsning 

 

Bedömningen av skyddsbehov rör en av de mest komplicerade frågorna inom 

migrationsområdet och innehåller specifika kriterier som måste uppfyllas för att ge rätt till 

internationellt skydd.5 Redogörelsen måste dock i vissa avseenden avgränsas. Inom ramen för 

den här uppsatsen analyseras inte så kallat övrigt skyddsbehov då det har en svag koppling till 

konversion. Det samma gäller den del av alternativt skyddsbehov som rör väpnade konflikter. 

Möjligheter till internflykt, som är en del i bedömningen av både skyddsbehov som flykting 

och alternativt skyddsbehövande, analyseras inte heller närmare. Någon djupare genomgång av 

myndighetsprocesserna eller bevisfrågor ryms inte heller inom ramen för den här uppsatsen. 

Fokus ligger på religionsfrihet, principen om non-refoulment och hur de relaterar och bedöms 

i förhållande till en asylsökandes konversion och skyddsbehov. Gällande konversion är 

uppsatsens fokus i huvudsak begränsad till konversion till kristendom.  

                                                           
5 Thorburn Stern & Wikström, s. 8.  
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1.5      Material och metod 

 

Migration och asylrätt har en stark internationell prägel. Karaktäristiska kännetecken för 

rättsområdet är att det aktualiserar en del ”otraditionella” rättskällor, såsom konventioner, 

traktater och sedvanerätt. Den främsta internationella konventionen inom flyktingområdet är 

Genèvekonventionen6, som sedan 1951 reglerar flyktingars rättsliga ställning i de stater som 

tillträtt konventionen. Konventionen fick 1967 ett tilläggsprotokoll7 som utvidgade dess 

omfattning. Sverige är anslutet till både Genèvekonventionen och tilläggsprotokollet. Kärnan i 

konventionen är flyktingdefinitionen. Denna definition är bindande för staterna men 

konventionen kräver inte att anslutna stater måste ta emot flyktingar. Däremot finns regler om 

att den som är flykting inte får av- eller utvisas om flyktingen riskerar viss utsatthet. 

Konventionen reglerar inte hur flyktingskap fastställs, utan det görs enligt varje stats nationella 

lagstiftning.8  

I svensk rätt regleras flyktingskapet främst genom utlänningslagen (2005:716), (UtlL). Sverige 

är även bundet av EU-rätten på området, inom ramen för denna uppsats mer specifikt 

Skyddsgrundsdirektivet9. Detta direktiv syftar till att tillämpa gemensamma kriterier inom EU 

när det gäller att fastställa bland annat skyddsbehov för tredjelandsmedborgare. Både 

utlänningslagen och skyddsgrundsdirektivet bygger på Genèvekonventionens definition av 

flyktingar. Vidare innehåller EU:s artikel 1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna10 rätt 

till asyl. Det är EU-domstolen som avgör hur EU-rätten ska tolkas och svenska myndigheter är 

skyldiga att följa domstolens avgöranden. Sverige är också bundet av Europakonventionen 

sedan 1995, då den gäller som svensk lag. Europakonventionen säger inget om av- eller 

utvisning men innehåller regler som i vissa fall gör det omöjligt. Europakonventionens 

efterlevnad sköts av Europadomstolen, vars utslag är bindande för svenska myndigheter.11  

Flyktingrättens område innehåller en mängd icke-bindande instrument som syftar till att fylla 

luckor i flyktingrättens regelverk.12 UNHCR, FN:s Flyktingorgan, har utarbetat en handbok13 

till Genèvekonventionen att använda vid tolkning av många av de frågor som kan uppkomma 

när en stat ska behandla flyktingfrågor. Den svenska Migrationsöverdomstolen har i MIG 

2006:1 yttrat att eftersom handboken är en viktig rättskälla för tolkningen av 

Genèvekonventionen, som är bindande för Sverige, är även handboken viktig i svensk 

                                                           
6 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning, antagen 28 juli 1951. 
7 1967 års tilläggsprotokoll angående flyktingars rättsliga ställning. 
8 Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 23.  
9 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. 
10 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02. 
11 Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 26–27. 
12 Ibid., s. 129. 
13 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning – enligt 1951 års 
konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tredjelandsmedborgare
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rättstillämpning. UNHCR har även utarbetat riktlinjer om internationellt skydd, där riktlinjer 

om religiös förföljelse14 är av särskilt intresse inom ramen för denna uppsats. I målet F.G. mot 

Sverige15 respekterade Europadomstolen de svenska myndigheternas praxis att hänvisa till 

UNHCR:s dokument i bedömningen av skyddsbehov.  

Migrationsverket utfärdar återkommande rättsliga ställningstaganden gällande de områden som 

berörs inom myndighetens uppdrag och publicerade i slutet av 2018 ett uppdaterat rättsligt 

ställningstagande kring bland annat hur konversion sur place ska bedömas i en asylprocess.16 

Ett rättsligt ställningstagande är enligt Migrationsverket ett juridiskt styrdokument som ger 

myndighetens handläggare en rekommendation kring hur en prövning av enskilda personers 

ansökningar om uppehållstillstånd ska genomföras.17 I detta rättsliga ställningstagandet 

hänvisar Migrationsverket direkt till svensk rätt, Genèvekonventionen, Europakonventionen 

och skyddsgrundsdirektivet och den praxis som följer av dem. Migrationsverket hänvisar också 

till UNHCR:s handbok och riktlinjer och slår fast att de har stor betydelse för utredningen. När 

det gäller inhämtande av landinformation använder sig Migrationsverket främst av sin egen 

databas Lifos, som består av analyser avsedda för handläggning av migrationsärenden.18 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims. 
15 F.G. mot Sverige, ansökan nr. 43611/11, dom 23 mars 2016.  
16 Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. 

åberopas som asylskäl, SR 46/2018. 
17 Migrationsverkets uttalande i myndighetens databas Lifos, www.migrationsverket.se/Om-
Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan/Allmant/2017-
08-29-Vad-ar-ett-rattsligt-stallningstagande----.html, lydelse 2019-05-13. 
18 Migrationsverkets information om databasen Lifos, www.lifos.migrationsverket.se/om-lifos.html, lydelse 
2019-05-16.  

 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan/Allmant/2017-08-29-Vad-ar-ett-rattsligt-stallningstagande----.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan/Allmant/2017-08-29-Vad-ar-ett-rattsligt-stallningstagande----.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Vanliga-fragor-fran-journalister/Fragor-och-svar-om-Afghanistan/Allmant/2017-08-29-Vad-ar-ett-rattsligt-stallningstagande----.html
http://www.lifos.migrationsverket.se/om-lifos.html
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2.   Religionsfrihet  

 

2.1 Konversion och apostasi  

 

Konversion betyder i asylrättsliga sammanhang övergång från en religion eller trossamfund till 

en annan religion eller annat samfund.19 Konversion har i sig ingen juridisk betydelse men 

ligger till grund för många asylrättsliga frågor. I vissa länder är nämligen avhopp, apostasi, från 

en religion förbjudet. I till exempel Afghanistan riskerar en konvertit att straffas på grund av att 

han eller hon har avfallit från islam.20 Även personer som endast genomgått formell konversion 

kan riskera att utsättas.21 Rättssystemet i Afghanistan är pluralistiskt innefattande nationell rätt, 

islamisk lag och lokal sedvanerätt. En övervägande del av rättsliga konflikter löses informellt, 

men dödsstraff förekommer i samtliga rättssystem, även om användningen skiftar något.22 

Förföljelsen eller utsattheten på grund av konversion kan komma från staten eller enskilda.23 

När en person riskerar att fara illa i sitt hemland på grund av apostasi, eller hindras konvertera, 

kan han eller hon ha rätt till asyl i Sverige. Det är varje enskilt kristet samfunds uppgift att 

definiera när, hur och om en person har konverterat.  En konversion anses till exempel 

fullbordad genom dop. Om en person ska få asyl i Sverige eller inte avgörs emellertid av 

Migrationsverket.24 

 

2.2  Religionsfrihetens närmare reglering – rätt att byta tro 

 

Religionsfrihet har en lång historia och betraktas som en grundläggande fri- och rättighet. 

Trosuppfattningar och religion är en viktig orsak till mycket av den diskriminering, kränkningar 

och hot mot liv- och säkerhet som präglar vår värld. Innebörden av religionsfrihet deklareras i 

en rad rättskällor, både nationella och internationella.25 Nedan följer de centrala texternas 

innehåll, med grund i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.26 

 

 

                                                           
19 Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. 
åberopas som asylskäl, SR 46/2018, s. 8.  
20 Lifos, Temarapport: Afghanistan - Kristna, apostater och ateister, s. 8–11. 
21 Ibid., s. 20–21.  
22 Ibid., s. 8–11.  
23 Prop. 1996/97:25 svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, s. 94.  
24 Konvertitutredningen, s. 4.  
25 Thorburn Stern & Wikström, s. 94. 
26 FN:s Generalförsamling, FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, antagen 10 december 1948.  
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I artikel 18 i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter stadgas att: 

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. [Kursivering tillagd.] 

Religionsfrihet uttrycks i Europakonventionens27, (EKMR) artikel 9:  

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. [Kursivering tillagd.] 

Europakonventionens formulering av religionsfrihet återfinns också i princip ordagrant i artikel 

10 i den europeiska unionens (EU) stadga om de grundläggande rättigheterna.28 Enligt EU-

stadgans artikel 52 p. 3 ska dess artikel 10 ha samma betydelse som artikel 9 i EKMR.  

I svensk rätt gäller Europakonventionen enligt lag.29 Det EU-rättsliga skyddet för 

religionsfriheten är bindande genom Sveriges medlemskap i EU.30 Religionsfriheten uttrycks 

också direkt i svensk grundlag som ”frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin 

religion”, 2:1 p. 6. regeringsformen (1974:152), (RF). [Kursivering tillagd.] 

Rätten att byta religion, att konvertera, är således bindande i Sverige genom en rad instrument 

- det är en rättighet för alla som befinner sig på svenskt territorium. Vad som utgör religion 

uttrycks emellertid varken i dessa instrument eller i praxis rörande dem. Definitionen av religion 

ska emellertid förstås vara vid, möjligtvis uttryckt som en övertygelse i andliga frågor eller 

livsåskådningar med ett visst beteende eller handlingar som utgår från denna, som samtidigt 

präglas av en viss seriositet.31 Inom ramen för denna uppsats analyseras innebörden av religion 

emellertid inte närmare, då utgångspunkten är konversion till kristendom där en diskussion om 

kristendomen i sig är en religion eller inte torde vara okomplicerad. Vem som anses vara kristen 

är däremot något som berörs längre ned i uppsatsen.  

 

 

 

                                                           
27 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 1950.  
28 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 2010/C 83/02.  
29 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
30 Lissabonfördraget artikel 6 p. 1: Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, anpassad den 12 
december 2007 i Strasbourg, som ska ha samma rättsliga värde som fördragen. 
31 Thorburn Stern & Wikström, s. 95–96.  
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2.3 Religionsfrihet – rätt att manifestera tro 

 

Religionsfriheten kan förstås innehålla två element: ett inre och ett yttre. Det inre elementet av 

religionsfrihet innefattar rätten till att tro/inte tro samt att välja och byta mellan olika 

övertygelser. Det yttre elementet innefattar hur det inre får uttryckas och manifesteras privat 

och offentligt.32 Indelningen av religionsfriheten i inre och yttre element följer av praxis från 

EU-domstolen.33 Indelningen uttrycks också indirekt i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter och EKMR där rätt till religionsfrihet och rätt till att utöva betonas var för sig. I 

EKMR formuleras möjligheterna till att inskränka religionsfriheten i artikel 9 (2):  

Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är 

föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den 

allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för 

andra personers fri- och rättigheter. 34 [Kursivering tillagd.] 

En övertygelse i sig får alltså aldrig inskränkas;35 däremot får utövandet av den under vissa 

förutsättningar begränsas. För att ett utövande ska skyddas mot inskränkningar krävs en faktisk 

koppling till en övertygelse.36 Enligt svensk lag är religionsfriheten absolut, oinskränkbar, 

enligt 2:1 p. 6 RF och 2:20–21 RF där religionsfrihet inte räknas upp som en av de friheter som 

får begränsas. Den svenska formuleringen enligt 2:1 p. 6 RF gör heller ingen särskiljning av 

religionsfrihet och utövande. Det framgår emellertid av förarbetena37 till bestämmelsen att viss 

begränsning av manifesterande handlingar är möjlig inom ramen för begränsning av övriga 

friheter. Detta torde samtidigt utgöra ett uttryck för att religionsfriheten har en slags 

oinskränkbar kärna. Möjligheterna att inskränka religionsfrihet i svensk rätt begränsas samtidigt 

av 2:19 RF, som stadgar att svensk lag inte får stå i strid med EKMR. 

Sammanfattningsvis kan sägas att religionsfriheten ska tolkas brett, men att en gräns mellan 

vad som går och inte går att begränsa sätter vissa ramar: vad en person tycker eller tänker om 

religion och andra övertygelser har absolut skydd, men inte allt som görs i dess namn. Då en 

bedömning av det inre elementet är förbjuden mark för statsmakten kan detta något binära sätt 

att dela upp religionsfriheten i inre och yttre element i vissa fall vara problematiskt, särskilt 

inom asylärenden.38 En inskränkning av det yttre elementet - utövandet - får nämligen enligt 

vad som angavs ovan göras med hänsyn till allmän ordning eller inom ramarna för till exempel 

yttrandefriheten, men när manifestationen är av mer vardaglig karaktär utan att falla under dessa 

skäl uppstår en problematik.39  Det gäller i synnerhet de fall där manifesterandet av en persons 

                                                           
32 Thorburn Stern & Wikström, s. 96. 
33 Förenade målet mot Tyskland mot Y och Z, C-71/11 och C-99/11, dom 5 september 2012, p. 62–67. 
34 Se även EU-stadgans artikel 10 som har motsvarande lydelse och som enligt dess artikel 52 ska läsas i relation 
till EKMR artikel 9.  
35 Darby mot Sverige, ansökan nr. 11581/85, dom 23 oktober 1990, p. 44. 
36 Thorburn Stern & Wikström, s. 97. 
37 Prop. 1975/76:209, p. 40.  
38 Thorburn Stern & Wikström, s. 97. 
39 Se t.ex. 2:1 p. 6 RF: ”frihet att ensam eller tillsammans utöva”; Skyddsgrundsdirektivet artikel 10 1 b) som 
anger att religion särskilt omfattar […] deltagande i formella privata eller offentliga gudstjänster, enskilt eller 
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religion betraktas som en viktig del i personens identitet som troende, och de båda fenomenen 

på så sätt är oskiljbara.40  

 

3. Asylsökande och religionsfrihet 

 

En fråga som väcks i sammanhanget är hur religionsfrihet och konversion förhåller sig till 

asylrätten. En person som befinner sig i Sverige har samma rätt till religionsfrihet som svenska 

medborgare,41 men kan ett ianspråktagande av en denna rättighet i sig läggas till grund för asyl? 

Det går nämligen att hävda att en person som konverterat först i Sverige vid ett återvändande 

kan hålla sin religion hemlig, det vill säga inte utöva den, och på så sätt undkomma risken för 

förföljelse på grund av konversion. Situationen kan annorlunda uttryckas som att den 

asylsökande åtnjuter full religionsfrihet i Sverige men får acceptera en begränsning av sin 

religionsfrihet vid ett återvändande.42 En naturlig följdfråga är i så fall om inte en sådan 

begränsning av utövandet i sig kan anses utgöra förföljelse?  

 

3.1 EU-domstolen 

 

På den första frågan, det vill säga om en konvertit kan behöva avstå vissa religiösa handlingar 

för att undvika förföljelse, har EU-domstolen i ett mål43 stadgat att inget stöd i EU-rätten finns 

för detta; om det är rimligt att tro att den sökande kommer utföra sådana religiösa handlingar 

som utsätter honom eller henne för en verklig risk för förföljelse kan inte myndigheter i sin 

bedömning rimligtvis förvänta sig att den sökande avstår från dessa. EU-domstolen besvarade 

också den senare frågan och konstaterade att en begränsning av religionsfrihetens utövande kan 

utgöra förföljelse och följaktligen skapa ett skyddsbehov. Domstolen menade vidare att det inte 

är förenligt med skyddsgrundsdirektivet att dela upp bedömningen gällande förföljelse utifrån 

om det är det inre eller yttre elementet av religionsfriheten som begränsas. Bedömningen ska 

istället göras utifrån den grad av förtryck som den berörda personen utsätts för och vilka 

konsekvenser som kan följa. Domstolen slog samtidigt fast att endast vissa allvarliga 

                                                           
tillsammans med andra, samt andra religiösa handlingar eller åsiktsyttringar, eller former av personligt eller 
gemensamt handlande grundat på eller påbjudet genom någon trosriktning. 
40 Thorburn Stern & Wikström, s. 97. 
41 Jermsten, s. 162.  
42 Se t.ex. Z och T mot Förenade kungariket ansökan nr. 27034/05, beslut 28 februari 2006, där 
Europadomstolen avslog ansökan baserad på EKMR artikel 9 om religionsfrihet och konstaterade att den 
standarden främst gäller i konventionsstater.   
43 Förenade målet mot Tyskland mot Y och Z, C-71/11 och C-99/11, dom 5 september 2012, p. 78–80.  
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kränkningar av religionsfriheten kan utgöra förföljelse som ger rätt till skydd.44 Domen får 

anses betona betydelsen av att få manifestera en religion samt att få leva i enlighet med den.45 

I ett annat mål46, utvecklade EU-domstolen resonemanget kring om begränsningar i 

religionsfriheten kan utgöra förföljelse, och slog fast att eftersom begreppet religion inte bör 

skilja det inre från det yttre, en uttömmande grund för skydd på grund av inskränkningar i en 

sökandes religion inte behöver presenteras - det kan vara tillräckligt att ett av religionsfrihetens 

element inskränks för att konstituera förföljelse. Domstolen poängterade samtidigt att den 

sökande måste kunna underbygga sina påståenden på något sätt inför den myndighet som har 

att göra bedömningen.  

Målet ger ytterligare uttryck för problemet med den täta sammankopplingen mellan religion i 

sig och manifesterandet av den. En bedömning av om en sökande på grund av manifesterande 

handlingar kommer att utsättas för förföljelse riskerar oundvikligen att bli en bedömning av den 

sökandes religiösa identitet. Det kan till exempel vara så att en sökande anser en viss religiös 

handling nödvändig för att bevara sin identitet, men att handlingen inte utgör en central del för 

det religiösa samfundet i övrigt.47 Om då myndigheterna inte förstår eller erkänner en persons 

mindre kända eller framträdande handlingar, riskerar hans eller hennes religiösa identitet att 

ifrågasättas. 

 

3.2   Europadomstolen  

 

Förföljelse på religiös grund är alltså inte helt okomplicerad, något som EU-domstolen gett 

uttryck för. Även Europadomstolen ger uttryck för problematiken. Europarätten har i princip 

samma omfattning av religionsfrihet som EU-rätten, men Europadomstolen angriper frågan på 

ett annat sätt. Internationellt skydd kan nämligen, som vi ska se mer om nedan, mer allmänt 

grundas utifrån risken att allvarligt fara illa; en fråga delvis frånkopplad det religiösa.  

Europadomstolen grundar bedömningen av skyddsbehov främst på artikel 3 om förbud mot 

tortyr och principen om non-refoulment snarare än genom artikel 9 om religionsfrihet. Då den 

standard som gäller för religionsfrihet enligt artikel 9 i EKMR företrädesvis är tillämplig i 

konventionsstaterna och även om den som löper verklig risk på grund av utövandet av religion 

har rätt till skydd enligt denna artikel, menar Europadomstolen att prövning av skyddsbehov 

snarare faller under artikel 3 än artikel 9.48 Genomgående för domstolens resonemang kring 

risk för kränkning av artikel 3 är att fokus läggs på tröskelkriterier i praxis kring artikeln snarare 

                                                           
44 Förenade målet mot Tyskland mot Y och Z, C-71/11 och C-99/11, dom 5 september 2012, p. 57–72.   
45 Thorburn Stern & Wikström, s. 107. 
46 Bahtiar Fathi mot Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite, C-56/17, den 4 oktober 2018. 
47 Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning då religion, inklusive konversion och ateism m.m. 
åberopas som asylskäl, SR 46/2018, s. 6.  
48 Z och T mot Förenade kungariket, ansökan nr. 27034/05, beslut 28 februari 2006, s. 7–8.  
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än skyddsgrunden religion i sig.49 Europadomstolen har emellertid i ett mål50, istället för att 

göra en egen bedömning av om en persons konversion kommer över kriterierna för skydd, lagt 

UNHCR:s bedömning till direkt grund för skyddsskäl enligt artikel 3. 

Frågan om skyddsskäl måste ta hänsyn till samtliga kända omständigheter. I ett mål51 slog 

nämligen Europadomstolen fast att i det fall det kommer till utredande myndighets kännedom 

att en sökande riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning till exempel på grund av konversion, en ny och fullständig utredning av denna risk 

måste göras oavsett om den sökande åberopar grunden eller inte. Domstolen konstaterade också 

att det skulle strida mot artikel 3 om inte alla kända omständigheter kring skyddsbehov utreds, 

oavsett när i processen dessa framkommer. Europadomstolen upprepade även i sin dom 

UNHCR:s riktlinjer och uttalade att ingen ska behöva hemlighålla, byta eller förneka sin 

övertygelse för att undgå förföljelse. I ett annat mål52 bedömde domstolen emellertid att någon 

undersökning kring den sökandes skyddsgrund, konversion, inte var nödvändig. Anledningen 

till detta var att en konvertit vid ett återvändande till Iran53 bara riskerade illabehandling om 

hans eller hennes manifestation av kristendom kunde uppfattas som ett hot mot myndigheterna. 

Detta krävde i så fall en viss offentlig exponering. Eftersom så inte var fallet samt att det inte 

var en nödvändighet för hans religiösa identitet att kristna handlingar utövades offentligt, 

konstaterade domstolen att ett återsändande utan närmare undersökning kring den sökandes 

konversion inte skulle strida mot artikel 2 eller 3 i EKMR.  

Det senare målet kan möjligtvis, i fall där exempelvis konversion i sig inte direkt medför risker 

eller begränsningar, ge uttryck för en metod att undvika en bedömning av konversion och 

eventuella inskränkningar i religionsfriheten för en sökande. Istället kan en slags hypotetisk 

riskbedömning göras, där det framstår som att en sökande som inte manifesterar sin tro 

offentligt och som inte finner det nödvändigt för sin religiösa identitet, inte heller har ett 

skyddsbehov enligt artikel 2 eller 3 EKMR att utreda. Motsatsvis torde då den som har ett starkt 

behov att manifestera sin tro ha rätt att få sin konversion och skyddsgrund utredd. Artikel 2 och 

3 står genom målet nära sammankopplade till artikel 9 om religionsfrihet; hur och varför en 

sökande uttrycker sin tro ligger i vissa fall till direkt grund för bedömning av skyddsbehov 

enligt artikel 2 eller 3, där den sökandes utövande avgör om skyddsbehovet måste utredas.  

 

 

 

 

 

                                                           
49 Thorburn Stern & Wikström, s. 104.  
50 Case of Z.N.S. v. Turkey, application no. 21896/08, judgement 19 January 2010, p. 48–50.  
51 F.G. mot Sverige, ansökan nr. 43611/11, dom 23 mars 2016.  
52 A mot Schweiz, ansökan nr. 60342/16, dom 19 december 2017. 
53 Eftersom det inte fanns någon generell risk för återsändande av personer till Iran var en individuell 
bedömning nödvändig kring riskerna som kunde följa den sökandes konversion, Ibid., p. 40.  
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4. Fler rättsliga utgångspunkter i asylrätten 

 

Rätten till religionsfrihet och allt vad det innebär är en del i frågan om vem som anses vara i 

behov av internationellt skydd; den vars religionsfrihet inskränks kan ha rätt till skydd. Som 

Europadomstolen konstaterat kan skyddsbehov också bedömas genom den sökandes risk att på 

olika sätt utsättas för allvarlig kränkande behandling vid ett återvändande. 

 

4.1 Principen om non-refoulment 

 

Utgångspunkten i en bedömning av skyddsbehov är att ingen ska avvisas/utvisas/utlämnas till 

en stat där han eller hon riskerar att fara illa.54 Principen om detta kallas non-refoulment och 

anses vara en grundsten i internationell migrationsrätt. Principen utgör också bindande 

sedvanerätt och är bindande för alla stater. Non-refoulment innebär i flyktingsammanhang ett 

förbud mot att en person avvisas/utvisas/utlämnas till en stat där han eller hon fruktar förföljelse 

på grund av ras, religion, nationalitet tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk 

uppfattning. Non-refoulment omfattar inte bara fastställda flyktingar utan också asylsökande; 

förbudet innefattar alla personer som riskerar allvarliga kränkningar av sina mänskliga 

rättigheter.55  

Principen om non-refoulment uttrycks i en rad rättsliga instrument, så som artikel 33 

Genèvekonventionen. Europakonventionen uttrycker principen om non-refoulment i artikel 2 

och 3 där det stadgas att alla har rätt till liv samt ”att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning”. Principen återfinns även i EU:s stadga om de 

mänskliga rättigheterna artikel 2 och 4 samt indirekt i 2:4–5 RF. Bestämmelserna innebär att 

en person som söker skydd i en konventionsstat och riskerar sådan behandling vid ett 

återsändande inte får avvisas/utvisas/utlämnas. Exakt vilka handlingar som omfattas anges inte, 

men Europadomstolen har slagit fast att handlandet måste uppnå en viss allvarsgrad baserat på 

en bedömning från fall till fall för att omfattas av skyddet.56 Europakonventionen ger inget 

utrymme för inskränkning i artikel 2 eller 3; skyddet är absolut enligt artikel 15. Således är även 

EU:s stadgans bestämmelse absolut enligt artikel 53, liksom regeringsformens dito enligt 2:20 

RF e contrario. Bestämmelserna om non-refoulment har sammanfattningsvis avgörande 

betydelse för svensk bedömning av vem som kan anses ha ett skyddsbehov i Sverige.  

 

                                                           
54 Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 128. 
55 Ibid, s. 128. 
56 Ibid, s. 164 med där hänvisade rättsfall i fotnot 18–19; Se även EU-domstolen i förenade målet mot Tyskland 
mot Y och Z, C-71/11 och C-99/11, dom 5 september 2012.  
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4.2 Bevisbörda och utredningsskyldighet  

 

Enligt UNHCR:s handbok är det den sökande som initialt har bevisbördan för att visa att en 

anförd omständighet stämmer. Samtidigt kan det i asylrätten ofta vara svårt att styrka 

påståenden. Skyldigheten att ta reda på och värdera alla relevanta fakta hamnar därför till viss 

del även på den som utreder.57 I svensk rätt uttrycks också utredningsskyldigheten i 8 § 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 23 § Förvaltningslagen (2017:900), där det 

föreskrivs att varje ärende ska bli utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Trots 

en ordentlig utredning kan påståenden förbli obevisade och om då den sökandes redogörelse är 

trovärdig och inget tyder på det motsatta, bör den sökande ges fördel i påståendet - ett slags 

”benefit of the doubt”.58 Beviskravet ska inte heller ställas allt för strikt med tanke på de 

speciella svårigheterna i bevishänseenden gällande asylprocessen.59 Beviskravet i 

asylprocessen är samma som i andra förvaltningsärenden, det vill säga att en omständighet som 

huvudregel måste göras sannolik,60 vilket kan sägas motsvara ungefär 75 procent på en 

numerisk skala.61 

 

5. Skyddsbehov  

5.1 Vem som har rätt till skydd 

 

Definitionen och innebörden av religionsfrihet och principen om non-refoulment påverkar som 

visat Sverige på flera olika rättsliga nivåer genom en mängd olika instrument. Något som är tätt 

sammankopplat med dessa definitioner är förhållningssättet till vem som har rätt till 

internationellt skydd, vilket följaktligen också präglar den svenska asylprocessen.  

I utlänningslagen förekommer tre kategorier av skyddsbehövande: flyktingar, alternativt 

skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. De två första kategorierna återfinns också på 

EU-nivå genom skyddsgrundsdirektivet, medan den senare kategorin är en nationell 

konstruktion.62 Nedan följer en djupare genomgång av vad som krävs för att en person ska 

erhålla uppehållstillstånd som flykting eller som alternativt skyddsbehövande. Övriga 

skyddsbehövande analyseras inte inom ramen för den här uppsatsen, då det härvidlag rör sig 

om en annan typ av skyddsskäl (väpnad konflikt, miljökatastrof, motsättningar i hemlandet) 

som inte är direkt kopplade till en sökandes religion och konversion på samma sätt som 

flyktingskap och alternativa skyddsbehövande. Någon genomgång kring möjligheterna till 

internflykt ges inte heller i den här uppsatsen.  

                                                           
57 Handboken, p. 196. 
58 Ibid., p. 203–204.  
59 Ibid., p. 197. 
60 MIG 2006:1; MIG 2011:6. 
61 Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 245. 
62 Ibid., s. 40. 
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5.2 Flyktingdefinition 

 

Med flykting avses enligt 4:1 UtlL 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. [Kursivering 

tillagd.] 

 

5.2.1 Välgrundad fruktan 

 

En nyckelfras i den svenska flyktingdefinitionen är ”välgrundad fruktan för förföljelse”. 

Definitionen motsvarar den i Genèvekonventionen. Uttrycket ”välgrundad fruktan” har två 

delar: en subjektiv och en objektiv. Det subjektiva sinnestillståndet, ”fruktan”, måste 

underbyggas av ett objektivt förhållande; det måste vara välgrundat. Eftersom vikt läggs vid ett 

subjektivt element måste den sökandes trovärdighet bedömas om inte de fakta som 

framkommer i sig är tillräckliga. Allt som kan visa att den sökande har välgrundad fruktan ska 

beaktas. Gällande det objektiva elementet ska den sökandes uttalanden värderas utifrån 

förhållandena i hans eller hennes hemstat. Den sökandes kunskap är viktig i sammanhanget, 

men inte avgörande. Övervägandena behöver inte grundas i den sökandes erfarenhet; fruktan 

syftar även på personer som önskar undvika risk för förföljelse, utan att faktiskt ha varit utsatta. 

Bedömningen av skyddsbehov ska vara framåtsyftande och utreda riskerna för den sökande att 

utsättas för förföljelse i framtiden.63 Detta torde vara av särskild vikt för personer som söker 

asyl sur place, eftersom de sällan inte själva har utsatts för förföljelse. I de fallen är det 

konversionen i sig som är grund för fruktan och hur välgrundad denna är kan till exempel visas 

om andra konvertiter utsatts i hemlandet. 

 

                                                           
63 Handboken, p. 37–45.  
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5.2.2 Förföljelse på religiös grund 

 

Av flyktingdefinitionen ovan framgår att den sökande ska ha en välgrundad fruktan för 

”förföljelse”. Vad som utgör förföljelse är emellertid inte klart definierat. Förföljelsebegreppet 

ska istället tolkas och tillämpas utifrån förarbeten och internationella riktlinjer. Alla åtgärder 

som vidtas mot en utlänning utgör inte förföljelse enligt flyktingdefinitionen - de måste 

korrespondera med en förföljelsegrund.  Religion är enligt definitionen ovan en av dem. 

Förföljelse av religiösa skäl kan förekomma på olika sätt: till exempel förbud mot en religion, 

förbud mot gudstjänstfirande eller undervisning eller andra allvarliga trakasserier som har 

samband med en persons religion.64 Förföljelse på grund av religion kan förekomma redan av 

den anledningen att någon misstänks tillhöra den, det vill säga att en person tillskrivs en viss 

uppfattning eller övertygelse.65 

 

5.3 Alternativt skyddsbehov 

 

Med alternativt skyddsbehov avses enligt 4:2 UtlL: 

en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som 

utlänningen är medborgare i, därför att 

1. 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, eller 

 

som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av 

urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och 

2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig   

av hemlandets skydd. [Kursivering tillagd.] 

Den som inte har en välgrundad fruktan för förföljelse på religiös grund, kan alltså ha rätt till 

skydd på andra grunder enligt 4:2 UtlL, så kallat alternativt skyddsbehov. Bestämmelsen 

överlappar till viss del flyktingbestämmelsen i 4:1 UtlL, som dock kan vara tillämplig samtidigt. 

Frågan kring flyktingskap ska emellertid avgöras först.66 Alternativt skyddsbehov uttrycker 

principen om non-refoulment som specificerats närmare genom de rättsliga instrument och 

praxis som gåtts igenom ovan. 

 

                                                           
64 Wikrén & Sandesjö, s. 177–183, 189. 
65 Prop. 2009/10:31, s. 104. 
66 Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 49; Thorburn Stern, s. 41.  
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6. Flyktingskap och alternativt skyddsbehov sur place  

 

6.1 Sur place 

 

Ovan har de främsta skyddsbehoven som finns att följa kring religion och konversion allmänt 

presenterats: flyktingskap och alternativt skyddsbehov. Gällande definitionerna av flyktingskap 

och alternativt skyddsbehov stadgas i 4:1 och 4:2 UtlL att begreppen avser utlänningar som på 

grund av fruktan för förföljelse eller risk för att utsättas befinner sig utanför sin hemstat. 

Definitionerna ger däremot inget svar på frågan om det det måste finnas samband mellan varför 

utlänningen befinner sig utanför sin hemstat och varför han eller hon nu söker skydd. Frågan 

om skyddsbehov övergår nu till just den frågeställningen. 

UNHCR skriver i sin handbok till Genèvekonventionen att även den som lämnat sin hemstat 

och först senare har skyddsbehov omfattas av flyktingdefinitionen; personen har då blivit 

flykting sur place, på plats först i mottagarlandet. Sådana skyddsbehov kan bero på att 

omständigheter i hemstaten förändras under utlänningens frånvaro, men kan också härledas från 

handlingar som utlänningen själv företett. I det senare fallet måste då hänsyn tas till om 

myndigheterna i hemstaten fått kännedom om dessa och hur de i så fall uppfattar dem.67  Även 

skyddsgrundsdirektivet ger uttryck för denna uppfattning, vilket presenteras nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Handboken, p. 94–96.  
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6.2 Skyddsgrundsdirektivet 

 

Skyddsgrundsdirektivet fastställer i sin inledning att Genèvekonventionen och dess 

tilläggsprotokoll utgör grundstenen i det folkrättsliga systemet kring skydd av flyktingar.68 

Skyddsgrundsdirektivet syftar till att säkerställa gemensamma kriterier kring vilka personer 

som har ett verkligt skyddsbehov, vilka samtidigt måste överensstämma med övriga 

internationella åtaganden.69 Direktivet betonar bland annat att flyktingdefinitionen innefattar 

skyddsbehov sur place och att det är av särskild vikt att EU inför en gemensam uppfattning av 

vad skyddsbehov sur place innebär.70 Begreppet ”Den verkligt skyddsvärde flyktingen” måste 

således inkludera även flyktingar sur place.71 Skyddsgrundsdirektivet stadgar om internationellt 

skyddsbehov sur place i artikel 5 att: 

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. 

[Kursivering tillagd.] 

Skyddsgrundsdirektivet ger uttryck åt en svår rättslig avvägning, där hänsyn ska tas dels till 

internationella åtaganden, dels till risken för missbruk av asylrätten.72 Artikel 5 (2) öppnar för 

en särskiljning av personer vars skyddsgrund sur place är något nytt eller en fortsättning av en 

verksamhet som den sökande tidigare ägnat sig åt i ursprungslandet. Bestämmelsens öppning 

för särskiljning kan sägas antyda ett samband mellan kontinuitet och trovärdighet, där brister i 

den förra riskerar att påverka bedömningen av om skyddsbehovet är verkligt, det vill säga om 

det är fabricerat.73  

 

 

                                                           
68 Skyddsgrundsdirektivet, skäl 4. 
69 Ibid., skäl 12, 17. 
70 Ibid., skäl 25. 
71 Da Lomba, s. 45. 
72 Ibid., s. 53.  
73 Ibid., s. 51.  
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6.3 Fabricerade asylansökningar 

 

Formuleringen i skyddsgrundsdirektivets artikel 5 speglar en oro för att asylrätten missbrukas. 

Hur denna risk kan stävjas är svårt att veta och väcker bland annat frågan om ett krav på god 

tro kan ställas - i detta sammanhang att konversion ska ha gjorts på grund av religiös övertygelse 

och inte på grund av en önskan att få skyddsbehov. Genèvekonventionen, som utgör grund för 

flyktingdefinitionen, ger emellertid ingen möjlighet till detta då bland annat artikel 1 F om vilka 

personer som kan exkluderas inte innefattar den som söker skydd i ond tro. Ett krav på god tro 

skulle också strida mot de olika rättsliga instrument som uttrycker principen om non-

refoulment. Skyddsgrundsdirektivet, som ska stå i linje med dem, innehåller visserligen inget 

krav på god tro, men är något ambivalent i sin inställning då artikel 5 (3) kan uppfattas öppna 

för en medlemsstat att särskilja ansökningar om internationellt skydd som grundar sig i ond 

tro.74 Enligt bestämmelsen får nämligen en medlemsstat besluta att en ansökan om 

flyktingstatus normalt inte ska beviljas om risken för förföljelse grundar sig på den sökandes 

egna handlingar sur place. Samtidigt stadgar artikel 4 (3) (d) att när det gäller verksamhet som 

en sökande först efter att ha lämnat ursprungslandet ägnat sig åt, vars enda syfte eller huvudsyfte 

var att skapa förutsättningar för att ansöka om skydd, måste bedömas utifrån om den 

verksamheten riskerar att utsätta den sökande för förföljelse eller allvarlig skada vid ett 

återvändande. Artikel 5 (3) kan därtill anses stå i strid med skyddsgrundsdirektivets övriga 

systematik, då undantag för den som söker skydd i ond tro tas inte tas upp i artikel 12 om 

exklusion. Slutligen stadgar artikel 20 (1) och 21 (1) att Genèvekonventionen och principen om 

non-refoulment inte får inskränkas genom direktivet.75  

Skyddsgrundsdirektivets artikel 5 återfinns emellertid inte i svensk lag, då regeringen i 

förarbetena76 till implementeringen av direktivet fann att bestämmelsen om att skyddsbehov 

kan uppstå sur place redan gäller enligt svensk rätt och att uttrycklig författningstext därför inte 

behövde införas; artikel 5 (1) och (2) ska ses som tolkningsanvisningar gällande bedömningen 

av om en utlänning är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Regeringen anförde samtidigt 

att artikel 5 (3) i direktivet är fakultativ och att undantag i principen om skyddsbehov sur place 

inte bör införas i svensk rätt.  

UNHCR:s riktlinjer anger i frågan att handlingar sur place vars huvudsyfte eller enda syfte är 

att skapa skyddsbehov, så kallade ”self-serving activities”, inte är tillräckliga för att skapa 

välgrundad fruktan (flyktinggrund) om den opportunistiska avsikten är tydlig för alla, inklusive 

myndigheter i hemstaten, och om inga allvarliga konsekvenser skulle följa ett återvändande. 

Bedömningen ska göras utifrån konkret risk, inte motivet bakom handlingarna.77 Problematiken 

om god tro i förhållande till skyddsgrundsdirektivet och dess implementering i svensk lag kan 

                                                           
74 Da Lomba, s. 58. 
75 Jfr dock att det i det första skyddsgrundsdirektivet i artikel 20 (6) och (7) gavs vissa möjligheter att inskränka 
en flykting eller alternativt skyddsbehövande förmåner, något som tagits bort i det omarbetade 
skyddsgrundsdirektivet, prop. 2013/14:248, s. 41.  
76 Prop. 2009/10:31, s.131–132.  
77 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims, p. 36. 
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möjligtvis sammanfattas som att även ansökningar med fabricerade skyddsskäl sur place måste 

bedömas på samma sätt som andra ansökningar.78  

 

7. Fastställande av skyddsbehov enligt de svenska myndigheterna 

 

7.1 Genuinitetsbedömning 

 

Ovan har förutsättningarna för en asylsökandes flyktingskäl eller alternativa skyddsskäl sur 

place presenterats. Hur bedömningen i praktiken ska gå till när konversion åberopas som 

skyddsskäl har berörts av Migrationsöverdomstolen genom det vägledande avgörandet MIG 

2011:29. Domstolen konstaterade, med hänvisning till UNHCR:s handbok och riktlinjer, bland 

annat att konversion sur place kräver extra uppmärksamhet i utredningen av den sökandes 

trovärdighet. För att avgöra om en asylsökandes konversion är äkta i bemärkelsen genuin, måste 

en individuell bedömning göras, där omständigheterna kring den sökandes konversion samt om 

han eller hon kan antas fortsätta leva som konvertit vid ett eventuellt återvändande blir 

avgörande. En person som bedöms ha konverterat av genuin övertygelse måste nämligen antas 

komma att fortsätta leva som konvertit och kan därför ha välgrundad anledning att frukta 

förföljelse. En person som inte bedöms ha konverterat av genuin övertygelse torde motsatsvis 

inte ha grund att frukta förföljelse eller riskera utsatthet då han eller hon inte antas ha en avsikt 

att leva som konvertit. Den sökande kan dock ha alternativa skyddsskäl då det kan föreligga 

grundad anledning att anta att han eller hon vid ett återvändande riskerar att utsättas på ett sätt 

som ger rätt till skydd.  

 

7.2 Närmare om Migrationsöverdomstolens prövning av skyddsskäl sur place i 

MIG 2011:29 

 

I MIG 2011:29 baserade domstolen prövningen på den bevisning som åberopats samt på den 

sökandes trovärdighet i omständigheterna kring konversionen. Domstolen värderade 

inledningsvis den bevisning som åberopats i målet, vilken visade att den sökande genomgått 

dop och blivit medlem i en församling där han också deltagit i gudstjänster och varit aktiv i 

allmänhet. Det åberopades i målet även vittnen som intygade att den sökande var kristen, men 

domstolen fann efter en sammanvägd bedömning att bevisningen inte gjort sannolikt att den 

sökandes konversion varit genuin.  

Migrationsöverdomstolen bedömde därefter den muntliga utsagan från den sökande, då särskilt 

hans trovärdighet. Domstolen förvånades över att den sökande inte framhållit sin konversion 

                                                           
78 Da Lomba, s. 57.  



   
 

21 
 

tidigare i processen med tanke på att konversion måste vara en stor förändring i en persons liv. 

Domstolen ansåg vidare att det faktum att den sökande börjat vara aktiv i kyrkan först på senare 

tid väckte vissa frågetecken, eftersom det sammanföll i tiden med att prövningen av den 

sökandes ärende skulle avgöras. Domstolen fann inga troliga omständigheter som gjorde att 

den sökande inte inledningsvis borde ha berättat om sin konversion för Migrationsverket och 

menade slutligen att den sökande lämnat motstridiga uppgifter om när han blev kristen samt att 

hans skäl till att konvertera var vaga och allmänt hållna. Den sökande kunde heller inte visa 

någon kännedom om kristna högtider eller återge någon berättelse i Bibeln som betyder något 

för honom, trots att han fått bibelundervisning. Domstolen fann vid en samlad bedömning att 

den sökande inte gjort sannolikt att hans konversion varit genuin och att han därför heller inte 

hade en avsikt att leva som konvertit vid ett återvändande. Den sökande hade annorlunda 

uttryckt inte gjort sannolikt att han har välgrundad anledning att frukta förföljelse på grund av 

att han konverterat.  

Efter att ha bedömt att den sökande inte har rätt till skydd som flykting undersökte domstolen 

om den sökande kunde tillskrivas kristen övertygelse och på det sättet riskera att utsättas vid ett 

återvändande. Domstolen bedömde att inget talade för att den sökandes dop eller engagemang 

inom församlingen kommit till kännedom i hemstaten, inte heller att någon skulle sprida 

uppgifterna om detta vidare. Den sökande hade vidare först i ett sent stadium inkommit med 

uppgifter om att han blivit mobbad på grund av sin konversion. Domstolen menade att detta var 

anmärkningsvärt och att de uppgifterna inte var tillräckligt preciserade. Efter en sammantagen 

bedömning fann domstolen att den sökande inte heller gjort sannolikt att han hade grundad 

anledning att anta att han riskerade att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, 

tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning på grund av att han 

tillskrivs en kristen övertygelse. 

  

7.3 Migrationsverkets rättsliga ställningstagande SR 46/2018 

 

Det första som måste utredas i fall där bland annat konversion åberopas är enligt 

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande aktuell och relevant information om det land den 

sökande lämnat. Efter det måste en noggrann utredning göras kring religionens betydelse för 

den sökande samt hur denna uttrycks och kan komma att uttryckas. En person som åberopar 

konversion som asylskäl måste få genuiniteten bakom denna bedömd, varvid tillförlitligheten i 

utsagan får stor betydelse. Utredningen bör innefatta hur processen bakom en sökandes 

konversion gått till samt hur och varför hans eller hennes tro måste manifesteras på ett visst sätt 

vid ett återvändande. Även om den sökande inte kan förväntas känna till allt om sin religion bör 

han eller hon kunna redogöra för huvuddragen i denna. (Vad som närmare menas med 

huvuddragen nämns inte.)  

Om den sökande inte bedöms ha flyktingskäl på grund av religiös uppfattning, måste 

myndigheten utreda om det kan finnas alternativa skyddsbehov så som tillskriven religiös 

övertygelse. Utredningen ska i samtliga fall präglas av en framåtsyftande bedömning kring 
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riskerna, där hänsyn tas till vad som kommit till kännedom i hemlandet. Om så inte är fallet ska 

en prövning av hur den sökande vid ett återvändande kommer att manifestera sin religion göras. 

Migrationsverket anser att en sökande som inte varit offentlig med sin tro i Sverige inte kan 

antas göra det annorlunda vid ett återvändande. Den sökande kan dock göra sannolikt att han 

eller hon kommer visa sin tillhörighet. Även icke-handlingar såsom att avstå religiösa krav i 

hemlandet kan utgöra grund för förföljelse. 

För att få en rättssäker utredning i bedömningsprocessen måste den sökandes förutsättningar att 

uttrycka sig fastställas, liksom vilken socioekonomisk och utbildningsbakgrund han eller hon 

har. Migrationsverket menar att konversion för vissa är en intellektuell process, medan den för 

andra är av en mer känslomässig natur. I bedömningen av en sökandes konversion sur place ges 

skriftlig bevisning visst stöd, men saknar avgörande betydelse. Istället menar Migrationsverket 

att den muntliga utredningen oftast är helt avgörande. En sent åberopad konversion kräver 

särskild uppmärksamhet. 

 

7.4 Genuin övertygelse eller tillskriven övertygelse  

 

Man kan fråga sig varför den omfattande bedömningen kring genuinitet får så stort utrymme i 

myndighetens utredning, till skillnad från tillskriven övertygelse. Det går nämligen att hävda 

att den senare har fördelar framför den förra. Tillskriven övertygelse torde vara mindre 

resurskrävande rent utredningsmässigt, då genuinitetsbedömning därvidlag blir sekundär. 

Samtidigt torde bedömning av tillskriven övertygelse som skyddsgrund inte vara lika 

kontroversiellt som bedömning av genuinitet, vilken inte sällan får utstå mycket kritik. 

Ett svar på frågan varför genuinitet ges företräde framför tillskriven uppfattning är att 

flyktingbedömningen alltid ska göras i första hand. Först därefter den kan alternativa 

skyddsbehov prövas.79 Så följer också av den systematik som Migrationöverdomstolen 

presenterade i MIG 2011:29 gällande prövning av konversion sur place. Systematiken refereras 

även i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande från 2018. De olika skyddsgrunderna kan 

ses som trappsteg, där varje steg, eller skyddsgrund, är alternativa och ska prövas ett efter ett. 

Genuinitetsbedömningen, som är del av flyktingbedömningen i 4:1 UtlL, ska alltså göras före 

bedömningen av tillskriven övertygelse, som är en alternativ skyddsgrund enligt 4:2 UtlL. Sist 

följer bedömningen av övriga skyddsskäl enligt 4:2 a) UtlL.80 Denna ordning kan kontrasteras 

mot UNHCR:s riktlinjer, som stadgar att genuinitet inte alltid behöver utredas, eftersom det kan 

vara tillräckligt att utreda om en förföljare just tillskriver en sökande en övertygelse.81 UNHCR 

menar till exempel att personer kan vara födda in i en religion eller vara av en viss etnicitet 

sammankopplad med religion och att deras kunskaper och genuinitet inte spelar någon roll om 

det utåt sätt tillskrivs tillhöra den. UNHCR konstaterar att även den som helt saknar kunskap 

kan tillskrivas en övertygelse av andra.82 Detta torde gälla även den som tillskrivs ha 

                                                           
79  Andersson, Diesen, Lagerqvist Veloz Roca, Seidlitz & Wilton Wahren, s. 49; Thorburn Stern, s. 41. 
80 Thorburn Stern, s. 41.  
81 UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims, p. 9. 
82 Ibid., p. 6, 10. 
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konverterat, eller avfallit från sin tidigare religion. Även om Migrationsverkets 

ställningstagande och praxis stödjer att en person kan tillskrivas vara konvertit och i regel 

hänvisar till UNHCR:s dokument, framstår det alltså som att tillskriven övertygelse kan utredas 

först efter att flyktingskälen utretts. 

 

8. Kritik mot Migrationsverkets bedömning av genuinitet i konversion 

 

8.1 Konvertitutredningen 

 

Migrationsverkets bedömning av asylsökandes tro diskuteras och kritiseras flitigt i olika fora, i 

synnerhet sedan den stora flyktingvågen tog fart 2015. Inte minst församlingar som många 

konvertiter tillhör har engagerat sig i enskilda fall, men också i debatten i allmänhet. I mars 

2019 genomförde fem samfund som tillsammans representerar 320 000 medlemmar i Sverige 

en gemensam utredning av situationen i den s.k. Konvertitutredningen83. I utredningen, som 

bygger på en analys av 619 asylsökandes beslut mellan 2015 och 2018, yttras kritik mot 

Migrationsverket och den bedömning som myndigheten gör. Av de 619 asylsökande angav 503 

konversion som skyddsskäl. Av dem fick 68 %, 342 personer, avslag på grund av att deras 

konversion inte bedömdes vara genuin.84 Författarna bakom Konvertitutredningen menar bland 

annat att Migrationsverket brister i förståelse kring vad religion och konversion är och betyder, 

samtidigt som de skriver att Migrationsverket inte tar hänsyn till internationella konventioner i 

tillräcklig utsträckning. Utredarna riktar också kritik mot att bedömningen i många fall omfattar 

den sökandes intellektuella resonemang kring trons betydelse snarare än tron i sig. Samtidigt 

menar utredarna att skriftlig bevisning så som dopintyg och kyrkligt engagemang från pastorer 

och församlingsmedlemmar får för lite utrymme i bedömningen. Utredningen pekar på att det 

verkar finnas en förutfattad bild av hur en tro uttrycks och att bedömningen görs utefter den.85 

Konvertitutredningen visar också att Migrationsverket tycks skilja på inre och yttre element av 

en tro, där resonemang kring det inre elementet i första hand får avgörande del i 

genuinitetsbedömningen. Utredarna menar att detta strider mot internationell rätt och att den 

yttre delen av manifestationen är inneboende aspekter av religion och religionsfrihet som inte 

kan särskiljas. Utredningen pekar också på att det ofta finns brister i utredningarna avseende 

tillskriven övertygelse samt att det saknas resonemang kring konsekvenserna av att en person 

avfallit från en tidigare övertygelse. Vidare menar författarna att det sällan tas hänsyn till den 

enskildes personliga omständigheter som utbildning, ålder, när personen konverterade, och 

kulturell bakgrund.86 

                                                           
83 Konvertitutredningen, Rapport om Migrationsverkets hantering av konvertiters asylprocess, 28 mars 2019. 
84 Ibid., s. 2–4. 
85 Ibid., s. 33–45.  
86 Ibid., s. 33–45.  
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8.2 Thorburn Stern och Wikström87
 

 

Bedömning av genuinitet är svårt och en grundläggande fråga enligt Thorburn Stern och 

Wikström är om det överhuvudtaget är rimligt att föreställa sig att det går att avgöra om en 

person är genuint troende. Thorburn Stern och Wikström frågar sig därför om det inte borde 

vara tillskriven övertygelse som tillmäts avgörande vikt.88  

Det visar sig emellertid att även bedömning av tillskriven övertygelse är svårt. Thorburn Stern 

och Wikström är bland annat kritiska till Migrationsöverdomstolens bedömning i MIG 2011:29 

om den asylsökande kan tillskrivas en kristen övertygelse. Thorburn Stern och Wikström menar 

att domstolen inte tycks ta ställning till hur dopet och formell konversion kan uppfattas oavsett 

den sökandes genuinitet; exempelvis verkar det inte spela någon roll att den sökande tillskrivs 

en viss uppfattning av medlemmarna i samma församling, eller av personen som valt att döpa 

honom. Dopet är nämligen en formell handling som i normala fall torde ses som en bekräftelse 

av en genuin övertygelse. Eftersom detta inte diskuteras i domen framstår det enligt Thorburn 

Stern och Wikström som att den sökandes genuinitet får betydelse även i riskbedömningen på 

grund av tillskriven tillhörighet, vilket de anser är anmärkningsvärt. Hur genuin en person är 

borde inte spela någon för att han eller hon ska tillskrivas en övertygelse; genuinitet är nämligen 

något inre och personligt, medan det tillskrivna måste anses bygga på andras uppfattningar.89  

 

9. Sammanfattande diskussion  

 

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet som erkänns på flera olika rättsliga nivåer och 

inbegriper bland annat en rätt att konvertera. Religionsfrihetens formulering varierar något 

mellan olika dokument men kan förstås omfatta ett inre och ett yttre element, där den förra är 

absolut och den senare kan begränsas i vissa fall.  

För att erhålla flyktingstatus måste en person ha välgrundad anledning att frukta viss förföljelse. 

EU-domstolen har slagit fast att en inskränkning i något av religionsfrihetens element kan 

utgöra förföljelse och menar att det är inskränkningens konsekvenser för den sökande som ska 

vara avgörande snarare än en bedömning utifrån dess beståndsdelar. Europadomstolen menar 

att frågan om förföljelse på religiös grund istället ska hanteras genom principen om non-

refoulment, som innebär att en person inte får avvisas/utvisas/utlämnas till ett land där han eller 

hon riskerar att allvarligt fara illa. Både EU-domstolen och Europadomstolen menar dock att 

en konvertit inte ska behöva dölja sin tro och att en inskränkning av detta kan vara grund för 

skyddsbehov. På så sätt kan domstolarna sägas betona att bedömningen av skyddsbehov ska 

                                                           
87 Thorburn Stern & Wikström, docent i folkrätt vid Uppsala universitet respektive docent i socialt arbete vid 
Göteborgs universitet, tillika författarna bakom boken Migrationsrätt: Skyddsbehov och trovärdighet - 
bedömning i asylärenden.  
88 Thorburn Stern & Wikström, s. 13.  
89 Ibid., s. 151. 
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utgå från risk att fara illa. Begränsningar i religionsfriheten ska bedömas utifrån varje enskild 

sökandes omständigheter. Eftersom det är svårt att skilja en persons religiösa övertygelse från 

hans eller hennes utövande av den, spelar det mindre roll vilken beståndsdel av religionsfriheten 

som inskränks. 

En asylsökande kan erhålla skydd på grund av att han eller hon fruktar religiös förföljelse eller 

om det finns en verklig risk att allvarligt fara illa. I det första fallet benämns han eller hon 

flykting och i det senare fallet alternativt skyddsbehövande. Dessa skyddsgrunder kan kopplas 

till konversion då det i många länder är straffbart att byta eller avfalla från en religion. För att 

avgöra om konversion utgör skyddsbehov har de svenska myndigheterna att följa 

internationella konventioner, EU-rätt och Europarätt i bedömningen. Därtill har rådgivande 

dokument från FN en stark ställning.  

Det går i vissa sammanhang att urskilja en oro för att asylrätten missbrukas och att personer 

utan verkligt skyddsbehov beviljas asyl.  Det finns emellertid inget bindande stöd för att till 

exempel särskilja om skyddsbehovet grundats i hemlandet eller om det uppstått först på plats i 

mottagarlandet. Inte heller finns något stöd för att särskilja om skyddsbehovet är äkta eller har 

i syfte att erhålla asyl; även en fabricerad asylansökan ska utredas. Bedömningen från de 

svenska myndigheterna görs initialt utifrån den sökandes genuinitet, det vill säga om han eller 

hon har konverterat genuint och verkligen fruktar förföljelse på grund av detta. Därefter prövar 

de svenska myndigheterna om den sökande kan tillskrivas konversion, och till följd därav 

riskerar att allvarligt fara illa. I bedömningarna väger den muntliga utsagan tyngst och fokus i 

utredningen ligger på första steget, det vill säga om konversionen är genuin eller inte. 

Tillskriven övertygelse ägnas mindre utrymme.   

De svenska myndigheterna har fått utstå kritik gällande bedömningen av konvertiter och det 

underkännande av deras tro som ett avslag på asylansökan innebär. Den svenska 

bedömningsmodellen kring genuinitet grundar sig till stor del i UNHCR:s handbok och 

riktlinjer. Även skyddsgrundsdirektivet ger uttryck för vikten att bedöma vem som är genuin, 

det vill säga vem som har ett verkligt skyddsbehov. Samtidigt som det alltså finns möjligheter 

att iaktta viss restriktivitet i bedömningen av skyddsbehov, är det viktigt att komma ihåg att 

åtminstone den inre religionsfriheten och principen om non-refoulment är absoluta, det vill säga 

inte får inskränkas. 

Bedömning av asylsökandes genuinitet anses av flera vara problematisk, eftersom den till stor 

del är subjektiv och svår att skilja från den inre och absoluta kärnan av religionsfriheten. 

Alternativet till att bedöma genuinitet är att utreda alternativa skyddsbehov, så som tillskriven 

övertygelse. Så som det ser ut idag måste dock en sådan utredning föregås av en 

genuinitetsbedömning. Även bedömning av alternativa skyddsgrunder har emellertid fått utstå 

kritik eftersom den genuinitet som just bedömts riskerar att också spilla över på den 

efterföljande bedömningen av tillskriven övertygelse - en bedömning som borde baseras på 

andras uppfattning och inte den asylsökandes.  
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10. Egna kommentarer  

 

Att genuinitet diskuteras inom ramen för om någon fruktar förföljelse på grund av sin tro är 

naturligt, men problematiskt. Till exempel så riskerar den inre religionsfriheten att indirekt 

bedömas, vilket inte får göras enligt ovan. Bedömningen riskerar också att utgå från att 

konversion går till och uttrycks på ett visst sätt och att det blir myndigheternas förutfattade 

meningar av detta som blir avgörande.  

I de fall en konvertit riskerar att fara illa vid ett återvändande handlar det ofta om en bestraffning 

för att ha avfallit från sin tidigare religion, apostasi. Vilken annan religion som han eller hon 

konverterat till spelar inte alltid roll. En person som uttrycker kritik, eller tar avstånd från sin 

tidigare religion torde därför kunna ses som klandervärd i vissa stater, till exempel Afghanistan, 

redan på grund av detta. Huruvida avståndstagandet grundar sig i genuin konversion eller inte 

borde således inte heller spela någon roll, då även apostasi och formell konversion riskerar att 

bestraffas. Att genuinitet ges ett så stort utrymme i bedömningen kring förföljelse är därför 

problematiskt, då det inte nödvändigtvis alltid går att göra en koppling mellan förföljelse och 

genuinitet.  

När genuinitet därtill ges utrymme även i riskbedömningen av alternativa skyddsgrunder så 

uppkommer därför ytterligare problem. Särskilt problematiskt är det att skriftlig bevisning ges 

så liten betydelse där till exempel konversionens yttersta bevis enligt kristen tro – dopet – inte 

ges någon avgörande betydelse i bedömningen av genuinitet. När det gäller risken för en 

konvertit eller apostat att allvarligt fara illa på grund av tillskriven övertygelse kan man fråga 

sig vad som krävs för att göra detta sannolikt. Den som till exempel ostridigt döpt sig, men som 

inte bedöms vara genuin, har enligt Migrationsverket inte visat sannolikt, det vill säga med 75 

procents säkerhet, att han eller hon är troende. Frågan som då kvarstår är hur formell konversion 

eller dokumenterat församlingsengagemang uppfattas i hemlandet. 

Denna fråga, som ska vara helt frånkopplad från den sökandes genuinitet, får emellertid litet 

eller inget utrymme i myndigheternas bedömning. När myndigheterna menar att den sökande 

genom ett dop inte gjort sin tro sannolik, menar de samtidigt att den sökande sannolikt inte 

uppfattas ha gjort så av andra? Frågan blir speciellt tydlig då UNHCR stadgar att endast om en 

opportunistisk avsikt är tydlig för alla kan de svenska myndigheterna bortse från 

omständigheten. Även om frågan kan lösas genom en bedömning av vad som kommit till 

potentiella förföljares kännedom i hemlandet, undgås inte grundproblematiken kring genuinitet 

- ett krav på om att exempelvis dopet måste ha blivit känt förutsätter samtidigt att den sökande 

inte är genuin och inte kommer att leva som kristen.  

En del av frågorna kopplade till genuinitet skulle kunna undvikas om bedömningen i första 

hand utgår från tillskriven tro eller om det finns en välgrundad anledning att anta att personen 

far illa, istället för en bedömning av om fruktan för förföljelse är verklig. En objektiv 

bedömning av det förra torde nämligen vara ett rättssäkrare sätt att bedöma skyddsbehovet; hur 

andra uppfattar en person borde vara mer avgörande för skyddsbehovet än hur en person är. 

Bedömningen skulle kretsa kring om den sökande har gjort sannolikt att hans eller hennes 
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handlingar av andra personer kan framstå som genuint religiösa eller som avståndstagande från 

hans eller hennes tidigare religion. Bedömningen skulle annorlunda uttryckt sägas utgå från ett 

skydd på grund av principen om non-refoulment i första hand, där skydd på grund av 

inskränkningar i religionsfriheten och frågan om genuinitet blir sekundär prövning. 

Angreppssättet likar det Thorburn Stern och Wikström presenterar, liksom Europadomstolens 

utgångpunkt i artikel 3 snarare än artikel 9 EKMR. 

Det är ju nämligen så att en konvertit är en apostat, men inte nödvändigtvis tvärtom. En person 

som tillskrivs övertygelse eller apostasi, och på grund av detta riskerar att fara illa, täcker därför 

i de flesta fall även in det skydd som han eller hon hade erhållit i egenskap av genuint övertygad. 

Om en asylsökande kan göra sannolikt att allvarlig illabehandling kan antas följa något som 

han eller hon företagit, behöver den inre och absoluta religionsfriheten inte bedömas genom en 

genuinitetsprövning. Genom denna ordning blir det först i det fall en person fruktar förföljelse 

som inte faller under den i 4:2 UtlL stadgade ”illabehandlingen” som en bedömning av 

inskränkningar i religionen och genuinitetsprövning blir nödvändig.  

Oavsett om bedömningen av skyddsbehov görs enligt dagens modell eller i den ovan omvända 

ordningen måste den vid något stadium innehålla en subjektiv bedömning, där typiska uttryck 

måste läggas till grund för riskbedömningen. Som det ser ut nu är myndigheterna dock fast i att 

först utreda flyktingskäl och sedan alternativa skyddsbehov. En utredning i omvänd ordning 

torde i många fall kunna förekomma behovet av genuinitetsbedömning och den kritik som ofta 

följer. 
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