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Abstrakt  
Religiös asyl är en rättighet som fastslås i FN:s 1951 års flyktingkonvention, vilken utgör en av 

fåtal grunder till berättigande av flyktingstatus. Felaktig asylbedömning av ett religiöst- eller 

konvertitärende kan få fatala konsekvenser, t.ex. individens säkerhet äventyras, utsätts för 

skyddsgrundande behandling eller att livet sätts på spel. Med grund i bl.a. rapporterad proble-

matik, forskning och statliga utredningar mynnar uppsatsen ut i tesen att Migrationsverkets 

handläggare inte besitter rätt kompetens för att uppfylla de rättssäkerhetskrav som är svenska 

statens rättsliga skyldighet. Uppsatsens fokusområde riktar sig mot att granska handläggningen 

av konvertitärenden och religiös asyl, vilket bottnar i en rättsdogmatiks och rättsanalytisk me-

tod. För att fastslå innebörden av rättssäkerhet, utgör rättsteoretikerna Aleksander Peczenik, 

Robert Thomas och Åke Frändberg grunden – vilkas teorier genomsyrar uppsatsen. I relation 

till UNHCR:s resolution samt Europeiska Rådets Resolution, har jag funnit minsta gemensam-

ma nämnare. Tillsammans utgör de den idealmodell jag bygger (i vilken uppsatsen tar utgångs-

punkt), samt vilka rättssäkerhetsgarantier som bör säkerställas i asylutredningen av konvertiter.  

Utifrån juridisk och rättslig vinkel, belyser första resultatet och slutsatsen att religiös asyl (och 

konvertiter) framstår vara ett relativt bortglömt område. Ytterligare, utifrån Migrationsverkets 

egna publicerade material har religiös asyl lyst med sin frånvaro. Det finns ett fåtal dokument 

som beskriver området i juridisk och rättslig vinkel, men utifrån ett större perspektiv har det 

hamnat i periferin. Den andra slutsatsen är att ingen av idealmodellens minimikrav för rättssä-

kerhet, framstår garanteras. Det finns överhängande och återkommande problematik i hand-

läggningsprocessen, vilket enskilt och tillsammans tenderar urholka individens rättssäkerhet. 

Problemen har olika grunder, bl.a. subjektivitet från handläggarna, handläggarnas bristande re-

ligionskunskap och icke-kvalificerade tolkar. Utifrån en sammanslagning tenderar bristerna 

bygga en mur mellan sökanden och hennes rätt till rättssäkerhet. Med utgångspunkt i dokumen-

terad problematiken och bristande rättssäkerhet, mynnar uppsatsen ut i de-lege-ferenda. I kapit-

let de-lege-ferenda presenteras förslag hur Migrationsverkets asyl- och  handläggningsprocess 

bör förändras, för att i högre utsträckning leva upp till idealmodellen och rättssäkerhetskraven.  

Nyckelord: Rättssäkerhet, asyl, religiös asyl, konvertit, svenska statens positiva ansvar, 4 kap. 

1§ UtlL, 1951 års Flyktingkonvention, sur place.  
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1 Inledning  
Rätten till religion är en av världens mest grundläggande mänskliga rättigheter,  och är en glo1 -

balt vedertagen praxis som fastslås i internationell rätt, bl.a. art. 2 i FN:s 1951 års Konventionen 

angående flyktingars rättsliga ställning och FN:s konvention om mänskliga rättigheter art. 18. 

Religionstillhörigheten är en fråga om individens identitet och anses vara så självklar att varje 

människa har rätt att uttrycka den genom yttre manifestation, såsom firande av högtider, reli-

giösa kläder och rätten att bära symboler.  Genom att rätten till religion anses vara grundläg2 -

gande, utgör det även i art. 2 i FN:s 1951 års konvention ett av flera skäl till erhållande av flyk-

tingstatus. Livia Johannesson skriver i sin avhandling att ca en miljon människor varje år söker 

asyl utanför sitt eget land. Människor hamnar därmed i beroendeställning till att mottagarlän-

dernas nationella procedurer behandlar asylansökningarna på ett rättvist och korrekt sätt. I sin 

forskning lyfter Johannesson att det finns flertal moment som riskerar äventyra bedömningen i 

ansökan, vilket ofta har grund i att det enbart finns en muntlig berättelse att tillgå för att styrka 

asylskälen och stegen i processen. Där utkomsten kan bli att den rättssäkerhet människor är be-

rättigade inte garanteras.  Johannesson står i samsyn med statens utredning, SOU 2009:56. Ut3 -

redningen betonar att felaktig bedömning av en asylansökan, innebär för individen allvarligare 

konsekvenser än något annat ärende i allmän förvaltningsdomstol.  En felaktig handläggning 4

och utvisning kan i värsta fall leda till att personen vid ett återsändande utsätts för inhuman el-

ler skyddsgrundande behandling, eller att individens liv sätts på spel. Sådan utkomst eller miss-

 Liv Feijen, Emilia Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning : En studie av Migrationsverkets utredning 1

och beslut om internationellt skydd, Slutrapport av projektet Förhöjd kvalitet i svensk asylprövning, Stock-
holm: Migrationsverket 2011, s. 148. 
 
Förenta Nationernas Flyktingkommissarie, UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid faststäl-
lande av flyktingars rättsliga ställning : enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyk-
tingars rättsliga ställning, Stockholm: september, 1996, par. 71-73.

UNHCR, Guidelines on International Protection : Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of 
the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relation to the Status of Refugees, kap. I par. 2.

Lifos: Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, 
2012, s. 4

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 1482

  Livia Johannesson, In Courts We Trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts, Stockholms 3

Universitet, 2017, s. 217. 

 SOU 2009:56, Den nya migrationsprocessen: Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen, Stockholm: 4

Justitiedepartementet, s. 217.
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tanke att sådana konsekvenser sker vid återsändande, strider mot den internationellt vedertagna 

principen non-refoulement. Sådana konsekvenser hade en korrekt utredning och tillämpning av 

såväl FN:s konvention, samt den svenska Utlänningslagen kunnat förhindra.  Medvetenheten 5

av den problematik som riskerar äventyra utkomsten och en individs säkerhet, menar Johannes-

son är en av anledningarna till att forskare omtalar asylbedömningar som det mest komplicera-

de beslutsfattandet som utförs i västerländska länder.   6

            Med grund i denna vetskap är det av vikt att det görs ytterligare studier i fokusområdet. 

Uppsatsen riktar in sig på Migrationsverkets handläggningsprocess, för att granska hur rättssä-

ker processen faktiskt är. Mer specifikt är syftet att granska processen för konvertiter, och 

huruvida de framstår garanteras rättssäkerhet och sina rättigheter. Anledningen till ämnesvalet 

och dess aktualitet, är för det första att de senaste åren inkommit flertal kritiska granskningar 

och rapporter av Migrationsverkets handläggningsprocesser. I januari tidigare i år publicerade 

DN en rapport där anställda på Migrationsverket konstaterar att asylprövningarna beskrivs som 

varken rättssäkra, enhetliga, förutsägbara eller hållbara.  Enligt artikelns författare, Amanda 7

Lindholm, har ett stort antal anställda meddelat om allvarliga brister i handläggningsprocessen, 

där det rapporteras att verksamheten bedrivs ineffektivt med en dysfunktionell styrning.  DN är 8

inte ensamma med att öppet kritisera handläggningsprocessen, utan det har varit återkommande 

hos såväl SVT och i akademiska uppsatser, där samtliga konstaterar att säkerheten tenderar 

brista. För det andra framstår rättssäkerheten i konvertitärenden vara relativt outforskat utifrån 

ett juridiskt och rättsvetenskapligt perspektiv, där det snarare skulle behövas djupare forsk-

ningsstudier. Därav är det av väsentligt att granska området djupare, i och med att religiös till-

hörighet är en av få grunder som enligt FN berättigar flyktingstatus. 

 SOU 2009:56, s. 217.5

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 217. 6

 Amanda Lindholm, "Migrationsverkets personal larmar: Allvarliga brister på myndigheten", DN, 2018-01-7

19. 

 Lindholm, "Migrationsverkets personal larmar". 8
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1.1 Problemformulering 
Den problematik jag funnit och som ligger till grund för uppsatsen har vuxit fram i kontakt med 

en handläggare, Migrationsverkets enhetschef, samt en verksamhetsexpert på Migrationsverket. 

I kontakten med dessa anställda var min utgångspunkt att det fanns någon form av grundmate-

rial handläggaren ska utgå från i processen, samt att det finns särskilda frågor som ska ställas 

till den sökande för fastställande huruvida individen kan betraktas som religiös flykting eller 

inte. Samtliga menade att det finns dokument, deklarationer, lagar och rekommendationer som 

handläggarna ska utgå från. Ett exempel är Migrationsverkets dokument Rättsligt ställningsta-

gande angående religion som asylskäl, där metoden för prövning och utredning av religion som 

asylskäl klargörs.  I relation till styrdokumentet står Rättsligt ställningstagande angående me9 -

tod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet, där utgångspunkterna gällande bedömning 

av trovärdighet och tillförlitlighet i asylärenden klargörs.  Ytterligare har Migrationsverket ut10 -

färdat en handbok som ska vara till hjälp i handläggningen. Sammanslaget ger materialet väg-

ledning för vad handläggaren ska förhålla sig till i konvertitärenden. Men den kritisk som förs 

genom uppsatsen är att det riskerar uppstå en problematik, genom att det inte finns fastslagen 

och vedertagen praxis för den muntliga handläggningen i konvertitärenden. Det finns inga re-

kommendationer för vilka samtalsämnen eller frågor som är aktuella, relevanta eller som bör 

styra handläggningen. På samma sätt beskrivs inte heller vilka ämnen som inte är aktuella, för 

att på ett rättssäkert sätt utföra en legitim utredning med en konvertit. Resultatet blir att under 

asylutredningen får varje handläggare avgöra vilka frågor som är lämpliga, där handläggaren är 

fri att ställa de frågor hen anser aktuella för situationen.  Det innebär att alla handläggare stäl11 -

ler olika frågor och riskerar fokusera på olika saker i utredningen, där varje asylärende bygger 

på vilken kunskap och utbildning handläggaren har inom religiösa frågor. I praktiken innebär 

det att utredningarna skiljer sig från fall till fall, och därmed tenderar rättssäkerheten och kvali-

teten i Migrationsverkets asylprocesser för konvertiter att äventyras. Huruvida en individ blir 

eller inte blir berättigad asyl ska inte vara beroende av handläggarens kompetens och kunskap 

 Lifos: Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konverte9 -
ring, s. 1-12.

 Lifos : Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och 10

trovärdighet, 2013, s. 1-10.

 Ibid, s. 2.  11
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inom religiösa frågor,  vilket situationen framstår vara i dagsläget. I sin handbok betonar UN12 -

HCR att handläggarens uppgift är att fastställa huruvida den asylsökande framstår ha en genuin 

trosövertygelse eller inte, och om individen kan utsättas för skyddsgrundande behandling vid 

återsändande. För att handläggningen ska ske på ett rättssäkert sätt, är det av vikt att handlägga-

ren har den kunskap som krävs för att kunna hantera religionsfrågor.  Men eftersom varje asyl13 -

sökande får olika handläggare, finns risken att det snarare bli en godtycklig istället för rättssä-

ker process. Målet med uppsatsen är därmed att undersöka huruvida handläggningsprocessen 

för asylsökande konvertiter kan betraktas som rättssäker eller inte.  

1.2 Forskningsområdets relevans och aktualitet  
Anledningen till varför det är relevant att skriva en uppsats kring asylsökande konvertiter är, 

för det första att de senaste åren uppkommit kritik mot Migrationsverkets handläggningspro-

cesser och ett ifrågasättande kring rättssäkerheten. Ovan presenterades en artikel där DN (med 

grund i rapporter från anställda), lyfter kritik mot Migrationsverket och skriver att asylpröv-

ningarna inte kan betraktas som rättssäkra. Utöver DN är det ett flertal andra journalister, aka-

demiska uppsatser och doktorsavhandlingar som kritiserar asylprocessen. Den andra anled-

ningen till områdets relevans är för att konvertitärenden skiljer sig från andra asylärenden. I 

mailkontakt med Migrationsverkets enhetschef Helene Sjövall konstaterade hon att det finns 

betydelsefull skillnad mellan människor som söker asyl p.g.a. att de t.ex. är politiskt aktiva, och 

människor som söker asyl baserat på religiös övertygelse. Det som skiljer ett asylärende mellan 

en politisk flykting och en konvertit, är att det inte i rättslig bemärkelse går att fastställa 

huruvida individen är religiös eller inte. Religiositeten handlar inte om vad en person gjort i 

form av agerande som går att bevisa (genom att t.ex. vara politiskt aktiv), utan religiositeten 

handlar om inre känsloliv och övertygelse vilket grundar sig i en identitetsfråga.  Det är pro14 -

 SOU 1995:46, Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen: Betänkande av asylprocessut12 -
redningen, Stockholm: Fritzes, s. 90.

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, par. 13

222. 

Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 31.

 Migrationsverkets enhetschef, Helene Sjövall, mailkontakt. 14
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blematiskt att bevisa en inneboende övertygelse. Ytterligare en anledning till varför det är av 

vikt att på djupare nivå granska rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggningsprocesser, är 

för att det framstår finnas en lucka i forskningsområdet. I sökningen av material var det pro-

blematiskt att finna rättslig litteratur eller forskning som undersökt detta specifika område, 

eventuellt kan det tyda på att det inte gjorts tillräckligt med studier som granskar situationen för 

religiösa flyktingar. Utan det framstår vara ett relativt bortglömt område. Det finns närliggande 

material och studier som fokuserar på konvertiter, med de har inte varit genomförda på djupare 

forskningsnivå eller utifrån rättslig vinkel.  

            Enligt studien Kvalitet i svensk asylprövning som utförts av UNHCR i samarbete med 

Migrationsverket, lyfter författarna att FN:s flykingkommissarie konstaterat att Sverige har ett 

av de bästa och stabilaste asylsystemen i världen.  Även när det kommer till tolkning av flyk15 -

tingrätt, flyktingars säkerhet och statens ansvar gentemot de människor som söker, asyl har 

Sverige agerat föregångare med rättssäkra prövningar.  Betydelsen av rättssäkerhet i en asyl16 -

prövning går inte att överskatta eftersom felaktig bedömning och utvisning kan innebära att en 

människas säkerhet äventyras, eller att individens liv eller frihet äventyras.  Fastän Sverige 17

från ett globalt perspektiv anses ha stabil och rättssäker flyktingpolitik, är det i enlighet med 

tidigare utförda studier och forskning legitimt att konstatera att det framstår finnas väsentliga 

brister i asylsystemet. Uppsatsens syftet riktar sig mot huruvida den svenska rättssäkerheten är 

tillräckligt hög för att garantera säkra utredningar för asylsökande konvertiter, eller om det 

finns brister i systemet som tenderar att äventyra individers säkerhet.  

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i Svensk asylprövning, s. 6. 15

 Ibid, s. 6.16

 Ibid, s. 20.17

UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, par. 
196.
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1.3 Syfte och frågeställning  
Uppsatsens syfte och frågeställning är formad utifrån tidigare presenterad problematik, vilken 

riktar sig mot att ifrågasätta rättssäkerheten i handläggningsprocessen för asylsökande konverti-

ter. Utifrån hittills presenterad problematik framstår kvaliteten och rättssäkerheten i asylproces-

sen skilja sig från fall till fall, och syftet med uppsatsen är att granska huruvida handläggningen 

för asylsökande konvertiter kan betraktas som rättssäker eller inte. För att uppnå syftet riktar 

uppsatsen in sig mot en huvudfråga; Är handläggningsprocessen för asylsökande konvertiter 

rättssäker? 

            För att besvara huvudfrågan är det nödvändigt att ställa två underfrågor vilka riktar in 

sig på bakgrundsinformation, samt yttre- och kringliggande omständigheter, frågorna lyder; hur 

ser handläggningen ut för asylsökande konvertiter? Samt; hur väl uppfyller migrationsverket 

de givna minimikraven för en rättssäker handläggningsprocess? Genom att besvara frågorna är 

målet att avgöra huruvida Migrationsverket på ett rättssäkert sätt kan anses avgöra en individs 

inneboende religiösa övertygelse. Utkomsten av underfrågorna är menat ge svar på huvudfrå-

gan om handläggningsprocessen är rättssäker eller inte.  

1.4 Metod och material   
Det tillvägagångssätt som ligger till grund för uppsaten är en rättsdogmatisk metod, vilken 

bottnar och har som mål att söka svar i och granska lagar, rättspraxis och förarbeten. Metoden 

fokuserar även på allmänt accepterade rättskällor som t.ex. ratificerade konventioner.  Förfat18 -

taren Jan Kleineman menar att rättsdogmatiken kan användas för att kritisera rättsläget och 

kräva en ändring, här skiljer metod mellan de-lege-lata och de-lege-ferenda där den föregående 

syftar till att beskriva rättsläget medan den senare föreslår lösningar på rättsliga problem.  19

Rättsdogmatiken handlar, enligt Kleineman, om att analysera elementen i rättskälleläran så re-

sultatet speglar innehållet i gällande rätt, alternativt hur rättsregeln bör uppfattas i ett samman-

 Jan Kleineman, "Rättsdogmatisk metod", i Juridisk metodlära, Fredric Korling, Mauro Zamboni (red.), 18

1:1 uppl., Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 21.

 Kleineman, "Rättsdogmatisk metod", s. 24, 36, 39. 19
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hang.  Han skriver även att det föreslagits att ändra begreppet "rättsdogmatisk metod" till 20

"rättsanalystisk metod", eftersom det i större utsträckning beskriver den analys av rättsregler 

som tillämpas.  Begreppet rättsanalys är något Claes Sandgren (i relation till rättsdogmatiken) 21

utformar till en egen metod. Han menar att det som skiljer och karakteriserar metoden, är att 

den har friare syn på den rättsliga argumentationen och har en avsaknad av ”rätta svar” gällan-

de rättsliga problem.  Dess mål är inte att enbart fastställa den rättsliga situationen utan även 22

analysera rätten, därav är det en naturlig del att kritisera rättsliga instanser, argumentationen 

och dess utkomst. Fastän rättsliga instanser och domstolars avgöranden påverkar den rättsliga 

praxisen och skapar tolkningsstandard, kan det finnas fall där domstolens argumentation är 

ohållbar  – vilket är anledningen till betydelsen av rättsanalys och kritisk granskning. Analy23 -

sen har även möjlighet att ge utrymme för vedertagna och etablerade samhällsvärderingar, 

såsom rättssäkerhet och icke-diskriminering, och kan granska en rätt eller rättslig praxis utifrån 

sådant perspektiv.   24

Med utgångspunkt i Kleineman och Sandgrens framläggning av den rättsdogmatiska och analy-

tiska metoden, är första steget att fastställa de-lege-lata och lyfta vilka rättigheter och skyldig-

heter staten respektive den asylsökande har. Granskningen och fastställandet av de-lege-lata 

kommer förhålla sig till lagar, resolutioner och konventioner som är av relevans. Kartläggning-

en av gällande rätt har utgångspunkt i tre rättssäkerhetsteorier formulerade av Åke Frändberg, 

Aleksander Peczenik och Robert Thomas. Tillsammans utgör och skapar de en grund för vad 

rättssäkerhet innebär, och vilka kriterier som bör genomsyra den maktutövande myndigheten. 

De lägger fokus på olika perspektiv och grundkrav men står trots allt i samsyn och kompletterar 

i stor utsträckning varandra, och först när kraven är uppfyllda menar de att rättssäkerheten ga-

ranteras. Jag kommer tillämpa Frändbergs, Peczeniks och Thomas rättssäkerhetsteorier och 

krav, för att därifrån bygga en idealmodell med minimikrav gällande vad som måste garanteras 

för att rättssäkerhet ska råda i en asylutredning för konvertiter. Förutom författarna kommer 

 Kleineman, "Rättsdogmatisk metod", s. 26.20

 Ibid, s. 24.21

 Claes Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3. 22

uppl. Stockholm: Nordstedts juridik, 2015, s. 45-46.

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46.23

 Ibid, s. 47.24
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UNHCR:s resolution Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims 

under Artikcle 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relation to the Status of 

Refugees, samt Europeiska Unionens resolution Rådets resolution av den 20 juni 1995: om mi-

nimigarantier vid handläggning av asylärenden, utgöra en grund. Anledningen är för att de re-

dogör ett flertal krav som bör garanteras i en asylutredning, de står även i viss utsträckning i 

relation till författarna och utgör därmed ett komplement till den idealmodell jag ämnar bygga. 

För att analysera vad och vilka artiklar av UNCHR och Europeiska Rådet som är av relevans, 

kommer de ställas i relation till författarnas synsätt av rättssäkerhetens innebörd. Vid faststäl-

landet av vilka minimigarantier som utgör den idealmodell jag ämnar ha utgångspunkt i, kom-

mer jag ställa författarna, UNHCR samt Europeiska rådet i relation till varandra och dra fram 

minsta gemensamma nämnare utifrån författarnas rättssäkerhetsteorier. Modellen kommer där-

med utgöra de krav som bör ligga till grund för att garantera rättssäkerheten i en asylutredning 

med konvertiter.  

            Som nämnt är den rättsdogmatiska metodens syfte inte enbart att fastställa de-lege-lata 

utan även kritisera rättsliga instanser, och den instans uppsatsens studieområde ämnar granska 

och kritisera är Migrationsverket. För att analysera rätten och besvara frågeställningen gällande 

huruvida asylsökande konvertiters rättssäkerhet garanteras eller inte, kommer idealmodellen 

och garantierna ställas mot tidigare forskning, tillämpad litteratur och övrigt material. I jämfö-

relsen förs en diskussion huruvida Migrationsverket uppfyller minimigarantierna, och därifrån 

kommer en argumentation föras om handläggningsprocessen för konvertiter kan betraktas som 

rättssäker eller inte. Om resultatet blir sådant att det finns rättslig problematik och att rättssä-

kerheten tenderar äventyras, är nästa steg de-lege-ferenda där syftet är att konstruera en lösning 

på problemet. Beroende på vilka resultat resultat och brister som lyfts fram genom uppsatsen, 

är syftet att antingen ifrågasätta om det är aktuellt med en lagändring, hårdare riktlinjer för en 

asylutredning eller att det bör utformas en specifik handläggning för konvertiter. Även de-lege-

ferenda kommer byggas med utgångspunkt i författarnas teorier, UNHCR:s och Europeiska 

Rådets resolution, men utgår från ett praktiskt perspektiv där jag försöker utforma en alternativ 

lösning för att rättssäkerhetskraven ska uppfyllas.  

Gällande material utgörs primärmaterialet av FN:s 1951 års konventionen angående flyktingars 

rättsliga ställning, samt FN:s Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (…) 1967 – ge-
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nom vilken konventionen blev reviderad där geografiska och tidsmässiga bestämmelser togs 

bort.  Anledningen till att konvention och protokollet är av relevans är för att de utgör grunden 25

för definitionen gällande vem och utifrån vilka skäl en individ kan betraktas som flykting, och 

därmed är berättigad asyl. Konventionen och protokollet har fastställt ett flertal grunder till vad 

som utgör flyktingskap, vilket innefattar bl.a. förföljelse av politiska eller religiösa skäl, natio-

nalitet m.m.  Ytterligare primärmaterial är 4 kap. 1§ Utlänningslagen. UtlL har utgångspunkt i 26

flyktingkonventionen,  då paragrafen har samma formuleringar, definitioner och begränsning27 -

ar som konventionen och protokollet (med undantag från vissa redigeringar, där UtlL bl.a. till-

skriver flyktingstatus utifrån sexuell läggning). Eftersom UtlL utgör en grund i det svenska 

asyl- och flyktingsystemet, kommer lagen vara av stor aktualitet genom studien. Det är även i 

enlighet med dess tillämpningsområde och begränsningar som Migrationsverket bl.a. avgör 

huruvida en individ kan definieras som flykting eller inte. I relation med UtlL står UNHCR:s 

Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: En-

ligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. Hand-

boken är ett internationellt erkänt tolkningsinstrument vid tillämpningen av 1951 års konven-

tion, och har tillskrivits en status som rättskälla i svensk praxis av Migrationsöverdomstolen 

och enligt förarbetena till UtlL.  Handboken utvecklar hur paragraferna i 1951 års konvention 28

och 1967 års resolution ska förstås och tolkas, och utgör även en rättskälla vid ett fastställande 

kring skyddsbehov och rätten till asyl.      29

            Utöver det hittills presenterade materialet kommer uppsatsens senare del utgå från dom-

stolsfallet MIG 2011:29, som enligt Gerhard Wikrén och Håkan Sandesjö utgör en grund för 

hur domstolar och Migrationsverket ska tolka och tillämpa rätten och rättssystemet. Författarna 

menar att MIG 2011:29 mer ingående utvecklar hur prövningen ska gå till när en individ åbe-

 SOU 1995:46, s. 13.25

 
DS 2013:72, Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, Stockholm: Elanders Sverige, s. 
25.

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, s. 9.26

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 8.27

 Ibid, s. 8.28

 Migrationsöverdomstolen, MIG 2011:29, målsnummer UM 7850-10, s. 6.29
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ropar konvertering som asylskäl, och därmed skapar rättsfallet viktig praxis.  Domstolsfall och 30

rättsliga avgöranden lägger grund till rättslig praxis och skapar en standard hur lagar ska tolkas 

och tillämpas, därmed är det av vikt att granska domstolens resonemang samt tillämpning av 

rätten.  

Gällande sekundärmaterial tillämpas främst statliga utredningar och övrigt av staten utgivet 

material, där det antingen utförts en granskning, uttalanden kring rättssäkerheten i asylärenden 

eller kring flyktingskap per se. Studien Kvalitet i svensk asylprövning: En studie av Migra-

tionsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd, kommer utgöra en grund – vilken 

utförts av UNHCR i samarbete med Migrationsverket. Studien har granskat såväl Migrations-

verkets handläggningsprocesser, sättet Migrationsverket arbetar, rättssäkerheten i arbetet och 

hur väl Migrationsverket framstår uppfylla säkerhetskraven.  Migrationsverkets egna utgivna 31

material tillämpas, vilket är menat att fungera som vägledande material för handläggarna vid 

asylärenden. Några av dokumenten är Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning 

av tillförlitlighet och trovärdighet samt Rättsligt ställningstagande angående religion som asyl-

skäl inklusive konvention. 

            I övrigt är det ett flertal lagar och deklarationer som kan tänkas vara relevanta, t.ex. 

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT). Så-

dana källor, konventioner och resolutioner har medvetet valts bort. Dels för att primär- och se-

kundärmaterial skapar ett tillräckligt omfång för att uppnå syftet och besvara frågeställningen, 

dels för att mycket av det som fastslås i t.ex. CAT lyfts i andra källor som tillämpas, och där-

med skapar ett tillräckligt underlag.  

 Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö, Utlänningslagen: med kommentarer, 10. uppl., Stockholm: 30

Nordstedts juridik, 2014, s. 140.

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 7-18.31
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1.5 Tes 
Uppsatsens tes har utgångspunkt i tidigare presenterad problematik, att det på ett rättsligt sätt 

inte går att fastställa huruvida en individ är religiös eller inte. Eftersom religion handlar om in-

neboende övertygelse, går det inte att fastslå eller hänvisa till någon form av konkreta bevis 

eller rättsliga dokument. Frågan är i vilken utsträckning Migrationsverkets handläggare besitter 

rätt kunskap och kompetens för att avgöra en individs religiositet, där det kan vara en fråga om 

liv och död vid felbedömning.  Tesen är att det finns en risk att Migrationsverket har brister i 32

rättssäkerheten i handläggningsprocessen för asylsökande konvertiter. Tesen är formad i enlig-

het med det material som hittills lyfts fram, där även Migrationsverket belyser att det inte finns 

några riktlinjer hur handläggningen och intervjusamtalet bör se ut.  Genom att det inte finns 33

tydliga ramar för handläggarna, uppstår risken att rättssäkerheten äventyras eftersom varje 

handläggare kan besitta olika kunskap, kompetens samt utformar intervjun från vad de anser är 

relevant. Uppsatsen riktar sig mot att granska om det finns brister i rättssäkerheten i handlägg-

ningen för asylsökande konvertiter, i vilken utsträckning Migrationsverkets rättssäkerhet 

uppnår de minimikrav och den idealmodell jag skapar 

1.6 Tidigare forskning och källkritik  
Studiet kring asylsökande konvertiter är inte ett helt nytt område, utan de senaste åren har det 

kommit flertal rapporter, akademiska uppsatser och avhandlingar där Migrationsverket och 

asylprocessen granskats och kritiserats. En av de senaste forskningarna som publicerats utför-

des av Livia Johannesson i hennes avhandling In Courts We Trust: Administrative Justice in 

Swedish Migration Courts. Johannessons ingång är att granska vilken förändring den nya mi-

grations- och politiska reformen haft sedan år 2006, då ett nytt asylsystem inrättades. Förutom 

att granska politiska partiers ställningstaganden, förändringsprocessen och bakgrunden, gör hon 

även intervjustudier, samt granskar migrationsdomstolarna där hennes forskningsproblem är att 

undersöka hur den juridiska praxisen genererar administrativ rättvisa i avgöranden för asylä-

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 1. 32

 Lifos : Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och 33

trovärdighet, s. 2.
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renden.  I introduktionen skriver Johannesson att hennes huvudresultat är att en ceremoniell 34

version av administrativ rättvisa genereras vid migrationsdomstolarna. Den ceremoniella ver-

sionen är den främsta symbolen för rättvisa, där asylprocessen skapar en bild av rättvisa genom 

bl.a. rättsliga processer och juridiska strukturer – vilka ska förkroppsliga objektivitet och opar-

tiskhet. Hon väljer dock att ställa sig kritisk till detta, där hon menar att bilden riskerar dölja ett 

flertal orättvisa aspekter i asylprocessen. Som exempel lyfter hon ojämställdhet i resurser och 

trovärdighet mellan den statliga myndigheten och asylsökanden, samt att det finns inbyggda 

tvivel hos myndigheten gällande individens åberopanden.  Utifrån sin forskning menar hon att 35

migrationspolicyn bör se över relationen mellan migrationsdomstolarna och de sökandes rättig-

heter. Det bör göras genom att lägga större vikt på vardagliga rutiner och försäkra att det finns 

administrativ rättvisa i domstolarna, snarare än att fokusera på instanserna där domstolarna för-

söker sätta sig emot politiska försök att begränsa immigranters rättigheter.  I viss utsträckning 36

riktar mitt uppsatsämne in sig på liknande fokus som Johannesson, där även hennes forskning 

granskar rättssäkerheten i asylprocessen. Men det som särskiljer mitt område är att jag granskar 

själva handlägen för konvertiter utifrån ett litterärt perspektiv, medan hon snarare tillämpar en 

kvalitativ undersökning med fokus på migrationsdomstolarna och den politiska förändringen i 

asylprocessen. Jag riktar även in mig på en asylsökande samhällsgrupp, och ämnar undersöka 

hur väl rättssäkerheten garanteras i deras situation framstår uppfyllas. Återigen är det aktuellt 

att betona att jag inte lyckats finna någon forskning som, utifrån ett rättsligt perspektiv, fokuse-

rar på konvertiter. Utan det tillämpade material är främst universitetsuppsatser, artiklar, och en 

granskning av Migrationsverket utförd av UNHCR i samarbete med Migrationsverket. Det är 

alltså inte material som utförts på en forskningsnivå, därmed finns eventuella luckor inom stu-

diet av asylsökande konvertiter och jag hoppas denna uppsats kan vara ett bidrag.  

En större del av det tillämpade materialet riktar in sig mot Migrationsverkets asylprocess, vilka 

kritiserar handläggningen och intervjuerna för konvertiter. Förutom tidigare presenterade DN-

artikeln,  publicerade journalisten Annie Wernersson år 2017 en artikel där hon skriver att Mi37 -

 Johannesson, In Courts We Trust. 34

 Ibid.35

 Ibid.36

 Lindholm, "Migrationsverkets personal larmar". 37
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grationsverket använder sig av s.k. "kristendomsprov" för att avgöra huruvida en person kan 

betraktas som kristen eller inte, och därmed är berättigad asyl. Wernersson menar att frågorna 

riktat in sig på bl.a. bibelkunskap och kunskap kring olika kristna kyrkor, där författaren jämför 

handläggningarna med de husförhör svenska präster brukade ha i slutet på 1800-talet.  De frå38 -

gor handläggarna är menade att ställa bör snarare vara formulerade för att granska individens 

inneboende religiositet. Migrationsverket skriver på sin hemsida att fokus i utredningen ska 

vara processen och skiftet från en övertygelse till en annan, och inte individens 

bibelkunskaper.  Men enligt Wernersson finns en tendens att handläggare snarare fokuserar på 39

människors religiösa kunskap, där Migrationsverket jämförs som "religiösa analfabeter".  I en 40

annan artikel inom samma område, publicerad år 2017, lyfter journalisten Carol Atallah kritik 

mot Migrationsverkets handläggningsprocesser. Atallah menar att flertalet av de frågor som 

ställts till konvertiter är rena kunskapsfrågor, och har inget att göra med personens inneboende 

religiositet.  41

            Ytterligare tidigare publicerat material är Magisteruppsatsen Asylsökande konvertiter 

och myndighetens katekesförhör: En studie om konvertiters asylprocess med Migrationsverket, 

författad av Jacob Svensson 2017, vilken riktar in sig på handläggningsprocessen för asylsö-

kande konvertiter. Det är av betydelse att betona att det som skiljer Svenssons uppsats från min 

är att han skrivit inom religionsvetenskap, medan min uppsats bottnar i juridik och rättsveten-

skap. Därmed skapas ett annat fokus och förhållningsperspektiv. I uppsatsen granskar Svensson 

intervjuer som utförts i asylärenden med konvertiter. Han konstaterar att Migrationsverket visar 

en smal förståelse av den kristna tron, medan konvertiterna tenderar att beskriva deras tro på 

sätt som resonerar med en bred förståelse.  Utifrån de ärenden som ligger till grund för uppsat42 -

 Annie Wernersson, "Migrationsverket håller "kristendomsprov" med asylsökande", SVT, 13 maj 2017.38

Carol Atallah, "Migrationsverkets frågor till asylsökande konvertiter kritiseras", SVT, 24 maj 2017.

 Migrationsverket, Konvertiter och hbtq-personer – så funkar asylutredningen, 2017, https://www.migra39 -
tionsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-06-01-Konvertiter-och-hbtq-per-
soner---sa-funkar-asylutredningen.html, hämtad 2018-05-01. 

 Wernersson, "Migrationsverket håller "kristendomsprov" med asylsökande". 40

 Atallah, "Migrationsverkets frågor till asylsökande konvertiter kritiseras". 41

 Jakob Svensson, Asylsökande konvertiter och myndighetens katekesförhör: En studie om konvertiters 42

asylprocess med Migrationsverket, Göteborgs Universitet, 2017, s. 1. 
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sen kritiserar Svensson legitimiteten i handläggarnas frågor, och menar att det finns en tendens 

att det ställs kunskapsfrågor som inte riktar in sig mot personens tro.  43

Återkommande genom tidigare material fastslås kritiken mot handläggarnas bristande kompe-

tens kring religiositet. I ett flertal av de studier som riktar in sig på konvertiter eller religiös 

asyl, kritiseras Migrationsverket för att inte besitta nödvändig kunskap, för att på ett rättssäkert 

sätt kunna utreda sådana ärenden. Något som dock är av vikt att ha i åtanke vid tillämpande av 

populärlitteratur och tidningsartiklar är, som tidigare nämnt, att de inte är objektiva sakliga 

forskningsstudier. Jag påstår inte att författarna inte har vetenskapliga grunder, men risken med 

populärvetenskapligt material är att författaren skriver och formulerar texten utifrån en subjek-

tiv vinkel och att det snarare blir ett enkelriktat perspektiv där det inte ges en större bild. Ytter-

ligare betydelse vid tillämpande av material som inte är rättskällor, är att vissa källor är några 

år gamla och därmed inte är helt uppdaterade eller återspeglar dagens situation. T.ex. i studien 

Kvalitet i svensk asylprövning granskade UNHCR och Migrationsverket handläggningsproces-

sen, för att avgöra myndighetens tillämpning av 1951 års konvention. Studien utfördes år 2011 

vilket innebär att den inte är helt uppdaterad, och risken finns att det inte var samma flykting- 

eller asylsituation som i dagsläget. Utöver det kan det sedan studien författades uppkommit 

brister som äventyrar rättssäkerheten, alternativt att frågan kring asylsökande konvertiter inte 

var aktuell när studien utfördes och att studien därmed inte granskade området. 

1.7 Rättssäkerhet som teori och idealmodell 
Principen om rättsstaten och rättssäkerhet är enligt Europeiska Kommissionen grunden i varje 

konstitutionell demokrati, där demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen utgör 

grunden som Europeiska Unionen och dess medlemsstater bygger på.  År 2013 underströk 44

kommissionen att rättsstaten är en förutsättning för skyddet av mänskliga rättigheter,  där staten 45

 Svensson, Asylsökande konvertiter och myndighetens katekesförhör, s. 33.43

 Europeiska Kommissionen, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet: En ny 44

EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, 2014, s. 2. 

 Europeiska Kommissionen, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, s. 3.45
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är den organisation inom modern lagstiftning som skapar ramarna hur utövandet och utform-

ningen av offentlig makt ska regleras.  Gällande regleringarna nämner Kommissionen särskilda 46

utgångspunkter en stat måste förhålla sig till, däribland krav på en demokratisk process, förbud 

mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, rättssäkerhet, oberoende och opartiska 

domstolar, effektiv rättslig prövning, och likhet inför lagen. Dessa utgör instrument som säker-

ställer att demokratin och mänskliga rättigheter efterlevs och respekteras.  Rättsstaten och sä47 -

kerheten har stark koppling till upprätthållandet av demokratin och mänskliga rättigheter, där den 

ena inte kan säkerställas om den andra inte är uppfylld.  Betydelsen av rättssäkerhet går inte att 48

överdriva, och denna utgångspunkt ligger till grund i utformandet av teorin (vilket även utgör 

studiens utgångspunkt), där en rättssäkerhetsteori kommer tillämpas. Till att börja med beskrivs 

begreppet utifrån Åke Frändbergs och Aleksander Peczeniks synsätt av rättssäkerhet. Anledning-

en till varför deras förhållningssätt och teori ligger till grund är, dels för att de ger en bred och 

djupgående förklaring av begreppets innebörd, dels för att de tillsammans framstår utgöra en 

konsensus och allmän förståelse kring betydelsen. Som komplement ställs Robert Thomas i rela-

tion till författarna – för att utöka förståelsen av rättssäkerhet och bredden av dess innebörd. För-

fattarnas definitioner ställs sedan i relation till Europeiska Unionens Råd och UNHCR, där jag 

(utifrån mitt studieområde) bygger en idealmodell och minimikrav som bör ligga till grund i ett 

asylärende med konvertiter. 

Frändberg menar att begreppet "rättssäkerhet" inte har någon given betydelse.  Men enligt Av49 -

tal24:s juridiska ordlista innebär generellt begreppet att landets rättsordning ger individen ett ak-

tivt skydd mot övergrepp från samhället eller andra individer, vilket realiseras genom att landets 

rättsordning tillämpar en förutsägbarhet och har ett effektivt system. Genom rättssäkerhet för-

hindras godtycklighet i statens maktutövande, i och med att varje individ har möjlighet att förstå 

 Europeiska Kommissionen, Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet, s. 3-4. 46

 Ibid, s. 4.47

 Ibid, s. 4.48

 Åke Frändberg, Rättsordningens idé: en antologi i allmän rättslära, Uppsala: Iustus, 2005, s. 285. 49
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sina skyldigheter och rättigheter samt kan utkräva dem.  Frändberg framstår instämma med 50

denna definition och menar att, med avseende på rätten är det en kränkning mot individen om 

hen utsätts för godtyckligt ingripande eller behandling.  Därmed är rättssäkerhet nödvändigt för 51

att skapa trygga och stabila samhällen med tillit till rättstillämpningen och rättsstaten. Frändberg 

skapar tre grundläggande garanter, vilka han menar är betydande för att rättssäkerhet ska råda;  
1. Rättssystemet ska ha tydliga och adekvata svar.  Ett exempel han utmålar är att när en individ befinner sig i en 52

särskild situation ska vissa frågor vara otvivelaktiga, t.ex. vad gäller rättsligt för mig i situationen? är handling-
en otillåten, förbjuden eller snarare påbjuden?  53

2. Det andra kravet är att alla individer som är berörda av lagarna eller reglerna måste ha tillgång till dem på ett 

enkelt sätt, samt ha möjlighet att förstå dem.   54

3. Det sista villkoret är att reglerna eller lagarna är konsekventa, att varje individ kan lita på och räkna med att det 
sker som lagarna föreskriver. Om de rättstillämpande organen inte är konsekventa eller tillämpar reglerna på ett 

korrekt sätt bryts tilliten och befolkningen kan inte förlita sig på reglerna.  55

Utifrån min förståelse handlar Frändbergs synsätt av rättssäkerhet i stor utsträckning om transpa-

rens och förutsägbarhet i såväl rättsreglerna och rättssystemet, men även i tillämpningen av rätts-

reglerna. Om rättsbrist uppstår skapas förutsättningar för misstro och godtycklig tillämpning av 

rättsreglerna, vilket kan ta uttryck i rättsmanipulering eller rättsändringar och orsakar att allmän-

heten hålls i rättsovisshet. I desto högre utsträckning rättssystemet kan besvara specifika frågor 

desto högre rättssäkerhet råder.  Det är även något som Aleksander Peczenik lyfter när han be56 -

tonar att rättsstaten kännetecknas av att de maktutövande organen följer rättsreglerna, samt att 

rättstillämpningen kräver transparens, förutsägbarhet och rättvisa.  På samma sätt som Fränd57 -

berg menar Peczenik att rättsbeslutens förutsägbarhet skyddar individen mot godtycklig maktut-

 Avtal 24, Juridisk ordlista/Rättssäkerhet, https://avtal24.se/ordlista/rattssakerhet, hämtad 2018-04-03.50

Olivia Morell, Begreppet rättssäkerhet och den nya migrationsprocessen: en begreppsanalys av språk-
bruket kring rättssäkerhet i förarbetet till och i utvärdering av 2006 års svenska migrationsform, Lunds 
Universitet, 2013, s. 8-9.

 Frändberg, Rättsordningens idé, s. 288. 51

 Ibid, s. 258.52
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 Ibid, s. 258.54
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övning. Även genom ett minimum i rättssäkerheten förstärks den enskildes rätt, där rättsreglerna 

ger aktivt skydd mot godtycklighet från den maktutövande organisationen.  I viss utsträckning 58

står Peczenik i relation till Frändberg, där även han betonar människors likhet inför lagen samt 

att rättsstaten ska bygga rättssäkerhetsskydd mellan individ och stat, vilket kräver förutsägbarhet 

och rättsnormer som styrningsinstrument. Men till skillnad från Frändberg skapar Peczenik en 

distinktion mellan vad han kallar materiell och formell rättssäkerhet, där rättsskyddet är ett for-

mellt skydd vilket innefattar bl.a. människors likhet inför lagen. Medan den materiella rättssä-

kerheten fokuserar på individens materiella intressen och trygghet, samt den svagares skydd mot 

den starka.  Utifrån min förståelse har materiell rättssäkerhet grund i etiska normer, medan den 59

formella snarare är en avsaknad av det etiska. Jag kommer inte på djupare in på den uppdelning 

Peczenik skapar, utan fokuserar snarare på hans definition gällande rättssäkerhetens grund. Pre-

cis som Frändberg presenterar Peczenik grundläggande faktorer som främjar och bygger rättssä-

kerheten, men Peczenik har utvecklat dem och tagit in fler principer där han menar att rättssä-

kerheten ökar; 
1. Ju exaktare och generella rättsreglerna är  
2. Ju bättre dessa regler återspeglar idealet om likhet inför lagen 
3. Ju långsammare reglernas förändringstakt är  

4. Ju fler statliga beslut som bestäms av sådana regler  
5. Ju öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxis är för allmänhetens insyn 
6. Ju större den oavhängighet är som domstolar åtnjuter  

7. Ju effektivare det ansvar är som åvilar makthavarna  

8. Ju mindre beroende rätten är av andra samhälleliga normer och institutioner  
9. Ju bättre den juridiska argumentation som stödjer rättsreglernas tolkning och tillämpning är.  60

Utifrån Peczenik och Frändberg har rättssäkerhet tillkommit som skydd för såväl individen, sta-

ten och samhället i stort, där rättssäkerheten är nödvändig för att förhindra godtycklighet eller 

opartiskhet. Rättssäkerheten bygger demokratin och nödvändiga förutsättningar för ett hållbart 

samhällssystem. Författarna har, enligt min förståelse, presenterat en rättssäkerhetsteori utifrån 

ett övergripande perspektiv med minimigarantier som bör finnas med i rättsutövningen. Som 
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komplement till dem står Robert Thomas, som i sin bok Administrative Justice and Asylum Ap-

peals lyfter rättssäkerhet på en administrativ nivå.  Utifrån det engelska asylsystemet identifie61 -

rar och särskiljer Thomas mellan tre administrativa modeller för beslutsfattande i asylprocessen, 

första är den administrativa organisationen (Migrationsverket), den andra är domstolsprövning 

och den sista är expertutlåtanden.  Enligt min förståelse (i enlighet med Johannesson),  är den 62 63

administrativa organisationen en modell som organiserats efter vedertagna byråkratiska ideal i 

beslutsfattandet, vilket innebär att det blir en hierarkisk organisation med intern kontroll. Enligt 

Thomas är detta den standardiserade metod för asylutredningar i väst-länder, där effektivitet och 

snabba utredningar blir högre prioriterat än rättssäkra och korrekt utförda handläggningar.  64

Thomas skriver även att administrativa organisationer inte är det enda sättet att modellera en be-

slutsfattande process,  utan där framstår domstolsprövningar falla in som stärkande av rättssä65 -

kerheten. I administrativ rättvisa innebär rättsliga prövningar ett implementerande av en policy. 

Den juridiska processen skapar vissa värderingar vilka ska stå för rättvisa och självständighet, 

där dess främsta funktion är att skapa förutsättningar för en rättvis och öppen prövning för alla 

parter.  Domstolsprövningarna är i sin tur strukturerade utifrån den statliga lagstiftningen, vilket 66

(förenklat uttryckt) förverkligar statens ideal hur asylprocessen bör fungera.  Gällande Thomas 67

sista modell (expertutlåtanden) framstår han stå i samsyn med Europeiska Unionens Råd Rådets 

Resolution av den 20 juni 1995, 3 kap. art. 6, vilken presenteras nedan. Thomas skriver att det är 

nödvändigt att ta in expertutlåtanden med specifik kompetens inom den fråga som är aktuell för 

ärendet. Dels för att asylutredningen ska betraktas som rättfärdig, dels för att den sökande ska 

 Robert Thomas, Administrative Justice and Asylum Appeals: A study of Tribunal Adjudication, Oxford: 61

Hart, 2011. 
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betraktas som en individ i behov av hjälp.  Det kan t.ex. handla om medicinska experter eller 68

psykologer, men i enlighet med uppsatsens ämne kring asylsökande konvertiter skulle det vara 

aktuellt med någon som är utbildad inom teologi eller religiösa frågor.  

            I enlighet med författarna står UNHCR:s studie vilken menar att asylsystemet måste byg-

ga på särskilda garantier, samt att det ska finnas genomgående transparens och likabehandling 

där sökanden har möjlighet att förstå processens innebörd samt sina rättigheter och 

skyldigheter.  Utan rättssäkerhet eller öppenhet i Migrationsverkets asylprocess brister legitimi69 -

teten och hållfastheten i besluten.  Utöver det måste den asylsökande få en rättfärdig bedömning 70

med möjlighet att ifrågasätta och utveckla sin berättelse och argument, samt informeras om 

grunden för ett eventuellt avslag och individens möjlighet att få beslutet omprövat.  71

Som konstaterat är målet med uppsatsen att granska rättssäkerheten i handläggningsprocessen 

för asylsökande konvertiter, där utgångspunkten är Peczeniks, Frändbergs och Thomas definitio-

ner och rättssäkerhetsteorier. Förutom författarna kommer vägledande material vara Europeiska 

Unionens Råds Resolution Rådets Resolution av den 20 juni 1995, samt UNHCR:s dokument 

Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Artikcle 1A(2) of 

the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relation to the Status of Refugees. Som presente-

rades i metoden ställs resolutionerna i relation till författarnas teorier, för att därifrån fastslå rele-

vanta artiklar och finna minsta gemensamma nämnare. Två statliga utredningar, 1995:46 samt 

2009:56, som båda granskat migrations- och asylprocessen kommer även tillämpas. Det är av 

vikt att betona att dokumenten från Europeiska Unionens Råd och UNHCR enbart är resolutio-

ner, vilket innebär att de fungerar som rekommendation och är inte juridiskt bindande. De bygger 

enbart upp riktlinjer hur medlemsländerna bör agera, men det finns ingen juridisk skyldighet. 

Trots det bör stater ta hänsyn till rekommendationerna för att uppnå rättssäkerhetskraven. 

            Till att börja med granskas Europeiska Unionen Rådets Resolution (…), vilken jag ställer 

i relation till UNHCR Guidelines on International Protection (…) och författarnas rättssäker-

 Thomas, Administrative Justice and Asylum Appeals, s. 58. 68
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hetsteorier. De gemensamma utgångspunkter och krav som presenteras kommer i sin tur utgöra 

grunden för min idealmodell och minimikrav, mot vilken Migrationsverkets handläggningspro-

cess ställs. Gällande resolutionerna är inte alla artiklar av relevans för uppsatsens frågeställning 

eller syfte, därav presenteras enbart ett fåtal. 

Enligt Europeiska Rådet är minimikraven utformade i enlighet med de rättigheter och skyldighe-

ter som slås fast i 1951 års flyktingkonvention, samt 1967 års resolution. I inledningen påminner 

Rådet om de skyldigheter medlemsstaterna bundit sig till genom undertecknandet av flykting-

konventionen och resolutionen, samt att stater genom den humanitära traditionen har skyldighet 

att bevilja skydd till flyktingar.  Rådet uppmanar även att det bör finnas konsensus gällande ga72 -

rantierna för asylsökande utifrån likvärdiga handläggningsförfaranden,  där resolutionen fram73 -

sår utgöra grunden för konsensus. De relevanta artiklarna som tillämpas är kap. II art. 1, 2, kap. 

III art. 4, 6, kap. IV art. 13, 14 och 15. Artikel 1 och 2 slår fast att handläggningen ska genomfö-

ras i överensstämmelse med 1951 års konvention och 1967 års resolution, där flyktingbegreppet 

definieras. Vid handläggningen och asylutredningen ska principen om non-refoulement garante-

ras, där inga åtgärder för avlägsnande får göras så länge ärendet inte är utrett.  Artiklarna garan74 -

teras i svenska 4 kap. 1§ UtlL vilken är formulerad i enlighet med konventionen och resolutio-

nen.  Artikel 4, 6 och 14 står i samsyn, och lyfter att asylansökningar ska prövas av en myndig75 -

het och handläggare med fullständig kompetens i asyl- och flyktingfrågor. Migrationsverket har 

därmed skyldighet att förfoga över specialiserad personal som besitter nödvändiga kunskaper för 

ärendet. För att kunna lägga fram legitim bevisning måste handläggarna ha tillgång till exakt och 

aktuell landinformation, där handläggarna även ska ha tillgång till och rätt att begära expertutlå-

tanden av t.ex. medicinsk eller kulturell art.  Kravet på tillämpning av landinformation är nöd76 -

vändigt för en rättfärdig bevisning i Migrationsverkets argumentation av ett beslut.  UtlL fast77 -

 Europeiska Unionens Råd, Rådets Resolution av den 20 juni 1995.72

 Ibid. 73
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slår inte skyldigheten av tillämpningen av sådan information, men utifrån art. 4.3a skydds-

grundsdirektivet (rådets direktiv 2004/83/EG)  och art. 8.2b Asypocedurdirektivet (Rådets di78 -

rektiv 2005/85/EG)  fastslås att landinformation ska användas i varje ärende, och det är med79 -

lemsstatens ansvar att ta fram nödvändig information för utredningen. Tillämpningen av andin-

formation betonas även i statens utredning 2009:56.  Utöver det ska asylprövningarna ske indi80 -

viduellt, självständigt, objektivt och opartiskt.  Kraven och förutsättningarna för objektivitet 81

slås fast i 1 kap. 9§ regeringsformen (1947:152) vilket kallas "objektivitetsprincipen", vilken 

lagstadgar skyldigheten att den maktutövande myndigheten ska genomsyras av opartiskhet och 

objektivitet. 

            De två sista artiklarna, 13 och 15, står i enlighet till varandra och klargör att den sökande 

ska få information på ett språk hen förstår, där tillvägagångssätt, individens rättigheter och skyl-

digheter förklaras. Om situationen är sådan att den sökande har behov av tolk ska det erhållas 

från staten, vilken ska hjälpa individen föra fram sin berättelse och argument.  Övergripande 82

föreskriver artiklarna att det måste finnas transparens i asylprocessen där människor ska ha möj-

lighet att göra sig förstådda, förstå processens uppbyggnad, tillvägagångssätt och möjlighet att 

överklaga ett beslut. Förutsägbarheten för en rättssäker och rättvis utredning är dels något som 

statens utredning (1995:46) trycker på, och dels något som Peczenik och Frändberg betonar. Ge-

nom transparensens och tydlighet har den sökande möjlighet att förstå, ifrågasätta och förtydliga 

oklarheter.  För att individen ska ha möjlighet till detta är det grundläggande att alla parter för83 -

står processen, där tolken har viktig och ibland avgörande roll i ärendet. Som sidospår vill jag 

lyfta tolkens betydelse för rättssäkerhet i asylärenden, där staten år 2009 gjorde en granskning av 

deras lämplighet och kompetens vid handläggning och domstolsärenden (SOU 2009:56). Tolkens 

 Europeiska Unionen, Rådets Direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004: om miniminormer för när tred78 -
jelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av and-
ra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehåller i det 
beviljade skyddet. 
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betydelse återkommer i uppsatsens senare del där jag tydligare förklarar dess relevans i ämnet, 

vilket är anledningen att redan i ett inledande skede nämner tidigare rapporterad problematik. 

Den statliga utredningen konstaterade att Migrationsdomstolen tidigare haft god erfarenhet av 

tolkar, men sedan ett nytt ramavtal inrättades har situationen förändrats och år 2009 fanns en do-

kumenterad bristande kvalitet i kompetensen.  Enligt utredningen använder Migrationsverket 84

upp till 600 tolkar dagligen i sitt arbete,  och står därmed i beroendeposition till att de utför sitt 85

jobb på ett sakkunnigt och kvalificerat sätt. Dessvärre har Migrationsdomstolen flertal gånger 

fått skicka tillbaka personer p.g.a. att de talar för dålig svenska.  Problematiken att det krävs så 86

pass många tolkar för det dagliga arbetet, samt att det inom vissa språk finns begränsning av 

auktoriserade tolkar, har i vissa regioner orsakat brister i såväl handläggning och i domstolarna. 

Enligt utredning har även muntliga handläggningar behövt ställas in p.g.a. att tolken inte är till-

räckligt kompetent, samt att det väckts misstankar att allting inte översatts korrekt.  Problemati87 -

ken i tolkars förmåga att på ett korrekt och rättfärdigt sätt översätta och lyfta fram den sökandes 

berättelse och argumentation, skapar reella brister i rättssäkerheten. Om inte sökanden kan göra 

sig förstådd eller har någon som på ett legitimt sätt kan föra individens berättelse eller argument, 

finns det utifrån min mening ingen rättssäker grund att stå på i individens fall. För att kunna för-

stå och åtnjuta sina rättigheter och skyldigheter, är det en grundläggande princip att alla parter 

kan göra sig förstådda.  

 

I relation till Europeiska Rådet står kap. III par. 27 UNHCR Guidelines on International Protec-

tion, där UNHCR presenterar rättsliga utgångspunkter:  
a) Religiös praxis, traditioner eller tro kan vara komplext och kan variera från en förgrening inom religionen till en 

annan, men det kan även variera mellan länder. Av denna anledning finns det behov av en pålitlig, uppdaterad och 
lands- och regions-specifik information samt information gällande de olika förgreningarna.  
b) Vid en utredning och avgörande gällande berättigande av flyktingstatus utifrån religiös tillhörighet, bör myndig-

heten ta hjälp av självständiga experter med särskild kunskap inom ett visst land, region eller kontext. Alternativt 
använda sig av bekräftad vittnesbörd från människor av samma tro.  
c) Beslutsfattare måste vara objektiva och inte komma fram till förhastade slutsatser utifrån tidigare erfarenhet – 
även i fall där de asylsökande tillhör samma religion. Även generella antaganden gällande en särskild religion ska 

 SOU 2009:56, s. 128.84
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undvikas.  
d) Vid en bedömning av religions-baserade fall måste beslutsfattaren ta hänsyn till bl.a. religion, kön, ras, etnicitet, 
kulturella normer, identitet, levnadssätt samt andra faktorer.  
e) När det gäller valet av vem som leder den muntliga handläggningen och vem som tolkar, måste det finnas en fin-
känslighet kring kulturella, religiösa eller könsbaserade aspekter som kan hindra öppen kommunikation.  
f) Den som leder intervjun bör även vara medveten om potentialen för hotfull påverkan mot den asylsökande från 
tolken. Antingen för att han eller hon inte delar samma religion eller är av olika religiös tillhörighet, alternativt att 
det finns en underliggande fruktan hos den sökande vilket kan påverka hens uttalanden.  

Med utgångspunkt i Frändberg, Peczenik och Thomas har jag lyft de artiklar av Europeiska Rå-

det samt UNHCR som står i relation till rättssäkerhetsteorierna, och tillsammans skapar minsta 

gemensamma nämnare. Utifrån resolutionerna och teorierna har sex krav formats, vilka utgör 

min idealmodell och garantier som måste uppfyllas för att rättssäkerhet ska råda i asylprocessen. 

Det är i dessa krav och idealmodell uppsatsen har grund, vilken i diskussionen ställs mot Migra-

tionsverket huruvida rättssäkerhetskraven i handläggningsprocesserna uppfylls eller inte. Några 

krav har medvetet valts bort (bl.a. principen om non-refoulement), eftersom det uppfylls genom 

4 kap. 1§ UtlL. 
1. Handläggningen ska präglas av objektivitet och opartiskhet där handläggaren inte har förutfattad mening, även 

generella antaganden kring en religion ska undvikas.  
2. Tillämpning av pålitlig och aktuell landinformation, samt information gällande religiösa förgreningar i asyl- och 

handläggningsprocessen. 
3. Under utredningen ska Migrationsverket ta hjälp av experter och expertutlåtanden med specifik kunskap inom 

ett visst land, religion, kontext, kulturell eller religiös fråga.  

4. Handläggaren ska ha specialiserad och nödvändig kompetens för den situation ärendet gäller, vilket innebär att 
hen ska ha kunskap och utbildning inom religiösa och teologiska frågor.  

5. Den asylsökande ska få tillgång till kvalificerad tolk som på ett rättsligt sätt framför den sökandes argumenta-
tion, och försäkrar att individen kan göra sig förstådd och förstå. 

6. Processen ska präglas av genomgående transparens och förutsägbarhet, den sökande ska ha möjlighet att förstå 
argumenten och resonemangen som förs och därmed ges möjlighet att förtydliga oklarheter. 

I en av en av underfrågorna (under kapitel 2.5) förs kritiska resonemang och argumentationer, 

vilken presenterar en fördjupning av varje punkt utifrån det tillämpade materialet. Kapitlet utgör 

en stor del av diskussionen gällande rättssäkerheten i handläggningsprocessen, och däri bottnar 

den rättsliga argumentationen och ställningstagandet för att besvara huvudfrågan.  
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1.8 Begrepp  
1.8.1 Flykting  
Genomgående i uppsatsen återkommer flertal grundläggande begrepp – vilka är väsentliga för 

ämnesområdet. För att läsaren ska få en förståelse av de rättsliga resonemang och diskussioner 

som förs, är det nödvändigt att ge en kortfattad presentation. Dels för att alla läsare ska vara in-

förstådda med innebörden av begreppen, dels för att undvika missförstånd så läsaren har samma 

förståelse som jag själv. Ett av de grundläggande begreppen, vilket även utgör basen för mitt 

ämnesområde, är Flykting. 1951 års Konvention art. 1 samt 4 kap. 1§ UtlL fastslår att en männi-

ska är flykting när hon: 

– befinner sig utanför det land hon är medborgare i 

– därför att hon känner välgrundad fruktan för förföljelse  

– p.g.a. ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiska åskådning  

– och som p.g.a. fruktan inte kan eller inte vill söka skydd i sitt hemland.  

En senare utveckling av flykting har lagt till att en individ kan vara flykting p.g.a. kön eller sexu-

ell läggning.  En individ upphör inte vara flykting förrän det sker en förändring i hennes hem88 -

land som undanröjer grunden för flyktingens fruktan för förföljelse, vilket t.ex. kan innebära att 

de politiska förhållandena i hemlandet förändras eller att religionsfrihet införs. Vid en asylpröv-

ning huruvida individen kan betraktas som flykting eller inte, ska handläggningen utföras med 

grund i de förhållanden som rådde när flyktingen tvingades lämna sitt land.  Det här är den de89 -

finition som ligger till grund vid användandet av begreppet flykting.  

1.8.2 Sur place  
Som ovan presenterat är den generella definitionen och förståelsen av begreppet flykting att indi-

viden blir flykting så snart han eller hon tvingas fly p.g.a. välgrundad rädsla, där staten i det land 

individen är medborgare i inte tar ansvar att skydda personen i fråga eller förhindrar övergrep-

 Lotta Lerwall, Makt, myndighet, människa : en bok i speciell förvaltningsrätt, första upplagan, Uppsala: 88
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 Kjell Jönsson, Asylrätt : I teori och praktik, utgivare; Rädda Barnen, Stockholm: Bergs Grafiska, 1995, 89
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pen. Men en person kan även bli flykting långt efter att hen lämnade sitt hemland, vilket t.ex. 

kan bero på förändrade politiska förhållanden i hemlandet, eller att individen begått handlingar 

utomlands som vid ett återvändande kan innebära att individen riskerar förföljelse.  UNHCR:s 90

handbok art. 94 fastslår att en person inte behöver lämnat landet olagligt, hysa välgrundad fruk-

tan, samt måste inte nödvändigtvis varit att betrakta som flykting när hen lämnad sitt hemland. 

En person har möjlighet erhålla flyktingstatus vid en senare tidpunkt efter att individen befunnit 

sig utomlands en tid. Personen i fråga blir alltså flykting Sur Place (på plats).  Art. 96 i handbo91 -

ken utvecklar innebörden och fastslår att en person kan bli flykting Sur Place p.g.a. sina hand-

lingar genom att t.ex. associera sig med redan erkända flyktingar, eller genom att uttrycka sina 

politiska åsikter i det land hen vistas i. Vid sådant asylärende måste myndigheten utreda om 

handlingarna är tillräckliga för att individen utifrån ett objektivt och subjektivt synsätt kan frukta 

förföljelse vid återvändande. Det görs en framåtsyftande bedömning, vilken bör ta särskild hän-

syn till huruvida myndigheterna i den sökandes hemland fått kännedom om individens handling-

ar, och hur dessa kommer uppfattas och få för konsekvenser.  92

1.8.3 Non-refoulement  
Principen om non-refoulement innebär att en stat inte får skicka en individ till ett land eller om-

råde där hans eller hennes liv eller frihet hotas. Staten får inte heller skicka personen i fråga till 

en annan stat, om det finns skälig misstanke eller risk att den staten skickar personen vidare till 

ett land där individens liv eller säkerhet är hotat. Art. 33 i 1951 års flyktingkonvention åberopas 

som föregångaren till begreppet, och idag tolkas principen om non-refoulement in i såväl förbu-

det mot tortyr, förnedrande eller inhuman behandling eller bestraffning. 4 kap. 2§ UtlL stadgar 

att om det finns en anledning att tro att individen riskerar utsättas för förnedrande eller inhuman 

behandling, eller att hens liv eller frihet äventyras vid återvändande till hemlandet har vederbö-

rande rätt till skydd. Utöver detta bygger det svenska lagsystemet även på Europeiska konventio-

 Jönsson, Asylrätt : i teori och praktik, s. 9.90

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, par. 91

94-96.

 UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, par. 92

96.
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nen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), vilken i 

enlighet med 1§ i Lag (1994:1219) är en svensk lag sedan 1995. Art. 3 i EKMR fastslår förbudet 

mot tortyr, samt förbudet mot omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Ef-

tersom art. 3 är en absolut rättighet samt att den svenska lagen aldrig får bestrida EKMR, får 

svenska staten aldrig riskera att utsätta en individ för sådan situation där staten misstänker att 

han eller hon kan komma att utsättas för skyddsgrundad behandling. Och därav bli principen av 

non-refoulement absolut.  93

            Anledningen till att detta begrepp är aktuellt i min uppsats är för att när en individ kon-

verterat finns risken att han eller hon kan definieras som flykting på grunderna att han eller hon 

hyser en välgrundad fruktan för förföljelse, inhuman behandling, eller fruktan för sitt liv om hen 

skickas tillbaka till sitt hemland. Här skyddar non-refoulement principen genom att svenska sta-

ten har ansvar att skydda, ge asyl eller uppehållstillstånd till människor som tros riskerar utsättas 

för skyddsgrundande behandling.  

1.8.4 Asylsökande konvertit  
Innebörden av begreppet kan säkerligen te sig självklart, men då jag sträcker mig till en bred 

åhörarkrets  är det aktuellt att förklara innebörden och vad som åsyftas. En asylsökande är en 

utlänning som kommit till Sverige utan uppehållstillstånd, och som begär skydd från t.ex. förföl-

jelse, inhuman behandling eller som flytt i risk för sitt liv. Människor som kommer till Sverige 

av humanitära skäl, t.ex. för vård eller att återförenas med sin familj räknas inte som flyktingar 

och är inte berättigade asyl.  En asylsökande konvertit är en person som gått från en religion till 94

en annan, och utifrån individens religiösa tillhörighet måste personen i fråga känna välgrundad 

subjektiv och objektiv fruktan för sitt liv, säkerhet och frihet. Individen blir flykting p.g.a. sin 

religiositet, och har därmed rätt att söka asyl. För att individen ska erkännas som flykting måste 

fruktan stå i överensstämmelse med art. 1 och 2 i 1951 års konvention (vilken utgör en grund 

flyktingdefinitionen), samt 4 kap. 1-2§§ UtlL.  

 Lerwall, Makt, myndighet, människa, s. 38-39, 42-43.  93

 Ibid, s. 7.94
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2 Undersökningen 
Fram till nu har jag presenterat vad som till stor del utgör bakgrundsarbetet och grundkunskapen 

till uppsatsen. Presentationen har varit nödvändigt för att alla läsare (oavsett förkunskap) ska ha 

möjlighet att förstå uppsatsens argumentation, omständigheter samt tolkning och tillämpning av 

lagar vilket föreligger vid bedömning av flyktingstatus. Härifrån och framåt ligger fokus på Mi-

grationsverkets handläggning, tidigare domstolsfall och frågeställningen, vilka riktar in sig på 

uppfyllandet av uppsatsens mål och syfte. Som nämnt menar Johannesson att tidigare forskning 

tillskriver asylbedömningar som de mest komplicerade beslutsfattanden som förs, i och med 

medvetenheten av konsekvenserna vid felbedömning.  Att avgöra vilka människor som är berät95 -

tigade flyktingstatus är ett omfattande arbete. Särskilt när det kommer till religiösa flyktingar kan 

det vara svårt att avgöra och lägga fram bevisning, eftersom religion handlar om inneboende 

övertygelse och är inte något som i full utsträckning går att fastslå i konkreta bevis. Därmed har 

det varit nödvändigt att lyfta vilka krav och definitioner individen måste uppfylla och kvalifice-

ras inom, samt vilka gränsdragningar som åligger för att en individ ska vara berättigad eller inte 

berättigad asyl. De omständigheter, definitioner, lagar och internationella dokument som presen-

terats har även stor betydelse och påverkar utkomsten i handläggningen och beslutsprocessen. 

Såväl handläggare, beslutsfattare, domare m.m. har detta material till grund vid ett avgörande, 

och för att kunna förstå och acceptera ett beslut är det av nödvändighet att förstå vad som ligger 

bakom besluten och vad argumenten grundar sig i. Först när en har förstått bakgrundskontexten 

går det att börja urskilja brister i processen. 

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 217. 95
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2.1 Skillnaden mellan rätten till religionsfrihet och rätten till asyl 
När det kommer till asylrätten med åberopande av religiös förföljelse finns en särskillnad mellan, 

å ena sidan rätten till religionsfrihet och att tillhöra den religion individen önskar, och å andra 

sidan rätten till asyl utifrån religiös tillhörighet. Anledningen till varför det är nödvändigt att reda 

ut relationen och skillnaden är, för det första att förtydliga att begränsning av religionsfriheten 

inte nödvändigtvis innebär berättigande av asyl. För asyl eller uppehållstillstånd krävs att indivi-

den är utsatt, eller riskerar utsättas för skyddsgrundande behandling i enlighet med 4 kap 1§ UtlL 

och art. 1-2 i 1951 års konvention. För att skapa en så legitim helhetsbild av asyl- och handlägg-

ningsprocessen som möjligt, är det av vikt för såväl läsare och asylsökande att vara medveten om 

skillnaden. För det andra vill jag utifrån 4 kap. 1§ UtlL lyfta fram de rättsliga kraven vilka är av-

görande för flyktingstatus, i och med att det är i relation till dem en individ blir berättigad flyk-

tingstatus.  

För berättigande av asyl måste personen i fråga antingen bli erkänd flyktingstatus eller alternativt 

skyddsbehövande.  Definitionen av en flykting fastställs i 4 kap. 1§  UtlL och infördes i 1980 96

års UtlL, vilket är en motsvarighet till den princip och definition som återfinns i 1951 års kon-

vention art. 1 A 2.  Enligt Wikrén och Sandesjö ska varje människa som omfattas av definitio97 -

nen och dess begränsningar betraktas som konventionsflykting.  Som tidigare nämnt har UtlL 98

utökat vilka som innefattas i begreppet flykting, och tillskriver även människor med välgrundad 

fruktan för förföljelse p.g.a. sexuell läggning och kön. UtlL 4 kap. 1§ fastslår att en flykting är en 

utlänning som: 
– befinner sig utanför det land som utlänningen är 
medborgare i, därför att individen känner en välgrun-
dad fruktan för förföljelse p.g.a. ras, nationalitet, reli-
giös eller politisk uppfattning eller p.g.a. kön, sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhälls-
grupp, och  
– inte kan, eller p.g.a. sin fruktan inte vill begagna sig 
av det landets skydd.  

Första stycket gäller oberoende av om det är landets 
myndigheter som är ansvariga för att utlänningen ris-

kerar att utsättas för förföljelse eller om utlänningen 
riskerar att utsättas för förföljelse från enskilda och 
inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte 
är av tillfällig natur. Vid bedömningen om skydd er-
bjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av 
parter eller organisationer som kontrollerar hela eller 
en betydande del av statens territorium. 

Första och andra styckena gäller även för en statslös 
utlänning som befinner sig utanför det land där han 
eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.  

 Prop. 2013/14:248, Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, Stockholm: Regering96 -
en, s. 15. 

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 8.97

 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen, s. 135. 98
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Definitionen av 1§ åsyftar individer som i enlighet med första stycket är medborgare i ett land, 

och i enlighet med tredje stycket är statslösa (saknar medborgarskap). Personen i fråga måste be-

finna sig utanför sitt hemland för att betraktas som flykting – vilket är en regel utan undantag. I 

samma stund individen lämnar sitt hemland utifrån någon eller några av de förutsättningar som 

fastställs i 4 kap. 1§ är individen att betrakta som flykting.  Individen upphör  99

inte vara flykting förrän upphörandegrunderna i enlighet med 4 kap. 5§ UtlL uppfyllts.  100

Rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet skiljer sig från rätten till asyl, och en in-

divid kan inte åberopa asylskäl enbart på grunderna att hen är berättigad religionsfrihet i Sverige. 

Rätten till religionsfrihet fastslås i art. 9.1 och 9.2 i EKMR vilket (som tidigare konstaterats) är 

en antagen lag i Sverige (1§ Lag (1994:1219)). Artikeln fastslår bl.a. varje människas rätt att ut-

öva sin religiositet, konvertera eller avsäga sig en religiös tillhörighet, samt att individen inte ska 

bli tvingad utföra en handling som strider mot hennes samvete eller religiösa övertygelse. Art. 9 

och religionsfriheten är inte en absolut rättighet (där även EKMR endast gäller för EU:s med-

lemsländer), utan är något varje enskilt land måste garantera. Det är av vikt att betona att religi-

onsfrihet och art. 9 inte utgör grund för asyl om rättigheten skulle inskränkas. Lagen uppställer 

inte heller några förutsättningar som måste uppfyllas för att en individ ska betraktas som förföljd 

p.g.a. religiös tillhörighet. Artikeln upprättar endast en lag varje land utifrån sina omständigheter 

ska förhålla sig till. I Sverige har alla människor rätt att välja religiositet, men det innebär inte att 

alla människor har rätt till asyl. För berättigande av asyl utifrån religiositet måste individen upp-

fylla de krav som ställs i art. 1 i 1951 års konvention, samt i 4 kap. 1§ UtlL, där ett krav för flyk-

tingskap är att individen känner välgrundad fruktan för förföljelse, och inte kan eller inte vill be-

gagna sig av skydd från sitt hemland. I asylansökan går det alltså inte att åberopa religionsfrihet 

som asylskäl, eftersom det inte per automatik innebär att individen är förföljd eller kan komma 

att utsättas för skyddsgrundande behandling. 

 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen, s. 138. 99

 Ibid, s. 138. 100
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2.2 Icke-berättigande av internationellt skydd  
Ovanstående kapitel har förklarat och definierat skillnaden mellan en flykting och rätten till reli-

gionsfrihet, hur de skiljer sig från varandra och att en individ inte per automatik är berättigad 

asyl eller flyktingstatus p.g.a. religiös tillhörighet. Som komplement till ovan presenterade di-

stinktion är det aktuellt att göra en kortare utläggning gällande; fastän en individ betraktas som 

flykting innebär det inte per automatik att hen är berättigad internationellt skydd. Sådana flyk-

tingar kallas internt flyktingalternativ, vilket är en sedan länge accepterad princip inom interna-

tionell flyktingrätt.  Syftet är att förklara varför en asylsökande inte nödvändigtvis beviljas in101 -

ternationell hjälp (trots flyktingstatus), och varför tredjeländer har möjlighet att neka asyl.  

           Art. 1 A 2 i 1951 års flyktingkonvention fastslår att det ska finnas koppling mellan den 

förföljelse individen fruktar, och någon av de fastslagna förföljelsegrunderna. Det har ingen be-

tydelse om det är staten, organisation eller enskilda individer som utövar den skyddsgrundande 

handlingen. Förföljelse som utförs av en individ mot en annan kan likväl utgöra förföljelsegrun-

der om inte landets stat, myndighet eller andra organisationer hindrar förföljelsen. Rätten till 

flyktingstatus grundar sig i statens eller myndigheters ovilja, alt. ineffektivitet att garantera 

skydd. Om staten inte kan försäkra skydd mot den förföljelse eller skyddsgrundande behandling 

individen riskerar utsättas för, kan individen komma betraktas som flykting.  Som ovan konsta102 -

terat är dessvärre inte varje individ berättigad internationellt skydd eller asyl, enbart för erhållen 

flyktingstatus. I enlighet med bl.a. Europaparlamentets och Rådes Direktiv 2011/95/EU Om 

normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till interna-

tionellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att be-

tecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet, får med-

lemsstater besluta att en asylsökande inte är i behov av internationell hjälp. Det är på förutsätt-

ning att individen har möjlighet att söka skydd i annan del av hemlandet, där hen inte har anled-

ning att känna välgrundad subjektiv eller objektiv fruktan för förföljelse eller lider verklig risk 

för skada. För sådan bedömning ska det (utifrån rimliga förutsättningar), vara möjligt för indivi-

 Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen, s. 158. 101

 Prop. 2013/14:248, s. 33-34. 102

Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen, s. 158. 
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den att på lagligt och säkert sätt ta sig till och uppehålla sig i den delen av landet.  Vilket är en 103

förutsättning som även UNCHR tillämpar i handboken par. 91.  

            Regeringens proposition 2013/14:248 konstaterar att, principen om internt skydd tilläm-

pas inom svensk rätt vid prövning av en utlännings skyddsbehov. Men för att principen ska vara 

legitim konstaterades det i ett uttalande i Migrationsdomstolen MIG 2009:4, att interna flyktal-

ternativ ska vara rimliga.  Om Migrationsverket finner att en individ uppfyller kraven för flyk104 -

tingstatus men inte har uttömt de inhemska möjligheterna till skydd, är inte individen berättigad 

internationellt skydd. Om individen har möjlighet att få säkert skydd på annan ort inom sitt hem-

land, blir inte personen erkänd flyktingstatus i och med säkra interna alternativ. Därmed har ut-

omstående länder rätt att neka asyl och internationell skydd. Denna möjlighet är internationellt 

vedertagen och Direktivet 2011/95/EU art. 8.1 samt 8.2 fastslår att:  
1. Medlemsstaterna får som ett led i bedömningen av en ansökan om internationell skydd besluta att en sökande 

inte är i behov av internationellt skydd om han eller hon i en del av ursprungslandet  
a) inte känner någon välgrundad fruktan för förföljelse eller löper någon verklig risk för att lida allvarlig skada,  
b) har tillgång till skydd mot förföljelse eller allvarlig skada enligt definitionen i artikel 7, och han eller hon på 
ett säkert och lagligt sätt kan resa till och beviljas rätt till inresa i den delen av landet och rimligen kan förvän-
tas bosätta sig där. 

2. Vid prövning av om en sökande känner en välgrundad fruktan för förföljelse eller löper en verklig risk för att 
lida allvarlig skada, eller har tillgång till skydd mot förföljelse eller allvarlig skada i en del av ursprungslandet i 
enlighet med punkt 1, ska medlemsstaterna (…), beakta de allmänna omständigheter som råder i den delen av 

landet och sökandens personliga förhållanden i enlighet med artikel 4. (…). 

Trots internationella krav att inhemska skydd är uttömda innan individen är berättigad interna-

tionell skydd, finns krav på vem som kan garantera skydd för att det ska anses legitimt. Enligt 

Europaparlamentet och Rådets Direktiv 2011/95/EU 2. kap art. 7, kan skydd mot förföljelse eller 

allvarlig skada ges av såväl staten, parter eller organisationer, samt internationella organisationer 

som kontrollerar staten eller ett område inom statens gränser. Direktivet utvecklar att skyddet 

måste vara effektivt och inte av tillfällig natur. Aktören måste vara villig och ha möjlighet att er-

 Prop. 2013/14:248, s. 22, 30. 103

Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen, s. 158. 

UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, par. 
91.

 Prop. 2013/14:248, s. 28. 104
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bjuda effektivt skydd.  Om det inte utifrån rimliga förutsättningar kan garanteras, är personen 105

att betrakta som internationellt skyddsbehövande.  106

2.3 Underfråga: Handläggningsprocessen för asylsökande konvertiter 
Den första underfrågan har som syfte att granska hur Migrationsverkets handläggningsprocess är 

utformad för asylsökande konvertiter. Frågan och delkapitlet är en väsentlig del av uppsatsen ef-

tersom den presenterar utredningens uppbyggnad, vilket är en förutsättning för diskussionen 

huruvida processen kan betraktas som rättssäker eller inte. Enligt statens utredning, SOU 

2009:56, har Migrationsverket de senaste åren anpassat och förbättrat sina arbetsrutiner för att 

bättre leva upp till de krav och säkerhetsaspekter som ställs. Utvecklingen skedde genom ett in-

förande av ny verksamhetsprocess – den så kallade modellverksamheten.  Modellen infördes år 107

2002 när Migrationsverket drev en försöksverksamhet med förändrad handläggningsform i 

asylärenden, och modellen skulle tillämpas i hela Sverige senast juli år 2005.  Modellen bygger 108

på att den skriftliga förberedelsen i varje fall ska utnyttjas, så den muntliga utredningen effektivi-

seras och utvecklas till att bli mer dialog än förhör.  Det primära syftet med modellen var att 109

öka rättssäkerheten i asylprövningen, och koncentrera tyngdpunkten av prövningen till första in-

sansen. Enligt proposition 2004/05:170 präglas den nya modellen och processen av större öp-

penhet och transparens, där det finns bättre förutsättningar att ärendet blir fullständigt utrett re-

dan vid första instansen.  I den muntliga utredningen kan Migrationsverkets handläggare i stör110 -

re utsträckning fokusera på kärnfrågorna i asylansökan, och istället får rätts- och bevisfrågorna 

 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2011/95/EU, 2 kap. art. 7105

Prop. 2013/14:248, s. 26-27. 

 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2011/95/EU, 2 kap. art. 7106

Prop. 2013/14:248, s. 28. 

 SOU 2009:56, s. 180-181.107

 Prop. 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden, 108

Stockholm: Utrikesdepartementet, s. 150.

 Prop. 2004/05:170, s. 150.109

 Ibid, s. 150.110
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större utrymme i själva asylprövningen.  Det bör betonas att inte alla asylärenden handläggs 111

enligt denna modell, utan när ansökan skickas in sker en indelning där migrationsverket identifi-

erar om det är en självklarhet att t.ex. permanent uppehållstillstånd ska beviljas, ifall ärendet är 

ogrundat eller om Dublinförordningen är gällande.  Alternativt att muntlig handläggning inte är 112

nödvändigt, om det finns grund för att med stöd av 8 kap. 6§ UtlL fastställa utvisning.  Ären113 -

den som är kvalificerade tas upp till Migrationsverkets process där ett offentligt biträde anordnas 

(vid risk att sökanden utvisas eller avvisas).  Nedan presenteras den verksamhetsmodell som 114

Migrationsverkets tillämpar i asylprocessen för konvertiter.  

I inledningsfasen till asylutredningen har Migrationsverket skyldighet att inhämta och granska 

relevant och aktuell landinformation. Begreppet "landinformation" innebär fakta om situationen 

och förhållandena i den sökandes hemland, vilket är nödvändigt för ställningstagande till en asy-

lansökan enligt UtlL.  Informationen kan t.ex. handla om i vilken utsträckning kristna kan be115 -

traktas som en förföljd grupp i landet, om det finns överhängande hot mot kristna eller den sär-

skilda individen. I UtlL finns inga regleringar som fastslår tillämpande av sådan fakta, men i en-

lighet med art. 4.3A i Skyddsgrundsdirektivet (rådets direktiv 2004/83/EG) framgår att informa-

tionen ska beaktas inom ramen för den enskilda prövningen i frågan om asyl och internationellt 

skydd. Faktan utgör en grund i den rättsliga processen om individen p.g.a. sin religiösa tillhörig-

het riskerar utsättas för övergrepp eller inhuman behandling, som i sin natur utgör skyddsgrun-

dande behandling.  Tillämpningen av informationen betonas även art. 8.2B i Asylprocedurdi116 -

rektivet (rådets direktiv 2005/85/EG). Artikeln fastslår medlemsstaternas skyldighet att utföra en 

 Prop. 2004/05:170, s. 150111

SOU 2009:56, s. 180

 Prop. 2004/05:170, s. 151112

 SOU 2009:56, s. 180-181113

Migrationsverket, Asylprocessen, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fo-
kusomraden/Asylprocessen.html# hämtad 2018-04-12. 

 Prop. 2004/05:170, s. 150.114

 SOU 2009:56, s. 44.115

 Ibid, s. 16-17, 43-48.116

Lifos: Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, 
s. 1. 
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korrekt prövning, där staterna ska garantera att korrekt och aktuell landinformation tillämpas.  117

Genom informationen granskar bl.a. Migrationsverket om individen har möjlighet att få ett ef-

fektivt skydd av myndigheterna i hemlandet, eller om andra organisationer kan garantera 

skydd.  Behovet och vikten av korrekt bakgrundsfakta betonar Migrationsverket i ett av sina 118

styrdokument och belyser att handläggaren måste ha i åtanke att religiösa bruk, traditioner och 

seder kan variera mellan församlingar, regioner och länder. Förföljelse kan även grunda sig i fler 

än ett skäl, och eftersom religion ofta är kopplat till identitet och levnadssätt är dessa frågor inte 

sällan knutna till kön, politik, ras, etnicitet och kulturella normer.  När faktan samlat in skickas 119

det till sökanden och det offentliga biträde, alla parter har därmed tillgång till samma information 

vilket Migrationsverket använder i bevisningen och argumentationen.  Förutom Migrationsver120 -

kets skyldighet att införskaffa landinformation har den sökande en aktiv roll i bevisningen att 

hen är religiös flykting, där individen tillsammans med sitt ombud har ansvar att presentera den 

bevisning som önskas åberopas för asyl.  Biträdet upprättar en inlaga där yrkanden, grunderna 121

och omständigheterna för ärendet klargörs, och varför den sökande bör vara berättigad uppe-

hållstillstånd. När Migrationsverket mottagit inlagan görs en granskning av den framlagda bevis-

ningen och åberopanden vilket ställs i relation till landinformationen, där en bedömning görs 

huruvida bevisningen och berättelsen uppnår de krav för förföljelse som fastslås i 4 kap. 1§ 

 SOU 2009:56, s. 44, 74117
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UtlL.  Den information som ligger till grund för avgörandet ska presenteras för sökanden i ett 122

så tidigt skede som möjligt, därmed har individen möjlighet att ta del av och bemöta materialet 

genom att t.ex. utveckla eller stärka påståenden.  123

            Migrationsverket kallar i sin tur den sökande samt det offentliga biträdet till ett muntligt 

sammanträde, där vanligen handläggaren och beslutsfattaren i ärendet närvarar.  I enlighet med 124

verksamhetsmodellen har alla parter tagit del av tidigare redovisad bakgrundsfakta, och därmed 

är syftet med sammanträdet att klargöra eventuella otydligheter och den sökandes uppgifter. I 

samtalet kan det därmed ställas frågor som är avgörande för bedömningen av individens religio-

sitet, vilket ligger till grund för huruvida uppehållstillstånd beviljas eller inte.  Enligt Migra125 -

tionsverket finns vissa utgångspunkter handläggaren bör förhålla sig till under samtalet, där-

ibland att granska huruvida individens berättelse är sammanhängande eller splittrad. Om berät-

telsens innehåll varit motstridiga eller förblivit oförändrad genom hela utredningen. Handlägga-

ren bör även bemärka i vilken utsträckning den sökande uppgett en konkret och detaljerad berät-

telse, om berättelsen är diffus och detaljfattig, samt i vilken utsträckning den sökandes berättelse 

kan stärkas av inhämtad landinformation.  Utifrån dessa krav förutsätts en aktiv roll av utreda126 -

ren, där hen har skyldighet att ställa följdfrågor vid oklarheter, t.ex. var och när händelser inträf-

fade. Även vid händelser som innefattar den sökandes anhöriga finns behov att ställa detaljfrå-

gor, för att utredaren ska kunna avgöra om det påverkar individens situation.   127

Som tidigare konstaterat är varje utredning individuellt anpassad. Det innebär att handläggaren 

ställer sådana frågor hen anser är av betydelse för utredningen, för att bygga tillräcklig fakta 

kring omständigheterna för rättfärdig bedömning.  Därmed finns inte några färdigformulerade 128

frågor eller samtalsämnen som agerar utgångspunkt under samtalet. Men eftersom en konversion 
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innebär en förändringsprocess från en religiös övertygelse till en annan, rekommenderar Migra-

tionsverket att samtalet bör fokusera på denna process och inte så mycket på den sökandes bibel- 

eller religiösa kunskaper.  Gällande kunskap om religionen menar Migrationsverket att det inte 129

går att förutsätta att individen känner till detaljer inom religionen. I fall där sökanden aldrig fått 

religionsundervisning är det ett rimligt antagande att individen har dålig information och kun-

skap, men Migrationsverket menar samtidigt att trots brist på utbildning bör huvuddragen i reli-

gionen vara kända.  130

            I ett av sina styrdokument betonar Migrationsverket att, till skillnad från ärenden där in-

dividen är född i en tro, finns det i konvertitärenden behov att göra ingående bedömning gällande 

trovärdigheten.  Enligt Migrationsverkets dokument Rättsligt ställningstagande angående me131 -

tod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet, fanns år 2013 (när dokumentet utfärdades) 

ingen fastställd metod för trovärdighetsprövningen.  Men en del av trovärdigheten är att uppvi132 -

sa dopbevis och medlemsskap i en församling, dock är det inte alltid tillräckligt för att styrka re-

ligiositeten utan i utredningen måste den sökandes muntliga uppgifter bedömas.  I Migrations133 -

verkets egna utgivna vägledande dokument betonas att trovärdighetsutredningen kring religiös 

övertygelse, dels bör innefatta landinformation kring vilka möjligheter som finns att utöva reli-

gionen i hemlandet. Dels hur den sökande innan den kom till Sverige uttryckt sin religiösa över-

tygelse, samt hur individens religiösa övertygelse uttrycks i Sverige vid asylansökan. Ytterligare 

aktuell information vid trovärdighetsbedömningen är den sökandes religiösa erfarenheter, där-

ibland hens engagemang och betydelsen av religiositeten i vardagen.  Det som bör ligga i fokus 134

under trovärdighetsutredningen gällande individens påstådda religiösa tillhörighet, är koppling 

mellan den tidigare tron och den nu antagna, likheter och skillnader samt eventuell ovilja mot 

den tidigare tron. Det är även aktuellt att utreda hur den sökande kom i kontakt med den nya 

tron, vad som lett sökanden i tron, genomförda handlingar och riter i religiositeten, samt indivi-
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dens kunskap om religionen.  Om det uppstår situationer under den muntliga utredningen där 135

handläggaren uppmärksammar brister i trovärdigheten, måste utredaren ge den sökande möjlig-

het att förklara eller utveckla sina uppgifter. Däribland varför den sökandes berättelse t.ex. strider 

mot känd fakta och tillämpad landinformation.  136

I slutet av utredningen görs en samlad bedömning kring all bevisning och utsagor som lagts fram 

i ärendet, där särskilda frågor ska ställas; rör det sig om brister i kärnfrågorna? Är förklaringarna 

till bristerna rimliga? Ger sökandens agerande i asylprocessen allvarliga skäl att ifrågasätta grun-

den för ansökan? Är sökandens förklaring till sitt agerande rimligt?  Om Migrationsverket an137 -

ser att en berättelse inte är trovärdig eller att det finns brister, måste dessa förklaras i välmotive-

rade beslut och varför den sökande borde kunna uppge mer fakta i frågorna.  Om utredaren inte 138

finner den sökande trovärdig gällande den påstådda konverteringen, måste en bedömning göras 

huruvida sökanden riskerar tillskrivas den religiösa uppfattningen vid återsändande eller uppfat-

tas avsagt sig tidigare religiositet.  Det ska göras en framåtsyftande bedömning med fokus på 139

huruvida information om sökanden läckt ut, samt om det finns risk att individen utsätts för för-

följelse eller skyddsgrundande behandling p.g.a. tillskriven eller frånvaro av religiositet. Dessa 

omständigheter är särskilt aktuella i konvertitärenden, där individen inte lägre önskar utföra eller 

bekänna sig till aktiviteter kopplade till den dominerande eller statsbärande religionen.  Den 140

framåtsyftande bedömningen och principen slås fastslås i par. 36 Guidelines on International 

Protection. Paragrafen menar att oavsett om individen har en övertygad religiositet eller inte, 

måste det göras en framåtsyftande bedömning om individen trots allt är berättigad Sur place-sta-

tus. Paragrafens fulla innebörd presenteras i delkapitel 2.4 "Tidigare domstolsfall med religion 

som asylskäl". Det är även av vikt att poängtera att en individ inte tidigare behöver varit utsatt 

för förföljelse eller skyddsgrundande behandling. Vid konvertitärenden och Sur place uppstår 
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risken att, en individ som tidigare inte var flykting idag kan uppfylla kraven för uppehållstill-

stånd.  Om en subjektiv och objektiv bedömning visar att den sökande hyser välgrundad fruk141 -

tan för förföljelse, är individen att bedöma som flykting eller flykting sure place.  Efter den 142

muntliga handläggningen upprättas ett protokoll från Migrationsverket som sökanden och biträ-

det har möjlighet att yttra sig i, samtidigt som sökanden bereds möjlighet att slutligt yttra sig i 

ärendet. Såvida inte ny fakta eller nya omständigheter uppstått, fastslås vanligen beviljandet eller 

avslag för asyl inom en vecka efter att yttrandet inkommit.   143

Enligt regeringens proposition 2004/05:170 finns betydelsefull skillnad mellan tidigare och den 

idag tillämpade modellverksamheten, där sökanden i dagsläget träffar både beslutsfattaren och 

handläggaren i ärendet samt att beslutsfattaren i större utsträckning är involverad i ärendet. Mo-

dellen skapar större transparens och öppenhet i processen där regeringen menar att det är rimligt 

att förutsätta att acceptansen för asylbesluten ökar, samt antalet överklaganden minskar.  Enligt 144

propositionen utfördes en utvärdering av Migrationsverket, vilken visade att handläggarna upp-

lever att det går snabbare att upprätta beslut efter den muntliga sammankallningen. Dels p.g.a. att 

både beslutsfattare och handläggare deltagit, dels för att den muntliga utredningen kunnat foku-

sera på de avgörande asylskälen.  145

            Den nya modell, instans- och processordningen innebar, enligt SOU 2009:56, ett införan-

de av en tvåpartsprocess där möjligheten till muntlig förhandling ökade. Genom tvåpartsproces-

sen är sannolikheten större att processmaterialet blir mer utförligt, samt att varje ärende blir till-

räckligt utrett som omständigheterna kräver.  Skyldigheten att en myndighet ska göra en full146 -

ständig utredning fastslås i officialprincipen, Förvaltningsprocesslag 1971:291 §8 (se även 

Svensk Författningssamling 2013:86 §8). Paragrafen skriver att rätten ska se till att målet blir så 

utrett som dess beskaffenhet kräver, och genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att 
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parterna avhjälper otydligheter och ofullständigheten i sina framställningar. Principen fastslås 

även i MIG 2012:18, där domstolen betonar att förvaltningsmyndigheter och förvaltningsdom-

stolar är bundna till officialprincipen och ansvarar att ärenden blir tillräckligt utredda.  I prakti147 -

ken innebär det att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna ska leda utredningen och se till 

att nödvändigt material kommer in, samt att fall inte får avgöras såvida inte all fakta och bevis-

ning är granskad. Utredningen menar att vid besök på förvaltningsenheterna i Stockholm och 

Göteborg har processförarna framfört att tvåpartprocessen lett till striktare juridisk prövning, 

bättre beslut på prövningsenheterna och besluten har fått ökad legitimitet.  Genom tvåpartspro148 -

cessen måste beslutsfattare ta ställning i frågor som tidigare uppkommit först i domstolar, vilket 

domare menar bidragit till att det ställs högre krav på en nämnd och högre standard redan i första 

instansen. Utöver det blir Migrationsverkets beslut och argument tydligare utformade med kopp-

ling till trovärdigheten hos sökanden, vilket underlättar domstolsprocessen.  Utifrån det materi149 -

al, modell och process Migrationsverket idag tillämpar, kan det utifrån ett teoretiskt perspektiv 

framstå som att det präglas av hög rättssäkerhet. Där statens utredning och proposition konstate-

rar processens höga kvalitet. Men i relation till Frändberg, Peczenik och Thomas rättssäker-

hetsteorier, samt utifrån UNHCR och Europeiska Rådet är det rättfärdigat att förhålla sig kritisk 

gällande vilken nivå rättssäkerheten faktiskt uppnår. Den kritiska argumentationen och resone-

mangen presenteras i delkapitel 2.5 genom uppsatsens andra underfråga.  

2.4 Tidigare domstolsfall med religion som asylskäl  
Som tidigare konstaterat menar författarna Wikrén och Sandesjö att, förutom lagar, UNHCR:s 

rekommendationer och andra publicerade styrdokument, utgör domstolsfall vägledning hur 

handläggare ska tolka och tillämpa lagar i asylutredningar. Domstolsfall skapar praxis i svensk 

rätt och rättssystem, där utkomsten av ärenden samt hur domstolen tolkar och tillämpar lagen 

sätter en standard. Enligt författarna har fallet MIG 2011:29 utvecklat hur prövningen ska gå till, 
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när en individ åberopar konvertering som grund för asyl i enlighet med 4 kap. 1§ UtlL.  Förfat150 -

tarna skriver att i vissa situationer kan konvertering leda till skyddsbehov Sur place, där trovär-

digheten får stort utrymme i bedömningen. Föregående kapitel har beskrivit hur utredningen och 

trovärdighetsprövningen bör gå till, vilket ska ske i enlighet med UNHCR:s handbok och riktlin-

jer. Men enligt Wikrén och Sandesjö bör det även göras en samlad bedömning utifrån de om-

ständigheter genom vilka konverteringen genomfördes, och om individen kan antas leva som 

konvertit vid återsändande.  Eftersom domstolsfallet MIG 2011:29 satt en standard för utred151 -

ningen av konvertiter, är det aktuellt att presentera fallet och omständigheter som bl.a. påverkar 

individens trovärdighet.  

År 2006 skickade en man, A, in en asylansökan och yrkade beviljas uppehållstillstånd. Som 

grund menade A att han haft en otillåten relation med en kvinna, och riskerade förföljelse om han 

återsändes till sitt hemland Afghanistan. År 2008 avslog Migrationsverket A:s ansökan om uppe-

hållstillstånd och valde att utvisa honom från Sverige. A överklagade till Migrationsdomstolen 

vilken år 2009 avslog överklagandet, Migrationsöverdomstolen beslutade även i oktober 2009 att 

inte bevilja prövningstillstånd vilket innebar att Migrationsdomstolens beslut vann laga kraft.  I 152

november 2009 skickade A in en skrivelse till Migrationsverket där han fastställde konvertering 

till kristendomen. Utifrån sin religiösa tillhörighet menade A att han riskerade förföljelse, 

skyddsgrundande behandling, samt att hans liv och säkerhet riskerade äventyras om Migrations-

verkets tidigare beslut om utvisning verkställdes.  Fallet prövades av Migrationsverket vid två 153

tillfällen, och den 13 april 2010 beslutade Migrationsverket att inte bevilja A uppehålls- eller ar-

betstillstånd. A valde återigen att överklaga till Migrationsdomstolen och yrkade att han skulle 

beviljas tidigare nämnda åberopanden.  154

            Vid ansökan för religiös asyl hade A under en två-års period varit aktiv i församling och 

döpt sig. Genom vittnesförhör styrktes hans konvertering, hans process och att det skett i genuin 
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övertygelse. Enligt Migrationsöverdomstolen fanns inga skäl att ifrågasätta uppgifterna.  Trots 155

det ansåg överdomstolen att A inte framstår trovärdig att han konverterat av religiös övertygelse. 

Domstolen fastslog att han inte heller förväntas leva som konvertit vid återsändande, eller prakti-

sera religionen i sådan utsträckning att det uppmärksammas av afghanska myndigheter eller and-

ra individer. Överdomstolen menade att eftersom A inte uppvisar äkta konvertering, känner väl-

grundad fruktan för förföljelse p.g.a. religiös tillhörighet har han därmed inte behov av interna-

tionellt skydd.  Bakgrunden och argumenten till uttalandet är, enligt MIG 2011:29, att beslutet 156

att byta religion måste avspeglas i individens engagemang och överväganden i religiösa frågor. A 

har tidigare konstaterat att han sökte sig till församlingen för gemenskap, vilket överdomstolen 

menar inte är tillräckligt. A har inte kunnat bevisa att han konverterat p.g.a. religiös övertygelse, 

eller kommer fortsätta praktisera kristendomen i sådan utsträckning att han riskerar utsättas för 

skyddsgrundande behandling.  I relation till Migrationsdomstolen menar överdomstolen att A 157

inte nämnt sitt intresse för kristendomen för varken Migrationsverket eller domstolen. Först när 

han fick avslag och blev nekad ny prövning valde han att konvertera.  Genomgående i fallet 158

diskuteras omständigheterna bakom A:s konvertering, och överdomstolen menar att det är an-

märkningsvärt att A inte i ett tidigare stadie berättat om sitt intresse för kristendomen, då A 

påstod intresset funnits under längre period.  Omständigheterna skapar tvivel kring trovärdig159 -

heten gällande konverteringen, där det poängteras att agerandet snarare antyder att A konverterat 

i försök till uppehållstillstånd och inte av genuin övertygelse.  160

I kapitel 2.3 redogjordes hur trovärdigheten i konveritärenden bör gå till, och huruvida den sö-

kande framstår besitta äkta religiös övertygelse eller inte. Enligt Migrationsverket ska handlägg-

ningen bl.a. fokusera på övergången från en religiös övertygelse till en annan, och betydelsen av 

religionen i individens liv.  Men vid granskningen av domstolsfallet framstår fokus snarare le161 -
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gat på yttre omständigheter, och inte så mycket på A:s religiösa övertygelse. I enlighet med den 

rättsdogmatiska metoden, tesen och presenterad problematik är det berättigat att kritisera dom-

stolsfallet, och ifrågasätta i vilken utsträckning utredningen uppfyller de rättssäkerhetsteorier och 

minimigarantier som ska garanteras. Det är även legitimt att ställa sig kritisk och ifrågasättande 

till domen och dess argumentation. Att fokus hamnat på yttre omständigheterna är en praxis som 

går emot Migrationsverkets ställningstaganden. Handläggningsprocessen och utredningen ska 

fokusera på inre övertygelse, men som tidigare nämnt är det problematiskt att fastställa en indi-

vids religiositet utifrån ett rättsligt och juridiskt perspektiv. I domstolsfallet finns inga uttalanden 

eller ifrågasättanden gällande A:s religiositet, eller huruvida han besitter en äkta övertygelse. Ar-

gumenten framstår vara baserade utifrån ett ifrågasättande av kringliggande omständigheter. 

Fortfarande kvarstår det faktum att omständigheterna inte säger något om individens inneboende 

övertygelse eller vad hen känner, därmed framstår fokus vara förskjutet från att granska hans 

övertygelse till att snarare kritisera hans agerande. 

            I enlighet med Johannessons forskning fastslår hon att det finns en outtalad norm inom 

rättsväsendet, vilken innebär att den objektivitet som är menad att genomsyra en utredning snara-

re är synonym med skepticism. Domarna och handläggarna utstrålar objektiv hållning genom att 

kritisera och ifrågasätta den asylsökande, medan en tillitsfull attityd snarare betraktas som par-

tiskhet.  Bedömningen och objektiviteten framstår vara kopplad till handläggarens subjektiva 162

sinnesintryck av trovärdigheten.  Trovärdigheten baseras i viss utsträckning på individens be163 -

rättelse, men utifrån Johannessons resultat menar hon att processförarnas tillit till sökanden ten-

derar påverkas av subjektiva sinnesintryck. Icke-verbala eller uttalade faktorer, som t.ex. indivi-

dens agerande riskerar påverka i vilken utsträckning individen blir betrodd eller inte. Den pro-

blematik Johannessons forskning uppvisar är, att domare i vissa ärenden utifrån juridisk bemär-

kelse inte kunde förklara den förda bedömningen. Anledningen var, som nämnt, att trovärdighe-

ten i viss utsträckning baseras på subjektiva sinnesintryck.  I enlighet med Johannessons forsk164 -

ning framstår domstolsfallet i viss utsträckning bekräfta hennes slutsats – utifrån subjektiv för-

ståelse fokuserar domarna och utredningen på yttre omständigheter för trovärdigheten, vilket 

tenderar äventyra utkomsten. Återigen är det aktuellt att lyfta tesens resonemang, och ifrågasätta 

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 223. 162

 Ibid, s. 222-223. 163
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vilken kompetens handläggarna besitter inom utredning av religiositet. I nedanstående kapitel 

återkommer domstolsfallet och Johannessons forskning, med utgångspunkt i en kritisk diskus-

sion gällande huruvida objektiviteten i idealmodellen för rättssäkerhet framstår garanteras eller 

inte.  

Utifrån konstaterandet att religiositet handlar om inre övertygelse går det inte utifrån juridisk 

bemärkelse att avgöra huruvida en individ är religiös eller inte. Om domstolen faktiskt skulle ha 

rätt i bedömningen att A konverterat för asyl, är det (med utgångspunkt i Europaparlamentets och 

Rådets direktiv 2011/95/EU kap. II art. 4.3(d) samt UNHCR:s Guidelines on International Pro-

tection art. 36), fortfarande är aktuellt att kritisera legitimiteten i avgörandet. Artiklarna står i re-

lation till varandra och fastslår att fastän de religiösa handlingarna utförts i asylsyfte och inte 

p.g.a. religiös övertygelse, kan individen vara berättigad uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet 

är på förutsättning att myndigheterna i den sökandes hemland är medvetna om uppgifterna, eller 

att individen kan utsättas för skyddsgrundande behandling vid ett återsändande. Direktiv 

2011/95/EU kap. II art. 4.3(d);  
"Om den sökande efter att ha lämnat ursprungsledet ägnat sig åt en verksamhet, vars enda syfte eller vars huvudsyf-
te var att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att ansöka om internationellt skydd, ska man bedöma om denna 

verksamhet skulle utsätta den sökande för förföljelse eller allvarlig skada om han eller hon återvänder till landet." 

UNHCR Guidelines on International Protection art. 36; 
"So-called “self-serving” activities do not create a well-founded fear of persecution on a Convention ground in the 

claimant’s country of origin, if the opportunistic nature of such activities will be apparent to all (…) and serious ad-
verse consequences would not result if the person were returned. (…). In the event that the claim is found to be self-
serving but the claimant nonetheless has a well-founded fear of persecution on return, international protection is 
required. (…). 

Artiklarna står i viss utsträckning i samsyn med principen non-refoulement, vilken fastslås i 4 

kap 1§ UtlL. Om utredaren inte ser individen som övertygande i sin påstådda religiositet, måste 

en bedömning göras huruvida sökanden kan tillskrivas religiositeten vid återsändande och riske-

rar utsättas för skyddsgrundande behandling.  I landinformationen som tillämpades i MIG 165

2011:29 konstateras att kristna och konvertiter är en utsatt samhällsgrupp, där människor riskerar 

 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, s. 165
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dödsstraff eller förföljelse.  Om det visar sig att A hade en äkta religiös övertygelse och lever 166

som konvertit riskerar han utsättas för skyddsgrundande behandling, och är därmed berättigad 

Sur place-status. Men även om situationen varit sådan att han enbart konverterade för asyl kvar-

står risken att han tillskrivs den religiös tillhörigheten och riskerar samma behandling. 

            Utifrån domstolsfallet framstår stort fokus ligga på yttre omständigheter, vilka blev avgö-

rande i bedömningen. Medan utredningen av hans religiositet framstod hamna i skymundan. Ef-

tersom utredningen är menad att granska huruvida A är berättigad asyl i relation till 4 kap. 1§ 

UtlL, är det problematiskt att det inte gjorts någon hänvisning till hans inre övertygelse. Utan det 

är de yttre omständigheterna som får avgörande betydelse i argumentationen. Vilket, i enlighet 

med Johannessons forskning, eventuellt kan baseras på handläggares och domares subjektiva 

förståelse. I enlighet med Migrationsverkets styrdokument och uttalanden kräver en rättfärdig 

bedömning av asylärenden att, argumentation grundar sig i mer än kritik av yttre omstädnigheter. 

Eftersom dessa inte på legitimt sätt kan avgöra individens religiositet, måste det ske en utredning 

kring den religiösa övertygelsen. Finns det utifrån en sådan utredning belägg att anta att A inte är 

kristen, utan enbart konverterat för asyl, måste även sådana argument lyftas i domstolen för att 

stärka utkomsten och avslaget. I dagsläget har de rättsliga argumenten grund i kritisk granskning 

av yttre omständigheter och tidigare agerande, vilket i viss utsträckning skapar en grund för 

ärendet men avgör inte fullt ut den religiösa tillhörigheten.  

            Utifrån den ovan förda diskussionen och idealmodellen är det i enlighet med tesen, legi-

timt att åter igen ifrågasätta vilken kompetens Migrationsverkets handläggare har för att på ett 

rättssäkert sätt kunna utreda individens religiösa övertygelse. Utifrån de argument som lyfts i 

domstolsfallet framstår det som att inget fokus lagts på utredningen av A:s religiositet, utan 

tyngden ligger på trovärdigheten – vilken grundar sig i yttre omständigheter. Enligt dokumentet 

Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdighet, har 

individens trovärdighet å ena sidan stor betydelse. Men å andra sidan måste en rättsligt grundad 

argumentation föras, för uppfyllandet av idealmodellens rättssäkerhetskrav.  

 MIG 2011:29, s. 2.166
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2.5 Underfråga: Uppfyller Migrationsverket minimikraven för rättssäker 
handläggning? 
I enlighet med Peczeniks, Frändbergs och Thomas rättssäkerhetsteorier – vilka ställts i relation 

till UNHCR och Europeiska rådet – har jag konstruerat en idealmodell med minimikrav, vilka 

bör garanteras i handläggning med asylsökande konvertiter. Detta kapitel och underfråga har 

som syfte att ställa kraven i jämförelse med tillämpat material och litteratur, där kraven först 

återges för att sedan mynna ut i en diskussion huruvida de framstår uppfyllas eller inte. Tanke-

gångarna och resonemangen gällande varje krav ställs mot författarna och idealmodellen, där 

målet är att avgöra huruvida rättssäkerheten framstår uppfyllas eller inte.  

Idealmodellen och minimikraven: 
1. Handläggningen ska präglas av en objektivitet och opartiskhet där handläggaren inte har en förutfattad mening, 

där även generella antaganden kring en religion ska undvikas.  
2. Ett användande av pålitlig och aktuell landinformation, samt information gällande religiösa förgreningar i asyl- 

och handläggningsprocessen. 

3. Under utredningen ska Migrationsverket ta hjälp av experter och expertutlåtanden med specifik kunskap inom 
ett visst land, religion, kontext, kulturell eller religiös fråga.  

4. Handläggaren ska ha specialiserad och nödvändig kompetens för den situation som ärendet gäller, vilket innebär 

att hen ska ha kunskap och utbildning inom religions- och teologiska frågor.  
5. Den asylsökande ska få tillgång till en kvalificerad tolk som på ett rättsligt sätt kan föra fram den sökandes ar-

gumentation, och försäkra att individen kan göra sig förstådd och förstå. 

6. Processen ska präglas av en genomgående transparens och förutsägbarhet, den sökande ska ha möjlighet att för-

stå argumenten och resonemangen som förs och därmed ges möjlighet att förtydliga oklarheter. 

Objektivitet och opartiskhet  

Betydelsen att ärenden utreds objektivt och opartiskt fastslås i 1 kap. 9§ regeringsformen, där 

paragrafen betonar "objektivitetsprincipen", vilket innefattar rätten att få sin sak prövat objektivt. 

Enligt en statlig utredning innebär principen att den utövande myndigheten inte får vägledas av, 

eller grunda sina avgöranden på något annat än vad som rättsligen får beaktas och de intressen de 

är satta att tillgodose.  Principen av objektivitet och opartiskhet är grundläggande för rättssä167 -

kerhet, vilket fastslogs av Migrationsverkets etiska råd som år 2007 bl.a. uttryckte att Migra-

tionsverket ska ha sakligt grundade ställningstaganden.  Kravet på likhet inför lagen lyfter 168

 SOU 2004:15, Tolkningsförmedling – kvalitet, registrering, tillsyn, Stockholm: Arbetsmarknadsdepar167 -
tementet, s. 88.

 SOU 2009:56, 160.168
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Peczenik och Thomas som grund för juridisk rättvisa och rättssäkerhet, de konstaterar att den 

juridiska processen ska skapa rättvisa och öppna prövningar där människor bedöms på juridiska 

och rättssäkra grunder.  UNHCR fastslår i resolutionen Guidelines on International Protection 169

kap. III art. 27 c), att objektiviteten måste genomsyra hela den rättsliga processen. Därmed är 

frågan hur väl objektivitetskravet uppfylls i handläggningsprocessen. 

            Utifrån tillämpat material framstår handläggarens/utredarens objektivitet vara kopplad till 

sökandens trovärdighet, och hur väl individen återger sin berättelse. Som nämnt granskar Johan-

nesson området i sin forskning, där en av hennes slutsatser är att; å ena sidan ska trovärdigheten 

inte avgöras utifrån utredarens personliga intryck, magkänsla eller icke-verbala faktorer. Å andra 

sidan lyfter hon att flertal domare och processförarare beskrev att sådana intryck och bedöm-

ningar gjordes i den muntliga utredningen, och att de även var uppskattade. Enligt Johannesson 

kunde vissa domare inte med ord beskriva hur de gjorde trovärdighetsbedömningarna, och för 

henne förblev frågan obesvarad.  I UNHCR:s studie (i samarbete med Migrationsverkets) gäl170 -

lande handläggning och asylutredningar, betonar de att 38% av granskade ärenden fick avslag 

p.g.a. bristande trovärdighet hos den sökande.  UNHCR skriver att bedömningen huruvida den 171

sökandes uppgifter anses troliga avgörs till stor del utifrån subjektiv bedömning, där ett beteende 

som kan framstå rimligt för en individ kan anses ologiskt för någon annan.  I UNHCR:s obser172 -

verande fastslår de att rimlighetskriteriet inte ska grundas i spekulerande teorier från handlägga-

rens subjektiva synsätt, gällande hur en händelse skett eller antaganden hur individen borde age-

rat.  Utöver att UNHCR vittnat om tillämpande av subjektiva antaganden och resonemang gäl173 -

lande trovärdigheten, skriver UNCHR att handläggare i 19% av ärendena tenderar att göra spe-

kulativa argument i trovärdighetsbedömningen, och i 41% av de ärenden som fick avslag på svå-

ra motsättningar tillämpades spekulativa argument.  Förutom ogrundade och opartiska slutsat174 -

 Thomas, Administrative Justice and Asylum Appeals, s. 55.169

Peczenik, Vad är rätt?, s. 51-52, 89.

Aleksander Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 11. 

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 222.170

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 192. 171

 Ibid, s. 192. 172
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ser fanns brist i att handläggarna inte använde landinformation i ett flertal ärenden, utan gjorde 

egna antaganden gällande traditioner och förhållanden i den sökandes hemland utan grund för 

sina antaganden.  Att handläggare inte förhåller sig opartiskt eller objektivt till ett ärende går 175

emot såväl Peczeniks och Thomas rättssäkerhetsteorier, samt lagstiftningen om objektivitetsprin-

cipen (1 kap. 9§ (1974:152)).  Utifrån vad som lyfts är det aktuellt att nämna det tidigare 176

granskade domstolsfallet, MIG 2011:29, och ifrågasätta huruvida det faktiskt var en objektiv be-

dömning eller inte. Som nämnt framstår den genomgående argumentationen vara grundad i kri-

tisk och subjektiv tolkning och förförståelse. Enligt Johannessons forskningsresultat av asylpro-

cessen, konstaterar hon att tvåpartprocessen skapar en falsk bild av att två jämlika parter möts 

framför en opartisk domare. I Johannessons intervjuer blir offentliga biträdena och nämndemän-

nen omtalade som partiska genom att ha en tillitsfull attityd mot den asylsökande, medan pro-

cessföraren betraktas som opartisk fastän det finns en uttalad skepticism. Därmed förskjuts ob-

jektiviteten och opartiskheten, vilken domare och utredare har skyldighet att bottna i. Hon skri-

ver även att bakom bilden av opartiskhet som manifesteras genom domstolsförhandlingar i asylä-

renden, finns en informell norm att uppvisa opartiskhet genom att inta en skeptisk inställning till 

den sökandes berättelse.  Kan situationen vara sådan att Johannessons och UNHCR:s forsk177 -

ningsresultat tar uttryck i domstolsfallet? Fallets argumentation fastslår att det inte finns någon 

anledning att ifrågasätta vittnesuppgifterna som bekräftar A:s konvertering, och domarna fram-

står inte vara kritiska till hans religiositet. Men utifrån yttre omständigheter och A:s agerande 

anser de att han inte konverterat av genuin övertygelse. Därav går de in i fallet med en subjektiv 

tolkning och förståelse. Ärendet har därmed inte längre som mål att bedöma hans religiositet, 

utan snarare att från yttre omständigheter och subjektiv förståelse avgöra hans trovärdighet. 

Även i bedömningen kring mannens subjektiva fruktan framstod argumentationen vara upp-

byggd utifrån utredarnas subjektiva intryck, vilket hade grund i hur A uttryckte sig i utredningen 

och inte så mycket i vad han faktiskt sa.  Migrationsverket fastslår att trovärdigheten har extra 178

stor betydelse i konvertitärenden,  men utifrån UNHCR:s studie och Johannessons forskning 179

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 192, 193, 196. 175

 SOU 2004:15, s. 88.176

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 223. 177

 MIG 2011:29, s. 2178

 Lifos: Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konverte179 -
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finns överhängande tendens att handläggare intar kritisk och subjektiv ställning.  Utifrån förfat180 -

tarnas slutsatser finns överhängande risk att asylärenden inte utreds i enlighet med objektivets-

principen, där konvertiter är en extra utsatt asylgrupp eftersom trovärdigheten har större betydel-

se och granskas mer ingående. För en rättssäker och legitim utredning, är det enligt Peczenik och 

Thomas väsentligt att objektiviteten inte äventyras. Det är anmärkningsvärt att det finns rappor-

terad problematik av asylärenden, där argumenten grundar sig i subjektiv förståelse, spekulativa 

antaganden och normativ kritisk inställning. Handläggning som bottnar i sådana omständigheter 

och argumentation talar emot allt vad rättssäkerhet innebär. Det grundläggande kravet som utgör 

idealmodellen (vilket är formad i enlighet med författarnas rättssäkerhetsteorier, UNHCR och 

Europeiska Rådet), är objektivitet och opartiskhet. Om asylutredningen inte kan garantera en ob-

jektiv bedömning utifrån rättslig argumentation, är det inte rimligt att påstå att kravet för objekti-

vitet uppfylls. Därmed brister en av grunderna för en rättssäker utredning, och individens möj-

lighet till asyl äventyras. 

Med grund i argumentationen och konstaterandet, är det rimligt att ifrågasätta människors likhet 

inför lagen, eftersom asylutredningen (utifrån Johannesson och UNHCR) riskerar påverkas av 

handläggarens subjektivitet och tendens att föra subjektiva antaganden. UNHCR betonar att de 

rimlighetsbedömningar handläggarna gör måste utföras med försiktighet och förståelse hur poli-

tik, religion, kultur och normer kring kön och sexualitet påverkar ageranden. Ytterligare ska inte 

trovärdigheten bedömas utifrån handläggarens spekulerande, där hen utgår från subjektiva teori-

er gällande hur händelser rimligen antas skett, eller hur individen borde agerat.  181

            I relation till UNCHR konstaterar Johannesson att bedömningen av asylärenden bör delas 

upp i två aspekter; tillräcklighet och trovärdighet. Den första omfattar den sökandes berättelse 

och huruvida kraven för internationellt skydd uppfylls, medan den senare ifrågasätter om berät-

telsen är trovärdig eller inte utifrån presenterad fakta och bevisning.  Objektivitet, skriver Jo182 -

hannesson, uppnås när ett subjektivt intryck transformeras till en skriven dokumentation. Pro-

blematiken är att transformationen är svår att föreställa sig utan subjektiv tolkning. Hon menar 
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att under en intervju är det inte den sökandes uttalanden som dokumenteras utan snarare en 

"översatt" berättelse formad av tolk, vilket blivit nedtecknat av en handläggare. Vad den tran-

skriberade intervjun sedan visar är den sökandes utsaga som filtrerats genom tolkens och hand-

läggarens föreställning/sinnen, vilket enligt Johannesson per nödvändighet innefattar intryck av 

subjektivitet.  I intervju med en sökande har handläggaren möjlighet att göra trovärdighetsbe183 -

dömning utifrån sitt subjektiva sinnesintryck, vilket innebär att alla fördelar en muntlig hand-

läggning bär med sig tenderar äventyras. Å ena sidan menar Johannesson att muntlig handlägg-

ning förstås vara ett överlägset verktyg i beslutsfattandet gällande trovärdigheten, men å andra 

sidan är det inte möjligt för beslutsfattarna att motivera deras beslut gällande trovärdighet utifrån 

observationer och sinnesintryck.  Det tenderar därmed att uppstå ett rättsligt dilemma och pro184 -

blematik eftersom argumentationen gällande trovärdigheten riskerar stå på instabila grunder.  185

Som tidigare nämnt skriver Johannesson att domare fattar beslut baserat på en trovärdighetsbe-

dömning de muntligt inte kan förklara hur de gjorde, vilket hon tolkar som en konsekvens av den 

delning som uppstår i riktlinjerna mellan objektiva och subjektiva grunder för trovärdighetsbe-

dömningen.  186

Johannessons forskning och UNCHR:s studie framstår mynna ut i liknande resultat, att objektivi-

teten och opartiskheten riskerar äventyras i relation till subjektiva antaganden och spekulativa 

resonemang. Där bristande trovärdighet tenderar orsaka subjektivt ifrågasättande hos handlägga-

ren/utredaren. Johannesson förklarar att subjektiviteten riskerar krypa in i utredningen genom att 

sökandens berättelse filtreras genom två tolkande parter, vilka riskerar basera förståelsen på sub-

jektiva sinnesintryck och personliga uppfattningar. Men även genom normen att opartiskhet in-

nebär kritiskt ställningstagande.  Utifrån Thomas och Peczeniks teorier och grundkrav i rela187 -

tion till de presenterade undersökningarna, är det värt att kritisera hur väl objektiviteten och lik-

het inför lagen faktiskt uppfylls i handläggningsprocessen. För att en asylutredning ska betraktas 

som rättssäker måste handläggaren, i enlighet med författarna, UNHCR, Europeiska Rådet och 1 
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kap. 9§ regeringsformen, garantera objektivitetsprincipen. Det innebär att utifrån en rättslig 

ställning förhålla sig till juridisk fakta och bevisning. Om den rådande situationen inte är sådan 

uppstår risken att likheten inför lagen, objektiviteten och rättssäkerheten undermineras.  188

            Det är väsentligt att betona att jag inte påstår att alla asylärenden bedöms subjektivt eller 

ogrundat. Men eftersom UNHCR och Johannesson visar ett återkommande problem, är det rele-

vant att ifrågasätta huruvida objektiviteten styr en utredning eller inte. Objektiviteten och opar-

tiskheten framstår skilja sig från fall till fall, vilket utifrån Johannesson i viss utsträckning är ba-

serat på tilldelad tolk och handläggare. Genom att inte alla ärenden har objektiv grund, innebär 

det risk för godtyckliga beslut. Om möjligheten finns att subjektiviteten genomsyrar handlägg-

ningen och riskerar äventyra utkomsten i ett ärende, är det inte rimligt att fastslå att asylutred-

ningen präglas av opartiskhet eller objektivitet. Därav brister uppfyllandet av idealmodellens 

första grundkrav. 

Tillämpande av landinformation  

Tidigare delkapitel och underfråga har konstaterat att handläggaren i asylärendets inledande fas, 

har skyldighet att inhämta korrekt och aktuell landinformation. Faktan utgör en grund i den rätts-

liga processen och granskningen, huruvida individen är att betrakta som religiös flykting eller 

inte.  UtlL tillskriver inte skyldigheten av landinformation, praxisen fastslås dock av UNHCR 189

Guidelines on International Protection kap. III par. 27 a), art. 4.3A i Skyddsgrundsdirektivet 

(rådets direktiv 2004/83/EG) samt art. 8.2B i Asylprocedurdirektivet (rådets direktiv 2005/85/

EG). Vid fastställande av flyktingstatus måste individen betraktas som flykting i relation till sitt 

hemland. Om Migrationsverket använder felaktig information och ger avslag på en asylansökan, 

kan det få förödande konsekvenser om kristna eller konvertiter är förföljda i den sökandes hem-

 Thomas, Administrative Justice and Asylum Appeals, s. 50-58. 188
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land.  Därav är det väsentligt att handläggaren tillämpar korrekt information för att bygga ar190 -

gumentationen. Ingen av de tillämpade rättssäkerhetsteorierna av Frändberg, Peczenik eller 

Thomas tillskriver landinformation eller liknande i sina teorier. Minimikravet gällande landin-

formation i min idealmodell är grundat i art. 6 Europeiska Unionen Rådets Resolution av den 20 

juni 1995, samt kap. III par. 27a UNHCR Guidelines on International Protection. Tillsammans 

belyser de behovet av korrekt information för rättfärdig och legitim asylutredning. På samma sätt 

som ovanstående diskussion hämtat stöd i tidigare utförda undersökningar, kommer även denna 

diskussion utgå från liknande material. Det har varit problematiskt att finna material som grans-

kat handläggarnas tillämpning av landinformation, utan den enda litteratur som fanns att tillgå 

var UNHCR:s studie.  Men enligt SOU 2009:56 konstaterades att i en internationell jämförelse 191

fann de att Migrationsverket avsätter avsevärt små resurser för arbetet med landinformation.  192

           UNHCR menar att uppdaterad landinformation är lätt tillgängligt för handläggaren, dels 

via databasen Lifos, och dels via UNHCR:s RefWorld. Fastän informationen är lätt att tillgå kon-

staterar UNHCR att handläggare har återkommande tendens att göra egna antaganden kring tra-

ditioner och andra förhållanden i individens hemland.   I 30% av de ärenden som präglades av 193

bristande tillämpning av landinformation användes inte faktan i analysen för skyddsskäl.  Utö194 -

ver återkommande problematik med bristande tillämpning av bakgrundsfakta, noterade UNHCR 

att i hälften av de ärenden som ingick i studien hänvisade inte handläggarna sina argument till 

landinformationen, utan förde spekulativa argumentationer. Anledningen var för att handläggaren 

 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering, s. 190
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Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2011/95/EU, kap. 2 art. 7.

Prop. 2013/14:248, s. 22, 26-27, 30. 

Wikrén, Sandesjö, Utlänningslagen, s. 158. 

UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, par. 
43, 91.
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ansåg att vissa konstateranden var allmänt känd fakta.  Fastän viss fakta kan anses självklar är 195

det problematiskt om handläggaren inte har legitim bevisning som stöd. Dels för argumentatio-

nen byggs utan stabil grund, dels för att ärendet ska vara tillräckligt utrett som dess omständighe-

ter kräver, eftersom varje utredning är unik.  Enligt UNHCR präglades även vissa handlägg196 -

ningar av att icke-relevant eller för generell fakta användes i bedömningen, vilket främst var si-

tuationen för etiska och religiösa minoriteter.  197

Betydelsen av korrekt landinformation går inte att överbetona eftersom det är i den kontexten 

handläggarna hämtar sina argument, vilket är en fastslagen skyldighet genom Skyddsgrundsdi-

rektivet och Asylprocedurdirektivet. Satens utredning SOU 2009:56 fastslog även att väl motive-

rade beslut ska vara grundade i redovisad landinformation.  I Peczeniks rättssäkerhetsteori 198

konstaterar han att desto effektivare ansvar makthavarna har, desto högre blir rättssäkerheten. I 

relation till Peczeniks ställningstagande står Frändberg, som menar att rättssäkerheten höjs när 

individen kan räkna med att regler och lagar följs. Vid misslyckade av uppfyllande av skyldighe-

terna eller rättigheterna bryts tilliten till de rättstillämpande organen. Frågan är hur väl handläg-

garna och Migrationsverket uppfyller skyldigheten som maktutövande myndighet, eftersom det 

finns dokumenterade fall där handläggarna inte grundar utredningen på fakta. I enlighet med 

UNHCR framstår det ligga en överhängande tendens att ärenden utreds med ogrundade och god-

tycklig argumentation. Eftersom Migrationsverket genom skyddsgrunds- och Asylprocedurdirek-

tivet har skyldighet att tillämpa korrekt landinformation, uppstår risken att rättssäkerheten och 

tilliten till rättsutövaren urholkas. Därmed är det berättigat att ifrågasätta hur legitim handläggar-

nas juridiska argumentation är. Om Migrationsverket inte med säkerhet kan garantera att kravet 

uppfylls, undermineras idealmodellen och Peczeniks samt Frändbergs rättssäkerhetsteorier. Dels 

genom att individen inte i full utsträckning kan räkna med att lagar och regler följs, dels eftersom 

Migrationsverkets ansvar som maktutövande myndighet inte är så effektivt som det rimligen 

borde vara. Ytterligare en av Peczeniks ställningstaganden är att, rättssäkerheten höjs desto bättre 

den juridiska argumentationen är som stödjer rättsreglernas tolkning och tillämpning. Fastän det 
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säkerligen finns handläggare som uppfyller Peczeniks och Frändbergs krav och tillämpar landin-

formation på ett korrekt sätt i argumentationen, kvarstår fortfarande brister i rättssäkerheten. Ef-

tersom det inte finns konsensus i handläggningarna (genom att vissa handläggare uppfyller kra-

ven och vissa inte), brister tilliten till den rätts- och maktutövande myndigheten. För att rättssä-

kerhet ska råda får rättssäkerhetskraven inte under några omständigheter riskera undermineras. 

Återigen faller jag tillbaka på den återkommande problematiken. Rättssäkerheten tenderar skilja 

sig från fall till fall, där den asylsökande hamnar i beroendeställning utifrån tilldelad handläggare 

och hens kunskap och kompetens.  

Tillämpande av experter  

Det tredje av idealmodellens rättssäkerhetskrav är handläggarens skyldighet att tillämpa expert-

kunskap, i frågor och ärenden handläggaren eller Myndigheten saknar djupare kompetens. Uti-

från Thomas rättssäkerhetsteori fastslår han att en asylutredning måste genomsyras av expertutlå-

tanden, med särskild kompetens och utbildning inom den asylsökandes särskilda situation.  199

Principen av expertutlåtanden betonas i såväl internationell rätt. Ett exempel är par. 190 och 222 

i UNHCR:s handbok, vilka fastslår att asylutredningar inte bör behandlas som mekanisk eller 

rutinmässig process. Snarare krävs utredare med specialistkunskaper, utbildning, träning samt en 

förståelse för den sökandes situation, individens svårigheter och behov. Med utgångspunkt i 

Thomas fastslår han vikten av expertiskunskap inom den aktuella frågan, vilket är av nödvändig-

het för att asylutredningen ska betraktas som legitim.  Experten ska ha kompetens att utreda 200

och ge utlåtanden kring de omständigheter som föreligger, vilket i uppsatsens fokusområde inne-

bär att hen ska vara utbildad inom teologi eller religiositet. Idealmodellens kav för expertutlåtan-

den vid asylutredning med konvertiter har grund Thomas teori, samt i Kap. III par. 27 UNCHR i 

Kap. III par. 27b i Guidelines on International Protection, Europeiska Rådets Resolution art. 6. 

Artiklarna fastslår att vid religiösa asylärenden har utredande myndighet skyldighet att tillämpa 

hjälp av självständiga experter med rätt kunskap för asylområdet. Däribland är ett alternativ att 

använda sig av bekräftad vittnesbörd från människor av samma tro. 

 Thomas, Administrative Justice and Asylum Appeals, s. 50, 58. 199

 Ibid, s. 58. 200
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            Det är relevant att betona bristen på studier och material gällande tillämpningen av exper-

ter, men i ett flertal källor (bl.a. Migrationsverkets egna material och handbok) fastslås praxisen. 

Handläggarna ska ha tillgång och möjlighet att utnyttja expertutlåtanden.  Men eftersom det 201

saknas källor till hur väl det utnyttjas i praktiken, är det inte möjligt att på ett säkert sätt konstate-

ra huruvida kravet uppfylls eller inte. Istället kommer jag belysa frånvaron av dokument som 

utlägger tillämpningen av religiös expertis, där diskussionen mynnar ut i ett kritiskt resonemang.  

I mailkontakt med Helene Sjövall (Migrationsverkets enhetschef) skriver hon bl.a. att:  
"Migrationsverket inhämtar inte expertutlåtanden från experter inom den egna organisationen utan, kan när det 
finns behov, vända sig till experter inom specifika områden, som t.ex. genom medicinska utlåtanden. Det finns alltid 

möjlighet för de sökande att lämna utlåtanden och andra underlag till stöd för sina uppgifter."  

I Migrationsverkets handbok utreds ett flertal omständigheter där expertutlåtanden är aktuella, 

bl.a. hur de ska tillämpas och under vilka omständigheter.  Migrationsverkets styrdokument 202

Rättsligt ställningstagande angående medicinska utredningar av åberopande skador, redogör 

utifrån fallet R.C v Sweden (Europadomstolen) hur asylutredningen bör förhålla sig till expert-

granskningar, tillämpning och vad som kan betraktas som legitima expertutlåtanden. Kortfattat 

handlar fallet om en man som åberopade att han torterats under den period han var fängslad i 

Iran. När Migrationsverket utredde ärendet skickade mannen in ett läkarintyg från en allmänlä-

kare vid en vårdcentral. Läkaren menade att mannen kunde erhållit sina skador av den tortyr han 

påstod blivit utsatt för. Migrationsverket betraktade inte allmänläkarens utlåtande som expert-

kunskap, och när Migrationsverket och Migrationsdomstolen noterade brister i mannens berättel-

se och trovärdighet fann de inte behov av att göra ytterligare medicinska utredningar.  Migra203 -

tionsdomstolarna ville ge mannen avslag på hans asylansökan, men när fallet togs upp i Europa-

domstolen begärdes ny utredning av mannens skador. En rättsmedicinsk undersökning och rap-
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port inkom från Kris- och Trauma Centret vid Danderyds sjukhus. En specialist gjorde bedöm-

ningen att skadorna kunde uppkommit på de sätt mannen påstod, samt att det var sannolikt att 

någon annan orsakat skadorna.  Europadomstolen ansåg därmed att även om det första läkarin204 -

tyget inte utfärdats av en expert inom tortyrskador, ger intyget en indikation att sökandens skador 

är resultat av tortyr eller inhuman behandling. Migrationsverket har ansvar att skingra tvivlet gäl-

lande skadornas uppkomst, och borde i utredningens första skede hänvisat mannen till en expert 

för vidare utredning.  Trots att bevisningen utifrån par. 196 i UNHCR:s handbok ligger på den 205

sökande,  har staten och myndigheten skyldighet att granska och bedöma all fakta som kan 206

tänkas vara relevant. Migrationsverket betonar i enlighet med detta att expertutlåtanden är extra 

viktigt i ärenden där individen tros ha utsatts för tortyr, och det finns trovärdighetsbrister i ären-

det. Migrationsverket har utredningsansvar att granska de åberopanden individen gjort.   207

Hittills har det presenterats en sammanfattad utläggning gällande tillämpningen av expertutlå-

tanden, samt vad handläggaren och myndigheten har för ansvar i frågan. Det har varit problema-

tiskt att finna källor som uttalar sig om expertis i religiösa asylärenden, utan de mesta material 

fördjupar sig i medicinska frågor, t.ex. tortyroffer. Uppriktigt har jag inte lyckats finna någonting 

som talar om religiösa expertutlåtanden, eller i vilka sammanhang det är aktuellt att inkalla sådan 

hjälp. Huruvida handläggarna och Migrationsverket i helhet använder sådan kunskap, går där-

med inte att besvara på ett rättsligt sätt. När frågan ställdes till enhetschefen gavs inte heller ett 

utförligare svar på frågan. Fastän det inte på ett legitimt sätt går att fastställa huruvida mini-

mikravet gällande expertutlåtanden uppfylls eller inte, är det anmärkningsvärt att det granskade 

materialet inte har några utsagor som utvecklar eller beskriver expertutlåtanden av religiös asyl. 

Därmed kan det vara berättigat att ifrågasätta av vilken anledning det inte står beskrivet, med 

tanke på att religiositet är en av få grunder människor berättigas asyl. Lämpligen borde beskriv-

 Lifos: Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående medicinska utredningar av åberopande 204
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ningen av handläggningen och expertutlåtanden utvecklas. Eftersom det inte finns något skriver 

inom ämnet, är det kanske ett rimligt antagande att det inte anses ha lika stor betydelse och därav 

hamnat i periferin. Utredningen kring huruvida en individs religiositet är äkta eller inte måste 

utföras med största allvar, eftersom felbedömning kan vara avgörande för en människas liv eller 

säkerhet.  Av den anledningen är det skäligen av vikt att en utförlig beskrivning av sådana 208

ärenden görs, vilket rimligen bör innefatta tillämpande av religiösa expertutlåtanden. 

Handläggarens kompetens  

Med utgångspunkt i uppsatsens tes och det förda resonemanget att Migrationsverkets handlägga-

re inte besitter rätt kompetens för religiösa asylärenden, kommer denna del fokusera på utred-

ningen av det kritiska ställningstagandet. Jag belyser dokumenterad fakta men även avsaknad av 

fakta, för att därifrån bygga argumenten och visa på brister i systemet. Resonemanget riktar in 

sig mot att kritisera och ifrågasätta huruvida handläggarna har utbildning och kunskap inom teo-

logi eller religiösa frågor, vilket utifrån idealmodellen är ett av grundkraven för rättssäkerhet. 

Som konstaterat i föregående avsnitt, har det varit problematiskt att finna konkret information 

gällande vilken utbildning och kompetens de anställda på Migrationsverket besitter. I kontakt 

med en verksamhetsexpert på Migrationsverket  lyftes frågan hur utbildningen ser ut för de 209

anställda, och mer specifikt vilken utbildning som ges inom religiositet och handläggning av 

konvertitärenden. Dessvärre gavs inget tillfredsställande svar, och han beskrev inte heller hur 

utbildningens upplägg ser ut. Jag har även granskat material publicerat av Migrationsverket, men 

inte funnit något som säger vilken kvalitet utbildningen upprätthåller. Därav är det inte möjligt 

att i full utsträckning besvara frågan huruvida minimikravet om utredarens kompetens uppfylls 

eller inte. Men i enlighet med den tillämpade rättsdogmatiska metoden och rättsanalys förs kri-

tiska resonemang, vilket har till syfte att lyfta bristande kompetens. I jämförelse med idealmo-

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 20.208

UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning, par. 
196.

Johannesson, In Courts We Trust, s. 1. 
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dellen kommer ställningstagandet mynna ut i att handläggarna inte framstår besitta rätt kompe-

tens, och därmed brister rättssäkerheten.  

Med undantag från Thomas rättssäkerhetsteori (i vilken han fastslår tillämpningen av expertis för 

uppfyllandet av rättssäkerhet), framstår ingen av författarna lyfta att handläggaren eller utredaren 

ska besitta rätt kompetens. Idealmodellens krav att handläggaren ska vara utbildad inom religiö-

sa frågor för legitimt rättslig asylutredning, bottnar Europeiska Unionens Resolution art. 4, 6 och 

14, samt UNHCR Guidelines on International Protection kap. III par. 27. Artiklarna fastslår att 

vid asylutredning ska ärendet utredas av en myndighet och tjänsteman som är kvalificerad i 

ärendet. Det innebär att Migrationsverket ska förfoga över behörig personal med kompetens 

inom teologi och religiösa frågor, vilka ska kunna hantera den sökandes särskilda situation. Yt-

terligare fastslås principen genom bl.a. Asylprocedurdirektivet, art. 12.1 och art. 13.3. Artiklarna 

bekräftar de ovan nämnda resolutionerna, och förtydligar vikten att handläggaren är kunnig inom 

asylområdet och de specifika asylskälen. Idealmodellen och teorin gällande rättssäkerhet fastslår 

skyldigheten att handläggaren har rätt kompetens för ärendet, men som Jönsson skriver är det 

skillnad mellan teori och praktik.  Frågan är därmed om handläggarna har den utbildning som 210

krävs. Med tanke på verksamhetsexpertens misslyckande att besvara frågan, är det rimligt att 

ifrågasätta om Migrationsverket ger den utbildningsnivå inom religiösa ärenden som rimligen 

kan tänkas behövas.  

Enligt UNHCR konstaterade de att när studien utfördes år 20011 fanns två utbildningsprogram, 

ett internt Migrations-program samt ett web-baserat EU-utbildingsprogram (European Asylum 

Curriculum). De skrev dessvärre att utbildningarna inte är tillgängliga för alla anställda, och 

möjligheten för utredare att delta i externa utbildningar som organiseras av bl.a. UNHCR eller 

Röda Korset är begränsade. UNHCR betonar även att eftersom flyktingrätt ständigt utvecklas 

krävs god och kontinuerlig utbildning.  I mailkontakt med verksamhetsexperten konstaterade 211

han att alla nyanställda går en utbildning, vilken ger grundläggande förutsättning och kunskap 

för att handlägga alla asylansökningar. I tjänsten ska alla anställda tjänstemän ha möjlighet att 

 Jönsson, Asylrätt: I teori och praktik, s. 3. 210

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 33. 211
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utreda ett ärende, oavsett situation eller asylskäl.  Fastän det konstateras att Migrationsverkets 212

anställda ska ha tillräcklig kompetens genom utbildningen, har UNHCR identifierat brister på 

introduktionsutbildning för nyanställda. I studien har UNHCR intervjuat ett flertal beslutsfattare 

och handläggare, där många uttryckte önskemål om ökad utbildning.  De presenterar några in213 -

tervjuer, där en anställd konstaterade att det Migrationsprogram nyanställda får inte är tillräck-

ligt. Personen lyfte bristen på vidareutbildning, där hen snarare önskade att det skulle finnas ett 

utbildningspaket för hur en blir bra handläggare.  En annan anställd menade, i likhet med före214 -

gående, att det behövs mer utbildning än vad de fick år 2011. I början av sin anställning konsta-

terade hen att det fanns ett mer omfattande program alla fick ta del av, och de två första åren del-

tog personen på flera utbildningar. Men det år studien utfördes belystes Migrationsverkets brist 

på fortbildning, och det lyfts även att flertal utbildningar ställts in.  215

            I ytterligare intervju utförd av UNHCR konstateras att utbildningarna ser olika ut på varje 

enhet, och det finns inte heller någon utbildning gällande hur de ska tolka direktiven. Situationen 

ser snarare ut som så att de anställda lär sig av varandra i form av fadderskap, där den nyanställ-

da kopplas till en beslutsfattare som är kunnig inom det särskilda området. Personen får sitta med 

i utredningar och övervaka processen och beslut.  Med utgångspunkt i hittills presenterad pro216 -

blematik, riskerar fadderskap att skapa en situation där blinda leder de blinda. Om inte alla an-

ställda har hög och samma kunskap, utbildning och kompetens inom religiösa frågor, samt hur 

direktiven ska tillämpas, är det legitimt att ställa sig kritisk till hur de ska kunna lära ut andra. De 

nyanställdas förutsättningar att bli kvalificerade handläggare ska inte vara beroende av tilldelad 

fadder. Om det inte finns konsensus på utbildning genom hela Migrationsverket, besitter alla oli-

ka nivåer av kvalifikationer. I praktiken innebär det att alla anställda har olika förståelse gällande 

hur religiösa asylärenden ska utredas, och ärendets utkomst blir beroende på handläggaren. Jag 

vill betona att argumentet "man lär sig av varandra", inte är hållbart för att upprätthålla ett rätts-

säkert system. I enlighet med bl.a. Johannesson och UNHCR har det betonats att felaktigt beslut 

 Migrationsverkets verksamhetsexpert, Per Adolfsson, mailkontakt. 212
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riskerar fatala konsekvenser,  därmed måste det finnas en garanti att minimikraven för rättssä217 -

kerhet uppfylls. Religiösa asylärenden måste utredas av en person med kompetens inom områ-

det. Om inte någon av de anställda har högre utbildning, finns ingen som utifrån ett rättssäkert 

synsätt kan agera fadder eller lära ut andra inom dessa frågor. 

Fastän verksamhetsexperten konstaterat att handläggarna får den utbildning som krävs för tjäns-

ten och rättssäker utredning, är det trots allt legitimt att förhålla sig kritisk till huruvida idealmo-

dellen och kravet faktiskt uppfylls. Utifrån verksamhetsexpertens misslyckande att besvara frå-

gan gällande Migrationsverkets grundutbildning, och vilket utrymme religiös asyl får. Samt att 

det inte finns mer djupgående styrdokument som beskriver handläggningen av religiösa ärenden, 

är det rimligt att ifrågasätta vilken kompetens handläggarna har. Som tidigare nämnt finns do-

kument som beskriver hur utredningen av religiösa ärenden bör gå till,  trots det har utredaren 218

möjlighet att ställa sådana frågor hen anser är av betydelse utifrån hur samtalet formuleras och 

vilka ämnen som tas upp. Migrationsverket skriver samtidigt att fokus inte bör ligga på den sö-

kandes religiösa- eller bibelkunskaper, utan snarare på individens inneboende religiositet och 

processen från en religiös övertygelse till en annan.  Trots Migrationsverkets ställningstagande, 219

uppvisar tidigare studier och rapporter en tendens att fokus hamnar på individens kunskaper. In-

dividens inneboende religiösa övertygelse (vilket egentligen ska vara utgångspunkten), riskerar 

hamna i periferin.  Svensson skriver även att när det kommer till religionen har de asylsökande 220

framstått uppvisa en bred förståelse, medan utredaren snarare har en smal.  221

            Jag önskar ställa den rapporterade bristande utbildningen i relation till de källor som be-

lyser brister i asylutredningarna. Utifrån vad som presenterats finns en möjlighet att grundutbild-
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Atallah, "Migrationsverkets frågor till asylsökande konvertiter kritiseras".
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ningen inte är tillräcklig för att handläggaren ska få de kvalifikationer som krävs i religionsären-

den, och att felaktigt fokus kan vara en konsekvens. Genom det kritiskt förda resonemanget och 

brist på information gällande utbildningens innehåll, är det rimligt att ifrågasätta hur många 

handläggare och i vilken utsträckning de besitter rätt utbildning och kompetens i religiösa ären-

den. På Migrationsverkets hemsida har de kortfattat beskrivit vilka akademiska bakgrunder de 

anställda har, och det nämns inget om religiös kompetens eller områden inom liknade 

kategori.  Som nämnt har jag inte funnit något av Migrationsverkets utgivna material (undan222 -

tag från Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering), som 

djupgående beskriver handläggningen av konvertiter eller vilka frågor som bör agera utgångs-

punkt. Den presenterade situationen framstår späda på antagandet att asylområdet hamnat i peri-

ferin, och inte tilldelats samma betydelse. Om det inte finns mer än ett dokument gällande hand-

läggningen av konvertiter eller religionsskäl, är det rimligt att ifrågasätta vilket utrymme det får i 

grundutbildningen. Enligt verksamhetsexpert Per Adolfsson får de nyanställda lära sig utreda alla 

asylärenden, men eftersom UNHCR omtalar utbildningen som otillräcklig, samt att flertal fort-

bildningar blivit inställda är det rimligt att ifrågasätta hur kvalificerade handläggarna är inom 

religiösa frågor. 

I föregående underfråga presenterades hur modellverksamheten ser ut för asylsökande, och gene-

rellt skiljer sig inte processen avsevärt mellan konvertiter och andra asylsökande. Men enligt He-

len Sjövall och Migrationsverkets hemsida finns en väsentlig skillnad, att fokus snarare ska ligga 

på utredningen av individens inneboende känsloliv, istället för att granska yttre 

omständigheter.  Med grund i det hittills förda resonemanget, att handläggarna inte har djupare 223

kunskap inom religionsfrågor – hur rättsligt säkra och legitima utredningar kan en handläggare 

möjligen tänkas utföra? Frågan är hur väl Migrationsverket uppfyller idealmodellen, samt de av 

UNHCR och Europeiska Rådet ställda krav att handläggaren ska vara kvalificerad för ärendet. 

            Som avslut vill jag återigen betona att diskussionen är förd i ett kritiskt resonemang, i 

enlighet med de förutsättningar och källor som legat till hands. Eftersom jag inte haft tillgång till 

 Migrationsverket, Att arbeta på Migrationsverket, 2018, https://www.migrationsverket.se/Om-Migra222 -
tionsverket/Jobba-hos-oss/Att-arbeta-pa-Migrationsverket.html, hämtad 2018-05-10. 
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Migrationsverket utbildning eller har exakt kunskap om vilken utbildning handläggarna har, går 

det å ena sidan inte att fastställa att minimikravet inte uppfylls. Å andra sidan har diskussionen, i 

enlighet med tidigare studier och material, belyst brister som indikerat att kravet och idealmodel-

len faktisk inte garanteras. När det ställs i relation till att det inte finns tydliga ramar eller riktlin-

jer för den muntliga utredningens struktur, innebär det att rättssäkerheten tenderar äventyras samt 

att utredningens rättsliga legitimitet skiljer sig från fall till fall.  

Transparens, förutsägbarhet och tolkens betydelse 

De sista minimigraniterna i idealmodellen för rättssäkerhet handlar om förutsägbarheten och 

transparensen i handläggningsprocessen, vilket är två krav som granskas i relation till tolken och 

hens betydelse. Anledningen är för att transparensen enligt såväl Frändberg, Peczenik, UNHCR 

och Europeiska rådet innebär att alla människor ska ha tillgång till och förstå processen och de 

rättsliga principerna. Därmed är transparens och människors möjlighet till förståelse, något rätts-

systemet måste genomsyras och präglas av. I relation till författarnas teorier gällande rättssäker-

het och resolutionerna står SOU 2009:56, från vilken en kritisk granskning kommer föras 

huruvida minimikraven framstår uppfyllas eller inte. Enligt Feijen och Frennmark har tolken en 

betydande roll i utredningen, där den sökande står i beroendeställning till tolkens kompetens.  224

Men utifrån statens utredning konstateras att kvaliteten på tolken kan skilja sig från fall till 

fall , därav uppstår risken att inte alla asylsökande har möjlighet att göra sig förstådda eller 225

kunna lägga fram sina argument. Risken finns även att alla parter i asylprocessen inte är inför-

stådda med den argumentation eller bevisning som presenteras. Utifrån dessa omständigheter 

och rapporterade brister kommer diskussionen föras, vilken mynnar ut i att transparensen och 

förutsägbarheten riskerar äventyras.  

Som tidigare konstaterat har Frändbergs synsätt kring rättssäkerhet grund i transparens och förut-

sägbarhet i rättsreglerna och rättssystemet, där han menar alla människor på ett enkelt sätt måste 

ha tillgång och möjlighet att förstå lagar eller regler de blir berörda av.  Utan den möjligheten 226

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 117, 118.224

 SOU 2009:56, s. 117-149.225

 Frändberg, Rättsordningens idé, s. 258.226
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riskeras godtycklig tillämpning av rättsreglerna, vilket kan uttryckas genom rättsmanipulering 

eller rättsändring där individer hålls i rättsovisshet.  Peczenik är inne på samma spår, och för227 -

klarar att rättsutövningen kräver förutsägbarhet för att skydda individen från godtycklighet från 

den maktutövande organisationen.  Peczenik fastslår dels behovet av transparensen, och menar 228

att rättssäkerheten ökar desto öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningspraxisen är för 

allmänhetens insyn. Dels desto bättre rättsreglerna återspeglar människors likhet inför lagen, 

desto bättre uppfylls rättssäkerheten.  Europeiska rådet fastslår i kap. 4 art. 13 och 15 att den 229

asylsökande ska informeras om tillvägagångssätt, sina rättigheter och skyldigheter. Om individen 

inte har tillräckliga språkkunskaper ska hen få hjälp av en tolk, som ska framföra de asylåbero-

pande argument, och allting ska utföras på ett språk den sökande förstår.  Artiklarna belyser 230

transparensen i processen, där alla människor ska ha samma förutsättningar att förstå och bli för-

stådda. De ska ha möjlighet att kunna förutse utredningen och vad handläggaren kommer fokuse-

ra på, samt ges redskapen att acceptera ett beslut. UNHCR står i samsyn med Europeiska rådet, 

och fastslår i kap. III par. 27e, för att kunna garantera öppen kommunikation måste det finnas en 

finkänslighet vid val av handläggare och tolk utifrån kulturella, religiösa och könsbaserade förut-

sättningar. Enligt UNHCR kan sådana aspekter utgöra hinder, vilket riskerar leda till att kommu-

nikationen eller transparensen inte kommer till sin fulla rätt.  231

Tidigare delkapitel har beskrivit den så kallade modellverksamhet Migrationsverket tillämpar i 

asylprocessen, vilket var en reform som infördes år 2005.  Verksamheten var menad att öka 232

rättssäkerheten och transparensen, då Migrationsverket skulle förbättra sina arbetsrutiner för att i 

högre utsträckning leva upp till de krav och säkerhetsaspekter som ställdes.  Enligt prop. 233

 Frändberg, Rättsordningens idé, s. 288-289. 227

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 44, 51. 228

 Peczenik, Vad är rätt?, s. 51-52, 89.229

Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 11. 

 Europeiska Unionens Råd, Rådets Resolution av den 20 juni 1995, 4 kap. art. 13, 15.230
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2004/05:170 skulle processen förändras så den muntliga delen utvecklades till en dialog snarare 

än ett förhör, och tyngdpunkten ligger därmed i första instansen. Det konstaterades även att verk-

samheten hade en genomgående öppenhet och transparens, där möjligheterna att utreda ärendet 

ökade vid första instansen.  Vikten av att den sökande får information om processen, sina rät234 -

tigheter och skyldigheter är något UNHCR betonar i dokumentet Interviewing Applicants for Re-

fugee Status (RLD) kap. 2, vilken fastslår förutsägbarheten och rättssäkerheten för att underlätta 

asylprocessen.  I enlighet med Feijen och Frennmark är det väsentligt att belysa, för transpa235 -

renta och rättssäkra utredningar krävs att individen i detalj förstår handläggningen och anled-

ningen till ett beslut. Argumenten måste därför presenteras i samband bevisningen i vilket beslu-

tet är grundat, hur bevisningen använts, tillämpad landinformation, bedömningen av trovärdighet 

m.m.  Anledningen till att jag nämner detta är för att skapa en större bild av vad transparens 236

innebär, men det diskussionen fokuserar på är en kritisk argumentation utifrån dokumenterad 

bristande kommunikation mellan asylsökande, tolk och handläggare. Diskussionen tar utgångs-

punkt i statens utredning, varifrån det förs en kritik mot transparensen och förutsägbarheten. 

Kontentan är att transparensen, likhet införlagen samt Peczeniks och Frändbergs rättssäker-

hetsteorier riskerar undermineras, om inte alla människor har samma möjlighet och förutsättning 

att på ett korrekt sätt bli förstådd eller förstå. För att transparensen och förutsägbarheten ska ga-

ranteras, samt att idealmodellens krav ska uppfyllas är det grundläggande att alla parter kan göra 

sig förstådda, där tolken har en viktig roll i ärendet. 

Livia Johannesson skriver i sin avhandling att den muntliga utredningen i asylansökan skapar en 

möjlighet för den sökande att bli hörd och lyfta fram sina argument, men det kräver att tolken får 

en "osynlig roll" i ärendet. Hon lyfter att illusionen av transparens är en viktig aspekt för att ska-

pa legitimitet.  Den muntliga delen som fick utrymme genom reformen betraktas som ett bi237 -

drag till ökad effektivitet. Genom att sökanden i större utsträckning har möjlighet att förstå pro-

cessen och därmed acceptera beslut, eftersom utredningen och trovärdighetsbedömningarna är 

 Prop. 2004/05:170, s. 150.234

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 28. 235

 Ibid, s. 127. 236

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 141237



  68

mer exakta och individens rättigheter respekteras.  Ytterligare fördelar som kommit genom re238 -

formen är att öppenheten ökat mellan parterna., i.o.m. att Migrationsverket blir tvungna att lägga 

fram sina källor och belägg för argumentationen. Därav finns en strävan mot transparens och öp-

penhet samt uppfyllande av idealmodellens minimikrav.  Men frågan är hur rättssäker, legitim 239

och transparent den muntliga handläggningen faktiskt är, i och med att statens utredning rappor-

terat om återkommande brister hos tillämpade tolkar. I uppsatsens tidigare del presenterades 

SOU 2009:56, vilken hade gjort en utredning av tolkarnas roll i asylärenden. Utredningen kon-

staterade att det år granskningen utfördes var det brist på auktoriserade rättstolkar, vilket var sär-

skilt tydligt inom vissa språk.  Trots tidigare goda erfarenheter rapporterades att kvaliteten för240 -

sämrats sedan ett nytt avtal ingicks. Situationen har utvecklats till sådan att domstolar och hand-

läggningar blivit tvungna att skicka tillbaka tolkar, p.g.a. att de talar för dålig svenska, samt att 

det väckts misstankar att allt inte översatts korrekt.  Bristen på tillgång till auktoriserade tolkar 241

skiljer sig beroende på vart i landet de befinner sig, men i kombination med att det inte finns till-

räckligt många tolkar inom vissa språk försvåras handläggningen.  Statens utredningen betonar 242

även att kvaliteten skiljer sig väsentligt mellan tolkarna, men eftersom det inte finns tillräckligt 

många auktoriserade blir situationen sådan att icke-auktoriserade inkallas. Språkkunskaperna 

tenderar skilja sig från fall till fall, och staten rapporterar att det finns återkommande problem 

med missförstånd.  Med tanke på den stora mängd tolkar Migrationsverket använder varje dag, 243

vilket sträcker sig uppåt 600, är det ett återkommande problem att det inte finns tillräckligt 

många kvalificerade att tillgå. Migrationsverket konkurrerar med domstolar och andra myndig-

heter, och utifrån den flyktingström som varit de senaste åren har Migrationsverket haft svårt att 

rekrytera tolkar.   244

            Som ovan nämnt riktar sig det kritiska resonemanget och diskussionen mot att ifrågasätta 

huruvida minimikravet för transparens och förutsägbarhet riskerar äventyras, utifrån förutsätt-
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ningen att det inte finns några garantier att den sökande i full utsträckning kommer till sin rätt. 

Ytterligare att det finns en dokumenterad överhängande risk att inte alla parter kan komma till 

tals på ett legitimt sätt, eller har möjlighet att förstå varandra. Om inte den sökande har möjlighet 

att göra sig förstådd, eller att det inte finns någon som på ett korrekt sätt framför individens be-

rättelse, uppstår risken att rättssäkerhetsgarantierna för transparens och förutsägbarhet urholkas.  

Asylprocedurdirektivet art. 13.3b fastslå att staten (utifrån lämpliga åtgärder) ska garantera att 

individuella intervjuer genomförs, där individen på ett säkert, legitimt och heltäckande sätt kan 

presentera sina argument och åberopanden. Därav måste staten tillsätta en tolk som kan garantera 

fungerande kommunikation mellan parterna. Artikeln fastslår även att intervjun inte nödvändigt-

vis behöver utföras på det språk sökanden föredrar, om det finns något annat språk individen 

rimligen förväntas förstå. Enligt Feijen och Frennmark ställer sig UNHCR kritiska emot detta, 

och menar att det inte är pålitligt att bevisning och argumentation framläggs på ett språk sökan-

den "rimligen kan förväntas förstå". Det är väsentlig skillnad mellan grundläggande kunskaper i 

ett språk, och djupare kunskap och förståelse som kan uttrycka komplicerade eller smärtsamma 

upplevelser. Därav menar UNHCR att en rättssäker process kräver att utredningen utförs på ett 

språk den sökande faktiskt talar och förstår.  Utifrån idealmodellens krav (vilken bygger på 245

Frändbergs och Peczeniks teorier, Europeiska Unionens Råd samt UNHCR), väljer jag att stå i 

enlighet med UNHCR:s princip. Ställningstagandet ökar svårigheten att komma ifrån den pro-

blematik som ligger till grund för diskussionens resonemang – att rättssäkerheten inte kan garan-

teras såvida inte transparensen och förutsägbarheten, utan några tvivel, uppfylls. Fastän sökan-

den blir tilldelad en tolk som talar hens språk, rapporteras återkommande problematik med tol-

karnas kompetens och garanti att översätta individens berättelse på ett rättssäkert sätt utan att på-

verka utkomsten. Den sökandes asylutredning, förståelse för processen, transparensen och möj-

ligheten att kunna föra fram sin argumentation, ska inte undermineras för att personen blivit till-

delad en tolk utan tillräcklig kompetens för ärendet. Fastän tolken obehindrat talar den sökandes 

modersmål, är det ingen förutsättning att hen kan översätta med sådan kvalitet som ärendet krä-

ver, vilket är det som SOU 2009:56 vittnar om. Som tidigare presenterat skriver Johannesson i 

sin avhandling, att utkomsten av det handläggande intervjusamtalet inte i full utsträckning åter-

ger den sökandes berättelse. I samtalet utlägger individen sin berättelse och asylskäl, utsagan 

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 118.245
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översätts sedan av en tolk vilket i sin tur filtreras genom handläggarens föreställning. Den do-

kumenterade utkomsten av ärendet är därmed en "översatt berättelse", formad genom tolken och 

handläggaren. Enligt Johannesson innefattar det subjektiva inslag,  men eftersom det finns do246 -

kumenterad risk för missförstånd mellan parterna i översättningen finns möjligheten att språkliga 

missar påverkar utkomsten.  

Som tidigare nämnt skriver statens utredning att det inte är ovanligt att Migrationsverket får an-

ställa icke-auktoriserade tolkar, p.g.a. att det inte finns tillräckligt många inom det aktuella språ-

ket. Utredningen vittnar om missförstånd samt att samtal fått avbrytas när tolken inte haft till-

räcklig kompetens eller misstänks ge en inkorrekt översättning. Fastän Migrationsverket införde 

en reform för att öka transparensen, förutsägbarheten och rättssäkerheten. Samt att principerna 

och rätten till kvalificerad tolk fastslås i internationella resolutioner, är det rimligt att kritisera 

transparensen och i vilken utsträckning människor faktiskt är lika inför lagen. Tolken har en be-

tydande och ibland avgörande roll för utredningen för asylärende, där sökanden hamnar i bero-

endeposition att översättningen sker på ett rättssäkert sätt.  Men eftersom tolkens kvalitet och 247

kompetens skiljer sig från fall till fall, innebär det i praktiken att vissa asylsökande inte har 

samma möjlighet att göra sig höra, förstådda eller förstå. Kommunikationen mellan parterna är 

väsentlig, där brister och missförstånd mellan parterna kan få förödande konsekvenser.  I vil248 -

ken utsträckning är det möjligt att påstå att handläggningen genomsyras av rättssäkerhet och 

transparens, om fungerande kommunikation inte är en garanti? I enlighet med Peczenik, Fränd-

berg, UNHCR och Europeiska Rådet ska transparens genomsyra alla rättsliga processer, vilket är 

grunden för ett demokratiskt samhälle. Om det inte utan problematik kan garanteras, kan inte 

idealmodellen uppfyllas och i sin tur inte heller rättssäkerheten. Med utgångspunkt i att kvalite-

ten i handläggningarna skiljer sig från fall till fall, är det inte rimligt att fastslå att transparens 

och förutsägbarhet faktiskt genomsyrar asylsystemet. Det måste finnas en genomgående garanti 

att den sökande kommer till tals i sin fulla rätt, utan att tvingas stå i beroendeställning till tolken. 

Människors förutsättningar för asyl ska inte påverkas p.g.a. tolkens misslyckande att ge en rätts-

lig korrekt översättning – oberoende på vilka asylskäl det handlar om. Som tidigare nämnt skri-
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ver Johannesson att när tolken blir osynlig skapas en bild av transparens i kommunikationen 

mellan parterna.  Utifrån min förståelse är det den premissen verksamhetsmodellen strävar 249

mot, men det idealet framstår underminerats i processen. Om inte alla människor blir garanterade 

samma förutsättningar för transparens, förutsägbarhet och likhet inför lagen är det inte rimligt att 

påstå att idealmodellens krav för rättssäkerhet uppfylls. Fastän individen får handläggningspro-

cessen förklarad, återstår fortfarande problematiken att det inte finns någon garanti att den nöd-

vändiga argumentationen och kommunikationen lyfts på ett legitimt sätt. Utifrån den förda kri-

tiska diskussion och resonemang, kartläggs ett flertal och återkommande brister som tenderar 

urholkar transparensen, legitim kommunikation och rättssäkerheten. Krav som enligt Peczenik, 

Frändberg, UNHCR och Europeiska rådets ska garanteras för rättssäkerhet.  

3 Huvudfråga: Är handläggningsprocessen för asylsökande konvertiter 

rättssäker?  
Genom i uppsatsen har det förts en kritisk granskning av Migrationsverkets handläggningspro-

cess, och huruvida den kan betraktas som rättssäker eller inte. Granskningen hade utgångspunkt 

i tesen att det finns en sannolikhet att rättssäkerheten brister i handläggningen, där bristerna 

uppstår p.g.a. otillräckliga garantier att handläggaren har rätt kompetens för religiösa asylären-

den. Men problematik uppstår även genom att det inte finns tydliga riktlinjer hur den muntliga 

utredningen ska struktureras eller formuleras. Därmed blir den sökande beroende av utredarens 

kunskap och kompetens. Uppsatsen har strävat mot att besvara tesen utifrån den idealmodell 

och minimikrav som byggts upp, och i föregående kapitel fördes kritisk argumentation och re-

sonemang utifrån varje krav. Det jag ämnar slå fast i huvudfrågan är i vilken utsträckning tesen 

stämde, och huruvida det går att påstå att handläggningsprocessen är rättssäker eller inte. 

            Utifrån UNHCR:s studie har det konstaterats att Sverige (från ett globalt perspektiv) har 

ett av de bästa och stabilaste asylsystemen i världen. Vid tolkning av flyktingrätt, flyktingars 

säkerhet och statens ansvar gentemot asylsökande agerar Sverige föregångare med sina rätts-

säkra prövningar.  Den verksamhetsmodell som infördes år 2005 framstår sträva mot att upp250 -

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 160249
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fylla de rättssäkerhetskrav som strukturerats i idealmodellen, där transparensen, öppenheten 

och möjligheten att den sökande får komma till tals genom muntlig utredning ökade. Genom 

tvåpartsprocessen som infördes med reformen ökade även möjligheten att processmaterialet 

blir mer utförligt, samt att varje ärende blir så pass utrett som omständigheterna kräver.  En251 -

ligt Johannesson har migrationsforskning omtalat domstolar som försvarare av immigranters 

rättigheter. Genom att vara självständiga från politiska institutioner anses de bäst lämpade att 

garantera rättssäkerheten. Detta resonemang låg till grund för Migrationsverkets reform.  252

Fastän det svenska asylsystemet är bättre än många andra länders, innebär det inte per automa-

tik att det i full utsträckning är rättssäkert. Enskilt framstår kanske inte de presenterade brister-

na äventyra rättssäkerheten, men utifrån ett helhetsperspektiv riskerar de sätta rättssäkerheten 

på sin spets.  

I föregående kapitel fördes en diskussion med utgångspunkt i idealmodellens minimikrav, vil-

ken ställde sig kritisk till hur sökandens rättigheter och rättssäkerhet tenderar brista. En del av 

bristerna framstod vara att individen hamnar i beroendeställning till ett flertal yttre omständig-

heter, såsom den tilldelade tolken och handläggarens kunskap och kompetens. Men det finns 

även dokumenterad problematik att handläggarna riskerar genomsyras av subjektiva tolkningar 

eller förståelse av asylärendet. Rättssäkerheten finns för att individen ska få sina rättigheter ga-

ranterade, oavsett situation. I diskussionen fastslogs att ett flertal av minimikraven inte blir 

uppfyllda, bl.a. eftersom det finns alldeles för stora brister för att de ska kunna anses garantera-

de. I det tillämpade materialet rapporteras om återkommande problematik, vilket i praktiken 

kan innebära att individens rättssäkerhet urholkas. För att rättssäkerhetsgarantin ska betraktas 

som tillgodosedd, ska det inte finnas några omständigheter eller brister som kan äventyra den. I 

enlighet med den förda diskussionen och resonemangen, finns det i dagsläget inget som säger 

att situationen är sådan. Fallet är snarare att alla minimikrav framstår inskränkas utifrån fast-

slagna och rapporterade problem. Samtidigt är det av vikt att, å ena sidan betona att gällande 

vissa minimikrav går det inte att säga att de inte uppfylls. Å andra sidan finns det inget som ta-

lar för att de faktiskt garanteras – utan risk att undermineras. Det är för stor avsaknad av mate-

 SOU 2009:56, s. 143251

 Johannesson, In Courts We Trust, s. 217, 219.252



  73

rial och bevisning för att på ett legitimt sätt kunna fastslå en slutsats. Men utifrån den kritiska 

argumentation som förts, talar idealmodellen för att ingen av minimikraven framstår uppfyllas.  

Bristen på relevant litteratur, uttalanden och ställningstaganden från Migrationsverket eller and-

ra myndighets- och maktutövande organ, kan rimligen vittna om en lucka inom forskningen. 

Enligt den rättsliga granskning som legat till grund för uppsatsen, framstår asylsökande konver-

titers rättssäkerhet vara ett relativt bortglömt område. Där uppsatsens resultat snarare pekar på 

att deras rättssäkerhet riskerar urholkas och åsidosättas i asylprocessen. Orsaken framstår vara 

att religiös asyl hamnat i periferin. Utöver det verkar Migrationsverket eller handläggarna till 

synes inte besitta rätt kompetens, utbildning eller kunskap hur handläggningen av individens 

inneboende religiositet bör utformas. Inte nog med att Johannesson fastslår att det tillhör nor-

men att objektiviteten inom svensk rätt är synonymt med "kritisk inställning" gällande trovär-

digheten, är konvertiter en grupp där trovärdigheten bedöms extra hårt och får avgörande bety-

delse. I enlighet med argumentationen framstår religiösa flyktingars situation vara sådan, att 

problematik och brister byggs på hög vilket skapar en mur mellan deras rätt till rättssäkerhet, 

rättigheter och beviljande av asyl. Eftersom religiös asyl handlar om inre övertygelse, vilket 

inte fullt ut går att fastställa i konkreta bevis, innebär det att handläggaren måste ha tilltro till 

individens berättelse. Frågan är hur enkelt det är för asylsökanden att komma till sin fulla rätt, 

om individen inte kan tala för sig själv utan måste förlita sig på att tolken är kunnig. Risken 

kvarstår att tolken översätter med subjektiv förståelse, eller att det uppstår missförstånd i berät-

telsen. I sin tur ska den sökande övertyga en statlig tjänsteman att berättelsen är sann. Där 

tjänstemannen (enligt Johannesson), med stor sannolikhet protokollför och tolkar ärendet uti-

från en subjektiv och kritisk vinkel – även om subjektiviteten inte sker medvetet.  

Utifrån en sammanslagning av återkommande brister är slutsatsen att det inte är möjligt att 

konstatera att ett enda av kraven i idealmodellen är uppfyllda, eftersom det finns överhängande 

risk att utomstående omständigheter sätter dem på spel och att någon eller några av kraven 

därmed inte garanteras. Fastän många ärenden säkerligen utreds med t.ex. hög transparens, av 

en auktoriserad tolk och handläggare med utbildning inom religiösa frågor, kvarstår risken att 

rättssäkerheten undermineras. Det behöver inte innebära att alla krav urholkas, utan det räcker 

med att ett inte uppfylls. Om handläggaren t.ex. går in i ärendet med subjektiv förförståelse och 
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inte i full utsträckning använder sig av landinformation. Alternativt att tolken (i Johannessons 

mening) inte förblir osynlig, är det möjligt att individens berättelse inte kommer till sin fulla 

rätt, utan blir en återberättelse av tolkens och handläggarens förståelse och subjektiva sinnesin-

tryck. Men även om handläggaren har rätt kompetens, kvarstår möjligheten att den tilldelade 

tolken inte är auktoriserad, talar för dålig svenska eller att det uppstår missförstånd i översätt-

ningen.  

             

Utifrån den kritiska analys som förts framstår den sökande stå i alldeles för hög beroendeställ-

ning till yttre omständigheter. För att rättssäkerhet ska råda och att idealmodellen uppfylls, ska 

inte kvaliteten skilja sig från fall till fall. Det ska inte heller finnas risk att en eller flera av kra-

ven inte blir tillfredsställda. För ett legitimt konstaterande att rättssäkerhet genomsyrar hand-

läggningssystemet måste det finnas ett oberoende, där yttre omständigheter eller problematik 

inte skapar en mur mellan konvertiten och hennes rätt till säkerhet. I tillämpad forskning och 

rapporter lyfts situationer och ärenden som vittnar hur rättssäkerheten urholkas. Fastän det 

eventuellt kan röra sig om ett fåtal händelser, uppvisar materialet återkommande och överhäng-

ande problematik. Utifrån fastslagna slutsatser vill jag argumentera för att rättssäkerheten för 

asylsökande konvertiter, inte utifrån några aspekter framstår uppfyllas. Därmed är frågan vad 

som i framtiden händer med det löfte om religiös asyl som fastslogs av FN i 1951 års konven-

tion. Nästkommande och sista kapitlet fokuserar på de-lege-ferenda, där jag presenterar ett 

rättsligt förslag hur handläggningen och asylprocessen för konvertiter skulle kunna utformas, 

för att i högre utsträckning uppfylla idealmodellen och rättssäkerhetskraven.  

3.1 De-lege-ferenda: Behovet av egen utredning för religiösa asylskäl 
Genom uppsatsen och diskussionen har det påvisats ett flertal problem, vilka utgör rättsliga 

hinder i handläggningsprocessen och asylutredningen. Som tidigare nämnt grundar sig en del 

av problematiken i att handläggaren riskerar präglas av subjektivitet, vilket påverkar bedöm-

ningen i ärendet. Eftersom handläggaren t.ex. väljer att inte tro på den sökandes berättelse. 

Handläggare och rättsliga utredare har skyldighet att föra en objektiv granskning, men i enlig-

het med Johannessons forskning och UNHCR är det något som riskerar åsidosättas av subjekti-
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viteten. Genom den tidigare förda diskussionen gällande handläggarnas kunskap och kompe-

tens, var slutsatsen att de inte framstår besitta nödvändig kunskap inom religiösa och teologiska 

frågor. Vilket är en problematik om de får i uppdrag att utreda religiösa- eller konvertitärenden. 

Det framstod inte heller finnas någon konsensus mellan Migrationsverkets enheter gällande ut-

bildningen av nyanställda, utan varje enhet formar sin egen utbildning. Ytterligare har SOU 

2009:56 rapporterat att de tolkar som anställs inte alltid är tillräckligt kompetenta. Eftersom det 

är brist på tolkar inom vissa språk, blir de ibland tvungna att använda icke-auktoriserade. Kon-

sekvenserna har mynnat ut i missförstånd, och att handläggning i värsta fall tvingats ställas in 

p.g.a. att tolken har för dålig språkkunskap. Tillsammans eller enskilt kan dessa omständigheter 

riskera orsaka att individen inte får sina rättigheter garanterade, vilket urholkar rättssäkerheten.  

           Utifrån hur asyl- och handläggningsprocessen ser ut i dagsläget, framstår inte rättssäker-

heten uppfyllas för konvertiter eller religiösa flyktingar. För att rättssäkerhet ska genomsyra 

alla handläggningsärenden är det en situation som måste förändras. Med grund i den idealmo-

dell som genomsyrat uppsatsen, är kapitlets mål att föreslå de-lege-ferenda. Utgångspunkten är 

huruvida Migrationsverket borde utveckla en specifik handläggningsprocess gällande religiös 

asyl. Det kan även vara berättigat att ifrågasätta om minimimodellen varit för avsmalnad, och 

om det finns behov att föra in fler garantier för ökad rättssäkerheten i de-lege-ferenda proces-

sen. Å ena sidan menar jag att de sex punkterna som utgör idealmodellen, skapar en tillräcklig 

grund för att besvara uppsatsens mål och frågeställning. Å andra sidan ökar rättssäkerheten 

desto fler och utförligare krav som ställs. För de som önskar göra en fortsatt studie inom det här 

forskningsområdet eller önskar använda sig av uppsatsen, är en utveckling av idealmodellen 

välkomnad.  

Ett återkommande konstaterande har varit att rättssäkerhet inte enbart är nödvändigt för ett de-

mokratiskt samhälle, utan felaktig bedömning i asylärenden kan innebära att individen utsätts 

för inhuman behandling eller riskerar dödsstraff vid återsändande. Sådan utkomst strider mot 

principen non-refoulement, därav är det av största nödvändighet att ärendet utreds korrekt.  253

Utifrån ovan presenterad problematik, samt situationen att det inte finns någon fastslagen prax-

is för utredning av konvertiter, riskerar kvaliteten och rättssäkerheten i varje utredning skilja sig 

från fall till fall. I UNHCR:s studie lyfter de rekommendationer hur Migrationsverket bör ut-

 Feijen, Frennmark, Kvalitet i svensk asylprövning, s. 217. 253



  76

veckla handläggningsprocessen, och jag presenterar några av de rekommendationer som står i 

relation till uppsatsens ämne. En av rekommendationerna är att det ska finnas obligatorisk och 

standardiserad utbildning, samt fortbildning för handläggare och beslutsfattare. Det ska bl.a. 

innefatta internationell flyktingrätt, mänskliga rättigheter, svensk asylrätt, kultur, kommunika-

tion samt intervju- och utredningsmetodik. UNHCR rekommenderar att utredarna är landspeci-

aliserade för att garantera att de besitter uppdaterad och korrekt kunskap.  Ett flertal av UN254 -

HCR:s rekommendationer och förslag står i samsyn till uppfyllandet av idealmodellens krav, 

vilka jag ämnar ha i åtanke. Men för att förhindra ovan presenterad problematik och för ett upp-

fyllande av idealmodellen, är mitt ställningstagande att en reform utförs i Migrationsverkets 

asyl och handläggningsprocess. De-lege-ferenda-förslaget innebär att istället för att alla hand-

läggare anställs och blir utbildade för att utreda alla former av asylärenden, bör vissa anställ-

ningar snarare vara specialiserade inom vissa asylområden. I praktiken skulle det innebära att 

alla handläggare anställs utifrån samma förutsättningar, och ges samma grundutbildning. Men 

att vissa handläggare i sin tur får en påbyggnadsspecialisering, för att erhålla rätt kompetens för 

att arbeta med vissa specifika ärenden och ärenden av liknande natur. Ett alternativ är t.ex. att 

handläggare fortbildas inom konvertit- och hbtq-ärenden, eftersom båda asylområdena handlar 

om individens inneboende känsloliv, samt är ärenden där trovärdigheten har stor betydelse.  255

Handläggaren får därmed baskunskap i asylutredningar, och genom specificerad anställning 

och påbyggnadsutbildning skulle de erhålla högre kompetens och kunskap inom ett särskilt 

asylområde. Eftersom nuvarande grundutbildning och anställningsform ska täcka alla asylom-

råden, är det stor sannolikhet att handläggarna enbart får baskunskap i alla områden. Specifice-

rad anställning och påbyggnadsspecialisering öppnar snarare för möjligheten att fördjupa sig i 

särskilda ärenden, vilket i längden innebär att kvaliteten i handläggarnas kunskap och kompe-

tens ökar. Därmed kan Migrationsverket i högre utsträckning garantera att handläggarna får 

nödvändiga kunskaper och kompetenser inom religiositet och teologi, samt att mer rättsligt le-

gitima argumentationer förs i asylutredningen.  

 Ibid, s. 35. 254

 Migrationsverket, Konvertiter och hbtq-personer – så funkar asylutredningen.255

Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering.

Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående metod för prövning av tillförlitlighet och trovärdig-
het.
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Som tidigare nämnt konstaterar UNHCR:s studie att varje enhet formar sin egen utbildning, 

och att den nyanställda står i beroende till den tilldelade fadderns kunskap. I praktiken innebär 

det en risk att kvaliteten och kompetensen skiljer sig mellan de anställa, vilket innebär att ut-

komsten blir beroende på den tilldelade handläggaren. För att rättssäkerhet ska genomsyra 

asylprocessen ska inte uppfyllandet av garantierna skilja sig från fall till fall. Därav bör utbild-

ningen för påbyggande anställning och specialisering vara centraliserad, vilken ska formas be-

roende på vilken typ av ärenden handläggaren är anställd att specialiseras inom. Centraliserad 

utbildning kan förhindra att handläggaren hamnar i beroendeställning av tilldelad fadder, vilka 

kompetenser hen besitter, samt att alla får samma kunskap – vilket förhindrar att utkomsten och 

kvaliteten skiljer sig från fall till fall. Idealmodellens krav att handläggaren ska besitta rätt kun-

skap kan i högre utsträckning garanteras, samt sannolikheten att alla handläggare får nödvän-

digt och samma kunskap inom religiositet och religiös asyl. Tillämpande av föreslagna de-lege-

ferenda samt påbyggande av specialiserade anställningar, kan innebära att handläggaren har 

möjlighet att utföra mer rättssäkra utredningar. Dels genom högre kompetens och expertis inom 

religiös asyl, utredning av trovärdighet och andra närliggande områden. Dels, genom utökad 

specialisering inom ett asylområde ökar sannolikheten att handläggaren får specificerad kom-

petens, och den asylsökande utreds av någon med behörighet för ärendet.  

            Eftersom det inte finns en konsekvent andel asylansökanden och asylskäl, kan det vara 

problematiskt att ha alltför många specificerade inom ett särskilt område. Därav är det nödvän-

digt att den grundläggande utbildningen och anställningsformen finns kvar, för att alla hand-

läggare ska vara behöriga för en utredning. Men att Migrationsverket i sin tur gör en procentu-

ell fördelning av påbyggnadsspecialisering, beroende på efterfrågan inom varje asylskäl. I en-

lighet med Peczeniks, Frändbergs och Thomas rättssäkerhetsteorier, samt UNHCR och Europe-

iska rådet skulle denna de-lege-ferenda-reform innebära att handläggarna blir specialiserade 

inom specifika asylärenden. Vilket i längden kan leda till ökad rättssäkerhet, att minimikraven i 

större utsträckning garanteras och att idealmodellen uppfylls.  

Som avslut på uppsatsen och de ställningstaganden samt slutsatser som förts, framstår Migra-

tionsverket genom modellverksamheten sträva efter uppfyllandet av rättssäkerhet. Situationen 

är dessvärre sådan att det uppstått alldeles för mycket problematik, vilket bygger en mur och 

förhindrar att rättssäkerhet i full utsträckning garanteras. Någonstans på vägen framstår även 
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individen glömts bort, där konvertiter förefaller vara en grupp som varken högre forskning, el-

ler Migrationsverket lagt en extra tanke på. Det jag önskar läsaren tar med sig är vikten av 

rättssäkerhet, och betydelsen att det genomsyrar hela den rättsliga processen. För att förhindra 

godtyckligt maktutövande eller inskränkning av rättssäkerheten, är det av vikt att samhället ald-

rig slutar kritisera eller granska de maktutövande organen. Den internationella rätten till asyl 

och Sveriges humanitära ansvar slås fast i bl.a. 1951 års flyktingkonvention, och 4. kap. 1§ 

UtlL – vilket är skyldigheter som aldrig får undermineras. För uppfyllandet av såväl internatio-

nell rätt och svensk lag, måste människor blir garanterade den rättssäkerhet som är grundläg-

gande för deras mänskliga rättigheter. 
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