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Abstrakt 
Detta examensarbete ingår i projektet ”Papperslösa – de icke önskade 2018?” Förväntade 
resultat inom projektet är att öka kunnandet inom social- och hälsovården om de 
papperslösas situation genom praktiska metoder och tillhörande anvisningar. Syftet med 
examensarbetet är att studera vad det är som gör att papperslösa, och de som riskerar att bli 
papperslösa, söker sig till kyrkan och deras motiv till att konvertera, samt vilka 
konsekvenser som uppstår med konverteringen. Examensarbetets frågeställningar är 
”Varför är det så många flyktingar som söker sig till kyrkan och vill konvertera?” och 
”Vad innebär konvertering till kristendomen för en flykting?” Målet med arbetet är att 
hjälpa professionella, kollegiet, och samhället att förstå det högaktuella fenomenet med 
konvertering för att minska på fördomar och missförstånd. 
 
För att syftet skulle uppfyllas gjordes en kvalitativ undersökning. En innehållsanalys 
gjordes av narrativ litteratur och av intervjuer med 7 konvertiter. Resultatet visar att hoppet 
om att lättare få asyl kan vara en orsak till att man söker sig till kyrkan. Däremot fanns det 
också andra orsaker till att man konverterade, såsom den gemenskap man kände att kyrkan 
hade och att en tro i hjärtat väcktes. Följderna av konvertering var bl.a. upplevd frid, 
trygghet och känsla av gemenskap. Många konvertiter har däremot också fått utstå 
utestängning från gemenskap, hot, trakasserier och våld från andra muslimer. Vilket syftet 
än är, är det inget lätt beslut som flyktingarna tar när de konverterar från islam till 
kristendom.  
 
_________________________________________________________________________ 
Språk: Svenska Nyckelord: Konvertering, papperslös, flykting, kristen tro, orsak, 

konsekvens 
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Abstract 

This Bachelor´s Thesis is part of the project “Undocumented-not wanted 2018?  Expected 
results from the project is to increase knowledge, in the social- and healthcare section, of 
the undocumented people`s situation, through practical methods and associated 
instructions. The purpose of the thesis is to study why the undocumented and those at risk 
to become illegal migrants, are turning to the church and the motives of conversion. The 
questions for the thesis are “Why are so many refugees turning to church and want to 
convert?” and “What does conversion to Christianity mean to a refugee?” The thesis aim is 
to help professionals, the collegium and society to understand the phenomenon of 
conversion to decrease prejudices and misunderstandings. 
 
To meet the purpose of the thesis, a qualitative survey was made. A content analysis was 
made of narrative literature and interviews with 7 convertites. The results show that getting 
asylum easier could be a reason to turn to the church. On the other hand, there are also 
other reasons for conversion, such as feelings of fellowship in church, and an awakened 
faith from the heart. The consequences of conversion include feelings of peace, safety and 
fellowship. Many converts, on the other hand, have also suffered exclusion from 
community and also threats, harassment and violence from other Muslims. Whatever the 
motives are it’s not an easy decision for the refugees to convert from Islam to Christianity. 
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1 Inledning 

Detta är ett examensarbete skrivet av två socionomstuderande, med inriktningen diakoni, vid 

Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Eftersom det endast är två skribenter inom samma område är 

arbetet inte mångprofessionellt i den bemärkelsen att examensarbetsgruppen skulle bestå av 

sjukskötare, hälsovårdare och socionomer. Däremot innebär det att skribenterna kan 

fokusera och gå djupare in i perspektivet som diakoner. 

 

Arbetet utförs inom projektet Papperslösa 2018 - de icke önskade? (Se Bilaga 1). Syftet med 

projektet är att implementera resultaten från examensarbetsprojektet 2017. Före planeringen 

av arbetet gick fjolårets examensarbeten inom projektet igenom. En grupp hade kartlagt 

församlingars arbete bland papperslösa i Finland (Hjulfors, et al., 2017). Utgående från deras 

resultat bestämdes att undersöka de papperslösas situation ur ett trosperspektiv för att bredda 

resultaten till projektet. Projektets förväntade resultat är att öka kunnandet inom social- och 

hälsovården om papperslösas situation genom praktiska metoder och tillhörande 

anvisningar. Detta arbete bidrar till detta genom att de papperslösas situation undersöks ur 

ett trosperspektiv. Under de senaste åren har flyktingströmmen ökat rejält till Finland. Detta 

medför bland annat att negativa asylbeslut ökar. Om dessa då inte kan eller vill lämna landet 

blir de på så vis papperslösa. Under flyktingkrisen 2015 kom 38 000 flyktingar till Finland. 

11 000 av dem fick negativt beslut om asyl och 4 000 av dem har försvunnit spårlöst (Enlund, 

2017). 

 

Inom nyhetsmedier har många artiklar publicerats om asylsökande som fått negativt beslut 

och som söker sig till kyrkan och blir döpta. Man ifrågasätter deras motiv till detta. Päivi 

Nerg säger i en artikel i Svenska Yle (Karlsson, 2017), att av de negativa asylbeslut som är 

under behandling av förvaltningsdomstolen för vilka man sökt om ändring av beslutet, har 

ungefär 70 % som motivering att sökanden blivit kristen. Därför fattades beslutet från högsta 

förvaltningsdomstolen att fallen måste utredas noga och att asylsökanden inte kan få 

uppehållstillstånd med endast den orsaken att de blivit kristna. (Karlsson, 2017) 

 

I en artikel publicerad 2016 i SVT nyheter i Sverige (Horvatovic, 2016) menar man att skälen 

till konvertering kan vara många. Det kan handla om allt från att man redan i sitt hemland 

sett sig som kristen men inte kunnat konvertera, till att konverteringen bara handlar om en 

förhoppning om ett positivt asylbeslut. Många sägs ha stött på kristendomen under resan 
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genom Europa och har även kunnat erhålla hjälp från någon kristen verksamhet. I Österrike 

har biskopar varnat för de olika motiven till konvertering och publicerat olika riktlinjer för 

hur man kan göra när någon vill bli kristen för att undvika konvertering endast av asylskäl. 

Också i Sverige ställer man frågor och försöker reda ut orsaken bakom viljan att konvertera. 

Man berättar också om vilka risker det finns med konvertering. (Horvatovic, 2016). När man 

befinner sig i en svår situation som många flyktingar gör påverkas deras mentala hälsa. 

Denna aspekt berörs i detta arbete till en viss del, men en annan examensarbetsgrupp inom 

projektet Papperslösa skriver mer om detta. (Ross & Sundelin & Östman, 2018)  

 

I detta arbete undersöks de papperslösas situation när det gäller trosfrågor eftersom det 

intresserar skribenterna och det berör också professionen då båda skribenterna har 

inriktningen diakoni i sin utbildning. Arbetet hjälper professionella inom det sociala 

området, kollegiet, och samhället att förstå det högaktuella fenomenet med konvertering. 

Alla som jobbar med flyktingar och som möter dem i sitt arbete kan ha nytta av denna 

undersökning. Sjukskötare och hälsovårdare kan få en förståelse för vad konvertiter kan ha 

gått igenom efter en konvertering genom detta arbete, om de i sitt arbete möter konvertiter 

som eventuellt blivit utsatta för våld. För många församlingar kan problematiken med att 

papperslösa, eller de som riskerar att bli papperslösa, vill döpa sig med oklart motiv vara ett 

dilemma. På grund av detta finns det ett behov att undersöka detta fenomen närmare.  

 

Skribenterna av arbetet saknar förhandskunskaper om papperslösa vilket gör 

undersökningen intressant. En grupp av de människor som riskerar att bli papperslösa är 

asylsökande, vilka en av skribenterna varit en hel del i kontakt med och hört och sett en del 

av frustrationen som finns i väntan på beslutet om man får stanna i landet eller inte. Detta 

kan öka förståelsen av de papperslösas situation och det ger även skribenterna några 

kontakter att tillgå, något som kommer att utnyttjas under arbetets gång. Båda skribenterna 

kommer under arbetsprocessen att arbeta med alla delar av arbetet och även jobba en hel del 

gemensamt. Båda två vill vara insatta i hela arbetet för att få så bra och trovärdigt resultat 

som möjligt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med ett forskningsarbete eller undersökning handlar om att man formulerar varför 

man överhuvudtaget gör undersökningen (Ejvegård, 2003, s. 88) (Davidson & Patel, 2014, 

ss. 49-53). Genom att göra sökningar utgående från problemområdet får man en viss kunskap 
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i området. Utgående från den kunskapen kan man mera precist fundera ut vad det är man ska 

undersöka. Frågeställningarna bryter ner syftet i mera specifika delar där man kan använda 

sig av frågor eller påståenden. (Davidson & Patel, 2014, ss. 49-53).  

 

Syftet med arbetet har formulerats utgående från den data som hittats under sökningarna. 

Syftet med examensarbetet är att studera vad det är som gör att papperslösa, och de som 

riskerar att bli papperslösa, söker sig till kyrkan och deras motiv till att konvertera, samt 

vilka konsekvenser som uppstår med konverteringen.  

 

Detta ämne berör projektet om papperslösa eftersom undersökningen strävar till att få svar 

på om asylsökande söker sig till kyrkan för att undvika att bli papperslösa. Eftersom frågan 

"vill du konvertera för att få uppehållstillstånd?" kan vara svår att få ett sanningsenligt svar 

på, kan svaret vara mer tillförlitligt om orsakerna till konvertiters konvertering undersöks. 

Då kanske man får fram något som tyder på att det har med undvikandet av papperslöshet 

att göra. De som konverterar gör det inte utan konsekvenser och därför påverkar det de 

eventuella papperslösas framtid.  

 

Några aktuella artiklar om ämnet har hjälpt till att utforma frågeställningarna för arbetet. 

Åkerholm (2017) skriver i en artikel att hundratals och kanske även tusentals av de som 

söker asyl konverterar till den kristna tron i Finland. Horvatovic (2016) skriver i SVT 

Nyheter att orsaken kan handla om allt från lättnaden att äntligen få vara öppet kristna till en 

förhoppning om att därmed kunna få beviljat asyl enklare. Därmed uppkommer frågan varför 

flyktingarna vill bli döpta och byta religion. Har det att göra med att de på så sätt hoppas att 

inte bli papperslösa eller finns det andra orsaker bakom? 

 

Winerdal (u.å.) skriver om en konvertit i tidningen Dagen som inte velat berätta om sitt dop, 

av rädsla för de konsekvenser det kunde få. Mari Turunen (2017) berättar också om 

svårigheterna som konvertiterna möter efter en konvertering. I arbetet undersöks därför 

också vad konvertering innebär för en flykting.   

 

Utgående från detta har följande frågeställningar utformats:  

 Varför är det så många flyktingar som söker sig till kyrkan och vill konvertera? 

 Vad innebär konvertering till kristendomen för en flykting? 
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1.2 Avgränsning 

Arbetet riktar in sig på de papperslösa och de som riskerar att bli papperslösa med målet att 

försöka skapa en förståelse för deras situation. Migrationsverkets synvinkel har uteslutits för 

att det nyligen skrivits ett arbete i Finland som berör deras synpunkt (Meisalmi, 2017). 

Tanken var från början att ha en tredje frågeställning om församlingars krav på att döpa och 

församlingsanställdas attityder gentemot konvertiterna, men den lämnades bort eftersom det 

redan skrivits en del om detta. Det skulle också ha blivit för omfattande att fördjupa sig i 

flera målgrupper. Församlingsanställda finns ändå med i arbetet genom att en del av 

artiklarna tar upp vad de anser att kan vara orsaker till eller konsekvenser av konvertering. 

Slutligen har också samhällets synvinkel valts bort eftersom skribenterna upplever att det 

annars blir för stort arbete att behandla. 

2 Begreppsbeskrivning 

För att läsaren ska kunna förstå vad som menas med olika begrepp i arbetet, förklaras dessa 

i kapitel 2. De begrepp som förklaras här återkommer i hela arbetet. Det är viktigt att förklara 

vad som avses med begreppen eftersom de lätt kan missförstås av dem som inte använder 

dem i dagligt tal.  

 

Papperslös: Ett annat begrepp som också använts är illegala invandrare, men på 

Maahanmuutto anser man att det klingar negativt och ser hellre att ordet papperslös används. 

Maahanmuutto förklarar att en papperslös är en person som vistas i Finland på olaglig basis. 

Har en asylsökande fått ett negativt beslut blir den personen papperslös om man inte vill 

återvända till sitt hemland. (Faktaa maahanmuutosta, u.å.). Röda Korset (u.å.) förklarar att 

när en asylsökande har fått sitt negativa beslut kan den personen överklaga. Om även den 

andra ansökningen ger avslag kan den asylsökande inte använda sig av mottagningstjänster 

för en tid. I Finland erbjuder man papperslösa att frivilligt återvända till sitt hemland. Om 

man vägrar att göra det eller av något skäl inte kan, blir man papperslös. De som vägrar att 

återvända strider mot Finlands officiella linje.  

 

Flykting: En flykting är en person från utlandet som har orsak att söka skydd från förföljelse 

i sitt hemland. Orsakerna kan vara trosuppfattning, rastillhörighet, nationalitet, att man har 

en viss politisk åsikt eller tillhör en viss samhällsgrupp. En flykting kan också vara en person 

som flyr undan våld och krig och därför inte kan återvända till sitt hemland. (Röda korset, 
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u.å.) I detta examensarbete kommer dessa två begrepp (papperslös och flykting) att tangera 

varandra eftersom undersökningen berör om flyktingar konverterar för att undvika att bli 

papperslös. Till viss del fokuseras examensarbetet på målgruppen flyktingar, men har ändå 

papperslösa i fokus. 

 

Asyl och asylsökande: På Röda Korsets hemsida förklaras begreppet asylsökande så här: 

”En asylsökande är en person som ansöker om internationellt skydd och uppehållstillstånd 

i en främmande stat.” (Röda korset, u.å.) Med asyl menas det skydd som man får av en stat 

(Nationalencyklopedin, u.å). För att söka asyl behövs det att man har en orsak för att få 

skydd. När man kommer till Finland ska man meddela vid gränsbevakningen om man tänker 

ansöka om asyl. Myndigheterna som tar emot de asylsökande tar fingeravtryck, foto och 

underskrift som fungerar som biometriska kännetecken av personen. (Migrationsverket, u.å.) 

 

Konvertering: Ordet konvertering är inte i sig ett religiöst ord men man ser det i många 

religiösa sammanhang. Det används även i samband rörande språk, affärer, industri m.m. 

SAOL:s nya ordlista (Svenska Akademins Ordlista) definierar ordet konvertera som att 

ombilda, förvandla, gå över till annan tro samt överföra data till annan kod. Ordet konversion 

beskrivs som ombildning, omvandling, omvändning och omvändelse (Svenska akademien, 

2015). Illustrerat bibellexikon definierar omvändelse i Nya Testamentet som att göra bättring 

eller vända sig, vända om eller vända tillbaka (Gilbrandt, 1988). Med konvertering menas i 

detta arbete att omvända sig från en tro till en annan. 

 

Konvertit: SAOL beskriver konvertit som ”en person som gått över till annan tro”. 

(Svenska akademins ordlista 2015) 

3 Teoretisk bakgrund och lagar 

I detta kapitel behandlas bakgrundsinformation och fakta som berör konvertering. Här 

förklaras grunderna i den kristna tron och vilka riktlinjer det finns när en muslim vill byta 

religion till kristendomen. I kapitlet behandlas även olikheter mellan religionerna som kan 

ha betydelse när man konverterar från islam. De lagar som berör religionstillhörighet och 

asylbeslut är också viktiga och tas därför upp här.  
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3.1 Bakgrund 

I oktober 2017 skrev Åkerholm i svenska Yle att hundratals muslimer har konverterat till 

kristendomen. Det är främst asylsökande från Irak som konverterat och därefter ansöker om 

asyl på ny grund. I artikeln säger Tirsa Forssell från Migrationsverket att det är afghanska 

och irakiska asylsökande som konverterar i samband med besvärsskedet. Forssell menar 

också att en stor del av dem kan ha som grund att få ett positivt beslut och få stanna i landet 

men efterhand kommer många till tro och vill döpa sig för kristendomens skull och inte på 

grund av beslutet. Ramez Ansara, som är pastor i Hertonäs församling i Helsingfors, säger 

till Svenska Yle att de flesta som kommer till honom, kommer för att få ett positivt beslut 

och få stanna i Finland, men under tiden som de kommer på kurserna som hålls, blir allt fler 

intresserade på riktigt och vill genuint omvända sig för trons skull. Han tillägger även att 

intresset är så stort att han inte ens kan ta emot alla som vill komma på skriftskolundervisning 

och att han endast döper dem som han är övertygad om att har en genuin tro. (Åkerholm, 

2017)  

 

Den allvarliga situation som finns i länder där många flyktingar kommer ifrån, har 

uppmärksammats av president Tarja Halonen. Hon har i en artikel i Svenska Yle (Stock, 

2017) uttryckt att man inte borde få tvångsavvisa någon till Afghanistan, Irak eller Syrien. 

Hon motiverar detta med att utrikesministeriet inte vill att finländare åker dit, varför skulle 

man då tvinga flyktingarna att fara, funderar hon. Hon betonar speciellt att det kan vara 

farligt för konvertiter att vistas i sitt tidigare hemland för att de lämnat den islamska tron. 

(Gustafsson, 2017). Men det är inte bara i Finland som fenomenet har spridit sig. Också i 

Europa har det funnits samma fenomen redan i flera år. I Storbritannien har flera kyrkor växt 

mångdubbelt i samband med att många flyktingar konverterat. (Stock, 2017). 

3.2 Kristendomen och Islam 

Islams heliga bok är Koranen, den är enligt islamsk tro författad av Gud själv. För en muslim 

är Koranen vad Jesus är för en kristen. (Khader, 1996, ss. 171-175). Kristendomens heliga 

bok är Bibeln, där Guds uppenbarelse finns, enligt kristna. (Kyrkostyrelsen, u.å.) 

Fastän kristendomen och islam har ett gemensamt ursprung finns väldigt många olikheter 

religionerna emellan. Här tas upp om några av de olikheter som kan vara av betydelse för 

detta arbete. Islam betonar monoteism (att det bara finns en Gud) och tar fram att Gud varken 

är född eller har fött och att Gud är en. Därmed avvisar de kristendomens treenighetslära. 
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Kristendomens treenighetslära innebär att kristendomen talar om en Gud men att Gud är tre 

i en, alltså Fadern, Sonen och den helige Ande, medan Islam säger att Gud är odelbar. Enligt 

muslimsk tro är Jesus ett sändebud eller en profet men inte Gud, medan Jesus i kristen tro är 

en del av gudomen. Shirk är, enligt Islam, den största synden som man inte ens kan ångra på 

den yttersta dagen. Shirk betyder att man antyder att andra gudar än Allah finns, att man 

tillber någon annan gud eller jämställer Allah med någon annan gud och det är en synd som 

straffas med döden. (Khader, 1996, ss. 144-148). De av muslimerna som konverterar gör en 

dödssynd, enligt detta, och det kan påverka beslutet att konvertera för en muslim och hur 

konsekvenserna för en konvertering ser ut.  

Muslimer i Mellanöstern värnar om familjen. De beslut som görs skall gagna familjen före 

individen. I Skandinavien betonas istället individualismen och man försöker skapa individer 

som är självständiga och kan klara sig själva. Ensamhet betraktas av Mellanösterns muslimer 

som en slags sjukdom. När någon familjemedlem blir sjuk eller får andra problem är man 

måna om att hjälpa varandra. Familjen och andra förbindelser är även viktiga för att få arbete. 

(Khader, 1996, ss. 96-98). På grund av familjens viktiga ställning kan det försvåra beslutet 

att konvertera för en muslim. 

3.3 Skam och ära 

Muslimer styrs förutom av Koranen även av en så kallad förislamisk tradition. Den mest 

utbredda och viktigaste traditionen är oskrivna regler angående skam och ära. Dessa 

begrepp, alltså skam och ära men även samvetskval och skuld finns i nästan alla kulturer, 

men begreppens betydelse kan variera. Mellanöstern styrs mera av skam och ära medan 

Skandinavien mera betonar samvetskval och skuld. Ibland kan muslimen till och med styras 

mer av skammen än av själva religionen. Om någon kränkt dennes ära kan denne hämnas, 

inte för att religionen säger det, men för att skammen driver denne till det. Om man inte 

vedergäller kränkningar kan man förlora ansiktet, vilket man försöker undvika, eftersom 

man förlorar sitt människovärde om man förlorar sin ära. Muslimer lever i en kollektiv 

livsform och detta betyder att skammen och äran berör hela familjen men också släkt, stam 

och en hel nation. Det är hela familjens sak att hålla familjeäran fläckfri. Om familjeäran blir 

fläckad finns det i några fall chans att återupprätta den. Det kan bl.a. handla om att döda de 

inblandade. (Khader, 1996, ss. 3-14). Dessa saker kan ha påverkan på hur konsekvenserna 

för konvertering kan se ut för en konvertit.  
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3.4 Hur blir man kristen? 

När man kommer till Finland och kommer i kontakt med kristendomen väcks många frågor. 

Hur blir man kristen? Hur skiljer sig kristendomen från islam? Hur lever man ut den kristna 

tron i sitt vardagliga liv? Kristendomen har en trosbekännelse som innehåller det som Bibeln 

undervisar om. I korthet innehåller den tron på skapelse av Gud, domen som till slut ska 

komma och till sist det eviga livet i gemenskap med Gud genom Jesu död och uppståndelse 

för människor som tro på honom. Den apostoliska trosbekännelsen är den bekännelse som 

är mest använd i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Men man blir inte automatiskt 

kristen om man läser trosbekännelsen även om det kan vara en bekännelse och en tro från 

hjärtat. (Publikationer från Ev.-luth.kyrkan i Finland, 2016)  

I Markusevangeliet 16:16 står det: Den som tror och blir döpt skall bli frälst. Dopet är ett 

sakrament i den Evangelisk Lutherska kyrkan. Man tar bl.a. fasta på Matteus ord: 

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och 
Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla allt vad jag har 
befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Matt 28:19–
20 (Svenska Folkbibeln 1998). 

Den Evangelisk Lutherska kyrkan menar också att Gud lovar i dopet att vara med 

människorna alla dagar i deras liv och detta kan man se att kommer rakt från bibelordet. 

(Kyrkostyrelsen, u.å.) 

I den evangelisk-lutherska kyrkan blir man oftast döpt redan som ett litet barn. Om man som 

vuxen vill bli döpt, som många flyktingar väljer att göra, blir man undervisad om den kristna 

tron innan dopet. Personen döps av prästen i församlingen. I dopet blir man en del av 

gemenskapen i Guds familj. Kristendomen utövas genom att läsa Bibeln för att tron ska 

stärkas. Bibeln för ett budskap att göra gott mot sina medmänniskor, sprida evangeliet och 

dela gemenskapen i tron på Jesus Kristus i nattvarden. Nattvard är en gemenskapsmåltid där 

man firar Jesu död och uppståndelse. Man mottar Kristi kropp och blod i form av bröd och 

vin och därigenom förmedlas nåd och förlåtelse. (Publikationer från Ev.-luth.kyrkan i 

Finland, 2016) 

Som troende uppmanas man att förtrösta på Gud i alla situationer. Som kristen tror man 

också att det är genom tron man blir frälst och kommer till himlen efter det jordiska livet. 

(Publikationer från Ev.-luth.kyrkan i Finland, 2016) 
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3.5 Religionsfrihet 

I Finland har var och en rätt att tro på vad de vill och tillhöra vilket samfund som helst. Man 

har också rätt att uttrycka sin övertygelse. (Grundlagen 1999/731). I Finland borde man inte 

vara rädd att bli förföljd p.g.a. sin tro eftersom det intygas att myndigheter ingriper om det 

sker brott mot lag. I Finland finns även en religionsfrihetslag. Syftet med den är ”att trygga 

utövandet av den religionsfrihet som föreskrivs i grundlagen”. Lagen tar upp att vem som 

helst har rätt att ingå i vilket religionssamfund som helst, och utgå ur vilket som helst. De 

skall meddela samfundet om de vill inträda och anmäla utgång till samfundet eller 

magistraten om de inte längre vill höra till samfundet. (Religionsfrihetslagen 2003/453) 

3.6 Konvertering i samband med asylprocessen 

En flykting som konverterat kan hamna i en problematisk situation om den inte får 

uppehållstillstånd och istället tvingas återvända till sitt hemland. Open doors är en 

internationell missionsorganisation som arbetar för att stöda och hjälpa kristna runt om i 

världen som blir förföljda på grund av att deras tro. De listar var i världen det är som värst 

att vara kristen. Bland de länder var förföljelsen är som mest extrem listas bland annat 

Afghanistan, Syrien, Iran och Irak. (Open doors, 2018) 

Kraven för att få beviljad asyl är enligt Utlänningslagen (2004/301):  

”En utlänning som vistas i landet beviljas asyl om han eller hon vistas 
utanför sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland till följd av att 
han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt 
ursprung, sin religion, nationalitet eller tillhörighet till en viss 
samhällsgrupp eller på grund av sin politiska uppfattning, och om han 
eller hon på grund av sin fruktan inte vill använda sig av detta lands 
skydd.” 

Eftersom Migrationsverket har upptäckt att det är många asylsökande som omvänt sig till 

kristendomen och söker asyl delvis på den grunden har man satt ut ett pressmeddelande 

angående detta år 2017. (Migrationsverket i Finland, 2017). Migrationsverket menar att man 

inte automatiskt kan få asyl om man omvänt sig till kristendomen, utan man granskar varje 

fall individuellt. Enligt Migrationsverket är dopet inte ett tillräckligt bevis för asyl, utan man 

behöver övertyga myndigheten att tron är äkta. Enligt dem betyder det inte att det utförs ett 

förhör om kunskaper för att kunna fastställa om man har en genuin tro. Kunskaperna ska inte 

vara grunden för hur äkta tron är. Konvertiten ska istället förklara hur livet har förändrats 

och vilka val som gjorts i vardagen efter omvändelsen. Konverteringens äkthet ifrågasätts 
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om personen inte kan berätta tillräckligt om detta. Om det visar sig att personen omvänt sig 

och sedan inte längre kallar sig kristen kan asylbeslutet dras tillbaka. (Migrationsverket, 

2017) 

Församlingen, som konvertiterna blivit medlemmar i, kan skriva utlåtande för att bestyrka 

äktheten i omvändelsen till Migrationsverket. I utlåtandet kan finnas ett dopintyg och intyg 

över den undervisning som asylsökande deltagit i. Den som skriver detta utlåtande kan också 

framföra vilken uppfattning man har över asylsökandes tro och hur asylsökande varit 

delaktig i församlingen och den kristna gemenskapen. Ekumeniska rådet i Finland menar att 

man inte kan koppla samman asylprocessen med den process man går igenom när man 

konverterar till kristen tro. (Pöntinen, 2017) 

4 Metodbeskrivning och arbetsprocessen 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för hur undersökningen har utförts för att få fram ett 

resultat. Här beskrivs vilka metoder som använts, undersökningens analys, urval, 

arbetsprocess, datainsamling samt intervjuprocess. Frågeställningarna i arbetet har utarbetats 

utgående från sökningarna i ämnet och metoderna har valts utgående från vad som passar 

bäst för syftet med arbetet. Eftersom skribenterna använde både narrativ litteratur och 

intervjuer till datainsamling användes två olika metoder. Som analysmetod användes 

innehållsanalys.  

4.1 Narrativ litteraturöversikt 

Under 4.1 redovisas för litteratur- och artikelsökningen för arbetet. En innehållsanalys av 

narrativ litteratur såsom tidningsartiklar, berättelser och publikationer har gjorts. Narrativ 

litteratur betyder en samling av autobiografiskt material. Det är de individuella berättelserna 

som man tar till vara. Denna metod ansågs vara lämplig eftersom all information som finns 

om konvertering i samband med asylansökan är viktig för denna undersökning. Narrativ 

metod kan också beskrivas som berättelseforskning. Man samlar in olika berättelser som kan 

vara både skriftliga och muntliga. Litteraturforskare använder denna metod genom att välja 

ut texter från skönlitteratur eller texter från medier och analyserar dem sedan med en 

analysmetod som är passande. (Larsson, 2008, ss. 21-22). I arbetet användes den 

innehållsanalys som beskrivs i 4.4. Johansson (2005, s. 27) beskriver också sättet att använda 

narrativ metod som en tolkande aktivitet. I denna aktivitet tänker man inte att sanningen 

skulle vara endast en tolkning utan man undersöker hur de olika berättelserna kan tolkas på 
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olika sätt. Här redogörs för artikelsökningen i olika databaser och i dagstidningar och 

tidskrifter. Alla sökningar finns i Bilaga 2. I Bilaga 3 redovisas för en översikt av alla 

sökningar. Där finns också en motivering för varför vissa artiklar valts för arbetet och andra 

lämnats bort. 

 

Vid den första sökningen, under vecka 2 och 3, användes databaserna EBSCO och Google 

Scholar. För att få reda på vilka andra studier som gjorts användes webbportalen DiVa. Som 

sökord för att få fram informationen under sökningarna, användes bl.a. olika kombinationer 

med: convert, refugee, konvertera, conversion, asylum, Christianity, 

trovärdighetsbedömningar, asyl, konvertering, religion, kristendom, oleskelulupa samt 

turvapaikka. Under sökningen framkom att det finns väldigt få vetenskapliga artiklar skrivna 

om flyktingar och konvertering. Däremot hittades många nyhetsartiklar från Finland och 

andra länder i Norden och resten av världen. Detta för att fenomenet nyss har växt fram, 

speciellt i Finland. Många undersökningar gjorda i Finland angående detta ämne har inte 

hittats men däremot i Sverige har många undersökningar blivit gjorda eftersom 

problematiken har funnits redan en längre tid där.  Många studier från universitet och 

högskolor i Sverige handlade om trovärdighetsbedömningar i rättsprocesser vid 

konvertering. Eftersom fokus för arbetet inte har legat på asylprocessen och 

migrationsverkets synvinkel är dessa studier inte relevanta för detta arbete.  

 

Inhemska nyhetsmedier som svenska Yle och Hufvudstadsbladet användes också för att 

skapa en bredare bild av ämnet. På Google gjordes en sökning på konvertering vid negativt 

asylbesked och träffar kom från Sverige, bl.a. från Dagen och SVT. Under arbetsprocessens 

gång hittades också ursprungskällorna till en del av artiklarna, vilka också blev använda. 

Information om förföljelser bland kristna söktes på organisationen Open doors webbsida. 

Ytterligare information hämtades från Röda korset, Migrationsverket och Finlex, (den 

elektroniska författningssamlingen i Finland). Skribenterna fick även höra talas om en bok 

som utkom i Finland 2017 där man intervjuat flyktingar som konverterat till kristendomen 

(Turunen, 2017). Boken var ett stort stöd i arbetet eftersom den var nyutkommen och skriven 

i Finland och tar upp konvertiters syn på saken. Utöver handböcker och andra officiella 

publikationer användes böcker om forskningsmetodik för att få stöd i att förstå 

examensarbetsprocessen.  

 

Från den litteratur som hittats i sökningarna har materialet kritiskt blivit igenomlästa och 

utgående från frågeställningarna undersökts om det har relevans för arbetet. Materialet har 
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blivit läst igenom flera gånger för att inte något viktigt skulle missas. Det som hittats som 

haft relevans med tanke på frågeställningarna, har satts in i litteraturöversiktsbilagan (Bilaga 

3) i resultat-kolumnen och i motiverings-kolumnen varför artikeln eller materialet valts. Det 

som inte varit relevant för arbetet och motiveringar till varför materialet inte varit relevant 

har också lagts in i litteraturöversikten. 

  

De utvecklingsbehov som finns är att få mer forskning och litteratur i ämnet konvertering 

bland flyktingar för att göra det enklare för församlingsanställda att veta hur de skall förhålla 

sig till exempelvis papperslösa som vill bli döpta. Det kunde även underlätta för 

Migrationsverket att få mera kunskap om saken i fråga. Även samhället kunde få en bättre 

bild och bättre förståelse för de papperslösas situation om de får veta mera om avsikter och 

motiveringarna till konvertering. Det konstaterades att det inte finns tidigare forskningar i 

detta ämne, därför gör det ämnet ännu mera spännande att undersöka. 

4.2 Kvalitativ metod 

När man gör en kvalitativ undersökning är man intresserad av att göra en datainsamling av 

bl.a. intervjuer, analys av texter och observationer (Ahrne, 2011, s. 11). Arbetet kommer att 

utgöra en kvalitativ studie eftersom det intressanta i undersökningen har varit det statistiska 

utan skribenterna ville skapa sig en djup förståelse för fenomenet och problematiken kring 

varför flyktingar konverterar till kristendomen (Larsen, 2009, ss. 22-24) (Larsson, et al., 

2005, ss. 91-92). Metoden som användes är ostrukturerad kvalitativ intervju med konvertiter. 

Genom intervjuer får man en helhetsbild över en situation. Man får en särskild kontakt och 

ett annat djup när man kan sitta och intervjua personer på plats och deras känslor kan även 

komma fram på ett annat sätt än om man gör det via telefon eller mejl. I examensarbetet 

användes ostrukturerad intervju eftersom skribenterna ville att respondenterna själva skulle 

få påverka hur intervjun framskred. Genom detta kunde bättre och trovärdigare data för 

arbetet uppnås. Genom att använda ostrukturerad intervju riskeras inte heller viktig 

information att lämnas bort på grund av skribenternas omedvetna, förutfattade meningar. 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 133). Denna metod har valts eftersom målen och syftet med 

arbetet på det här sättet kan uppnås. Passande intervjuteman utformades som diskuterades 

under intervjun. Intervjun skedde på överenskommet ställe och passande tid för båda parter. 

Intervjuteman finns i Bilaga 4. Skribenterna försöker få kontakt med respondenter genom 

församlingsanställda. (Davidson & Patel, 2014, ss. 81-86) (Larsson, et al., 2005, ss. 100-

105). 
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Den mest öppna formen av kvalitativ intervju, dvs. ostrukturerad, ger forskaren möjlighet 

att inte först göra upp specifika frågor utan intervjun blir mera som ett samtal. Meningen 

med en kvalitativ intervju, är att märka och lyfta fram egenskaper hos något, det kan vara 

t.ex. en informatörs uppfattning om något eller deras världsbild. Detta betyder att det inte 

finns något rätt eller fel svar och man kan inte uppgöra olika svarsalternativ på förhand. När 

man börjar med en intervju är det bra som undersökare att ha förkunskaper och läsa in sig i 

ämnet, vilket skribenterna har gjort. Man kan också på annat sätt förbereda sig för en 

intervju, t.ex. genom pilotintervju, deltagande observation eller studiebesök, för att få en 

bättre förståelse och forma underlag för intervjun. Skribenterna har varit på besök till en 

församling och tagit del av deras skriftskolundervisning för att få en bättre förståelse för 

fenomenet. Samtidigt behöver man också veta om sin förförståelse så att intervjun inte blir 

alltför påverkad av den. I en kvalitativ intervju kan man utforma intervjuformuläret med 

teman eller öppna frågor. Under intervjun ska de som intervjuar knyta an samtalet till dessa 

teman eller frågor så att teman eller frågorna blir beaktade. (Davidson & Patel, 2014, ss. 81-

86) I arbetet valdes teman för att respondenterna skulle styras så lite som möjligt. Bilaga 4 

finns arbetets intervjuteman presenterade. 

 

Under intervjuerna sätts telefonerna på tyst läge och en ostörd plats används eftersom Olsson 

och Sörensson (2011, ss. 132-136) säger att det har stor betydelse för resultatet av en intervju 

att den sker ostört. Ejvegård (2003, ss. 50-53) säger att man ska förbereda sig väl inför 

intervjun och inte vara stressad, eftersom det kan påverka respondenterna. Detta har beaktats 

när intervjuerna förberetts genom att skribenterna noggrant gått igenom vad som är viktigt 

att ha med och vad man ska informera respondenterna om. Samtalet skall inledas med 

presentation av skribenterna, vad undersökningen handlar om och vad som görs med 

materialet. Respondenterna försäkras att deltagandet är anonymt och att personerna inte 

kommer att kunna identifieras i resultatet. För att respondenterna ska känna sig till nytta så 

påpekas att deras deltagande är till intresse och användning. (Ejvegård, 2003, ss. 50-51) 

4.3 Urval 

Enligt Patton finns flera olika urvalsstrategier för en kvalitativ undersökning. Han nämner 

extrema urval, urval ur typiska fall, maximerat urval och snöbollsurval. Den strategi som 

används är snöbollsurval eftersom det kan finnas svårigheter att hitta respondenter till ett 

arbete med detta ämne. Snöbollsurval betyder att man fått reda på personer genom andra 
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som känner dem. (Patton, 2009, ss. 169-186). För att hitta respondenter till undersökningen 

har församlingar med verksamhet riktad mot asylsökande och papperslösa sökts. 

Församlingarna har hittats bl.a. genom tidningsartiklar. Eftersom en del församlingar har 

egna skriftskolor för de asylsökande så togs kontakt med en församling. Där medverkade 

skribenterna under en lektion. Prästen i församlingen kunde hjälpa till med att hitta möjliga 

respondenter. Antalet respondenter borde vara runt 5–10, inte för lite för att få en 

övergripande bild av saken, inte för många för att materialet skall vara hanterbart. Före man 

börjar undersökningen behöver man inte ta beslut om hur många man intervjuar. Det kan 

visa sig efter en del intervjuer med vidare analyser om man behöver mer infallsvinklar, och 

då går vidare med datainsamlingen. (Ahrne, 2011, s. 44).  Trost (2010, ss. 143-144) säger att 

när man arbetar med färre människor kommer man mer åt detaljer och likheter som finns 

mellan dem, samtidigt som man får en bättre överblick. 7 konvertiter intervjuades och de 

ansågs ge tillräckligt med information för denna undersökning. 

4.4 Innehållsanalys 

I arbetet analyserades litteraturen och det övriga materialet, som ansågs vara relevant, samt 

intervjuerna genom innehållsanalys. Syftet med en innehållsanalys enligt Larsen (2009, ss. 

101-102) är att se mönster, gemensamma drag eller samband och skillnader i materialet. 

Enligt Olsson och Sörensson (2011, ss. 209-210) finns två grenar inom innehållsanalys, en 

kvalitativ och en kvantitativ gren. Den kvalitativa, som användes i arbetet, har som syfte att 

förklara ett fenomen som man funderar över. Man kan använda sig av innehållsanalys både 

när det gäller skrivna dokument, som arbetets litteratur och övriga material, och när det gäller 

att återge tal, såsom arbetets intervjudel.  

 

Allt material från litteraturen och intervjuerna blev transkriberat och bearbetat med 

innehållsanalys. Både med intervjuernas material och med litteraturen och artiklarna 

kodades texterna till arbetets frågeställningar för att skapa ett samband och för att hitta 

gemensamma drag eller motsägelser. Utifrån det sattes den information som hittats in i olika 

kategorier som skapats av kodningen. När data grupperats söktes mönster mellan de olika 

grupperingarna fram. Utifrån det tolkades den information som blivit given och 

analysresultaten från litteraturen och artiklarna samt intervjuerna sammanställdes. (Larsen, 

2009, ss. 101-102) (Olsson & Sörensen, 2011, ss. 209-210) 
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I innehållsanalysen är det viktigt att man analyserar på ett objektivt sätt. Resultatet ska basera 

sig direkt från de meningar som informanterna har gett. Materialet har analyserats så 

objektivt som möjligt. (Bryder, 1985, s. 42). Skribenterna har varit nogranna med att 

resultatet som framställts kommer rakt från de narrativa källorna. När olika meningsenheter 

tolkats har det noggrannt skrivits ut vad skribenterna har tolkat och vad som är rakt från 

källan så att det inte skall blandas ihop.  

5 Etiska frågeställningar 

De professionella inom social- och hälsovården ska respektera människovärdet hos klienten 

och ta i beaktande de grundläggande rättigheter som hen har. Utgångspunkten ska vara från 

klientens intresse (Social- och hälsovårdsministeriet, u.å.). Som socionomer har man som 

ansvar och uppgift att stödja klienten i sina val och belysa vilka konsekvenser valen kan föra 

med sig. För att kunna stöda klienten, i detta fall en flykting som riskerar att bli papperslös, 

har man som ansvar att försvara de mänskliga rättigheter som varje individ har. (Talentia.r.f., 

2017, ss. 12-15). Socionomens etiska ed lyder som följande: 

 
”Jag försäkrar på heder och samvete att jag i mitt arbete förbinder mig att 
respektera mänsklighetens principer. Syftet med min verksamhet är att 
befrämja klientens förmåga och möjligheter att leva självständigt liv och 
utöva ett fullvärdigt medborgarskap. Jag försvarar min klients mänskliga 
rättigheter. Jag strävar till att förebygga och förhindra att individer och 
grupper marginaliseras i samhället och att avlägsna följderna av 
förfördelning i människors liv. Jag skyddar diskretionen i 
klientförhållandet. Jag förbinder mig att följa min yrkeskårs etiska 
principer och direktiv och verkar inte ens under påtryckning i strid med 
yrkesetiken.” (Talentia 2017 Personlig kommunikation 27.03.2018) 
 

Diakonin i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har som uppgift enligt Kyrkoordningen 

(KO 4:3): 

 
”Församlingen och dess medlemmar skall utföra diakoniverksamhet, vars 
syfte är att ge en sådan hjälp som betingas av kristlig kärlek, särskilt till 
dem vars nöd är störst och vilka inte får någon annan hjälp.” 
(Kyrkoordning 1055/1993) 

 

Nedan kommer även beaktandet av de etiska frågeställningarna i examensarbetsprocessen 

att beskrivas. En god vetenskaplig praxis är enligt Forskningsetiska delegationen att man 

gjort undersökningen omsorgsfullt och noggrant. Som undersökare ska man beskriva hur 



16 
 
undersökningen planerats, blivit genomförd och hur den lagras. (Forskningsetsiska 

delegationen, 2012). Skribenterna har i arbetet beskrivit hur undersökningen blivit planerad, 

hur informationen lagrats och hur undersökningen genomförts. All slags fusk i arbeten är 

omoralisk och därmed etiskt förkastligt (Ejvegård, 2003, ss. 142-149). När ämnet och 

avgränsning valdes beaktades det som Kvale (1997, s. 104) tar upp med forskning i 

samhällsvetenskap i beaktan. Han menar att syftet med forskning är att föra fram mer 

kunskap som skall kunna förbättra situationen hos den grupp av människor som man gör 

undersökningen hos. Forskningen skall bidra till att öka människans värde och föra en 

förståelse på dem och deras situation. Eftersom det kan förekomma fördomar om flyktingars 

syfte med konvertering i samband med asylprocessen tyckte skribenterna att det var relevant 

att undersöka mera om det. 

 

Som tidigare nämnts görs en kvalitativ studie eftersom det intressanta i arbetet inte är det 

statistiska utan skribenterna ville nå en djupare förståelse av fenomenet kring varför 

flyktingar konverterar till kristendomen. I arbetet användes ostrukturerad intervju eftersom 

respondenterna själva skulle få påverka hur intervjun går. Genom detta fås bättre och 

trovärdigare data. Av narrativ litteratur, vilket betyder tidningsartiklar, berättelser och 

publikationer, gjordes en innehållsanalys. Denna metod ansågs vara lämplig eftersom all 

information som finns om konvertering i samband med asylansökan är viktig i 

undersökningen. 

 

När man söker respondenter till sin undersökning är det viktigt att informera dem vad man 

vill undersöka. Om man informerar deltagarna om syftet och arbetets uppläggning undviker 

man att de utsätts för bedrägligt förfarande. Respondenterna ska delta frivilligt och ska också 

ha möjlighet att dra sig ur när som helst. Till detta hör också att man inte får påstå att någon 

har sagt det de i verkligheten inte har sagt. (Kvale, 1997, s. 107) (Ejvegård, 2003, ss. 142-

149). Skribenterna har varit noggranna med att informera om undersökningen och 

frivilligheten att delta för att det inte skall uppstå missförstånd. 

 

Den som deltar i intervjun ska få ett skriftligt dokument som berättar till vilket syfte man gör 

undersökningen. Dokumentet ska innehålla vem som gör undersökningen och vad man 

sedan ska använda den till. Det ska också innehålla information om anonymitet och rätten 

att avbryta. (Trost, 2010, ss. 81-83). Detta har tagits i beaktan och skribenterna har 

sammanställt ett informationsbrev till alla som deltagit i undersökningen. 

Informationsbrevet finns i examensarbetets bilaga 5. När det handlar om känsliga ämnen i 
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en intervju kan det uppstå obehagliga minnen och situationen kan bli besvärlig. Också då 

ska deltagaren vara informerad att den kan avbryta om det behövs. När man ska bestämma 

om man ska ha gruppintervjuer eller enskilda intervjuer är det viktigt att tänka på att 

grupptrycket kan spela stor roll för det resultat man får. Även om man kommer överens i 

gruppen att intervjun är konfidentiell så kan missförstånd uppstå och det kan skapa 

konflikter. (Trost, 2010, ss. 61-63). Eftersom personliga frågor kommer att ställas anser 

skribenterna att det är bäst att intervjua konvertiterna individuellt. All data som samlas in 

kommer att redovisas konfidentiellt. När man framför ett resultat från intervjuer är det viktigt 

att de personer som deltagit i undersökningen redovisas anonymt. Med denna princip blir 

undersökningen etisk och deltagarna får skydd för sin personliga integritet. (Kvale, 1997, s. 

109). Enligt Trost (2010, s. 127) ska man enbart skriva ut information som har betydelse i 

analysen. Ejvegård (2003) påstår att man inte skall ha med bostadsort, ålder, 

organisationstillhörighet, yrke eller andra saker som kan identifiera en person om 

intervjuerna skall räknas som konfidentiella. Därför har valet gjorts att inte ta med denna 

information om deltagarna i arbetet.  

 

Ett arbete skall skrivas av de som säger sig vara skribenter annars kan arbetet inte betraktas 

som etisk. Fabricering är också en sak som räknas som oetiskt i forskningar. Detta betyder 

att man påstår sig ha utfört en undersökning och redovisar för dess resultat men i själva 

verket hittar man bara på ett resultat. En sådan forskning kan ställa till med mycket problem 

om någon litar på forskningen och utgår från den i sitt arbete. (Ejvegård, 2003, ss. 142-149). 

 

En tidskrift kan ha specialiserat sig på något och kan därför anses vara tillförlitligt enligt 

Denscombe (2000, s. 190). Skribenterna har därför valt att använda sig av många artiklar 

som behandlar ämnet papperslösa och konvertering. Det mesta av de artiklar som använts 

har varit från tidskrifter och nyhetssidor. Informationen som fåtts därifrån har varit aktuellt 

och därför anses det ha ett undersökningsvärde. En del av de valda tidskrifterna riktar in sig 

på kristen tro, de är värdefulla källor därför att de berör konvertering bland asylsökande och 

flyktingar. Davidsson och Patel (2014, s. 68) säger att de val man gör av källan man använder 

ska ge en så klar bild som möjligt. Källor som Yle, SVT och The Guardian har också använts.  

Även statspublikationer har använts eftersom det anses ha trovärdighet och blivit publicerade 

av tjänstemän, och borde därför vara objektiv, enligt Denscombe (2000, s. 194). 
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6 Redovisning av resultat 

Under denna rubrik presenteras resultatet från undersökningen för läsarna. Det är viktigt att 

man försöker göra resultatet begripligt och greppbart för läsarna (Denscombe, 2000, ss. 274-

275). När man redovisar sitt resultat brukar man börja med att beskriva den grupp som varit 

med i undersökningen. Resten av resultatet skall besvara de frågeställningar som man lagt 

upp för arbetet. Man väver vanligtvis samman tolkningar och resultatredovisning i 

kvalitativa undersökningar. Förutom att redogöra för resultaten borde man även redogöra för 

slutsatser man drar från resultatet man fått fram. (Davidson & Patel, 2014, ss. 132-133)  

  

Gruppen som fokuserats på i arbetet är konvertiter. I de narrativa källorna framkommer 

konvertiter från olika ställen i världen. Intervjuerna har gjorts i ett område i Finland. 7 

konvertiter av båda könen har intervjuats. För att undersökningen skall vara konfidentiell tas 

inte mera specifik information om målgruppen upp. För att få svar på frågeställningarna har 

en innehållsanalys gjorts, först av narrativ litteratur och artiklar och sen av intervjuerna. 

Meningsenheter som varit relevanta i de utvalda källorna utgående från frågeställningarna 

har sammanställts i Bilaga 6. Sedan har materialet kodats och kategoriserats upp enligt de 

enheter som hör ihop. Efter det har resultatet presenterats i arbetet och vävts ihop med 

skribenternas tolkningar i löpande text. Slutsatserna som dragits från det framkomna 

resultatet kommer i sammanfattningen. Kapitlet resultatredovisning har byggts upp utgående 

från de två kategoriseringarna, orsak och konsekvens, samt en förklaring på hur 

meningsenheterna blivit kodat och slutligen sammanfattning. 

6.1 Kodningsprocessen 

När alla artiklar och material som valts började analyseras framkom en hel del gemensamma 

orsaker. Orsakerna delades in i koder utgående från meningsenheternas ämnen. Valen till 

koderna har motiverats i tabellen i Bilaga 6. Orsakerna från de narrativa källorna blev, 

intresse i hemlandet, asyl, gemenskap, vänlighet, tacksamhet, dröm, genuin tro, grymhet, 

avstånd från egen religion, materiell hjälp, hjälp och livskriser. När intervjumaterialet 

började analyseras konstaterades att samma människor tar upp olika saker som orsak till 

varför de sökt sig till kyrkan och blev intresserade av kristendomen och till varför de ville 

bli kristen och döpa sig. Skribenterna insåg då att resultatet kommer att bli svårbegripligt 

och oklart om arbetet fortsätter på samma sätt som det gjorts med narrativa källorna. Därför 

bestämdes det att göra arbetet mera tydligt genom att sätta in underkategorier under 
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kategorin orsaker. En del av koderna sattes även ihop till en gemensam kod och under 

analyseringen uppkom även några nya koder från intervjumaterialet.  

 

En underkategori blev orsak till intresse för kristendomen och att söka sig till kyrkan och 

den andra orsak till att vilja bli kristen eller döpa sig. En del av koderna som fåtts fram hör 

bara till en av underkategorierna medan några hör under båda underkategorierna eftersom 

en del var orsaker både till att man blev intresserad eller sökte sig till kyrkan och ville bli 

kristen eller döpa sig. Under underkategorin orsak till intresse för kristendomen och att söka 

sig till kyrkan kom koderna intresse i hemlandet, kontakter, gemenskap, dröm, sökande av 

svar, vänligt bemötande och hjälp, livskris, avstånd från egen religion och asyl. Under 

underkategorin orsak till att vilja bli kristen och döpa sig kom koderna intresse i hemlandet, 

kontakter, vänligt bemötande och hjälp, gemenskap, enklare vardag, värderingar, livskris, 

asyl, avstånd från egen religion och genuin tro. 

 

När artiklarna analyserades med tanke på den andra frågeställningen om vilka konsekvenser 

konvertering för med sig, hittades också där många källor med gemensamma drag. Den 

första koden som valts var positiva känslor som en gemensam kod för allt positivt som man 

känt efter konverteringen. Skribenterna valde att endast ha en kod till det eftersom de 

positiva förändringarna som t.ex. frid, förlåtelse, en känsla av lugn hade med varandra att 

göra. En skild kod blev lagd för frihet från beroende eftersom den inte talade om konsekvens 

i form av känslor. En fristad kunde också vara en följd, vilket blev en kod. Angående de 

negativa förändringarna valdes att sätta koderna negativa känslor, eftersom skribenterna 

tolkade att hot och rädsla hör samman med varandra i detta sammanhang. Vidare sattes 

koderna fysiskt våld, psykiskt våld, negativ inverkan på relationer samt begränsande av 

återvändning. Livsförändring var i detta sammanhang en negativ förändring så därför kom 

den i samband med de koder som berör negativ förändring.  

 

Även under denna kategori kom skribenterna fram till att ett tydligare arbete fås genom 

användande av underkategorier. Många koder hade det gemensamt att de utgjorde en positiv 

förändring i konvertiternas liv. Många koder utgjorde istället en negativ förändring i 

konvertiternas liv. Därför blev underkategorierna negativ förändring och positiv förändring. 

Under underkategorin negativ förändring kom koderna negativa känslor, fysiskt våld, 

psykiskt våld, negativ inverkan på relationer, begränsande av återvändning och 

livsförändring. Under underkategorin positiv förändring kom koderna positiva känslor, ny 

gemenskap, enklare vardag, förändring av beteende, frihet från beroende, fristad, vilja att 
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berätta för andra och livsförändring. Koden livsförändring har satts under båda 

underkategorierna eftersom livsförändringarna som framkom ur meningsenheterna både 

hörde till negativ och positiv förändring. 

6.2 Orsaker 

En frågeställning skribenterna ville ha svar på i detta arbete är varför det är så många 

flyktingar som söker sig till kyrkan och vill konvertera. Därför blev en kategori i analysen 

Orsaker. Flera gemensamma saker har hittats i materialet som berör orsaker till konvertering 

och dessa kommer att redovisas i under denna rubrik. Det fanns skillnader i resultatet 

eftersom en del uttryckte sig att de sökte sig till kyrkan av en orsak, medan andra uttalade 

sig om orsaken till att vilja döpa sig och bli kristen.  

6.2.1 Orsak till intresse för kristendomen och att söka sig till kyrkan 

Denna underkategori tar upp de orsaker som fåtts fram ur de narrativa källorna och 

intervjuerna som berör varför konvertiterna fick intresse för kristendomen och sökte sig till 

kyrkan. Nedan redovisas för dessa orsaker. 

 

Intresse i hemlandet 

Analysen visade på en gemensam faktor hos flera källor, d.v.s. att man haft kontakt med 

kristendomen redan innan man kommit till det nya hemlandet. Det fanns flera källor som 

sade att intresset för kristendomen i hemlandet var orsaken till att man ville döpa sig när man 

kom till det nya landet, men endast en berättade att intresset för kristendomen i hemlandet 

var orsaken till att man sökte sig till kyrkan. I Stocks artikel (2017) framkom det att en man 

hade blivit intresserad av den kristna tron redan i Iran, men kom till tro sedan i sitt nya land. 

Stock tar också upp ett annat par som hade utforskat kristendomen i Iran, som sedan ljög om 

att de var kristna när de kom till sitt nya land eftersom de hoppades få asyl på det sättet. När 

det besökt en kyrka en tid kom de till tro på riktigt och blev döpta. 

 

Kontakter 

Det har visat sig att vänner och bekanta har varit en länk till kyrkan för flera personer. En 

respondent hade fått höra om kristendomen av en vän och vännen ville att respondenten 

skulle fara till kyrkan. Två andra respondenter berättade att de kom till kyrkan för att vänner 

bjudit med dem dit. Ännu en respondent berättar att hen fick ett papper med information om 
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att den enda vägen till paradiset var genom Jesus, när personen befanns sig i stadens centrum. 

Det fick respondenten att intressera sig för kristendomen. I ett senare skede bjöds personen 

med till en församling av en anställd, vilket fick denne att söka sig till kyrkan. En respondent 

säger att hen redan var intresserad av kristendomen men visste inte hur hen skulle gå tillväga 

för att bli kristen. Då kom en vän till hjälp och bjöd med personen till en kyrka. En 

respondent berättade att partnern tvingade med denne till kyrkan. Med tiden märkte personen 

att i kristendomen fanns den Gud som hen länge sökt. Från detta ser man att omgivningen 

och kontakterna har stor inverkan i människors liv. Fastän en av respondenterna inte alls 

ville till kyrkan blev denne tvingad av sin partner och utvecklade genom detta en tro på 

kristendomens Gud.  

 

Gemenskap  

Fox News (2017) skriver om att vissa kan vända sig till kristendomen för att lättare 

assimilera till det nya samhället. Detta kan tolkats som att kristendomen blir det ställe man 

söker gemenskap hos när man kommer till ett nytt, okänt land. Möjligtvis vill man inte vara 

annorlunda och försöker därför smälta in. Denna var den enda källa som tog upp att 

gemenskap skulle vara orsak till intresse för kristendomen men det framkommer från flera 

källor att gemenskap är orsak till att konvertera, vilket framkommer under nästa 

underkategori. 

  

Dröm 

En artikel berättar om en flyktingfamilj som fick se Jesus i dröm. Genom drömmen 

uppfattade familjen att Gud kunde hjälpa dem och därefter sökte de sig till kyrkan (Collard, 

2017). En respondent ser Maria (Jesu mor) och ett ljus, som uppfattas som Jesus, i en dröm. 

Personen känner att hen befinner sig i vatten och Maria lyfter upp denne. Efter drömmen 

blev respondenten mer inspirerad att studera mera om kristendomen. Skribenterna tänker att 

en dröm, där Gud eller Jesus uppenbarar sig för dem, har varit en stark upplevelse, vilket 

gjort att de tagit synen på allvar. 

 

Sökande av svar 

En orsak till att en man sökte sig till kristna sammanhang var att han hade ett intresse att veta 

vad kristendomen handlade om, inte att konvertera. Men han fick mycket svar på sina frågor 

och det ledde till att han slutligen blev troende. Denna man sökte sig till kyrkan på grund av 

intresse och ville senare bli kristen på grund av de svar han fick i kristendomen. (Sarhaddi-

Nelson, 2015). En respondent berättar att hen hade många religiösa frågor. Personen 
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uttrycker sig med orden: “It’s because maybe I was lost...and there is a lot of religious things 

that I was wondering. A lot of things that, where is God…”. Det fick hen att intressera sig 

för kristendomen och vara mottaglig för den inbjudan som personen senare fick till kyrkan.  

 

Vänligt bemötande och hjälp 

Kyrkan är den organisation som ofta ger materiell hjälp till de behövande, inklusive 

flyktingar, asylsökande och papperslösa. Enligt Horvatovic (2016) har många fått hjälp av 

kristna organisationer under sin resa och på det sättet kommit i kontakt med kristendomen. 

Därför söker de sig till kyrkorna i det nya hemlandet. Ensor (2017) berättar samma sak i sin 

artikel om flyktingar som behövde materiell hjälp och därför sökte sig till kyrkan. En fick 

två måltider varje dag, en säng att sova i och en månatlig summa om han gick med på att 

delta i bibelundervisningen varje vecka. Efter en tid döpte han sig. Denna orsak behandlar 

varför många söker sig till kyrkan, inte varför de döper sig. Skribenterna tänker att 

flyktingarna har intresse av den materiella hjälpen eftersom de ofta är i stort behov av det. 

Den kontakt de får med kyrkan kan leda till att en tro föds och att de vill döpa sig. Den 

materiella hjälpen ger en känsla som tacksamhet och upplevd vänlighet och gemenskap.  

 

Många har också blivit nyfikna på kristendomen för att de fått mat och husrum av kristna. 

De uppmärksammar vänligheten eftersom de känt hat, våld, död och rädsla i sin tidigare 

religionstillhörighet (Mölk, 2016). En respondent som deltog i en intervju berättade att 

intresset för kristendomen väcktes när hen såg på kristnas bemötande till hen och hens familj. 

“At first when they arrived to Finland, many people was very kind to them and without any 

paying back for example, without anything, for nothing, just being helping and kindness 

“[tolkens citat]. Personen förundrade sig också över beteendet mellan de kristna, det var 

kärlek och vänlighet, säger hen. Ännu en som deltog i en intervju berättar att kristna överallt 

var vänliga och hjälpsamma, även om de inte kände varandra. Detta gjorde att hen blev 

intresserad av kristendomen och tog kontakt med en kyrka för att lära sig mer om Jesus. 

 

Livskris 

Om en person befinner sig i en livskris och inte har möjlighet att söka sig till en Imam och 

få hjälp från sin gud kan det hända att man i panik börjar be till Jesus istället. Det hände för 

en respondent som uttryckte sig med orden: “The first thing that came in my mind, I asked 

Jesus to help me.” Respondenten upplevde att hen fick hjälp. Livskrisen gjorde inte att 

respondenten sökte sig till kyrkan men att hen sökte sig till Jesus.  
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Avstånd från egen religion 

I en intervju berättade en respondent att hen bett om hjälp från Muslimernas gud. Efter en 

tid, när hen kände sig hjälplös och inte fått någon hjälp, började hen be till Jesus i sitt hjärta 

när hen passerade en kyrka. Detta kan tolkas som att intresset för kristendomen väcktes för 

att personen inte fick hjälp från sin egen religion. 

 

Asyl 

En faktor som hittats i litteraturundersökningen är att många flyktingar söker sig till kyrkan 

för att undvika att bli papperslös. Orsaken är att de hoppas få ett positivt asylbeslut, menar 

Pastor Ramez Ansara. (Åkerholm, 2017). Det framkommer i artikeln att de flesta 

asylsökande kommer till kyrkan av den anledningen. De kan ha hört att det finns en möjlighet 

att få stanna i landet om de döper sig. Det beskrivs mer om orsaker till konvertering i form 

av asylproblem i nästa underkategori, orsak till att vilja bli kristen eller döpa sig. 

6.2.2 Orsak till att vilja bli kristen eller döpa sig 

Denna underkategori tar upp de orsaker som framkommit från de narrativa källorna och 

intervjuerna som berör orsakerna till att vilja bli kristen eller låta döpa sig. En del koder 

framkom även under föregående underkategori som orsak, men de är också orsaker till varför 

konvertiter ville bli kristna och låta döpa sig. 

 

Intresse i hemlandet 

Viljan att bli kristen kan ha väckts redan i hemlandet. Enligt en artikel på Fox News (2017) 

kan en av orsakerna, till att man konverterat, vara att man redan i sitt hemland varit 

intresserad av kristendomen, men inte vågat omvända sig p.g.a. svårigheterna i hemlandet. 

Horvatovic (2016) tar också upp att orsakerna kan vara många till att man söker sig till 

kyrkan och vill döpa sig, men en av dem är att man ansåg sig vara kristen redan i hemlandet, 

säger hon. Wernersson (2017) tar upp samma sak i sin artikel. Kivirantas (2017) 

undersökning berättar om en afghan som intresserat sig för kristendomen redan i sitt 

hemland. Han kunde dock inte konvertera där i rädsla för att hans mänskliga rättigheter 

skulle hotas. Sheerwood och Oltermann (2016) berättar i sin artikel om en man som redan i 

Iran påbörjade processen att konvertera till kristendomen. Under ett bibelstudium med andra 

intresserade blev gruppen överfallna, men han lyckades fly från platsen. När han fick visum 

till Österrike flydde han dit. Eftersom många källor hittats som berättat att man har varit 
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intresserad av kristendomen i hemlandet anser skribenterna att det är en ganska allmän orsak 

till att man har haft en vilja att bli kristen i det nya hemlandet. 

 

Kontakter 

En respondent fick bo i en finländsk familj när hen kom till Finland. Familjen var kristen 

och berättade om kristendomen för respondenten och tog med hen till kyrkan för att fira 

högtider. Det var en orsak, enligt respondenten, att vilja döpa sig och bli kristen. Under 

underkategorin Orsak till intresse för kristendomen och att söka sig till kyrkan finns flera 

källor som bekräftar att kontakter har bidragit till att de sökt sig till kristendomen och kyrkan 

men denna respondent säger tydligt att detta var en orsak till att denne ville bli kristen. 

 

Vänligt bemötande och hjälp 

Många konvertiter räknar med att Gud skall hjälpa dem om de blir kristna. Collard skriver 

om en flykting som såg Jesus i en dröm och hen uppfattade från drömmen att Gud kunde 

hjälpa dem. Enligt Collard tror många att Gud kan hjälpa dem om de konverterar och börjar 

tro på honom, men det kommer inte fram på vilket sätt de tror att Gud kan hjälpa dem. 

(Collard, 2017). Sherwood och Oltermann (2016) tar upp att många känner tacksamhet till 

kristna som hjälper dem och detta kan enligt Sherwood och Oltermann vara en orsak till att 

många konverterar. Möjligtvis kan de känna en tacksamhetsskuld och konverterar på grund 

av det, men det kan också handla om att de av ren tacksamhet känner i sina hjärtan att de vill 

tillhöra denna grupp. 

 

En präst i St. Marks församling i England har gett husrum, mat och kläder till asylsökande 

som behövt hjälp. Hon har även sett till deras hälsa. Många har uppskattat vänligheten och 

enligt prästen har vänligheten lett till att många har konverterat till kristendomen. (Parveen, 

2016). I en intervju bekräftar en respondent samma sak genom att säga att hen ville bli kristen 

på grund av att hen hittade allt hen behöver i kristendomen. Hen säger: ”esimerkiksi siellä 

he ovat niin hyvää mun kanssa ja tällainen.” 

 

Gemenskap 

En orsak till att vilja konvertera som kommer fram är att de asylsökande som kommer till 

det nya landet söker gemenskap i kyrkorna. Stock (2017) säger i en artikel i Premier 

Christianity: “Mark Miller, who is also an urban ministry leader of New Wine, believes that 

the reason for conversion lies beyond just the need for community.” Även Mölk säger att 

konvertiterna upptäckte att det fanns gemenskap i kyrkan. De upplevde att människorna där 
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var väldigt kärleksfulla och ville hjälpa dem samt visade dem omsorg. Denna upplevelse gav 

ett starkt intryck på konvertiterna och blev en bidragande orsak till konverteringen (Mölk, 

2016). 

 

Enklare vardag 

En respondent berättar att en av orsakerna till att hen ville bli kristen var att det är enklare 

att vara kristen i det nya hemlandet. Denna orsak skiljer sig markant från de andra orsakerna 

som kommit upp i resultatet.  

 

Värderingar 

Genom en intervju har det kommit fram att kristna har andra värderingar än den tidigare 

religionen som respondenten tillhört. Respondenten ville bli kristen bl.a. för att hen tyckte 

om att man inom kristendomen respekterade kvinnorna.  

 

Livskris 

Mölk (2016) tar upp en intressant aspekt som orsak. Enligt hans forskning, som han gjort 

bland de som konverterat till kristendomen i Nepal, har han kommit fram till att det ofta 

handlar om livskriser när någon bestämmer sig för att konvertera. Först söker man hjälp på 

det sättet man annars brukar söka hjälp vid en livskris, man kan bl.a. gå till doktorn. Om 

man inte får hjälp från de vanliga sätten börjar man söka hjälp från någon gud. Man börjar 

med att söka hjälp från sin egen gud som man annars tror på och om det inte hjälper börjar 

man söka från annat håll. Mölk menar på så sätt att det inte är något konstigt med att 

asylsökande söker sig till kristendomen när de befinner sig i den livskris de gör i västvärlden.  

 
”Om den andra livskrisen handlar om att få uppehållstillstånd, så vittnar 
många konverterade afghaner om att de har vänt sig till Jesus i bön om 
hjälp, men kanske inte har fått svar angående asylansökan, men definitivt 
fått svar från Jesus i form av inre frid, förlåtelse för tidigare synder, samt 
hopp om evigt liv. Dessa starka upplevelser av en kärleksfull gemenskap 
och inre frid, i kontrast till det mörker, våld och hat som många afghaner 
vittnar om angående sin tidigare religion, så är det inte konstigt om man 
bestämmer sig för att bli kristen. Har man väl börjat be till Jesus så hör 
det till sakens natur att man får ett möte med Jesus som leder till en 
personlig frälsning och därmed konvertering till kristendomen.” (Mölk, 
2016) 
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Människor är desperata, säger Sherwood och Oltermann (2016) i Guardians. De är beredda 

att göra vad som helst för att få ett bättre liv, men kan de klandras för det? En pastor säger 

till The Guardian (Sherwood & Oltermann, 2016) att en del till och med är beredda att ljuga 

men han menade att det är förståeligt i deras situation. Många av de andra orsakerna som 

kommit upp kan också direkt ha med livskriser att göra, för t.ex. asylsökande. De kan vara i 

en livskris genom att inte ha tak över huvudet och mat på bordet och då har de sökt sig till 

kyrkan för att få materiell hjälp. De kan också vara i en livskris genom att ha fått ett negativt 

asylbeslut och därför konverterar de för att få hjälp i asylprocessen. Den kristna tron kan 

således vara den sista utvägen för dem ut ur krisen.  

Sherwood och Oltermann (2016) menar att orsaken till konvertering kan vara att det har varit 

en så stor ström av människor som varit på flykt och att detta gjort att världen blivit mer 

sammankopplad. “The world– and people’s identities – are being shaken up" säger Biskop 

Howarth. (Sherwood & Oltermann, 2016). Det har med livskriser att göra eftersom 

människor har svårt att veta vad de skall ta sig till i den situation de befinner sig i. De kan 

ha blivit upprivna ur sina hem och blivit tvungna att fly och detta kan vara en stor kris i livet. 

Denna orsak är dock enligt skribenterna en övergripande gissning till vad orsaken till 

konvertering kunde vara, där man inte tar i beaktande personers individuella orsak till 

konvertering. Denna orsak som berör livskris är en skild synpunkt eftersom inga andra källor 

har tagit upp om flyktingströmmen som orsak. Det är en biskops egna personliga gissning 

så därför behöver det inte vara särskilt trovärdigt, men det kan vara bra att få en bredare syn 

på vad som kan ha påverkat till konverteringarna. 

Eftersom många asylsökande har upplevt mycket grymheter under sina liv så söker de sig 

ofta till andliga sammanhang för att få lättnad i sin tillvaro. (Parveen, 2016). Utgående från 

det tänker skribenterna att något nytt kunde vara en tillflykt från det gamla som varit, i detta 

fall att man söker ett nytt trossammanhang. Detta kan ha med livskriser att göra eftersom de 

behöver hjälp på grund av det de varit med om. 

 

Asyl 

Sker konvertering för att undvika papperslöshet? I arbetet har orsaker överlag för 

konvertering undersökts och det har kommit fram från källorna att så är fallet för några. 

Sherwood och Olterman (2016) tar upp i tidskriften the Guardian:” Complex factors behind 

the trend include heartfelt faith in a new religion, gratitude to Christian groups offering 

support during perilous and frightening journeys, and an expectation that conversion may 

aid asylum applications.”. Bender (2015) bestyrker även detta genom att säga att en 
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konvertering kan ha betydelse om man får asyl eller blir deporterad. Parveen (2016) och 

Horvatovic (2016) säger att ett hopp om asyl kan vara en del av orsakerna till konvertering. 

Prästen Sally säger i Parveens (2016) artikel att de som kommer till kyrkan av asylskäl finns, 

men att de inte är ofta förekommande. I bl.a. Libanon finns det flyktingar som känner sig 

dåligt behandlade och känner därför att de vill konvertera för att möjligen ha en chans att få 

asyl i något annat land. De har sagt till församlingens pastor att de är beredda att tro på vad 

som helst bara de slipper från Libanon, skriver Ensor (2017). Eftersom de är så desperata 

över deras livssituation är de beredda att göra vad som helst för att bli räddade och få en 

fristad.  

 

De som nämnt asyl som en orsak till konvertering, som tagits upp hittills, är personer som 

ser konverteringarna utifrån, såsom präster och andra församlingsanställda samt vad 

journalister har sagt om de asylsökande. Men i en artikel i the Guardian (Sarhaddi-Nelson, 

2015) säger en afghan, Rahimi, som bekänner sig som muslim, att han kan tänka sig att 

konvertera för att på så sätt hjälpa upp sitt asylbeslut. Om han på detta sätt kan undvika att 

bli hemskickad så ser han det som en möjlighet. Vidare har en respondent från en intervju 

sagt så här: “a lot of people are wondering that…they just wanna get permission or asylum, 

stuff like that. It can be true, it can be in the beginning…but …I’m 100% sure that when he 

will know of Jesus and he will know this way…he will be totally changed…” Hen menar 

alltså att den första tanken kan handla om att man skulle få lättnad i asylbeslutet om man 

vänder sig till kristendomen, men när man börjat följa med på kristna samlingar och får höra 

om Jesus så förändras ens hjärta. 

 

Avstånd från egen religion 

Horvatovic (2016) berättar i sin artikel att konvertiternas tidigare religion även påverkat att 

de konverterat. ”En del har mött så mycket hårdhet i islam – våld, krav och hård social 

kontroll från släktingar och religiösa ledare, att de bestämmer sig för att konvertera.” 

Wernersson (2017) påstår att en del konvertiter konverterar för att de inte längre vill höra till 

Islam. Mölk (2016) bloggar också om den här aspekten och säger att vissa kan känna att de 

inte får hjälp i Islam och därför söker de sig till andra sammanhang. Han skriver också om 

en kvinna som uttryckt sig så här: ”Jag har letat hela mitt liv efter fred och glädje, men i 

Islam har jag inte hittat det”. En annan har också uttryckt sig att den har velat bort från sin 

religionstillhörighet. ”I Islam levde vi alltid i rädsla: rädsla för Gud, rädsla för synden, 

rädsla för straff. Men Kristus är en Gud av kärlek” (Mölk, 2016). En av respondenterna 

bekräftar också detta genom att säga att den islamska guden är krävande och dömande. Det 
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var en av orsakerna till att hen ville döpa sig och bli kristen.  Jörn Thielmann säger till the 

Guardian: (Sarhaddi-Nelson, 2015) "In many cases, they grew apart from Islam after seeing 

it politicized or misused". Man kan tänka att de fått en ny syn i samband med flykten än de 

haft innan och vill därför ta avstånd från den tro som de haft tidigare. Det som intresserade 

skribenterna väldigt mycket var Sallys ord i The Guardians artikel (Parveen, 2016). Hon 

säger att många asylsökande först sökte sig till moskéer för att få hjälp i deras svåra situation 

men moskéerna avvisade dem och vägrade ge dem hjälp. Därför har de sökt sig bort från 

moskéerna och istället sökt sig till kyrkan. Man kan undra varför moskéerna avvisar de egna 

när kyrkorna enligt många källor tar emot muslimer med öppna armar. Båda borde ha 

intresse att få sina anhängare att stanna. Koder som behandlats tar upp om den materiella 

hjälp som kyrkan ger och den gemenskap och vänlighet man upplever i kyrkan och 

tacksamhet mot kristna som hjälpt dem. Inga källor har angett att moskéer har gjort på 

samma sätt, utan enligt dessa källor endast avvisat dem. 

 

Genuin tro 

Som redan nämnts i arbetet är en aspekt av orsakerna i det insamlade materialet att det finns 

de som verkligen har en djup tro och därför vill bli döpta. Detta skriver bl.a. Seymour i en 

artikel i Christian Headlines (2017) samt Sherwood och Oltermann i The Guardian (2016). 

Enligt Bender (2015) påstår också konvertiterna att de har blivit döpta av spirituella orsaker. 

Även om orsaken i första hand är att döpa sig för att lättare få asyl, menar Mölk (2016) att 

när man börjar be till Jesus för att få hjälp med asylbeslutet får man ofta ett möte med honom 

och genom det väcks en genuin tro. 

En respondent studerade kristendomen på egen hand. Efter att ha sett på ett program där en 

apologet talade så kom respondenten till tro på Jesus. En annan som intervjuades uttryckte 

sig så här:  

“I decided…. because I knew that this is the only way to God, during Jesus 
Christ. That’s why I decided to be a Christian, because I got a lot of 
lessons…So that’s why, because I knew that Jesus is the only way to get to 
paradise.” 

6.3 Konsekvenser  

En frågeställning skribenterna ville ha svar på är vad konvertering till kristendomen innebär 

för en flykting. För att få svar på den frågan påbörjades analyseringen av det narrativa 

materialet, senare också intervjumaterialet. Under arbetsprocessen framträdde både positiva 

och negativa konsekvenser.  
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6.3.1 Negativa konsekvenser 

Under denna underkategori redovisas de konsekvenser som ansågs ha negativ inverkan på 

den som konverterat. Det negativa har visat sig orsakas mestadels av omgivningen och deras 

reaktioner till den som konverterat och därför påverkat deras tillvaro.  

 

Negativa känslor 

Ett ämne som kom upp på många ställen var negativa känslor. Sarhaddi-Nelson (2015) 

skriver i en artikel i NPR (Natioal Public Radio) om en palestinsk flykting som håller sin 

konvertering hemlig eftersom personen känner sig hotad ifall någon skulle få reda på att hen 

konverterat. Hen känner stor rädsla över att hen övergått till kristendomen. I en artikel i 

Dagen säger Winerdal (u.å.) att en som döpt sig upplever hot på flyktingförläggningen. 

Samma sak kommer fram i Andersons artikel (2018) och detta bekräftas ännu av Laitinen 

med flera (2016) som berättar att de som konverterat riskerar att bli mobbad, diskriminerad 

och hotade till döden. Mäntymaa (2016) säger att hot förekommer från muslimska personer 

mot de som konverterat och blivit döpta. Turunens (2017) undersökning ger ännu en 

bekräftelse till detta genom att ta fram att till och med 17 av 31 konvertiter känner sig hotade. 

Turunens undersökning fick även fram att 11 av 31 konvertiter inte kände sig säkra i Finland. 

Detta betyder att lite mindre än hälften upplevde sig vara i fara. En respondent säger att hen 

är ledsen efter konverteringen, men bara på grund av att hen inte känt Jesus tidigare i sitt liv 

och istället märkt att det hen trott på var en lögn, enligt personen själv. En annan respondent 

berättar att dennes familj blivit utsatt för hot från släkting på grund av att respondenten 

konverterat. Detta kan tänkas väcka negativa känslor för respondenten och familjen.  

 

Fysiskt våld 

När konsekvenserna analyserats har också ett återkommande tema rörande fysiskt våld 

framkommit. I Turunens (2017) bok kommer det fram att 5 av 31 konvertiter har upplevt 

fysiskt våld, 1 av 31 har blivit knuffad och 1 av 31 hade upplevt våld mot närstående. Det 

finns också exempel på personer som blivit attackerade när de kommit från kyrkan. Flera 

källor bekräftar samma sak, en blev slagen (Seymour, 2017) och två blev knivhuggna 

(Andersson, 2018) (Collard, 2017). Laitinen med flera (2016) skriver om en undersökning i 

Tyskland som berättar att de som konverterat har blivit misshandlade. Eftersom avfall är den 

största synden i Islam kan det innebära dödsfara för de som konverterar (Mölk, 2016). Ett 

par som väntade barn hade i hemlighet ordnat ett bibelstudium i sitt hemland. När de blivit 

påkomna ledde det till att den gravida frun blev slagen och förlorade sitt barn. Detta är ett 
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konkret exempel på fysiskt våld som konsekvens av konvertering (Parveen, 2016). En 

respondent berättar också att en konsekvens av konverteringen var att hen blev attackerad 

av muslimer. 

 

Psykiskt våld 

En annan konsekvens av konvertering som kom upp på flera ställen var psykiskt våld. 

Turunens bok (2017) tar igen upp om konsekvenserna. Enligt hennes studier har 25 av 31 

blivit utsatta för hån, 15 av 31 för trakasserier, 19 av 31 för utfrysning eller isolering, 2 av 

31 för skvaller, 4 av 31 trakasserier eller utfrysning av närstående. Detta fenomen bekräftas 

av Laitinen med flera (2016) som säger att konvertiter riskerar att bli mobbade eller 

diskriminerade. Prästen Marten säger också till NPR (Sarhaddi-Nelson, 2015) att 

konvertiterna ofta blir trakasserade och utfrusna ur gemenskapen.  

 

Negativ inverkan på relationer 

Många av artiklarna berättar att en konsekvens för att man lämnat Islam är att man fått 

problem i familjerelationerna. Familjeband har blivit avklippta när en familjemedlem 

konverterat, säger Åkerholm (2017). Turunens (2017) undersökning visar att 4 av 31 upplevt 

trakasserier eller utfrysning av närstående, 1 av 31 våld mot närstående, 7 av 31 hot från 

närstående. Seymours (2017) artikel säger att de som konverterat ofta blir uteslutna ur 

familjegemenskapen. Detta bekräftar Sarhaddi-Nelson (2015) men hon tillägger att de ofta 

också kan bli trakasserade av familjemedlemmar, vänner och grannar.  En konvertit har till 

och med blivit hotad till livet av sin släkt (Collard, 2017). Några kan ha fått problem att 

jobba tillsammans med muslimer efter att de konverterat (Laitinen, et al., 2016). Som 

tidigare nämnts är familjen en stor del av livet, speciellt bland muslimer i Mellanöstern, 

därför är detta negativt eftersom relationen till de närmaste skadas. Även om det skett 

positiva förändringar i livet i samband med konverteringen, kan detta vara ett stort sår som 

gör att konvertiterna mår dåligt. Därför anser skribenterna att det är en stor uppoffring som 

görs när man tar ett beslut att byta religion.  

 

En respondent säger att muslimska bekanta inte längre hälsar på denne efter konverteringen. 

En person bytte plats och vägrade sitta bredvid en respondent i skolan efter att hen 

konverterat. En annan säger också att muslimska bekanta inte längre pratar med hen. Även 

familjen har avslutat kontakten med personen, förutom mamman till respondenten. En annan 

respondent bekräftar också denna konsekvens genom att säga:” and also my family 

they…especially when they knew about my tattoos…[of a cross]…yeah...because it’s big 
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thing…My family they…don’t accept me.... and maybe like, he wanna kill me or something, 

because it’s different culture”. Vidare tar en respondent upp om att de muslimska vänner 

som vet om hens konvertering har behandlat respondenten illa och att de inte tycker om att 

hen konverterat. En av respondenterna tog upp att kristna vänner från hemlandet tog avstånd 

från hen när hen berättade om sin konvertering. Men hen tillägger att en vän som hade varit 

elak mot respondenten, ändrade sig när hen blev övertygad om att konverteringen var äkta.  

 

Begränsande av återvändning 

Begränsande av återvändning kommer upp på flera ställen bland källorna. Horvatovic (2016) 

skriver om en familj som fått negativt asylbeslut. Pappan i familjen säger att om de skickas 

tillbaka till Iran när de nu blivit kristna finns det risk för att hamna i fängelse och torteras, 

till och med dödade. Han säger: – ”Vi har ingen bra situation. Det här kanske är Jesus plan 

för oss. Vi väntar på att ett mirakel ska komma till oss. Vi tror på Jesus från våra hjärtan. 

Vi är inte rädda för något.” Skribenternas tolkning är att begränsande av återvändning är en 

negativ konsekvens, men det behöver inte betyda att det strider emot de positiva 

konsekvenserna med tanke på det senaste citatet, eftersom man funnit frid och inte är rädd 

för något, även om man riskerar att bli utsatt för något fysiskt om man blir deporterad. 

 

Collard (2017) säger att konverteringen har gjort det nästan omöjligt att fara tillbaka till 

Syrien för en familj, men de ångrar inte konverteringen. “I was relieved when I was 

baptized”, säger han. “If I die, now, here in front of the church, I will die in peace.” I Benders 

(2015) artikel säger Ebrahim Afsah, professor i internationell lag, att konvertering är olagligt 

i många länder och därför kan konvertering leda till dödstraff för de som återvänder. Två 

respondenter säger att om de återvänder till sitt hemland finns det risk att någon dödar dem. 

En annan respondent berättar att släktingarna hotat med att döda hen om hen återvänder till 

sitt hemland. I materialet har inte hittats något som säger emot att det kan bli problem att 

återvända till sitt hemland. Konvertering begränsar konvertiternas möjlighet till 

återvändning, vilket kan tolkas som en negativ sak, eftersom de har svårare att fara tillbaka 

till sitt hemland, ifall de skulle ha en vilja att göra det.  

 

Livsförändring 

Konsekvenserna av att konvertera och lämna islam är inte bara de svårigheter som nämnts 

ovan. Mäntymaa (2016) skriver att det är en uppoffring som gäller hela livet. Konverteringen 

sker inte bara tillfälligt för att få ett positivt asylbeslut. Detta kan vara på gott och ont. 

Winerdal (u.å.) säger att konverteringen för en konvertit har lett till behovet av skyddad 
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identitet, vilket gör vardagen problematisk. I det här fallet var livsförändringen negativ 

eftersom det ledde till behovet av skyddad identitet.  

6.3.2 Positiva konsekvenser 

Under denna underkategori redovisas de konsekvenser som artiklarna och respondenterna 

ansåg vara positiva. En respondent som intervjuades uttryckte sig att det fanns negativa 

konsekvenser som tagits upp i föregående underkategori, men de positiva följderna har 

övervägt de negativa som konverteringen gett.  

 

Positiva känslor 

Positiva känslor som uppkom av konverteringen var enligt Åkerholm i Svenska Yle (2017) 

känslor av lugn i tillvaron. Mölk (2016) tar också upp att konvertering har inneburit frid, 

förlåtelse och hopp i kristendomen för konvertiter som de inte fann i Islam. En respondent 

säger att hen haft många svåra saker som hen behövt besöka psykolog för att få hjälp med, 

men det hjälpte inte, enligt respondenten. När hen kom till kyrkan började hen gråta hejdlöst, 

men kände en lättnad i sitt hjärta efteråt. Hen kände att Jesus ville hjälpa i de problem som 

fanns i hens liv. Respondenten upplever nu att hen befinner sig i Faderns armar och är inte 

längre rädd att någon ska göra hen något illa. Den största förändringen enligt respondenten 

var lugnet hen kände inom sig. Collard (2017) skriver i en artikel i tidskriften PRI att en 

konvertit sade: "I was relieved when I was baptized. If I die now, here in front of the church, 

I will die in peace." En annan konvertit säger till The Guardian:  
 

“They welcomed me with an open heart at this church. It was not so much 
about the material help but about the emotional help that I received, and 
it has made me feel connected to Jesus. This religion is so much more 
accepting. In Christianity I feel peace”. (Parveen, 2016) 

 

De två senaste källorna tar upp frid som följd av konvertering. En respondent menar att 

konverteringen påverkat livet lite negativt men mera positivt. Hen säger att hen troligtvis 

blir dödad om asylbeslutet blir negativt och hen blir tvungen att återvända, men säger att hen 

inte känner någon rädsla eftersom Gud kan förändra allt. Detta kan tolkas som att 

respondenten har funnit en förtröstan genom konverteringen som hen inte haft tidigare. I 

Turunens (2017) undersökning berättar flera konvertiter att de inte är rädda för vad som ska 

hända dem eftersom att Gud är med dem.  En respondent tar upp samma sak. Respondenten 

väntar på svar från Migrationsverket, men säger att hen inte känner någon oro utan är lycklig 
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eftersom hen har funnit Jesus och har Honom med sig. En annan respondent tar upp positiva 

känslor som följd på följande sätt:  

“When he’s thinking that God send his son and sacrificed him because of 
our sins I get appreciate and I like myself more than before. Before in 
Islam… I was afraid of the God, because they said all the time what I did 
was a sin, even if I wanted, or I didn’t wanted, I’m not, it was the sins, I 
should go the hell and fire by the God but in Christianity, I found that God 
loves us.” [tolkens citat] 

Vidare tar en respondent upp att denne blev den lyckligaste människan på jorden efter 

konverteringen. En respondent känner sig inte rädd för att hen känner i sitt inre att Jesus och 

samhället är på hens sida. Eftersom personen inte känner rädsla på samma sätt längre efter 

konverteringen, tolkar skribenterna att konverteringen har lett till en förtröstan på Gud. Efter 

konverteringen kände en respondent att Gud inte straffar längre på samma sätt som hen 

kände i den tidigare religionen. Detta kan betyda att skuldkänslorna försvunnit och därför 

hör den till positiva känslor. 

Ny gemenskap 

En följd som inte kom upp från de narrativa källorna men som respondenter från intervjuerna 

berättat, är faktumet att de fått nya vänner efter konverteringen. En respondent säger att hen 

efter konverteringen fått många kristna som hälsar på denne. Även om flera relationer 

påverkats negativt där bl.a. familjebanden blivit avklippta, har många nya relationer skapats. 

En annan säger att mycket i hens liv har ändrats, bl.a. fick hen många nya vänner. Det 

bekräftar även en annan respondent. I en intervju berättade en person att hen mött positiva 

reaktioner när hen berättat att hen är kristen. Hen bemöttes med vänlighet och skribenterna 

tänker därför att hen fick på det sättet en ny gemenskap. Personen uppfattade också att 

konverteringen inverkat positivt på en arbetsintervju, vilket ledde till att respondenten kom 

in i en ny gemenskap.  

 

Enklare vardag 

Efter konverteringen till kristendomen från islam har vardagen blivit enklare. En respondent 

säger att det inte längre finns ett krav att be fem gånger om dagen som det krävdes i islam. 

Respondenten upplever också att Gud inte dömer på samma sätt och att hen känner mer 

frihet att göra saker hen inte tilläts göra i islam. 
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Förändring av beteende 

En respondent berättar att tidigare var hen en dålig människa och respekterade inte någon. 

Hen blev arg om någon pratade illa om denne och gav tillbaka med samma mynt. Vidare tar 

respondenten upp att hen var stressad och inte älskade eller ville hjälpa andra människor 

innan konverteringen. Allt detta har ändrat efter konverteringen, säger hen. En annan som 

medverkade i en intervju tar upp att en förändring som kom av konverteringen var att 

kärleken till vännerna växte. Det har med förändring av beteende att göra för att han börjat 

kunna älska.  

 

Frihet från beroende 

En artikel, skriven av Stock (2017), berättar om förändringar som kommit efter 

konverteringen. Enligt henne har följden av konvertering varit att personen blivit fri från 

beroenden såsom droger och pornografi. Skribenterna tänker att denna effekt är positiv, 

eftersom beroenden begränsar en människas liv väldigt mycket. En respondent tar upp 

många saker som hänt efter konverteringen. Hen tar upp liknande som Stock och säger att 

hen blivit fri från beroenden såsom spelberoende, alkoholberoende och att hen varit i dåligt 

umgänge.  

 

Fristad 

Sarhaddi-Nelson (2015) påstår att de som konverterar i Tyskland får stanna kvar i landet. 

Ifall detta stämmer är det absolut en positiv förändring för konvertiterna, eftersom de 

antagligen vill stanna i landet. Påståendet kan ifrågasättas eftersom annat material lästs tar 

upp att det inte är en självklarhet att få stanna i landet fastän man konverterar. Detta på grund 

av att det blivit masskonvertering och åtminstone Finlands migrationsverk är skeptiska till 

att det alltid handlar om genuin tro och inte bara om att de utnyttjar systemet 

(Migrationsverket, 2017). 

 

Vilja att berätta åt andra 

En respondent har, efter konverteringen, fått en stor vilja att berätta vidare om det hen hört. 

Hen säger: ” because now I know who is Jesus, now I know what is Christianity, I tell any 

people, Jesus come in the world about seeing our people, cleaning anything, washing people, 

I tell people, I tell more people..” Även en annan respondent kände en vilja i sitt hjärta att 

berätta om Jesus till sin syster och hennes man, efter konverteringen. Denna förändring 

tolkar skribenterna som positiv eftersom personerna känner att det är viktigt att andra skall 

få höra om det som de hört och fått ta del av. 



35 
 
  

Livsförändring 

Livsförändring har satts som kod under negativ förändring. Men livsförändring behöver inte 

bara vara negativt utan livet har också kunnat förändras till det bättre. En respondent säger 

att hen numera vet att Gud älskar hen och det har lett till att allt i livet har förändrats. Två 

andra respondenter tar också upp att konverteringen lett till en stor förändring i deras liv.  

6.4 Sammanfattning 

Trots motsättningar koderna emellan har skribenterna konstaterat att inga av koderna 

egentligen säger emot varandra. De är bara olika orsaker och olika konsekvenser för olika 

människor. Från de gemensamma dragen som hittats i koderna har kategorier, 

underkategorier och koder utvecklats. 

En del av rubrikerna har enbart en källa. Detta kan vara på grund av att flera av koderna 

finns under flera underkategorier, men det kan även bero på att skribenterna bara hittat en 

källa som tar fram den aspekten. Det behöver inte betyda att något inte är trovärdigt bara för 

att det inte finns många källor i det här sammanhanget. Fastän bara en person har känt på ett 

visst sätt betyder det inte att den inte är en trovärdig orsak eller konsekvens, möjligtvis 

mindre vanligt, men fortfarande en orsak eller konsekvens. En del av de orsaker som kommit 

upp är orsaker som skribenterna ifrågasätter att skulle vara enda orsak till konverteringen, 

ex. vänlighet och tacksamhet. Skribenterna tror att det kan ha varit med och bidragit men har 

svårt att tänka sig att enbart tacksamhet skulle orsaka konvertering. Dock kan inte påstås att 

så är fallet. 

Eftersom det konstaterats att inga koder egentligen säger emot varandra utan de är bara olika 

orsaker och konsekvenser, betyder det att alla flyktingar med andra orsaker till konvertering 

också skulle kunna ha hopp om asyl som orsak, fastän de inte nämnt det. För några av 

konvertiterna från undersökningen, som har haft andra orsaker än hopp om asyl, kommer 

asylaspekten ändå fram som en annan orsak. Exempelvis ljög ett par om att de var kristna, 

eftersom de ville få hjälp med asylbeslutet, fastän de hade haft intresse för kristendomen 

tidigare. Vidare fick en respondent, som varit intresserad av kristendomen tidigare men inte 

visste hur hen skulle gå tillväga, veta genom vännen att denne kunde få hjälp av konvertering 

i asylbeslutet. 
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Som följd av konverteringen har många ändå uttryckt sig att de upplevt en inre frid, känt 

trygghet, fått ny gemenskap och gjort positiva förändringar i sitt beteende. Om syftet med 

att döpa sig i början varit hopp om att lättare få asyl, verkar det som att syftet efterhand kan 

ändras när en ny tro väcks i deras hjärtan.  

7 Kritisk granskning 

Kvaliteten i kvalitativa studier omfattar hela arbetsprocessen. Därför är det viktigt att 

ständigt granska att man gör saker i rätt ordning och på ett sätt som ger det resultat man 

utgående från frågeställningar vill få svar på. (Davidson & Patel, 2014, ss. 101-109). I detta 

kapitel granskas arbetet på ett kritiskt sätt. 

7.1 Giltighet, relevans och tillförlitlighet 

Enligt Larsen handlar validitet i kvalitativa undersökningar om giltighet eller relevans, alltså 

om insamlingen av material är relevant i jämförelse med frågeställningarna. Om man under 

processen är flexibel och vid behov kan ändra på frågorna under processens gång blir det 

oftast en högre relevans. (Larsen, 2009, ss. 80-81)  

 

När man granskar tillförlitligheten i ett arbete handlar det om hur noggrant arbetet är utfört. 

En undersöknings tillförlitlighet hör ihop med undersökarnas erfarenheter från tidigare och 

deras kompetens. Om ämnet hör ihop med det som man studerar räknas det som mer relevant 

och tillförlitligt att undersöka i (Jacobsen & Ingvar, 2012). Eftersom båda skribenterna är 

socionomstuderande med inriktning diakoni så är det ett passande ämne till examensarbetet. 

I en kvalitativ forskning kan man försvara tillförlitligheten genom att redogöra för målet med 

undersökningen och vad den går ut på, hur man har genomfört undersökningen samt 

motiveringar till varför man har fattat de beslut man gjort. Denscombe menar att 

motiveringar är den viktigaste. (Denscombe, 2000, ss. 250–251). I arbetets början har 

skribenterna noggrant redogjort för syftet med undersökningen och vad den går ut på. 

Undersökningen utförande samt forskningsprocessens gång med motiveringar till 

skribenternas beslut har beskrivits både i arbetet och i bilagorna för att läsarna skall kunna 

förstå och hänga med i arbetet på bästa sätt. 

 

I en kvalitativ undersökning berör relevansen hela processen. Det kan handla om hur 

skribenterna kan använda sig av och tillämpa sin förståelse i arbetsprocessen. Om inte 
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tolkningarna svarar på frågeställningarna uppfylls inte kraven på relevans. (Davidson & 

Patel, 2014, ss. 103-109) (Larsen, 2009, ss. 80-81). För att uppnå detta har skribenterna hela 

tiden under arbetsprocessen jämfört arbetet utifrån frågeställningarna. Har det inte svarat på 

dem har det inte tagits med i arbetet.  

 

För att få bättre giltighet kan man också vara flera som intervjuar. Oftast är det så att ju flera 

man är som gör en sak desto högre giltighet får arbetet. Om det handlar om känsliga ämnen 

i intervjun kan det också vara en trygghet att vara två som intervjuar. (Trost, 2010, s. 67). 

Redan i början av arbetsprocessen bestämdes att båda skribenterna skulle närvara för att 

arbetet skulle få högre relevans och giltighet. När man varit två personer närvarande har man 

större möjlighet att förstå vad respondenten menat. I vissa fall så har den ena förstått medan 

det lämnat oklart för den andra, och vice versa. Man har även kunnat diskutera intervjuerna 

på ett annat sätt när båda varit närvarande. 

 

För att få en bra tillförlitlighet i en intervju kan man spela in eller lagra den så att man kan 

lyssna igen och försäkra sig om att man förstått korrekt. Man skall även hålla ordning på 

insamlingsmaterialet så att man vet vem som sagt vad. I en kvalitativ forskning handlar 

tillförlitligheten inte alltid om att man får samma svar om man skulle intervjua en person 

igen för att personen kan ha ändrat åsikt från förra gången man intervjuade. (Davidson & 

Patel, 2014, ss. 103-109) (Larsen, 2009, ss. 80-81) Man kan även tänka sig att resultatet 

kunde ha blivit helt annorlunda ifall man skulle ha intervjuat andra respondenter. 

 

Skribenterna har tänkt på tillförlitligheten i arbetet genom att utföra alla moment med 

noggrannhet. Det har noggrant förklarats i bilagorna hur skribenterna tänkt och varför man 

tänkt på ett visst sätt. Ämnet och syftet med arbetet har utarbetats från det material som 

hittats och skribenterna har redogjort för varför man har kommit fram till syftet under 

rubriken Syfte och avgränsning (1.1). Metoderna har blivit tänkt igenom ordentligt. Innan 

metoderna valdes läste skribenterna in sig på vilka metoder som finns och sedan användes 

det som kändes mest relevant för undersökningen. Det har också skrivits ner allt som gjorts 

och källhänvisningar har blivit satta efter varje källa som använts. Tillförlitligheten har 

beaktats i intervjuerna och därför har skribenterna prioriterat att båda vara med på alla 

intervjuer samt att spela in för att kunna lyssna flera gånger och klargöra att allt uppfattats 

rätt. I arbetet används inte åter testning (att intervjua igen för att se om man får samma 

resultat) eftersom tillförlitligheten inte hänger upp sig på att få samma resultat två gånger i 

en kvalitativ studie, inte heller för att skribenterna inte haft tid att intervjuerna två gånger. 



38 
 
Eftersom ämnet är personligt och känsligt så kan man inte helt utgå ifrån att alla respondenter 

ger absolut sanningsenliga kommentarer i intervjuerna. Det kan ha sin orsak till att de som 

vill döpa sig, eller har gjort det inte vill avslöja om det har med asylbeslutet att göra.  Därför 

är det bra att intervjumaterialet sammanställts tillsammans med litteraturen och artiklarna, 

eftersom resultaten från de olika analyserna kan bekräfta varandra. 

 

Intervjuernas tillförlitlighet kan alltid ifrågasättas. Skribenterna var tvungna att använda 

tolkar i vissa sammanhang för att intervjuarna och respondenterna skulle förstå varandra. 

Fastän tolkning ger sämre tillförlitlighet ansågs att tolkar var bättre att använda än att 

missförstånd skulle ske. I en situation var intervjuarna utan tolk där det borde ha funnits en 

tolk, eftersom det inte kändes som att bägge parter alltid förstod varandra. En respondent 

verkade stressad, vilket kunde ha påverkat intervjun. Annars utspelades intervjuerna i ett 

isolerat rum och intervjuarna hade telefonerna på tyst läge så att det inte skulle störa 

intervjuerna. I intervjuerna utgick skribenterna från de teman som blivit upplagda. Om 

diskussionen spårade ur försökte skribenterna att föra tillbaka samtalet till de upplagda 

teman. Skribenterna upplevde att respondenterna hade frihet att styra samtalet ganska 

mycket. I vissa fall kan de ha blivit styrda av skribenterna när exempel måste ges för att 

respondenten skulle förstå vad de teman betydde som skulle behandlas. 

 

Innehållsanalysen har blivit noggrant gjort och det har hjälpt skribenterna i arbetet. När 

resultatet skulle skrivas ner i textform insågs att det kunde ha varit bättre att skriva resultatet 

i innehållsanalysen i citatform istället för omskriven form. Istället fick skribenterna gå 

mycket tillbaka till själva artiklarna för att se hur det verkligen sades, vilket resulterade i 

mera arbete för skribenterna. Men eftersom det undersöktes rakt från artiklarna om det fanns 

osäkerhet kring formuleringarna i innehållsanalysen så anser skribenterna att resultatet i 

resultatbeskrivningen är tillförlitligt. 

 

Källkritik handlar om att man kritiskt granskar om en källa är rimlig att tro på. Det är även 

bra att diskutera valet av källor så att läsarna lättare kan veta hur de skall förhålla sig till 

arbetet. (Backman, et al., 2012, ss. 109-111). Källorna till arbetet har granskats kritiskt. 

Skribenterna har alltid gått tillbaka till primärkällorna för att försäkra sig om att arbetet är 

tillförlitligt. De källor som blivit använt till analysen är narrativa och inte vetenskapliga. 

Dessa har använts eftersom det inte hittats vetenskapliga källor, för att ämnet är nytt, samt 

för att källorna, fastän narrativa, har varit till stor nytta i examensarbetet. 
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7.2 Objektivitet 

Svårigheterna med att vara objektiv ligger mycket i människors psyke. Man vet inte alla 

fördomar man har och ifall man kommer till en situation med förutfattade meningar. Fastän 

man har egna åsikter måste man kunna lägga dem till sidan och skriva de åsikter som 

kommer fram, t.ex. i en intervju. Om man skriver egna åsikter eller tolkningar måste man 

tydligt betona att de är ens egna. Till objektiviteten hör också att man inte använder 

värdeladdade ord om mera neutrala ord finns att tillgå. Litteraturen kan vara icke objektiv 

om den är vinklad eller om det är propagandamaterial. (Ejvegård, 2003, ss. 19-20). Under 

intervjuerna och insamlingen av data har skribenterna försökt att sätta undan sina egna 

fördomar och förutfattade meningar så långt det går. Under arbetets gång har skribenterna 

ofta påmint varandra om att vara så objektiva som möjligt.  

8 Diskussion 

I arbetet ville skribenterna få reda på om konvertering sker för att undvika papperslöshet. 

För att få ett trovärdigt svar togs beslutet att undersöka allmänna orsaker till och 

konsekvenser av konvertering. Både syftet med arbetet och frågeställningarna har 

omformulerats under arbetets gång för att de skulle vara tydliga och lätta att förstå. Syftet 

med arbetet var att studera vad det är som gör att papperslösa, och de som riskerar att bli 

papperslösa, söker sig till kyrkan och deras motiv till att konvertera, samt vilka konsekvenser 

som uppstår med konverteringen. Narrativ litteratur och intervjuer med konvertiter har 

använts för att få svar på arbetets frågeställningar; Varför är det så många flyktingar som 

söker sig till kyrkan och vill konvertera? och Vad innebär konvertering till kristendomen för 

en flykting? 

 

Motsvarande undersökningar till detta arbete har inte hittats och det var en av orsakerna till 

att skribenterna ville undersöka ämnet. Det är ett helt nytt undersökningsområde och därför 

är undersökningen av stort värde. Den närmast motsvarande undersökningen till arbetet är 

boken Kääntyneet, skriven av Turunen (2017). Den har skribenterna använt sig av i arbetet 

och den berör konsekvenser som följer efter konvertering. I examensarbetsundersökningen 

kom det fram liknande konsekvenser som i Turunens undersökning. Många konvertiter har 

blivit utsatta för trakasserier, hot och utestängning vilket denna undersökning också 

bekräftar. Däremot uppmärksammade Turunen väldigt få positiva konsekvenser 

konvertiterna upplevt. Där framkom en förtröstan på Gud, vilket gjorde att konvertiten inte 
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kände rädsla. Detta arbete tar upp många flera positiva aspekter som konverteringen ledde 

till för konvertiter. (Turunen, 2017, s. 111). Turunen behandlar inte orsaker till konvertering 

alls så det är en ny breddning, som det inte hittats tidigare forskning om. 

 

Frågeställningar i arbetet har besvarats i resultatet. I resultatet framkom många orsaker till 

varför så många flyktingar söker sig till kyrkan och vill konvertera samt vad en konvertering 

kan innebära för en flykting. Genom detta anses även att syftet med arbetet är uppnått. 

Skribenterna har studerat vad som gör att papperslösa, samt de som riskerar att bli 

papperslös, söker sig till kyrkan samt motiven till och konsekvenserna av konverteringen. 

 

I processens början hade skribenterna inte mycket kunskap i ämnet konvertering bland 

flyktingar, men under processens gång har insikten blivit större i vad konvertering innebär. 

Under en undersökning får man svar på väldigt många frågor men samtidigt resulterar 

informationssökning i att man får flera frågor ju mera man läser. Skribenterna hoppas ändå 

att arbetet bidrar med klarhet i många fall fastän det ännu finns mycket att undersöka om 

papperslösa. Detta arbete hoppas skribenterna att skall vara till nytta för alla professionella 

som i sitt arbete möter flyktingar som har konverterat, men speciellt för församlingsanställda 

som ofta får ta ställning i frågor rörande konverteringarna. För dessa är det viktigt att veta 

orsaker och konsekvenser till konvertering för att på bästa sätt kunna bemöta flyktingar som 

konverterat eller vill konvertera. De som jobbar inom Migrationsverket skulle även kunna 

ha intresse av att läsa detta arbete, eftersom det berör orsakerna bakom många asylsökandes 

konverteringar. Skribenterna hoppas också att detta arbete kan vara till hjälp för att 

samhällets fördomar ska minska, genom att de får mera förståelse för konvertering.  

 

Från början var planerna att undersöka både i konvertiters konverteringar men även 

församlingsarbetarnas attityder till konvertiter och församlingarnas krav på dop. Det hade 

varit intressant att få med båda dessa sidor men skribenterna blev tvungna att avgränsa sig 

för att arbetet skulle vara hanterbart. Dock anser skribenterna att det finns allt för lite 

undersökt om församlingsanställdas attityder och deras krav på dop så det skulle någon 

annan gärna få undersöka. Vidare hade skribenterna varit intresserade av både 

Migrationsverkets och samhällets syn om konverteringar, men av samma orsak som tidigare 

har inte möjlighet funnits att undersöka deras syn. Det vill skribenterna också lyfta fram som 

förslag till vidare undersökningar. Det finns en undersökning gjort i Finland angående 

Migrationsverkets syn, men det är ett så stort fenomen i dagens Finland att skribenterna 

känner att det finns rum för mycket bredare forskning om ämnet. Även detta arbete skulle 
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kunna breddas och utvecklas vidare eftersom skribenterna bl.a. inte hade resurser att 

intervjua flera konvertiter än vad som gjordes och heller inte hade möjlighet att intervjua 

konvertiter i hela Finland. För att bredda arbetet kunde man ännu diskutera koderna 

sinsemellan, vad som kunde kopplas samman med vad. Även åldersgrupper och könens 

påverkan på svaren kunde analyseras samt hur svaren kunde ha sett ut med bara en viss 

åldersgrupp eller kön. 

 

Eftersom både de narrativa källorna och intervjuerna har varit på flera olika språk har 

skribenterna behövt ta ställning till vilket språk som skall användas i citaten. Det beslöts att 

originalspråken används, eftersom arbetet på det sättet når större tillförlitlighet. Varje gång 

man skriver om en text kan den vinklas eller tolkas utgående från egna förutfattade meningar, 

som man inte är medvetna om. Samtidigt skulle det ha varit mera etiskt korrekt att sätta allt 

på samma språk, eftersom respondenterna är anonyma, men skribenterna anser att 

respondenterna inte kan spåras bara utgående från språket. 

  

Skribenterna har funderat mycket över hur man kan få arbetet synligt. Det är viktigt med 

synlighet eftersom arbetet skall vara till nytta för så många som möjligt. Ett alternativ skulle 

vara att ge ut den i bokform, men det skulle fortfarande kräva att man gör boken synlig. Ett 

annat alternativ är att göra en insändare till en tidning, vilket automatiskt skulle ge synlighet. 

Andra sätt är att genom media och kontakter försöka sprida ut budskapet så att så många 

som möjligt får höra om arbetet.  

 

Konvertiterna kommer ofta från en situation där de inte har haft religionsfrihet och därför 

förändras mycket när de kommer till ett ställe där de själva har rätt att välja. De kanske inte 

har haft i tanken tidigare att ändra religion för att det inte har varit en möjlighet, men när de 

plötsligt får frihet att tro på vad de vill kan olika möjligheter öppnas. 

Enligt det resultat som kommit fram finns det många orsaker bakom flyktingars 

konvertering. En person kan även ha flera orsaker till att konvertera. Den bilden som 

undersökningen gett är att det i de flesta fall handlat om en äkta konvertering i slutändan 

fastän intresset från början kunde vara riktat på något annat. Vad kunde kyrkan göra för att 

ännu mera försöka få konverteringarna att handla om genuin tro? Församlingsanställda är 

egentligen ingen att besluta vem som har en äkta tro, det är endast Gud som kan avgöra. 

Däremot är det en viktig aspekt för församlingarna i ett tidigt skede undervisa i vad den 
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kristna tron innebär, risken som finns i att konvertera och bli deporterad samt att det inte 

automatiskt ger asyl.  

Bland orsakerna som framkommit ligger hoppet om att få asyl. Därför kan frågan i arbetets 

rubrik Sker konvertering för att undvika papperslöshet? besvaras ja, det kan ske. Men det är 

inte enda orsaken bakom konvertering. Som tidigare nämnts är den största synden islam 

Shirk, alltså att tro på flera gudar än Allah, tillbe någon annan gud eller jämställa Allah med 

någon annan. Detta är en dödssynd och Islam tänker att kristna bryter mot detta med 

treenigheten. Därför är det är det inte ett lätt beslut för någon muslim att konvertera. För att 

citera en respondent: 

 
 …” a lot of people are wondering that…they just wanna get permission or 
asylum, stuff like that. It can be true, it can be in the beginning…but …I’m 
100% sure that when he will know of Jesus and he will know this way…he 
will be totally changed… because no one, if there is somebody...like, it’s 
the biggest thing, you know…it’s big, in Islam its bigger than to kill…you 
know it’s tougher than that you kill, you know…just imagine that, like, what 
kind of decision that he would make ….I know people that they couldn’t 
sleep weeks.” 

 

Det krävs mycket övertygelse att tron på Jesus är sanning för att våga ta ett sådant beslut att 

lämna Islam, åtminstone enligt det resultat som denna undersökning tar fram när man inser 

vilka negativa konsekvenser det för med sig. En tanke som ständigt kom upp under 

undersökningen är varför konvertiter måste förklara orsaken till att de vill döpa sig när små 

bebisar inte måste. Varför spekuleras det så mycket i samhället om denna sak? Inte 

ifrågasätter man finländska invånare om de vill bli döpta, de får då ha vilken tro de vill, men 

ack om någon flykting inte har hela tron på klart innan de döper sig. Mölk (2016) som 

studerat konvertering bland afghaner i Sverige skriver så här: 

 
”Visst kan den desperata längtan efter uppehållstillstånd vara en faktor 
som gör att man inte ser några andra lösningar än att be till Jesus, men 
det betyder inte att konverteringen inte är äkta. Den som är desperat söker 
Jesus, och den som söker Jesus möter Jesus, och den som har mött Jesus 
blir kristen, och den afghan som har blivit kristen ska få asyl i Sverige.” 

 
I fortsättningen kommer denna problematik om att trovärdigheten för flyktingars motiv vid 

konvertering fortsätta att ifrågasättas om inte det finns en vilja att få en förståelse för varje 

individs situation. Detta arbete hoppas skribenterna kommer vara en bidragande faktor till 
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att i framtiden undvika förödande deporteringar där konvertiter blivit missförstådda och 

därför tvingas återvända till en dödsdom.  
 
 
  



44 
 
Källförteckning 
Ahrne, G. &. S. P., 2011. Handbok i kvalitativa metoder. 1:1 red. Malmö: Liber Ab. 

Andersson, S., 2018. Konvertit attackerades utanför pingstkyrka. Världen idag, 14 02. 

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A., 2012. Vetenskapliga tankeverktyg - 
till grund för akademiska studier. Lund: Studentlitteratur. 

Bender, R., 2015. Some muslim migrants find more than refuge in Europe`s churches. The 
wall street journal, 16 09. 

Bryder, T., 1985. Innehållsanalys som idè och metod. Åbo: Åbo Akademi. 

Collard, R., 2017. Why some muslim Syrian refugees are converting to christianity. PRI, 
02 03. 

Davidson, B. & Patel, R., 2014. Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Denscombe, M., 2000. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ejvegård, R., 2003. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Enlund, P., 2017. Svenska Yle. [Online]  
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/01/23/snart-hundratals-papperslosa-flyktingar-i-finland 
[Använd 5. 2. 2018]. 

Ensor, J., 2017. The Muslim refugees converting to Christianity `to find safety`. [Online]  
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/30/muslim-refugees-converting-christianity-
find-safety/ 
[Använd 5. 2. 2018.]. 

Faktaa maahanmuutosta, u.å.. Maahanmuutto.net. [Online]  
www.maahanmuutto.net/22 
[Använd 25 01 2018]. 

Forskningsetsiska delegationen, 2012. God vetenskaplig praxis och handläggning av 
misstankar från den i Finland, Helsingfors: Forskningsetiska delegationen. 

Fox News, 2017. Muslim converts breatch new life into Europe`s struggling christian 
churches. Fox News, 21 03. 

Gilbrandt, T. &. G. T.-I., 1988. Illstruerat bibellexion. Östervåla: Tofters tryckeri Ab. 

Grundlagen 11.6.1999/731 [Online] www.finlex.fi [använd 23.4.2018]. 

Gustafsson, L., 2017. President Halonen i Helsingin Sanomat: Avbryt tvångsavvisningarna 
till konfliktländer. Yle nyheter, 22 04. 

Hjulfors, C., Johansson, A. & Smedjebacka, J., 2017. Vänd inte dina egna ryggen - En 
fördjupning i församlingarnas arbete med papperslösa personer i Finland, Åbo: 
Yrkeshögskolan Novia. 

Horvatovic, I., 2016. Kristna församlingar växer när asylsökande konverterar. SVT nyheter, 
03 08. 



45 
 
Jacobsen & Ingvar, D., 2012. Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete, Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, A., 2005. Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, L., 2017. Päivi Nerg: Svårt att fastställa konvertering till kristendom. Yle 
nyheter, 22 04. 

Khader, N., 1996. Familjeliv och levnadsmönster bland Mellanösterns muslimer. 
Göteborg: Bokstaven. 

Kiviranta, J., 2017. "Tulkaa viekää tää luopio pois"- Kristityksi kääntyneen pakolaisen 
kertomus, Helsinfors: Diakonia-ammattikorekakoulu. 

Kvale, S., 1997. Den kavlitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kyrkoordningen 8.11.1991/1055 [Online] www.finlex.fi [Använd 23.3.2018]. 

Kyrkostyrelsen, u.å.. Evangelisk Lutherska Kyrkan i Finland. [Online] https://evl.fi 
[Använd 08 02 2018]. 

Laitinen, K., Jukarainen, P. & Boberg, H., 2016. Maahanmuutto & turvallisuus– arvioita 
nykytilasta ja ennusteita, u.o.: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. 

Larsen, A. K., 2009. Metod helt enkelt - En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
Kristianstad: Kristianstads boktryckeri AB. 

Larsson, S., Lilja, J. & Mannerheimer, K., 2005. Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: 
Studentlitteratur. 

Larsson, S. S. Y. L. J., 2008. Narrativa metoder i socialt arbete. 1:1 red. Hungary: 
Studentlitteratur. 

Meisalmi, L., 2017. Finns det människor som byter religion för nöjes skull och försätter 
sig i livsfara?. Åbo: Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi. 

Migrationsverket i Finland, 2017. Migrationsverket. [Online] http://migri.fi/sv/artikeln/-
/asset_publisher/kristityksi-kaantymalla-ei-saa-automaattisesti-turvapaikkaa 
[Använd 16 4 2018]. 

Migrationsverket, 2017. Migrationsverket. [Online]  
http://migri.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/miten-kristinuskoon-kaantyminen-vaikuttaa-
turvapaikkapaatokseen- 
[Använd 12 3 2018]. 

Migrationsverket, u.å.. Migrationsverket i Finland. [Online] www.migri.fi 
[Använd 2. 15. 2018]. 

Mäntymaa, E., 2016. Islamista luopunut pakolainen: Jos palaan Irakiin, minut tapetaan. Yle 
Uutiset, 19 11. 

Mölk, C., 2016. Pastor Christian Mölk. [Online] 
http://www.christianmolk.se/2016/10/afghaner-som-konverterar-till-kristen-tro/ 
[Använd 24 02 2018]. 



46 
 
Nationalencyklopedin, u.å. NE- Uppslagsverket. [Online] 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/asyl 
[Använd 19. 2. 2018]. 

Olsson, H. & Sörensen, S., 2011. Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv. Stockholm: Liber Ab. 

Open doors, 2018. Open doors. [Online] https://www.open-doors.se/forfoljda-
kristna/world-watch-list-2018 
[Använd 5. 2. 2018]. 

Parveen, N., 2016. 'This is what I'm meant to be doing': the vicar welcoming Muslims to 
church. The Guardian, 18 07. 

Patton, M. Q., 2009. Qualitative evaluation and research methods. 2:a red. Newbury Park: 
Sage Publications. 

Publikationer från Ev.-luth.kyrkan i Finland, 2016. Bra att veta om kristen tro- Muslimers 
frågor till kristna, Helsingfors: Kyrkostyrelsen. 

Pöntinen, M.-A., 2017. Rekommendation till kyrkorna angående utlåtande om asylsökande 
som konvereterat till den kristna tron, Helsinfors: Ekumeniska rådet i Finland. 

Religionsfrihetslag 6.6.2003/453 [Online] www.finlex.fi [Använd 25.4.2018]. 

Ross, J., Sundelin, A.-C. & Östman, J., 2018. Papperslöshet och mental ohälsa. Ett 
verktyg för frivilligarbete, Åbo: Yrkeshögskolan Novia. 

Röda korset, u.å.. Röda korset. [Online] https://www.rodakorset.fi/node/1421/mottagning-
av-asylsokande-och-flyktingar/fragor-och-svar-om-flyktingar 
[Använd 5. 2. 2018]. 

Sarhaddi-Nelson, S., 2015. For Some Muslim Asylum-Seekers In Germany, Christianity 
Beckons. NPR, 09 11. 

Seymour, J. A., 2017. What’s driving Muslim refugees to Christianity?. Christian 
headlines, 13 03. 

Sherwood, H. & Oltermann, P., 2016. European churches say growing flock of muslim 
refugees are converting. The Guardian, 05 06. 

Social- och hälsovårdsministeriet, u.å.. ETENE, Helsingfors: Social- och 
hälsovårdsministeriet. 

Stock, K., 2017. Seeking Asylum, Finding Christ: Why Muslim refugees are converting. 
Premier Christianity, 03. 

Svenska akademiens ordlista 2015.  

Svenska folkbibeln 1998. 

Talentia.r.f., 2017. Arki, arvot ja etiikka- socialialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. 
Helsinki: Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranchen Talentia ry. 

Trost, J., 2010. Kvalitativa intervjuer. 4:3 red. Lund: Studentlitteratur. 

Turunen, M., 2017. Kääntyneet. Ryttylä: Uusi Tie. 



47 
 
Utlänningslagen 30.04.2004/301 [Online] www.finlex.fi [Använd 15.02.2018]  

Wernersson, A., 2017. Migrationsverket håller kristendomsprov med asylsökande. SVT-
nyheter, 13 05. 

Winerdal, A., u.å.. Att lämna Islam. Dagen. 

Åkerholm, A.-C., 2017. Svenska Yle. [Online] 
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/04/stort-finlandskt-fenomen-hundratals-muslimer-
blir-kristna 
[Använd 5. 2. 2018]. 

 

  



1 
 

Bilaga 1 Projektplan  
 
 

  
 
 
Projektets namn: Papperslösa 2018 - de icke önskade?  
Projektansvarig lärare: Anne Nummela 
Projektbeskrivning: 
Bakgrund: År 2015 kom tiotusentals flyktingar till Finland. Enligt Migrationsverket 
fanns det år 2106 23 109 asylsökande i Finland. Av dessa fick 5 985 medborgarskap i 
Finland, och 11 236 fick ett negativt beslut och blev alltså papperslösa. Våren 2017 
redde studerande inom examensarbetsprojektet Papperslösa - de icke-önskade? ut vilka 
rättigheter dessa människor har och vilka skyldigheter kommunerna och staten har. 
Syfte: Syftet med projektet Papperslösa 2018 - de icke-önskade? är att implementera 
resultaten från examensarbetsprojektet 2017. 
Utförande: I projektet förverkligas mångprofessionella funktionella utföranden (t.ex. 
temadagar, pop-ups, handouts) i arbetslivet baserat på kunskapen från projektet våren 
2017 och den aktuella situationen gällande papperslösa.  
Vårdstuderande i projektet har även en möjlighet att delta i en 3 sp intensivkurs om 
kvinnor och flickor på flykt i Norden sett ur ett hälsofrämjande och resursförstärkande 
perspektiv där vårdpersonalens kompetenser i sammanhanget utvecklas. 
Förväntade resultat: Öka kunnandet inom social- och hälsovården om papperslösas 
situation genom praktiska metoder och tillhörande anvisningar. 
Partners: - 
Projekttid: våren 2017 – våren 2018 
Lärdomsprovets kompetenser: 
I lärdomsprovet fördjupar studerande sina kunskaper och färdigheter inom ett till 
utbildningsprogrammet hörande centralt kompetensområde. 
Forskning och utveckling 
Studerande kan systematiskt utveckla sitt yrkesområde och har förmåga att på ett 
vetenskapligt sätt presentera, diskutera och granska utvecklingsprojekt. 
Mångprofessionellt arbetssätt 
Studerande kan utföra forsknings- och utvecklingsverksamhet i mångprofessionella 
team. 
Resursförstärkande intervention och aktion 
Studerande kan tillämpa ett resursförstärkande perspektiv på utredning, utveckling och 
utvärdering av resursförstärkande yrkespraxis inom social- och hälsovård. 
Vårdvetenskapligt förhållningssätt (för Utbildning till sjukskötare och hälsovårdare) 
Reflektion och tillämpning av vårdvetenskapens metaparadigm enligt 
utbildningsprogrammets instruktioner för vårdvetenskap. 

Projektplanen uppgjord  
4.12.2017 Anne Nummela 
 
  

 
 

Avdelningen för vård och det sociala området 

Projektbeskrivning för examensarbeten 
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Bilaga 2 Sökhistorik 
 
Datum Databas Sökord  Avgränsningar Antal 

träffar 
Använda Motivering 

10.1.2018  Ebsco Christianity and conversion and asylum Fulltext, peer reviewed 0 0 Fel sökord eller lite forskning 

10.1.2018  
  

Google Negativt besked på asyl konvertering 
 

Oräkneliga  Många Vi hittade många relevanta artiklar för 
ämnet 

10.1.2018  Diva Konvertera Fulltext, 2014-
2018, ref.granskat 

1 0 Inget relevant för vårt tema 

16.1.2018  Google Scholar trovärdighetsbedömningar, konvertering, asyl, religion, 
kristendom 

(olika kombinationer mellan dessa) 

 
Oräkneliga 10 Många arbeten skrivna i Sverige om 

ämnet 

23.1.2018  Google Scholar Muuntaa oleskelulupa 
 

Oräkneliga 0 Inga relevanta 
23.1.2018  Google Scholar Muuntua oleskelulupa  Oräkneliga 0 Inga relevanta 
23.1.2018  Google Scholar Muuntaa turvapaikka  Oräkneliga 0 Inga relevanta 
23.1.2018  Google Scholar Muuntua turvapaikka  Oräkneliga 0 Inga relevanta 
15.1.2018 Arto Käänt? And oleskelulupa Bara elektroniskt material 0 0 Finns inte på finska eller fel sökord 
15.1.2018 Arto Käänt? and, pakolai? Bara elektroniskt material 0 0 Finns inte på finska eller fel sökord 
15.1.2018 Arto Käänt? and kristiusko? Bara elektroniskt material 2 0 Inget relevant för vårt tema 
16.1.2018 Ebsco Asylum, christianity Fulltext, peer reviewed 12 0 Inget relevant 
15.2.2018 Google scholar Kääntää kristinusko 

 
Oräkneliga 0 Inget som var av intresse 

15.2.2018 Google scholar Kääntyneet kristinusko  Oräkneliga 0 Inget som var av intresse 

15.2.2018 Arto Käänt? And kristinusko? Bara e-material 2 0 Inget relevant för vårt tema 
15.2.2018 Arto Käänt? And paperit? Bara e-material 0 0 Finns lite skrivet, eller felaktiga sökord 

valt 
15.2.2018 Arto Käänt? And pakolai? Bara e-material 0 0 Finns lite skrivet, eller felaktiga sökord 

valt 
15.2.2018 Ebsco Kääntää, kristinusko Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Ebsco Kääntyy kristinusko Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Ebsco Kääntää paperittomat Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Ebsco Kääntyy paperittomat Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Ebsco Kääntynyt paperittomat Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Ebsco Kääntyneet paperittomat Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Ebsco Kääntynyt pakolainen Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Ebsco Kääntyneet pakolainen Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
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15.2.2018 Ebsco Kääntynyt pakolaiset Full text, peer reviewed 0 0 Finns inte på finska, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntää, kristinusko 

 
0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntyy kristinusko  0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntää paperittomat  0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntyy paperittomat  0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntynyt paperittomat  0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntyneet paperittomat  0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntyneet pakolainen  0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntyneet pakolaiset  0 0 Finns inte mycket skrivet på finska eller 

inte finsk databas, eller fel sökord 
15.2.2018 Doria Kääntynyt pakolainen 

 
1 0 Inte relevant 

15.2.2018 Doria Kääntää pakolainen  1 0 Inte relevant 
15.2.2018 Doria Kääntyy pakolainen  1 0 Inte relevant 
15.2.2018 EBSCO Church, asylum Full text, peer reviewed 38 1 En som kan vara relevant för vårt arbete 
15.2.2018 Google Scholar Kääntynyt kristinusko - många 1 En som kan vara relevant för vårt arbete 
15.2.2018 Google Scholar kääntynyt oleskelulupa - många 1 En som kan vara relevant för vårt arbete 
26.2.2018 Google Misshandel AND konvertit - många 1 Relevant för vår undersökning 
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Bilaga 3 Litteraturöversikt  

 

Narrativ litteratur 
Bibliografiska data och årtal Titel Motivering till val av artikel Relevant resultat 
Premier Christianity-Stock Katie 
 
2017 

Seeking asylum-Finding Christ- Why 
Muslim refugees are converting 

Artikeln är relevant för vårt arbete eftersom 
den tar upp orsaker till varför flyktingar vill 
konvertera, samt konsekvenser av 
konvertering. 
 

Intresset för kristendomen fanns redan i 
hemlandet, i detta fall Iran.  
 
Orsaken för konvertering är behovet av 
gemenskap. Erfarenheten av en rädsla för 
Gud till att man upplever den Helige Ande 
som visar att Gud verkar i världen.  
 
Följden för en konvertit av att ha blivit 
omvänd och döpt är friheten från drog och -
pornografiberoende. 

Svenska Yle- Ann-Charlotte Åkerholm 
 
2017 

Stort finländskt fenomen-Hundratals 
muslimer blir kristna.  

Artikeln tar upp varför flyktingar söker sig 
till kyrkan och vilka konsekvenser 
konverteringen ger.  

De flesta som söker sig till kyrkan kommer i 
hopp om att få asyl. Med tiden förändras 
deras liv och viljan att konvertera växer.  
 
Konverteringen har gjort att man känner ett 
lugn i sitt liv, men det har också gjort att 
familjeband blivit avklippta och att man 
upplevt hot från muslimer.  

Svenska Yle- Björkqvist Jeanette & 
Stolzmann Jessica 
 
2018 

Människorna i den yttersta marginalen- 
Tusentals papperslösa lever ett liv i 
skuggorna.  

Använder inte, handlar om papperslösa så vi 
tänkte att den var relevant men den berör inte 
våra frågeställningar 

 

Svenska Yle- Enlund 
 
2018 

Snart hundratals papperslösa flyktingar i 
Finland. 

Använder inte, handlar om papperslösa så vi 
tänkte att den var relevant men den berör inte 
våra frågeställningar 
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Dagen- Arne Winerdal 
 
 
(u.å.) 
 
 

Att lämna Islam Artikeln är vald för att den visar vilken 
uppoffring man gör när man lämnar islam 
och konverterar till kristendomen. Den 
berättar även om hur man blivit intresserad av 
kristendomen. 

Jesus talade till mannen i en dröm, vilket fick 
honom att intressera sig för kristendomen.  
 
Minst 700 flyktingar har döpts i svenska 
kyrkor. De som döpt sig upplever hot på 
flyktingförläggningar av muslimer. Det har 
lett till ett behov av en skyddad identitet, 
viket gör vardagen problematisk.  
 
Konsekvenser av konverteringen är bl.a. att 
familjekontakter bryts.  

Yle- Uutiset- Eero Mäntymaa 
 
2017 

Islamista luopunut pakolainen: Jos palaan 
Irakiin, minut tapetaan. 

Artikeln är vald eftersom den berättar att 
konvertering innebär en uppoffring. 

Artikeln tar upp risken som finns med 
konvertering. Det är en uppoffring som 
gäller hela livet, inte bara tillfälligt för att få 
ett positivt asylbeslut.  
 
Hot förekommer från muslimska personer 
för de som konverterat och blivit döpta. 

Wernersson Annie 
 
2017 

De får bulta lite mer på porten: En 
postkolonial studie om prästers syn på 
asylsökande som konverterar till 
kristendom.  

Använder inte. Artikeln valdes bort för att 
den berör församlingsanställdas attityder mot 
konvertiter i Sverige, vilket inte berör vårt 
arbete.  

. 

Landinfo 
Country of Origin Information Centre 
 
2011 

Report- Iran: Christians and Converts Använder inte. Artikeln trodde vi var relevant 
eftersom den handlar om kristendom i Iran 
för att många som konverterar i Finland är 
iranier. Men efter att vi läst noggrannare 
konstaterar vi att det inte besvarar våra 
frågeställningar. 

En kort översikt om religiösa minoriteter och 
kristnas situation i Iran. Den berör också 
problematiken rörande konverteringar i Iran.  

Svenska Yle- Björkqvist Jeanette & 
Stolzmann Jessica 
 
2018 

Skuggsamhället Använder inte. Inte relevant för vår 
undersökning eftersom den inte berör 
papperslösas förhållande till kyrkan.  

Innehåller intervjuer med olika 
professionella inom asylprocessen och även 
papperslösa 
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Mari Turunen 
 
2017 

Kääntyneet Boken är vald för att den innehåller intervjuer 
med konvertiter i Finland och den behandlar 
vad konvertering innebär för en människa, 
vilket berör vår undersökning. 

Boken är aktuell och nyutkommen. 
Av 31 konvertiter hade 25 blivit utsatt för 
hån, 15 trakasserier, 19 utfrysning eller 
isolering, 17 hot, 2 skvaller, 1 knuff, 5 
fysiskt våld, 4 trakasserier eller utfrysning av 
närstående, 7 hot av närstående, 1 våld mot 
närstående, 19 avvisade av närstående, 11 
kände sig i fara på grund av sin tro i Finland, 
14 kände sig inte i fara. 
 
I undersökningen kom också upp att flera 
konvertiter inte är rädda för de negativa 
konsekvenserna eftersom de vet att Gud är 
med dem. 

Fox News  
 
2017 

Muslim converts breathe new life into 
Europe´s struggling Christian churches 

Denna artikel är relevant eftersom den tar upp 
vilka orsaker som kan finnas bakom 
konvertering 

Orsak till konvertering kan vara många. Det 
kan handla om att man hoppas få lättare asyl 
(ursprungskälla Guardian) eller att man har 
varit intresserad redan tidigare men inte 
vågat göra det på grund av svårigheterna 
med att konvertera i sitt hemland. Andra 
vänder sig till kristendomen för att assimilera 
till sitt nya samhälle. 

Christian Headlines- Julia. A. Seymour 
 
2017 

What´s driving muslims refugees to 
christianity 

Arbetet ger teorier på varför flyktingar söker 
sig till kyrkan och orsaker till konvertering. 
Den tar även upp konsekvenser av 
konvertering.  

Orsakerna till konvertering varierar. Det kan 
bero på en djup tro från hjärtat, eller ett hopp 
om att få asyl.  
 
Att konvertera i Europa är inte riskfritt. 
Många som konverterar kan möta 
främlingskap från familjen och egna 
gemenskapskretsen. En konvertit blev också 
knivhuggen på gatan efter att ha varit i 
kyrkan.  
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PRI- Rebecca Collard 
 
2017 

Why some muslim Syrian refugees are 
converting to christianity 

Artikeln ger teorier om varför flyktingar 
konverterar till kristendomen samt vilka 
konsekvenser en konvertering kan ge en 
konvertit. 
 

Jesus visade sig i en dröm för en flykting och 
han uppfattade att Gud kunde hjälpa dem.   
Många flyktingar tänker att vara kristen kan 
hjälpa dem.  
 
En konvertit blev knivhuggen på gatan. Han 
har blivit hotad till livet av hans släkt och 
hans fru bär fortfarande hijab utanför kyrkan 
av rädsla. Konverteringen har också gjort det 
nästan omöjligt att fara tillbaka till Syrien 
men de ångrar inte konverteringen. “I was 
relieved when I was baptized,” he said. “If I 
die, now, here in front of the church, I will 
die in peace.” 

SVT- Iva Horvatovic 
 
2016 

Kristna församlingar växer när asylsökande 
konverterar 

Artikeln behandlar orsaker till konvertering 
bland flyktingar och vad konvertering kan 
innebära för en människa. 

Många flyktingar konverterar och 
församlingarna växer. Orsakerna till 
konverteringarna kan vara många, allt från 
förhoppning om att få lättare asyl till att man 
redan i hemlandet ansåg sig som kristen. 
 
– Många har kommit i kontakt med 
kristendom på vägen genom Europa och fått 
hjälp av kristna organisationer. En del har 
mött så mycket hårdhet i islam – våld, krav 
och hård social kontroll från släktingar och 
religiösa ledare, att de bestämmer sig för att 
konvertera. 
 
Fastän en familj konverterat har de fått 
negativt asylbeslut. Återvänder de till Iran 
som kristna kan de bli satta i fängelse och 
utsatta för tortyr – i värsta fall dödade. 
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The Telegraph News- Josie Ensor 
 
2017 

The Muslim refugees converting to 
Christianity 'to find safety'  

Artikeln innehåller flyktingar i Mellanösterns 
orsak till konvertering och konsekvenser av 
konverteringarna.  

En flykting i Libanon sökte sig till kyrkan för 
att få materiell hjälp men det slutade med att 
han döpte sig. Några kan söka sig till kyrkan 
för materiella orsaker medan några gör det 
för att det skall hjälpa upp deras ansökningar 
om asyl. Enligt artikeln ber många om att få 
bli döpt för att få en chans att kunna söka 
asyl i något annat land, de kan säga att de 
kan tro på vad som helst bara de får åka 
därifrån. Detta för att flyktingar tas dåligt 
omhand i Libanon, enligt flyktingarna. Den 
tar även fram att konverteringen kan få 
förödande konsekvenser för konvertiterna. 
De blir ofta utestängda från 
familjegemenskapen. 
“They told me I was dead to them, that I was 
to never come back to Syria as I had bought 
shame on them. They even held a funeral for 
me and told everyone I had died. They’d 
rather that then tell them I had left Islam." 

Svenska Yle-Linn Karlsson 
 
2017 

Päivi Nerg: Svårt att fastställa konvertering 
till kristendom  

Använder inte. Vi trodde att artikeln var 
relevant eftersom den handlar om 
konvertering men den svarar inte på någon av 
våra frågeställningar 

 

Wall Street Journal- Ruth Bender 
 
2015 

Some Muslim Arrivals Seek More Than 
Refuge in Churches 
 

Artikeln ger förslag till orsaker till 
konvertering i Tyskland och berör snabbt vad 
konvertering kan innebära. 

Orsaken till konvertering kan ha samband i 
att hoppas få asyl.  
 
"While most converts invoke spiritual 
reasons, people involved in the process point 
to another motivation: A conversion could 
make the difference between obtaining 
asylum or being deported." 
 
In many countries where classical Islamic 
law is a strong element of the legal system, 
such as Afghanistan and Iran, conversions by 
Muslims to another religion are prohibited 
and can be punished by death, said Ebrahim 
Afsah, associate professor of international 
law at the University of Copenhagen. 
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SVT- Annie Wernersson 
 
2017 

Migrationsverket håller ”kristendomsprov” 
med asylsökande 

Artikeln handlar mycket om 
Migrationsverkets beslutsfattande i asylfrågor 
så artikeln är inte relevant i det avseendet, 
men den redogör för några orsaker till 
konvertering och dessa saker är relevant i vårt 
arbete. 

Det finns olika orsaker till konvertering. 
Några kan ha blivit kristna reda i hemlandet 
medan några bara vill lämna islam.  
 
 

Merit Wager 
 
2017 

Om asylsökande som konverterar till 
kristendomen 

Använder inte. Tvivelaktig, berör vårt tema 
men skribenten bloggar om (egna åsikter) om 
artiklar hon läst, några av artiklarna behandlar 
vi här redan. Vi tar inte upp samhällets 
synvinkel i detta arbete. 

 

SVT-Lars Gustafsson 
 
2017 

President Halonen i Helsingin Sanomat: 
Avbryt tvångsavvisningarna till 
konfliktländer 

Använder inte. Vi trodde den var aktuell för 
att den behandlar konvertering i samband 
med asylbeslut i Finland men den besvarade 
inte våra frågeställningar. 

 

Yle -Kari Jaskari 
 
2018 

Seurakunta yrittää estää irakilaismiehen 
käännytyksen, keinot ovat rajalliset: 
"Kirkkoturva" ei anna laillista suojaa 

Använder inte. Artikeln berör mer 
kyrkoasylen och inte konvertering. 

 

Pastor Christian Mölk 
 
2016 

Afghaner som konverterar till kristen tro Artikeln behandlar vad konvertering kan 
innebära för en människa och orsaker bakom 
konvertering. 
Det är en blogg men den ger nyttig 
information till vårt arbete. 

Konvertering beror på livskriser, om man 
inte finner hjälp i sin egen religion och på de 
sätt som brukar vara vanligt för en själv 
söker man sig till andra sammanhang för att 
få hjälp. Det förekommer missbruk, men 
enligt skribentens bedömningar är de flesta 
äkta. Många konvertiter, som kanske inte har 
fått svar av Gud genom att få ett positivt 
asylbeslut har funnit frid, förlåtelse och hopp 
i kristendomen som de inte fann i islam. 
Konvertering kan innebära dödsfara, 
eftersom den största synden inom islam är 
avfall. 
Konvertiter menar att de i kyrkan fann en 
kärleksfull gemenskap och folk som brydde 
sig och försökte hjälpa dem. 

Theseus, Juulia Kiviranta 
 
2017 

”TULKAA, VIEKÄÄ TÄÄ LUOPIO 
POIS”  
Kristityksi kääntyneen pakolaisen kertomus  

Undersökningen valdes eftersom den berättar 
att även de flyktingar som söker sig till 
kyrkan här i Finland har varit intresserad av 
kristendomen i sitt hemland.  

Detta är en undersökning om en afghan som 
övergav islam redan i sitt hemland. Han 
sökte sig till Finland p.g.a. hot mot hans 
mänskliga rättigheter.  
 

  



7 
 

Valtioneuvosto - Laitinen Kari, Jukarainen 
Pirjo och Boberg Henrik  2016 

Maahanmuutto & turvallisuus – arvioita 
nykytilasta ja ennusteita  tulevaisuudelle  

Undersökningen valdes för att den berättar 
hur livet blir för de muslimer som 
konverterat. 

Undersökningen berättar att muslimer som 
konverterat till kristendomen riskerar att bli 
mobbad, diskriminerad och hotade till döden. 
En undersökning i Tyskland visar att de som 
konverterat har blivit misshandlade och fått 
problem med att jobba på samma område 
som muslimer. 

Uppsala universitet-  Jakobs Erik Danielsson  
 
2014 

Rättssäkerhet vid asylrättsliga 
trovärdighetsbedömningar  
 -Vem i hela världen kan man lita på?  

Använder inte. Trodde att den var relevant 
eftersom den berör trovärdigheten hos 
asylsökande konvertiter men detta arbete 
berör Migrationsverket vilket vi inte 
bearbetar i detta arbete 

 

Lunds universitet-Batzler, Frederick  
 
2015 

Vem är trovärdig? - Om bedömningen av 
religiösa konversioner sur place som skäl 
för asyl 

Använder inte. Trodde att den var relevant 
eftersom den berör trovärdigheten hos 
asylsökande konvertiter men detta arbete 
berör Migrationsverket vilket vi inte 
bearbetar i detta arbete 

 

Lunds universitet -Ekdahl, Petronella 
 
2016 

Religiös uppfattning och sexuell läggning - 
om trovärdighetsbedömningar och 
genuinitetsprövningar i asylprocessen 

Använder inte. Trodde att den var relevant 
eftersom den berör trovärdigheten hos 
asylsökande konvertiter men detta arbete 
berör Migrationsverket vilket vi inte 
bearbetar i detta arbete 

 

Lunds universitet - Asli, Ali  
 
2012 

Rättens lögndetektor - en komparativ analys 
av asyl- och straffrättens 
trovärdighetsbedömningar samt deras 
förtjänster och problem 

Använder inte. Trodde att den var relevant 
eftersom den berör trovärdigheten hos 
asylsökande konvertiter men detta arbete 
berör Migrationsverket vilket vi inte 
bearbetar i detta arbete. 

 

Lunds universitet- Björlin, Terese  
 
2011 

Religion som skäl till asyl : 
Sekulariseringen i Sverige och dess 
inverkan på asylprocessen 

Använder inte. Trodde att den var relevant 
eftersom den berör trovärdigheten hos 
asylsökande konvertiter men detta arbete 
berör Migrationsverket vilket vi inte 
bearbetar i detta arbete. 

 

Lunds universitet- Sandén, Filip 
 
2015 

Det vore ju inte fel om något hände: Om sur 
place-principen och asylmissbruk inom 
migrationsrätten 

Använder inte. Trodde att den var relevant 
eftersom den berör trovärdigheten hos 
asylsökande konvertiter men detta arbete 
berör Migrationsverket vilket vi inte 
bearbetar i detta arbete. 

 

Stockholms universitet- Nygren, Elias  
 
2015 

Den genuine konvertiten: konversion sur 
place som asylskäl 

Använder inte. Artikeln ansågs inte vara 
relevant eftersom den berörde trovärdigheten 
av konverteringen i samband med 
asylansökan, viket inte berör vårt arbete. 
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Världen idag – Sara Andersson 
 
2018 

Konvertit attackerades utanför pingstkyrka Artikeln är relevant för vårt arbete eftersom 
den berör vad konvertering kan innebära för 
en människa.  

Konvertit attackerades när han steg ut från 
kyrkan, blev slagen av något mot halsen, 
mannen togs till sjukhus. Enligt uppgift hade 
mannen blivit hotad till livet på sitt 
asylboende på grund av att han konverterat 
till kristendomen. 

The Guardian - Harriet Sherwood och Philip 
Oltermann 
 
2016 

European churches say growing flock of 
Muslim refugees are converting  

Artikeln är ursprungsartikel till annan artikel 
vi hittat, den är relevant eftersom den tar upp 
orsaker till konvertering. 

…“factors behind the trend include heartfelt 
faith in a new religion, gratitude to Christian 
groups offering support during perilous and 
frightening journeys, and an expectation that 
conversion may aid asylum applications. 
“Most people apply for asylum on the basis 
of their religion,” he said. Asked if some 
people pretended to convert to Christianity in 
order to help their asylum applications... 
 
“There are many reasons [for conversion] but 
among them is undoubtedly the mass 
movement of people and the increasing 
interconnectedness of the world,” he said. 
Conversions were happening across different 
faiths, he added.. “The world– and people’s 
identities – are being shaken up." 
 
Johannes began the process of converting to 
Christianity in Iran. He was ambushed with a 
group of others leaving a bible class but 
managed to escape and went into hiding. 
When the Austrian visa he had already 
applied for came through, he left the country. 
 
“People are desperate for a better life and 
sometimes they will lie for it – that’s 
understandable.” 
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The Guardian- Nazia Parveen 
 
2016 

‘This is what I´m meant to be doing’: the 
vicar welcoming Muslims to Church 

Denna artikel är också en ursprungsartikel till 
en annan artikel vi hittat. Denna är relevant 
eftersom den berör orsaker och tar upp om 
konsekvenser som uppkom av 
konverteringen. 

“They welcomed me with an open heart at 
this church. It was not so much about the 
material help but about the emotional help 
that I received and it has made me feel 
connected to Jesus. This religion is so much 
more accepting. In Christianity I feel peace.” 
 
He says he wanted to be a Christian for a 
number of years and had only been a Muslim 
because he was born into the Islamic faith. 
He talks of secret Bible study meetings at his 
home and his pregnant wife being beaten and 
losing her baby after authorities in the 
hardline Muslim country became aware of 
his Christian leanings.  
 
In some cases, she has housed asylum 
seekers, fed them, clothed them, bought new 
shoes for their children and looked after their 
medical needs. That kindness has led many 
to convert to Christianity. Some do it in 
secret, others out of a debt of gratitude; there 
are those seeking spiritual relief after 
experiencing atrocities. 
 
..”concedes that some do convert solely 
because they believe it will help with their 
asylum application, but she says these are 
few and far between. Others claim they have 
had the doors closed on them by mosques, 
who have turned them away in their hour of 
need, leaving them starving and homeless. 
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NPR- Soraya Sarhaddi Nelson 
 
215 

For Some Muslim Asylum-Seekers In 
Germany, Christianity Beckons 

Denna artikel är också en ursprungsartikel till 
en annan artikel vi hittat. Den är relevant för 
oss eftersom den tar upp orsaker till och 
konsekvenser av konverteringen 

The reasons they convert are complicated. 
After some prodding, he nervously admits he 
might convert to Christianity to avoid 
deportation... 
 
Disillusionment is also a strong motivator for 
conversions, said Jörn Thielmann. "In many 
cases, they grew apart from Islam after 
seeing it politicized or misused 
 
At first, I didn't want to be a Christian, I just 
wanted to understand it. But the more 
answers I got, the more I wanted to stay and 
I realized I was finding God." 
 
A Palestinian refugee who wants to remain 
anonymous says: “I kept it secret because 
some people may endanger my life. I am 
scared that I have changed my religion and 
what some people may do if they find out. 
 
Those who are baptized here and at other 
churches get more than a new faith — they 
also get to stay in Germany. 
In Iran and Afghanistan, penalties for 
conversion can include imprisonment or 
death. 
Martens says conversion is not an easy 
choice for these Muslims, since those who do 
convert are often ostracized, harassed or 
worse by relatives, friends and neighbours. 
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Vetenskapliga källor 
Bibliografiska data och 
årtal 

Titel Metod och urval Resultat Motivering till val av artikel 

Vaula Meisalmi 
 
2017 

Finns det människor som byter 
religion för nöjets skull och 
försätter sig i livsfara? 

 En finsk undersökning som riktar in 
sig på Migrationsverkets tankar och 
domar. Resultaten visar att 
Migrationsverket betonar 
djupgående förändringar i en 
persons liv efter konvertering.  

Använder inte. Undersökningen 
berör inte våra frågeställningar.  

VID:open-Haugen, Hans Morten  
 
2017 

Kristne konvertitter og 
asylvurderinger: Tro, troverdighet 
og trospraksis 

  Använder inte. Artikeln ansågs inte 
vara relevant eftersom den berörde 
trovärdigheten av konverteringen i 
samband med asylprocessen, vilket 
inte berör vårt arbete. 
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Bilaga 4, Intervjuteman 

 
Intervjuteman  
 

 

Orsaker 

-kyrkan som alternativ (vill få fram varför kyrkan valts) 

-dopets betydelse (vill få fram vad konvertiterna tänker angående dopet) 

-viljan att vara kristen (vill få fram hur intresset utvecklade sig, när, hur…) 

-kontakt med kristendomen i hemlandet (vill veta om intresset funnits redan tidigare) 

 

Konsekvenser av konvertering till kristendomen 

-livsförändring (vill få fram om konverteringen förändrat deras liv och på vilket sätt)  

-reaktioner från omgivningen (vill få fram hur konverteringen påverkat deras 
umgängeskrets) 
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Bilaga 5, Intervjubrev 
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Bilaga 6 Innehållsanalys 

 
Narrativ data 
Källa 
 

Meningsenhet Tolkning Kod Underkategori Kategori 

Stock 
 
2017 

“I first heard about Jesus at home 
in Iran. A friend sent me some 
verses from the Gospel of John. 
John 3:16 shocked me to the core. 
I had always been told God hated 
me because of my sin. But here 
was a God who loved me so much 
that he sent his Son to die for me!” 
 
“One couple had been exploring 
Christianity while living in Iran. 
Upon arriving in the UK they lied 
about being Christians in order to 
pursue their asylum claim.”8 

En del kan ha haft kontakt med 
kristendomen på något sätt i sitt 
hemland så därför blev denna 
meningsenhet tolkad till koden 
"intresse i hemlandet". 

Intresse i hemlandet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 
 

Stock 
 
2017 

“Mark Miller, who is also an 
urban ministry leader of New 
Wine, believes that the reason for 
conversion lies beyond just the 
need for community.” 

Denna enhet säger rakt ut att 
orsaken handlar om 
gemenskap, därför blev vår 
kodning till orsak att vilja 
konvertera "gemenskap". 

Gemenskap Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig. 

Orsaker 

Åkerholm 
 
2017 

De flesta som söker sig till kyrkan 
kommer i hopp om att få asyl. 
Med tiden förändras deras liv och 
viljan att konvertera växer. 

Detta tar upp att orsaken till 
konverteringen berör deras 
asylprocess så därför har vi lagt 
koden "asyl". 

Asyl Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 

Winerdal 
 
u.å. 

Jesus talade till mannen i en dröm, 
vilket fick honom att intressera sig 
för kristendomen. 

Drömmen var orsak till 
intresset för kristendomen, 
därför kodade vi detta med 
"dröm". 

Dröm Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 
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Fox News  
 
2017 

Orsak till konvertering kan vara 
många. Det kan handla om att man 
hoppas få lättare 
asyl(ursprungskälla Guardian) 
eller att man har varit intresserad 
redan tidigare men inte vågat göra 
det på grund av svårigheterna med 
att konvertera i sitt hemland.  

Här tas det också upp om att 
orsaken har med asylprocessen 
att göra, därav kodade vi 
"asyl". Vidare tas upp att 
intresse funnits tidigare i 
hemlandet så det tolkade vi att 
passade in med koden "intresse 
i hemlandet". 

Asyl 
 
 
Intresse i hemlandet 
 
 
 
 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Fox News  
 
2017 
 

Andra vänder sig till kristendomen 
för att assimilera till sitt nya 
samhälle. 

Här sägs att man konverterar 
för att assimilera till samhället. 
Från det tolkar vi att man vill 
vara lika som andra för att 
passa in och för att känna sig 
som en del av samhället 
behöver man gemenskap. 
Därför har vi satt denna aspekt 
under koden "gemenskap". 

Gemenskap Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 

Sherwood & Oltermann 
 
2016 

”Complex factors behind the trend 
include heartfelt faith in a new 
religion, gratitude to Christian 
groups offering support during 
perilous and frightening journeys, 
and an expectation that conversion 
may aid asylum applications.” 

Här tas upp om att djup tro kan 
vara orsak till konvertering. 
Detta tolkar vi till genuin tro, 
alltså att de tror på riktigt. 
Vidare tas upp om 
asylprocessen och det tokar vi 
att hör till koden "asyl". 

Genuin tro 
 
 
 
 
 
Asyl 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Horvatovic 
 
2016 

Orsakerna till konverteringarna 
kan vara många, allt från 
förhoppning om att få lättare asyl 
till att man redan i hemlandet 
ansåg sig som kristen. 

Eftersom det nämns om 
asylprocessen tolkar vi att det 
hör till koden "asyl". Vidare tar 
det upp att man ansåg sig som 
kristen redan i hemlandet vilket 
vi tolkar som att man hade 
intresse redan i hemlandet. 
Därav koden "intresse i 
hemlandet". 

Asyl 
 
 
Intresse i hemlandet 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Horvatovic 
 
2016 

”– Många har kommit i kontakt 
med kristendom på vägen genom 
Europa och fått hjälp av kristna 
organisationer. ” 

Vi tänker att man genom 
kontakten med kristna och 
hjälpen från dem fick intresse 
för kristendomen. Därför sätter 
vi ”Vänligt bemötande och 
hjälp”. 

Vänligt bemötande och hjälp 
 
 
 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 
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Horvatovic 
 
2016 

”En del har mött så mycket 
hårdhet i islam – våld, krav och 
hård social kontroll från 
släktingar och religiösa ledare, att 
de bestämmer sig för att 
konvertera.” 

Det står att en del bestämmer 
sig för att konvertera för att de 
mött våld, krav m.m. i sin 
gamla religion. Därför tolkar vi 
att de på grund av dessa 
negativa saker från sin religion 
tar avstånd från den. 

Avstånd från egen religion 
 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Collard 
 
2017 

Jesus visade sig i en dröm för en 
flykting och efter det började han 
gå i kyrkan. Han uppfattade att 
Gud kunde hjälpa dem. 

En man hade en dröm om Jesus 
och han tolkade drömmen som 
att Gud kunde hjälpa dem. Han 
började sedan gå till kyrkan. 
Detta tolkar vi som att orsaken 
till att han sökte sig till kyrkan 
var att han hade en dröm, därav 
koden "dröm". 

Dröm 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 

Collard 
 
2017 

Många flyktingar tänker att vara 
kristen kan hjälpa dem. 

Enheten tar upp att flyktingar 
tror att det kan hjälpa dem att 
vara kristen och det har vi 
kodat med koden ”Vänligt 
bemötande och hjälp ". 

Vänligt bemötande och hjälp Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Ensor  
 
2017 

“One day in spring of last year he 
met an Iraqi Christian in a cafe in 
the poor Beirut suburb of Bourj 
Hammoud. He told Mr Ali that the 
church nextdoor was handing out 
food packages to refugees. He 
went the next day to the Anglican 
Church of God.” det slutade med 
att han döpte sig. 

Enligt denna enhet var orsaken 
till att man sökte sig till kyrkan 
både att hen fick höra genom en 
kontakt om kyrkan och även att 
kyrkan delade ut materiell 
hjälp. Därför kodades denna 
enhet med " Vänligt bemötande 
och hjälp.” 

Vänligt bemötande och hjälp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 
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Ensor  
 
2017 

”Some say they converted to 
benefit from the generous aid 
distributed by Christian charities, 
others to help their asylum 
applications to Europe, the United 
States, Canada and elsewhere. ” 
 
Enligt artikeln ber många om att få 
bli döpt för att få en chans att 
kunna söka asyl i något annat land, 
de kan säga att de kan tro på vad 
som helst bara de får åka därifrån. 
Detta för att flyktingar tas dåligt 
omhand i Libanon, enligt 
flyktingarna. 

Orsaken till konvertering för 
några är hjälpen de fick från 
kyrkliga välgörenheter, därför 
har vi satt ”Vänligt bemötande 
och hjälp” som  kod. 
 
 
Orsaken till varför man ville 
konvertera kunde också ha med 
att man i något annat land 
kunde ha chans att få asyl, 
därför kodade vi med "asyl". 

Vänligt bemötande och hjälp 
 
 
 
 
 
 
Asyl 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Wernersson 2017 Det finns olika orsaker till 
konvertering. Några kan ha blivit 
kristna reda i hemlandet medan 
några bara vill lämna islam. 

Kontakten med kristendomen 
fanns redan i hemlandet, därför 
blev koden "Intresse i 
hemlandet". 
 
Denna enhet tolkades också så 
att man inte var nöjd med sin 
religion och därför sökte sig till 
kristendomen. Koden blev då 
"avstånd från egen religion". 

Intresse i hemlandet 
 
 
 
 
Avstånd från egen religion 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Bender 
 
2016 

Orsaken till konvertering kan ha 
samband i att hoppas få 
asyl."While most converts invoke 
spiritual reasons, people involved 
in the process point to another 
motivation: A conversion could 
make the difference between 
obtaining asylum or being 
deported." 

Här tas upp om asylprosessen 
så därför har vi satt koden 
"asyl". 
 
Här tas även upp om spirituella 
orsaker till konvertering till 
kristendom. Eftersom de 
konverterar till kristendom så 
tolkar vi att den spirituella 
orsaken i det fallet  handlar om 
tron på kristendom. Därför 
anser vi att det passar in på 
koden "genuin tro". 

Asyl 
 
 
 
Genuin tro 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 
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Kiviranta 
 
2017 

En undersökning om en afghan 
som övergav islam redan i sitt 
hemland och kom i kontakt med 
kristendomen redan där. Han ville 
konvertera i hemlandet men kunde 
inte. Han sökte sig till Finland 
p.g.a. hot mot hans mänskliga 
rättigheter, där han konverterade. 

Här kommer det fram om en 
som fick kontakt med 
kristendomen redan i sitt 
hemland och övergav islam. 
Detta tolkar vi att har att göra 
med koden "intresse i 
hemlandet". 

Intresse i hemlandet 
 
 
 
 
 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Mölk 
 
2016 

”Till mig har många afghaner 
vittnat om att de blivit väldigt 
nyfikna på kristendomen när de 
mött vänliga kristna som visat 
kärlek genom att ge dem mat och 
husrum. Detta står ofta i stark 
kontrast till hur de uppfattar sin 
egen religion, som de ofta 
beskriver med ord som hat, våld, 
död, rädsla, etc.” 

Orsaken till intresset för 
kristendomen var enligt denna 
enhet det vänliga bemötandet 
från kristna. Därav koden 
”Vänligt bemötande och hjälp”. 

Vänligt bemötande och hjälp Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

 

Mölk  
 
2016 

”Konvertering beror ofta på 
livskriser, om man inte finner 
hjälp i sin egen religion och på de 
sätt som brukar vara vanligt för en 
själv söker man sig till andra 
sammanhang för att få hjälp.” 

I denna källa tas upp att 
livskriser är en central sak i 
orsaker till konvertering. Därför 
har vi kodat med koden 
"livskris". Vidare berör detta 
också att man när man inte 
finner hjälp i sin egen religion 
söker sig till andra för att få 
hjälp. Detta tolkar vi att har att 
göra med att man tar avstånd 
från egen religion.  

Livskris 
 
 
 
 
 
 
Avstånd från egen religion 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Mölk  
 
2016 

”Om den första livskrisen handlar 
om att lämna sitt hemland och leta 
efter en ny gemenskap, så vittnar 
många konverterade afghaner om 
att de i kyrkan fann en kärleksfull 
gemenskap, folk som brydde sig 
om dem och verkligen försökte 
hjälpa dem. Detta gav ett starkt 
intryck som bidrog till 
konverteringen.” 

Denna enhet tolkade vi så att 
många konverterade afghaner 
var i behov av en gemenskap 
och att de blev välkomnad in i 
gemenskapen. Det tolkar vi att 
är en orsak att man ville 
konvertera. Enheten kodades 
med "gemenskap". 

Gemenskap Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 
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Mölk  
 
2016 

”Om den andra livskrisen handlar 
om att få uppehållstillstånd, så 
vittnar många konverterade 
afghaner om att de har vänt sig till 
Jesus i bön om hjälp, men kanske 
inte har fått svar angående 
asylansökan, men definitivt fått 
svar från Jesus i form av inre frid, 
förlåtelse för tidigare synder, samt 
hopp om evigt liv. Dessa starka 
upplevelser av en kärleksfull 
gemenskap och inre frid, i kontrast 
till det mörker, våld och hat som 
många afghaner vittnar om 
angående sin tidigare religion, så 
är det inte konstigt om man 
bestämmer sig för att bli kristen. 
Har man väl börjat be till Jesus så 
hör det till sakens natur att man 
får ett möte med Jesus som leder 
till en personlig frälsning och 
därmed konvertering till 
kristendomen.” 

Denna meningsenhet tolkades 
att flyktingarna befinner sig i 
en livskris och därför 
bestämmer sig för att döpas. 

Livskris Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Mölk 
 
2016 

”En del menar att konverterade 
afghaner bara utnyttjar 
kristendomen som asylskäl så att 
de ska få stanna i Sverige. Visst 
förekommer det säkert falska 
konverteringar, men min 
bedömning baserat på studier av 
konvertering och arbete bland 
konvertiter, är att det i de absolut 
allra flesta fall är äkta 
konverteringar. Visst kan den 
desperata längtan efter 
uppehållstillstånd vara en faktor 
som gör att man inte ser några 
andra lösningar än att be till 
Jesus, men det betyder inte att 
konverteringen inte är äkta. Den 

Eftersom skribenten menar att 
de flesta orsakerna till 
konverteringarna är att 
afghanerna verkligen gjort en 
äkta konvertering och möter 
Jesus så tolkar vi att det är den 
genuina tron som gör att man 
till slut konverterar. Därför är 
koden genuin tro passande för 
denna meningsenhet. 

Genuin tro Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 
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som är desperat söker Jesus, och 
den som söker Jesus möter Jesus, 
och den som har mött Jesus blir 
kristen, och den afghan som har 
blivit kristen ska få asyl i 
Sverige.” 

Sherwood & Oltermann 
 
2016 

…“factors behind the trend 
include heartfelt faith in a new 
religion, gratitude to Christian 
groups offering support during 
perilous and frightening journeys, 
and an expectation that conversion 
may aid asylum 
applications…Most people apply 
for asylum on the basis of their 
religion,” he said. 
Asked if some people pretended to 
convert to Christianity in order to 
help their asylum applications...” 
 

Här tolkar vi att ”heartfelt 
faith” har att göra med genuin 
tro och detta är så en av 
orsakerna till konvertering. 
Vidare står det att orsaken kan 
handla om att man är tacksam 
för all hjälp man fått av kristna, 
detta kodade vi med vänligt 
bemötande och hjälp.  
Slutligen så tar det upp att man 
kan förvänta sig att 
konvertering hjälper i 
asylprocessen och det har vi 
kodat med "asyl".  

Genuin tro 
 
 
 
Vänligt bemötande och hjälp 
 
 
 
 
Asyl 
 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Sherhood & Oltermann 
 
2016 
 

“There are many reasons [for 
conversion] but among them is 
undoubtedly the mass movement of 
people and the increasing 
interconnectedness of the world,” 
he said. Conversions were 
happening across different faiths, 
he added.. “The world– and 
people’s identities – are being 
shaken up." 

Denna enhet tog upp att 
orsaken till varför många 
konverterar är att en stor massa 
är på flykt. Att människornas 
identiteter och värld bli 
omskakad så tolkar vi att är en 
livskris, därför koden "livskris" 

Livskris Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Sherwood & Oltermann 
 
2016 

“Johannes began the process of 
converting to Christianity in Iran. 
He was ambushed with a group of 
others leaving a bible class but 
managed to escape and went into 
hiding. When the Austrian visa he 
had already applied for came 
through, he left the country.” 

Från denna enhet så tolkar vi att 
intresset funnits för 
kristendomen i hemlandet för 
källan säger att processen till 
konverteringen började I Iran. 

Intresse i hemlandet Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 
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Sherwood & Oltermann 
 
2016 

“People are desperate for a better 
life and sometimes they will lie for 
it – that’s understandable.” 

När man befinner sig I en 
situation där man är desperat 
efter att hitta en trygg fristad så 
är man beredd att göra vad som 
helst. I denna meningsenhet så 
tolkar vi det så att en livskris är 
orsaken till att man konverterar. 

Livskris Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Parveen  
 
2016 

“In some cases, she has housed 
asylum seekers, fed them, clothed 
them, bought new shoes for their 
children and looked after their 
medical needs. That kindness has 
led many to convert to 
Christianity. Some do it in secret, 
others out of a debt of gratitude; 
there are those seeking spiritual 
relief after experiencing 
atrocities.” 

Denna enhet tolkar vi att många 
har konverterat till 
kristendomen med den grund 
att de mött mycket vänlighet 
från kristna. Därför sätter vi 
koden vänligt bemötande och 
hjälp. 
 
Vidare står det att många söker 
andlig lättnad för att de upplevt 
grymhet i livet. Detta tänker vi 
att har med livskriser att göra 
eftersom de behöver hjälp på 
grund av det de varit med om. 
Därav koden livskris.  

Vänligt bemötande och hjälp 
 
 
 
 
 
 
 
Livskris 
 
 
 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 

Orsaker 

Parveen  
 
2016 

..”concedes that some do convert 
solely because they believe it will 
help with their asylum application, 
but she says these are few and far 
between. “ 
 
“Others claim they have had the 
doors closed on them by mosques, 
who have turned them away in 
their hour of need, leaving them 
starving and homeless.” 

Denna enhet berör 
asylprocessen, därför har vi satt 
"asyl" som kod.  
 
Det tar också upp att människor 
inte fått hjälp från moskéer när 
de behövt hjälp och därför sökt 
sig till kristendomen. Från detta 
tolkar vi att de på så sätt tar 
avstånd från sin egen religion 
och söker sig till en annan, 
därav koden "avstånd från egen 
religion". 

Asyl 
 
 
 
Avstånd från egen religion 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 
 
 
 
 

Orsaker 
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Sarhaddi Nelson 
 
2015 

“After some prodding, he 
nervously admits he might convert 
to Christianity to avoid 
deportation... “ 

I detta sammanhang så 
erkänner personen ifråga att 
han skulle konvertera endast för 
att undvika att bli deporterad. 
Koden blev därför asyl som 
orsak. 

Asyl 
 
 
 
 
 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 
 

Orsaker 

Sarhaddi Nelson 
 
2015 

“Disillusionment is also a strong 
motivator for conversions, said 
Jörn Thielmann. "In many cases, 
they grew apart from Islam after 
seeing it politicized or misused" 

Muslimerna vill ta avstånd från 
Islam eftersom de fått en ny syn 
på den som de inte haft innan. 
Därför tolkar vi det som en 
orsak till att man konverterar. 

Avstånd från egen religion 
 

Orsak till att vilja bli 
kristen eller döpa sig 
 

Orsaker 

Sarhaddi Nelson 
 
2015 
 

“At first, I didn't want to be a 
Christian, I just wanted to 
understand it. But the more 
answers I got, the more I wanted 
to stay and I realized I was finding 
God." 

Denna enhet tar upp att en 
person sökte sig till 
kristendomen för att förstå den 
bättre. Detta tolkar vi att 
personen sökte svar. Genom 
hans intresse så fick han svar 
som gjorde att han 
konverterade. 

Sökande av svar 
 
 
 
 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka 
sig till kyrkan 

Orsaker 

Bender 
 
2015 

“In many countries where 
classical Islamic law is a strong 
element of the legal system, such 
as Afghanistan and Iran, 
conversions by Muslims to another 
religion are prohibited and can be 
punished by death, said Ebrahim 
Afsah, associate professor of 
international law at the University 
of Copenhagen.” 

Eftersom konvertiterna kan bli 
tillbakaskickade till sitt 
hemland kan konverteringen 
leda till att de blir straffade med 
döden. Det tolkar vi är en 
begränsning till att kunna 
återvända till sitt hemland. 

Begränsande av återvändning Negativ konsekvens Konsekvenser 

Åkerholm 
 
2017 

Konverteringen har gjort att man 
känner ett lugn i sitt liv. 

Vi tolkar det här som en positiv 
förändring eftersom vi drar 
slutsatsen att man haft det mer 
kaotiskt i sitt liv och nu funnit 
ett lugn.  

Positiva känslor Positiv konsekvens Konsekvenser 
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Åkerholm 
 
2017 

Konvertering har även gjort att 
familjeband blivit avklippta och 
man upplevt hot från muslimer. 

Eftersom konsekvensen av att 
man konverterat gjort att 
familjen inte längre vill ha 
kontakt så har det påverkat 
deras relationer. Därför är 
koden "negativ inverkan på 
relationer". 
 
Konsekvensen att man omvänt 
sig har också gjort att man 
upplevt hot från andra 
muslimer. Därför lades koden 
"negativa känslor" till denna 
meningsenhet eftersom vi 
tolkar det som en negativ 
upplevelse. 

Negativ inverkan på relationer 
 
 
 
 
 
 
 
Negativa känslor 

Negativ konsekvens Konsekvenser 

Winerdal 
 
u.å. 

De som döpt sig upplever hot på 
flyktingförläggningar av 
muslimer. Det har lett till ett 
behov av en skyddad identitet, 
vilket gör vardagen problematisk. 

Eftersom de som döpt sig har 
blivit hotad så blir koden här 
"negativa känslor". 
När man är i behov av en 
skyddad identitet så förändrar 
det vardagen drastiskt. Det är 
en stor livsförändring tolkar vi 
det som.  

Negativa känslor 
 
 
 
 
Livsförändring 

Negativ konsekvens Konsekvenser 

Mäntymaa 
 
2016 

Det är en uppoffring som gäller 
hela livet, inte bara tillfälligt för 
att få ett positivt asylbeslut. 

Denna enhet tar upp att 
konvertering inte är något 
tillfälligt utan gäller hela livet. 
Man uppoffrar något vilket vi 
tolkar som negativt, även om 
det ändå kan finnas positiva 
förändringar också. Detta tolkar 
vi att konverteringen handlar 
om en livsförändring. 

Livsförändring Negativ konsekvens Konsekvenser 

Mäntymaa 
 
2016 

Hot förekommer från muslimska 
personer mot de som konverterat 
och blivit döpta. 

Denna enhet berör hot så därför 
har vi kodat den med "negativa 
känslor" eftersom vi anser det 
vara en negativ upplevelse.  

Negativa känslor Negativ konsekvens Konsekvenser 
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Turunen 
 
2017 

Boken är aktuell och 
nyutkommen. 
Av 31 konvertiter hade 25 blivit 
utsatt för hån, 15 trakasserier, 19 
utfrysning eller isolering, 17 hot, 2 
skvaller, 1 knuff, 5 fysiskt våld, 4 
trakasserier eller utfrysning av 
närstående, 7 hot av närstående, 1 
våld mot närstående, 19 avvisande 
av närstående, 11 kände sig i fara 
på grund av sin tro i Finland, 14 
kände sig inte i fara. 

Hot och hot av närstående samt 
känslan av att vara i fara tolkar 
vi att hör till koden "negativa 
känslor" eftersom vi tänker att 
när man känner sig vara i fara 
handlar det egentligen om att 
man känner sig hotad. Hån, 
trakasserier, utfrysning, 
isolering, skvaller, trakasserier 
eller utfrysning av närstående 
och avvisande av närstående 
tolkar vi att det hör till psykiskt 
våld, eftersom dessa saker 
påverkar psyket negativt. 
Knuffar, fysiskt våld och våld 
mot närstående tolkar vi att det 
handlar om fysiskt våld. Vidare 
tänker vi att trakasserier eller 
utfrysning av närstående, hot av 
närstående, våld mot 
närstående, avvisande av 
närstående handlar om 
relationer eftersom det har med 
närstående att göra. 

Negativa känslor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psykiskt våld 
 
 
 
 
Fysiskt våld 
 
 
 
 
Negativ inverkan på relationer 

Negativ konsekvens Konsekvenser 

Turunen 
 
2017 

I boken säger flera konvertiter att 
de inte är rädda för vad som ska 
hända dem även om de får utstå 
många negativa reaktioner 
eftersom de litar på att Gud är med 
dem. 

Detta tolkades som att 
konvertiterna känner en 
förtröstan till Gud. Det tänker 
vi är en positiv sak och därför 
sattes koden positiva känslor. 

Positiva känslor Positiv konsekvens Konsekvenser 

Horvatovic 
 
2016 

Fastän en familj konverterat har de 
fått negativt asylbeslut. Återvänder 
de till Iran som kristna kan de bli 
satta i fängelse och utsatta för 
tortyr – i värsta fall dödade. 

Eftersom det innebär fara för 
deras liv om de återvänder till 
sitt hemland anser vi att det 
begränsar deras möjligheter till 
att återvända. 

Begränsande av återvändning Negativ konsekvens Konsekvenser 

Seymour 
 
2017 

Att konvertera i Europa är inte 
riskfritt. Många som konverterar 
kan möta främlingskap från 
familjen och egna 
gemenskapskretsen. 

Eftersom detta behandlar familj 
och gemenskapskretsen tolkar 
vi att det hör till koden 
"Negativ inverkan på 
relationer". 

Negativ inverkan på relationer Negativ konsekvens Konsekvenser 
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Seymour 
 
2017 

En konvertit blev också 
knivhuggen på gatan efter att ha 
varit i kyrkan. 

Knivhugg tolkar vi som fysiskt 
våld. 

Fysiskt våld Negativ konsekvens Konsekvenser 

Ensor 
 
2017 

Artikeln tar fram att 
konverteringen kan få förödande 
konsekvenser för konvertiterna. 
De blir ofta utestängd från 
familjegemenskapen. 
“They told me I was dead to them, 
that I was to never come back to 
Syria as I had bought shame on 
them. They even held a funeral for 
me and told everyone I had died. 
They’d rather that then tell them I 
had left Islam." 

Konverteringen har gjort att 
man blivit utestängd från 
familjen. Det påverkar deras 
relationer i livet.  

Negativ inverkan på relationer Negativ konsekvens Konsekvenser 

Mölk 
 
2016 

Många konvertiter har funnit frid, 
förlåtelse och hopp i kristendomen 
som de inte fann i islam. 

När man upplever frid, 
förlåtelse och hopp tolkar vi att 
det är en positiv känsla 
eftersom pastorn menar att man 
inte känt så i islam.  

Positiva känslor Positiv konsekvens Konsekvenser 

Mölk 
 
2016 

Konvertering kan innebära 
dödsfara, eftersom den största 
synden inom islam är avfall. 

De som konverterar riskerar att 
bli dödade. Det betyder att 
deras liv är i fara och det tolkar 
vi att har att göra med fysiskt 
våld. 

Fysiskt våld Negativ konsekvens Konsekvenser 

Laitinen, Jukarainen & 
Boberg 
 
2016 

Undersökningen berättar att 
muslimer som konverterat till 
kristendomen riskerar att bli 
hotade, mobbade, diskriminerade 
och är till och med i livsfara. En 
undersökning i Tyskland visar att 
de som konverterat har blivit 
misshandlade och fått problem 
med att jobba på samma område 
som muslimer. 

I denna meningsenhet berättas 
det att man riskerar att utsättas 
för fysiskt våld eftersom man 
hotas till döden, psykiskt våld 
genom trakasserier och 
mobbning. Vi använder koden 
"negativa känslor" eftersom vi 
tänker att det leder till negativa 
känslor i tillvaron.  
Relationer muslimer emellan 
påverkas av konverteringen 
eftersom den orsakar problem 
på arbetsplatser. 

Negativa känslor 
Fysiskt våld 
Psykiskt våld 
Negativ inverkan på relationer 

Negativ konsekvens Konsekvenser 
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Andersson 
 
2018 

Konvertit attackerades när han 
steg ut från kyrkan, blev slagen av 
något mot halsen, mannen togs till 
sjukhus. 

Eftersom konvertiten blev 
attackerad tolkar vi att han blev 
utsatt för fysiskt våld p.g.a. 
hans omvändelse. 

Fysiskt våld Negativ konsekvens Konsekvenser 

Andersson 
 
2018 

Enligt uppgift hade mannen blivit 
hotad till livet på sitt asylboende 
på grund av att han konverterat till 
kristendomen. 

Med anledning av mannens 
konvertering så hotades hans 
liv, vilket vi tänker att skapar 
negativa känslor. 

Negativa känslor Negativ konsekvens Konsekvenser 

Stock 
 
2017 

Följden av att ha blivit omvänd 
och döpt är friheten från drog- och 
pornografiberoende. 

Eftersom vi tänker att mannens 
drog- och pornografiberoende 
var något negativt så tolkar vi 
hans frihet från det i samband 
med konverteringen som något 
positivt.  

Frihet från beroende Positiv konsekvens Konsekvenser 

Collard 
 
2017 

En konvertit blev knivhuggen på 
gatan. Han har blivit hotad till 
livet av hans släkt och hans fru bär 
fortfarande hijab utanför kyrkan av 
rädsla. Konverteringen har också 
gjort det nästan omöjligt att fara 
tillbaka till Syrien men de ångrar 
inte konverteringen. “I was 
relieved when I was baptized,” he 
said. “If I die, now, here in front of 
the church, I will die in peace. 

I denna meningsenhet så tolkar 
vi att konvertiten utsattes för 
fysiskt våld när han blev 
knivhuggen. Även relationerna 
till släktingarna påverkas när 
dessa hotat konvertiterna p.g.a. 
deras omvändelse. Vi satte 
även koden "negativa känslor" 
på grund av att de blivit hotade 
eftersom vi anser det påverka 
dem negativt. 
 
De har även svårt att återvända 
till sitt hemland eftersom de 
konverterat. Därav koden 
"begränsade av återvändning". 
 
Eftersom han upplever att han 
har frid även om han skulle dö, 
ser vi det som en positiv känsla 
eftersom vi tolkar det så att han 
inte haft den friden innan. 

Fysiskt våld 
 
Negativ inverkan på relationer 
 
Negativa känslor 
 
 
 
 
 
 
 
Begränsande av återvändning 
 
 
 
 
Positiva känslor 

Negativ konsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiv konsekvens 

Konsekvenser 
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Mölk 
 
2016 

 

”Om den andra livskrisen handlar 
om att få uppehållstillstånd, så 
vittnar många konverterade 
afghaner om att de har vänt sig till 
Jesus i bön om hjälp, men kanske 
inte har fått svar angående 
asylansökan, men definitivt fått 
svar från Jesus i form av inre frid, 
förlåtelse för tidigare synder, samt 
hopp om evigt liv.” 

Följden av att ha konverterat är 
att de har fått frid, förlåtelse 
och hopp om evigt liv. Det 
tolkar vi från denna enhet att de 
inte haft förut, så därför anser 
vi att det handlar om en positiv 
förändring i deras liv.  

Positiva känslor Positiv konsekvens Konsekvenser 

Sarhaddi Nelson 
 
2015 
 

A Palestinian refugee who wants 
to remain anonymous says: “I kept 
it secret because some people may 
endanger my life. I am scared that 
I have changed my religion and 
what some people may do if they 
find out. 

Eftersom personen känner att 
hens liv kan skadas och är rädd 
för vad som kan hända när hen 
konverterat tolkar vi att det 
handlar om att hen känner hot 
och ängslan. Därför har vi satt 
"negativa känslor" som kod. 

Negativa känslor 
 

Negativ konsekvens Konsekvenser 

Sarhaddi Nelson 
 
2015 
 

Those who are baptized here and 
at other churches get more than a 
new faith — they also get to stay 
in Germany. 
In Iran and Afghanistan, penalties 
for conversion can include 
imprisonment or death. 
Martens says conversion is not an 
easy choice for these Muslims, 
since those who do convert are 
often ostracized, harassed or worse 
by relatives, friends and 
neighbours. 

Denna enhet tar upp att de som 
konverterar får stanna i landet. 
Detta tolkar vi som en positiv 
sak i deras liv, eftersom vi tror 
att de vill stanna. Därför kodar 
vi med "fristad". 
 
Vi tolkar utfrysning och 
trakasserier som psykiskt våld 
eftersom det påverkar psyket. 
 
När man konverterat påverkas 
relationerna till släktingar, 
vänner och grannar om de inte 
accepterar deras nya tro, därav 
koden "negativ inverkan på 
relationer". 

Fristad 
 
 
 
 
 
 
 
Psykiskt våld 
 
 
Negativ inverkan på relationer 

Positiv konsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
Negativ konsekvens 

Konsekvenser 
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Parveen  
 
2016 
 

“They welcomed me with an open 
heart at this church. It was not so 
much about the material help but 
about the emotional help that I 
received and it has made me feel 
connected to Jesus. This religion is 
so much more accepting. In 
Christianity I feel peace.” 
 
He says he wanted to be a 
Christian for a number of years 
and had only been a Muslim 
because he was born into the 
Islamic faith. He talks of secret 
Bible study meetings at his home 
and his pregnant wife being beaten 
and losing her baby after 
authorities in the hardline Muslim 
country became aware of his 
Christian leanings. 

Efter konverteringen blev 
personen väl bemött och kände 
ett band till Jesus, personen fick 
även känna frid. Detta tolkar vi 
att är en positiv förändring i 
personens liv så därför sätter vi 
denna enhet under koden 
"positiva känslor". 
 
Eftersom frun blev slagen till 
och med så att hon miste sitt 
barn så tolkar vi att det handlar 
om fysiskt våld. 

Positiva känslor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysiskt våld 

Positiv konsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negativ konsekvens 

Konsekvenser 
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Intervjuer 

Källa Meningsenhet Tolkning Kod Underkategori Kategori 
Intervju 1 “I’m so sad because I many time, 

I’m speaking with god Muslim, 
the last I say, god Muslim ja 
Mohammed, ja… Many time 
speaking, help me, help me. 
Don’t help me. One time I see 
church, *namn*kirkko, not in 
her, *namn*kirkko, just I’m 
speaking into my heart, I’m tell 
Jesus, if you Jesus, you say I’m 
in here, help me.”  
 
Nästa dag träffade hen en vän 
som bjöd med hen till kyrkan och 
dagen efter följde hen med 
vännen till kyrkan. 

Vi tolkade detta så att som att 
när respondenten inte fick 
hjälp från sin egen religion 
(don’t help me) så vände hen 
sig till Jesus. Koden här blev 
avstånd från egen religion. 
 
 
 
 
 
 
Vännen var en som bjöd med 
honom till kyrkan vilket vi 
tänker att är en kontakt till 
kyrkan för honom.  

Avstånd från egen religion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakter 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 
 
 
 

Orsaker 

Intervju 3 “First time, when I come to 
Finland…I know people, women 
from Iraq, she already Muslim, 
but she change religion Iraq.” 
[Hon pratade med hen om 
kristendomen]…I come to speak 
to friend women, I told her, why 
you tell me the believe Jesus, and 
then she speak to me more for 
Jesus, I told her I need  listen. 
And then I am studying the book 
[Bibeln] and I have laptop.” 

Kvinnan berättar om 
kristendomen för 
respondenten. Det får hen att 
vilja studera mera. Därför 
tänker vi att kontakten kunde 
vara en orsak att han senare 
sökte sig till kyrkan. 
 
 
 
 
 

Kontakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 

Intervju 3 “I see dream. I go down in 
water, and she [Maria] come to 
take me, and Jesus, not face 
Jesus but light, okay, and he see 
to me like this, okay, and Mary 
take me up. After that I go more 
studying.” 

Eftersom respondenten 
nämnde att hen haft en dröm 
om Jesus och Maria vilket 
ledde till att hen ville studera 
kristendomen mera. Det 
tänker i också kunde vara en 
orsak att hen sökte sig till 
kyrkan senare. 

Dröm Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 
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Intervju 3 “Father Zachariah [Kristen 
apologet], and he say [I ett 
program], you want to stay with 
the man, dead, down now, or you 
want to stay with Jesus, he sit 
with the God and write where 
you want to go. Of course, I want 
to go with that god. I need god, 
okay. This *program* you need 
studying, okay. And then I 
believe Jesus and never I now go 
back to Muslim because the big 
different it's not have Islam.”  
“And I told him [friend], I’m 
very tired man. I have negative, 
and I don’t know what I do. He 
tell me I pray for you. And he 
pray for me, and I feel 
something, I don’t know, and 
then he talk to me for the Jesus, I 
told him I’m Muslim, why you 
talk to me for Jesus. He told me 
no I am change my religion. 
Really? I told him already he 
change religion… he tell me 
what? I told him yes, but I don’t 
know where I go speak or why I 
go to speak, I want to change my 
religion, but why I go to speak 
with the people, I go to, I change. 
I don’t know the system in 
Finland, if you need change you 
can go to say for Migri, maybe 
help you if you can’t go back to 
Iraq…And then *namn* tell me, 
come to this church, speak 
Arabic. I told him, really, we 
have in *stad*, church, Arabic? 
He tell me yes. I come to here, 
*namn på kyrka*. And because 

Vi uppfattar det som att 
genom hens studerande och 
efter att ha sett ett kristet 
program så väcktes en tro. 
Eftersom en tro väcktes så 
tänker vi det så att hen sökte 
sig till kyrkan och ville bli 
döpt. Därför blir orsaken 
genuin tro.  
 
 
Även om den genuina tron var 
orsaken till att hen ville bli 
kristen, så visste hen inte hur 
hen skulle gå tillväga för att 
konvertera. Så vi tänker att 
det var kontakten till vännen 
som var orsaken till att  
respondenten sökte sig till 
kyrkan.  

Genuin tro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakter 

Orsak till att vilja bli kristen 
eller döpa sig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 
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they have Arabic speak, 
translator, we have.”  

Intervju 2  ”there is a lot of reasons” [to 
come to church/ 
Christianity]…it’s because 
maybe I was lost...and there is a 
lot of religious things that I was 
wondering. A lot of things that 
where is God, where is…you 
know, in a way, and also the 
biggest reason that when 
somebody gave me that paper, 
which was signed by the church, 
that there is the only way to get 
to paradise after this life.” 

Vi tänker att respondenten 
funderade på religiösa saker, 
vilket vi tolkar som att hen 
var öppen för kristendomen 
och var intresserad att veta 
mer, därav koden sökande av 
svar. Det var också genom 
pappret som han fick från en 
kontakt som intresset för 
kristendomen väcktes ännu 
mera.  
 
 

Sökande av svar 
 
 
 
 
 
Kontakter 
 

Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orsaker 

Intervju 2 “we invited by *namn* to 
*plats*, there is an area and 
there is a coffee place.” 
 

Respondenten berättar att hen 
kom till kyrkan eftersom hen 
blev inbjuden dit av någon. 
Därför sätter vi koden 
kontakter eftersom de var en 
länk till kyrkan för hen. 

Kontakter Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 

Intervju 2 “I decided….because I knew that 
this is the only way to God 
during Jesus Christ. That’s why I 
decided to be a Christian, 
because I got a lot of lessons…So 
that’s why, because I knew that 
Jesus is the only way to get to 
paradise.” 
“a lot of people are wondering 
that…they just wanna get 
permission or asylum, stuff like 
that. It can be true, it can be in 
the beginning…but …I’m 100% 
sure that when he will know of 
Jesus and he will know this 
way…he will be totally 
changed… 

Respondenten säger att hen 
vet att Jesus är den enda 
vägen till paradiset och att hen 
därför ville bli kristen. Därför 
tolkar vi att orsaken till att 
hen ville bli kristen var att hen 
hade en genuin tro 
Respondentens egen syn på 
vilka orsaker är att flyktingar 
överlag konverterar kan först 
vara att det handlar om asyl 
för vissa. Men fastän det 
skulle vara den första orsaken 
ändras den till en genuin tro 
när de lär sig mer om 
kristendomen. Därför sätter vi 
koderna asyl och genuin tro 
som orsak till att man vill bli 
kristen.  

Genuin tro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asyl 
 
 
Genuin tro 

Orsak till att vilja bli kristen 
eller döpa sig 

Orsaker 
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Intervju 7  ”No se syyhän on siinä, niin 
kuin, monta asiaa mikä, niin 
kuin, mua kiinnosti kääntyä 
kristityksi, oli se kun mä on 
asunut suomalaisessa perheessä 
yli vuoden, eli siis edelleenkin 
asun suomalaisessa perheessä ja 
sit me, se sanoi kristinuskosta 
minulle ja sitt me juhlitin 
kristittyjen, niin kuin, juhlia 
…toisaalta kuin Euroopassa, niin 
kuin, helppo asua kristittynä.eli 
siis nää oli se pääasiat……minkä 
siis mä kääntyin kristityksi. Ja 
sitt vielä yksi pääasia, ku mikä 
et, niin kuin, kristisuskonnonsa 
Jumala ei rankaise ihmisiä, ei 
ketään. Eli siis muslimissä niin 
kuin olla tosi vaikea, et sun 
pitää, niin kuin, tehdä jotain 
Jumalalle, siis niin kuin 5 
päivää, ei kuin 5 kertaa 
päivässä……pitää rukoilla tai 
siis, niin kuin, tehdä jotain hyvää 
että Jumala olisi niin kuin 
tyytyväinen. ….mut 
kristinuskossa ei. Jos sä, niin 
kuin, rukoilet tai oot kirkossa, no 
siitähän, niin kuin, jos Jeesus 
tulee niin kuin iloiseksi. Mut jos 
sä et rukoile, et sä saa mitään 
rangaistuksia. Silti rakasta, niin 
kuin, sinua Jeesus rakasta sua ja 
Jumala rakasta sua. Nää oli ne 
pääasiat miksi, niin kuin, mua, 
niin kuin, kiinnosti paljon, niin 
kuin, kääntyä kristityksi. ” 

Respondenten säger att 
orsaken till att hen ville bli 
kristen var att hen bodde i en 
kristen familj. Det tolkar vi att 
en orsak är kontakter.  
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten berättar också 
att en annan orsak till att hen 
ville bli kristen är att det är 
enklare att vara kristen i det 
nya hemlandet. Det tolkar vi 
att det är en orsak att hen får 
en enklare vardag. 
 
 
 
 
 
Som en tredje orsak säger hen 
att islamska guden dömer och 
kräver mycket men att kristna 
guden inte gör det och därför 
ville hen bli kristen. Vi tolkar 
därmed att orsaken till att hen 
vill bli kristen delvis är att hen 
vill ta avstånd från sin egen 
religion, på grund av den 
stränga guden. 

Kontakter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enklare vardag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avstånd från egen religion 

Orsak till att vilja bli kristen 
eller döpa sig 

Orsaker 
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Intervju 5 One of his wife’s friend [tolken 
berättar]was Christian, and his 
wife invited him to come to the 
church by force at first.  When he 
came, step by step, he thought 
that the god I wanted to know, 
and I was searching long time, I 
saw it in this church. 

P.g.a. kontakter så sökte sig 
respondenten till kyrkan. 
Därför kodar vi med 
kontakter.  
 
 

Kontakter 
 
 
 
 
 

Orsak att söka sig till kyrkan Orsaker 

Intervju 5 “The thing that I became 
interested in Christianity was 
that people behaviour with me. 
The centre of the behaviour 
between Christian people is love 
and kindness.” 
“At first when they arrived to 
Finland many people was very 
kind to them and  without any 
paying back for example, without 
anything,  for nothing, just being 
helping and kindness. it was, 
there was my reasons. 

Det vänliga beteende som de 
kristna visade fick 
respondenten att intressera sig 
för kristendomen. Därför 
sätter vi koden vänligt 
bemötande och hjälp som 
orsak.  

Vänligt bemötande och hjälp Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 

Intervju 4 ”hänen kaveri kertoi hänelle”...” 
ennen hän tuli Suomeen”. 

Respondenten berättar genom 
tolken att hen sökte sig till 
kyrkan eftersom hens vän 
hade berättat om 
kristendomen och ville att hen 
skulle gå dit. Därför sätter vi 
koden kontakter som orsak. 

Kontakter Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 

Intervju 4 ”mä löysin kaikki mitä mä 
tarvitsen kristin uskossa”…” 
esimerkiksi siellä he ovat niin 
hyvää mun kanssa ja 
tällainen.”…” Ja he kunnoitta 
naiset” 

Respondenten menar att han 
ville bli kristen bl.a. för att 
människorna var snälla mot 
honom. Detta tolkar vi att 
passar under koden vänligt 
bemötande och hjälp.  
 
Vidare tar hen upp som orsak 
att de respekterar kvinnor och 
det tänker vi att handlar om 
värderingar, så därför sätter vi 
koden värderingar. 

Vänligt bemötande och hjälp 
 
 
 
 
 
 
Värderingar 

Orsak till att vilja bli kristen 
eller döpa sig 

Orsaker 
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Intervju 6 “and by thinking of the Islamic 
think, whenever when you go to 
some place and there is Imam 
and holy shrine, then you can 
pray to him and ask him to, for 
example, listen to prayer or tell 
them to god, something like that. 
But in that situation, I couldn’t 
do anything. The first thing that 
came in my mind, I asked Jesus 
to help me.” 

Respondenten var i en livskris 
och vi tolkade att livskrisen 
gjorde att hen sökte Jesus för 
att hen inte visste vad annat 
hen kunde göra. Därför har vi 
satt koden livskris. 

Livskris Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 

Intervju 6 “And for the first time she invited 
me to the *namn*church. When I 
went there I met another finish 
woman, she talked about my 
situation and I was so sad, I 
started to cry and talk to her 
what happened to me, and then 
for the next week I think she 
invited me to the 
*namn*church.” 
“ For the next time again, she 
invited me to *namn* church.” 
“the woman called med and 
invited to *namn*” 

Eftersom kvinnorna var en 
länk till att respondenten kom 
till kyrkorna har vi satt koden 
kontakter.  

Kontakter Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 

Intervju 6 “I saw many Christian people, 
that they are all the same, and 
they are so kind. Even they don’t 
know who are you, they just want 
to help you, for example. And I 
just send the message to *namn* 
church Instagram page, and I 
asked, I want to know about 
Jesus, could you help me. And 
the women...  said that, I’m not 
the right person who can help 
you, but can I have your phone 
number, somebody call you back. 
I say yes, for sure.” 

Vi tolkar denna meningsenhet 
att personen förundrades över 
kristnas vänlighet och detta 
varit en bidragande orsak till 
varför respondenten 
kontaktade kyrkan för att lära 
sig mer om Jesus.  

Vänligt bemötande och hjälp Orsak till intresse för 
kristendomen och att söka sig 
till kyrkan 

Orsaker 
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Intervju 1 “When I come Christianity, 
Muslim people already in the 
keskusta, the last I said hello, no 
don’t say hello, but no problem. 
Muslim people don’t tell me 
hello, I don’t say hello, but I 
have more Christian people tell 
me hello. How are you? This is 
so easy, no problem.” 

Eftersom respondenten 
konverterat så har muslimska 
personer slutat hälsa på hen, 
därför tolkar vi det som en 
negativ inverkan på hens 
relationer.  
Följden var också att hen fått 
flera kristna vänner som 
hälsar. Därför sätter vi också 
ny gemenskap som kod.             

Negativ inverkan på relationer 
 
 
 
 
 
Ny gemenskap 

Negativ konsekvens 
 
 
 
 
 
Positiv konsekvens 

Konsekvenser 

Intervju 1 …” because now I know who is 
Jesus, now I know what is 
Christianity, I tell any people, 
Jesus come in the world about 
seeing our people, cleaning 
anything, washing people, I tell 
people, I tell more people.. 
 
” if I’m back to *land*, people 
kill me, this is vähän about Jesus 
happening. This is so easy. About 
this, maybe I’m sad, yes, I’m sad, 
I’m afraid, if I’m back to *land* 
maybe people kill me, already 
people afraid, but I see have one 
God…maybe he change 
anything…I have vähän negative 
but more positive” 

Efter konverteringen vill 
respondenten att andra också 
skall få veta vad Jesus gjort. 
Därför sätter vi koden: Vilja 
att berätta åt andra. 
 
Eftersom respondenten 
konverterat så riskerar han att 
utsättas för fysiskt våld om 
hen skulle återvända till sitt 
hemland. Därför tänker vi att 
det begränsar hens möjlighet 
att återvända och då sattes 
koden begränsande av 
återvändning. 
 
Även om respondenten känner 
en rädsla över att andra 
muslimer ska döda hen så 
tolkar vi det som att hen har 
en förtröstan till Gud. Därför 
tolkar vi det som positiva 
känslor. 

Vilja att berätta åt andra 
 
 
 
 
 
Begränsande av återvändning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiva känslor 
 
 
 
 

Positiv konsekvens 
 
 
 
 
 
Negativ konsekvens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiv konsekvens 

Konsekvenser 

Intervju 3 “I know that, they need maybe, 
not maybe, but really, it´s go to 
*land* kill me, then the airport 
maybe take me. But I don’t 
worry. 

Respondenten riskerar att 
utsättas för fysiskt våld om 
hen återvänder till sitt 
hemland. Därför tänker vi att 
det begränsar hens möjlighet 
att återvända till hemlandet. 

Begränsande av återvändning 
 
 
 
 
 

Negativ konsekvens 
 
 
 
 
 

Konsekvenser 
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Intervju 3 I don’t worry for him because I 
know Jesus is stay with me now, 
and Mary stay with me, if you 
believe, if you love Jesus, Jesus 
love you. And then give you 
strong power. Not I don’t 
worry.” 
“Yeah, already I go to Migri, 
and I have interview already and 
now I’m waiting, now not, I don’t 
worry, it`s, just I’m happy 
because the Jesus take me now.” 

Respondenten säger att hen 
inte oroar sig, utan hen är 
lycklig över att ha Jesus i sitt 
liv. Det tolkar vi vara positiva 
känslor och därför kodar vi 
det till det. 

Positiva känslor                                                                             Positiv konsekvens Konsekvenser 

Intervju 3 …” they will not speak to me… 
people from Muslim”  
 
…”do you have any contact with 
your family now?(Emilia) 
no, of course… Of course, it’s, 
just my mother.” 
 
“I am happy but little, I am sad 
but sad because, long time I 
don’t know Jesus, this sad, but 
just this, because, you know, long 
time, this friend, long time, you 
see this friend 
liar.”[Muhammed] 

Eftersom konverteringen 
gjorde att muslimerna inte vill 
prata med respondenten så 
tolkar vi det att det påverkar 
relationerna negativt. Det 
påverkade också 
familjerelationerna negativt. 
 
 
Eftersom vi tolkar det att 
respondenterna är ledsen att 
hen inte känt Jesus tidigare i 
sitt liv så sätter vi 
meningsenheten under koden 
negativa känslor. 

Negativ inverkan på relationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negativa känslor 

Negativ konsekvens Konsekvenser 

Intervju 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…” in Finland, nothing, but in 
*land* his family received 
many...threatment…for example 
from his cousin [tolken berättar] 
and his, not cousin, from his 
uncle. Because, I don’t know if 
you know or not, but if somebody 
return to other religion, in Islam 
the punish is being killed.” 

P.g.a. att familjen blivit hotad 
för att respondenten 
konverterat så tolkar vi att det 
uppstår negativa känslor som 
konsekvens av 
konverteringen.  
 

Negativa känslor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negativ konsekvens 
 
 
 
 

Konsekvenser 
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Intervju 5 
 

“When he’s thinking that God 
send his son and sacrificed him 
because of our sins I get 
appreciate and I like myself more 
than before. Before in Islam, … I 
was afraid of the God, because 
they said all the time what I did 
was a sin, even if I wanted, or I 
didn’t wanted, I’m not, it was the 
sins, I should go the hell and fire 
by the God but in Christianity, I 
found that God loves us. And 
everything changes in our life.” 

Respondenten känner sig 
älskad av Gud, till skillnad 
från vad hen kände i Islam, 
och att allting har ändrat i 
hens liv. Det tolkar vi att är 
positiva känslor, därför har vi 
satt det som kod.  
 
Respondenten säger också att 
det ändrat hela hens liv, därav 
koden livsförändring.  

Positiva känslor 
 
 
 
 
 
 
 
Livsförändring 

Positiv konsekvens Konsekvenser 

Intervju 4 ”hänen sukulaiset, he sanoivat 
sulle jos sä tulet takaisin *land* 
mä tappaa sun” 

P.g.a. respondentens 
konvertering så hotas hen till 
livet om hen återvänder till sitt 
hemland. Därför sattes koden 
begränsande av återvändning. 

Begränsande av återvändning 
 
 
 

Negativ konsekvens Konsekvenser 

Intervju 4 ”mä olin huono, ja sitt mä en 
kunnoita ketään, ennen.” 
”kun joku ihminen puhua 
hänelle huonosti…Hän tuli 
vihainen ja hän puhui sama kuin 
toi ihminen sanoi hänelle.” 
[ennen] 
”mulla oli stressi ja, tota, ja aina 
mietti…ja mä en rakasta että nää 
auta ihmisiä”. ..”Ja sitt kun hän 
meni kristinuskoon, hän rakastaa 
ihmisiä ja hän haluaa auttaa 
ihmisiä. 
”mä tulin iloiseksi ja mä tulin 
iloisempin ihminen 
maailmassa”. 

Respondenten berättar att före 
hen blev kristen var hens 
beteende dåligt. Hen menar att 
efter konverteringen 
förändrades hens beteende, 
därför sattes koden förändring 
av beteende.  
 
 
 
Respondenten säger att hen 
blev gladare efter 
konverteringen. Det tolkar vi 
som positiva känslor och 
därför sattes koden positiva 
känslor. 

Förändring av beteende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiva känslor 

Positiv konsekvens Konsekvenser 

Intervju 4 ”mun elämä kaikki on 
muuttunut”...  
 

Eftersom respondenten säger 
att hela hens liv förändrades 
så sätter vi koden 
livsförändring.  

Livsförändring 
 
 
 
 
 

Positiv förändring Konsekvenser 
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Intervju 4 ”tuli hänelle paljon kavereita.” Konsekvensen av 
konverteringen var att hen 
fick många nya vänner, därför 
sattes koden ny gemenskap. 

Ny gemenskap 
 

Positiv konsekvens Konsekvenser 

Intervju 2 ”a lot of things has changed to 
my life also” 
“In lot of different ways…that I 
was addicted to lot of things, like 
for example, gambling games, 
money game, or…maybe…not 
drugs but I mean like, alcohol 
or...hanging with bad people 
and…doing lot of bad 
things...yes….all of these has 
changed.” 

Respondenten säger att 
mycket har ändrat i hens liv 
och därför sätter vi koden 
livsförändring.  
 
Respondenten berättar också 
att hen var beroende av många 
olika saker som ändrades efter 
att hen konverterat. Därför 
sattes koden fri från beroende.  

Livsförändring 
 
 
 
Fri från beroende 

Positiv konsekvens Konsekvenser 

Intervju 2 “Totally aggressive 
[omgivningens reaktioner] 
…yes…and you know that, I´ve 
been attacked by Muslims 
also…yeah…and also my family 
they…especially when they knew 
about my tattoos…[of a 
cross]…yeah...because it’s big 
thing…My family they…don’t 
accept me.... and maybe like, he 
wanna kill me or something, 
because it’s different culture” 

Respondenten har blivit 
attackerad eftersom hen 
konverterat. Därför sattes 
koden fysiskt våld. 
 
Familjen accepterar inte hen 
när hen konverterat. Därför 
tolkar vi att konverteringen 
påverkat relationerna negativt.  

Fysiskt våld 
 
 
 
 
Negativ inverkan på relationer 

Negativ konsekvens Konsekvenser 

Intervju 2 “I feel that in my inner person 
that Jesus is with me and all the 
society is with me and that’s it, I 
don’t care, I’m not scared” 

Eftersom personen inte känner 
rädsla på samma sätt längre 
efter konverteringen tolkar vi 
att konverteringen har lett till 
en förtröstan på Gud. Det 
tänker vi att har med koden 
positiva känslor att göra. 

Positiva känslor Positiv konsekvens Konsekvenser 
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Intervju 7 ”sain, niin kuin, kirkolta, tai 
siis… (från en församling) apua, 
ja sain kavereita paljon. 
Elämässäni, niin kuin, helpottu 
vähän siitä että, niin kuin, en 
enää ajattelee että tänään et mä 
olin tyttöystäväni kanssa, Jumala 
rankaise minua. Et kun 
musliimina, kun olet niin ennen 
naimisin menoa, siis niin kuin, ei 
saa olla niin kuin kenen kanssa, 
tyttöjen kanssa tai siis niin ku 
vieraiten kanssa, niin kuin 
yhteyksessä.…Jumala rankaise 
sua. Jos mulla olisi niin kuin nyt 
paikka tyttöystävä...Musliimina, 
niin kuin, rankaisee ja sitt, niin 
kuin, koko ajan mietti että joo, 
tänään mitä mä tein. Onko mä 
tehnyt, niin kuin, jotain hyvää tai 
mitä, ja rankaiseeko minua 
Jumala tänään tai mitä hän 
tekee. Siis mieti kukaan 
tommosia, ja se päivä se viisi 
päivä rukoile musliimit ja 
kristittynä. Nyt se muutos on että 
en rukoile viisi kertaa päivässä, 
niin rakastan kavereitani ja 
ystäviäni ja elämäni nyt niin kuin 
kristittynä on helppo.”(finns 
förklarat på vilket sätt) 

Efter konverteringen säger 
respondenten att hen fick nya 
vänner. Därför har vi använt 
koden ny gemenskap. 
 
Vidare säger respondenten att 
livet har blivit enklare efter 
konverteringen, därför har vi 
använt koden enklare vardag. 
 
 
 
Efter konverteringen känner 
respondenten inte längre att 
Gud straffar hen på samma 
sätt. Detta tolkar vi som att 
hens skuldkänslor försvunnit 
och det tolkar vi att har med 
koden positiva känslor att 
göra. Hen säger också att det 
kändes bra efter 
konverteringen. 
 
Eftersom respondenten menar 
att en förändring som kom av 
konverteringen var att han 
älskar sina vänner så tolkar vi 
att det har med förändring av 
beteende att göra, därav koden 
förändring av beteende. 

Ny gemenskap 
 
 
 
 
Enklare vardag 
 
 
 
 
 
 
Positiva känslor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändring av beteende 
 
 
 

Positiv konsekvens Konsekvenser 

  



27 

 

www.novia.f
i 

Intervju 7 ”Tuntui hyvältä mutta…mulla 
on, niin kuin, muslimit kaverit 
paljon ystävät. Se joka tietää että 
mä oon kääntynyt kristityksi, niin 
ne suhtautuu tai käytäutuu 
minun kohtalle vähän huonosti. 
[kääntimyksen jälkeen]… Eli 
siis, niin kuin, ei se tykkää siitä 
kun mä on kääntynyt 
kristyksi…mutta..se, niiten 
sijaan, ..mä on saanut paljon 
suomalaisia kavereita... 

Respondenten tar vidare upp 
om att de muslimska vänner 
som vet om hens konvertering 
har behandlat respondenten 
illa och att de inte tycker om 
att hen konverterat. Detta 
tolkar vi att betyder att 
konverteringen haft en negativ 
inverkan på hens relationer. 

Negativ inverkan på relationer Negativ konsekvens Konsekvenser 

Intervju  6 “I had  many Christian people in 
****, Christian people in Iran. 
But some of them, when I 
returned to Christianity, they 
denied me, and they unfollowed 
me. I don’t know why…she 
talked to me so bad and rude. 
But when I said her that I study 
the bible, and I still studying 
about the bible, and now I’m a 
Christian, and I know what is it 
Christianity. I know the 
meanings, it’s not just a name. 
then her behavior totally change 
with me” 

Eftersom flera personer 
undvek respondenten efter att 
hen berättat att hen 
konverterat, anser vi att det 
har en negativ inverkan på 
relationer, därav sattes koden 
till negativ inverkan på 
relationer.  

Negativ inverkan på relationer Negativ förändring Konsekvenser 

Intervju  6 “When she found that I am a 
Christian, she changed her seat 
and since that she don’t even 
talk to me anymore.” 

En person undvek 
respondenten efter att hen 
berättat att hen är kristen. Det 
tycker vi har en negativ 
inverkan på relationer.  

Negativ inverkan på relationer 
 

Negativ konsekvens Konsekvenser 
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Intervju  6 “But the other people, for 
example, when I am at work, 
when I’m  saying that I’m a 
Christian, everybody became 
surprised, I don’t know 
why…But when they found that I 
am a Christian, they are so nice 
to me….I saw that she thick 
something on the paper, I don’t 
know…was it something, as a 
mark or just she wanted to note 
that I am a Christian, maybe 
something like that, but I saw 
that she marked it. And when the 
interview finished…and she said, 
you can start from tomorrow.” 

Vi tolkar denna meningsenhet 
så att respondenten bemöttes 
positivt i Finland när hen 
berättade att hen var kristen 
och att människor varit snälla 
mot hen, vilket vi tolkar att 
kunde innebära en ny 
gemenskap för hen. 
Respondenten uppfattade 
också att konverteringen 
inverkade positivt på 
arbetsintervjun, vilket ledde 
till att respondenten kom in i 
en ny gemenskap.  

Ny gemenskap Positiv konsekvens Konsekvenser 

Intervju  6 “I also invited my sister and her 
husband to became Christian. 
When I started to know about 
Jesus, and I felt by my heart, I 
wanted to talk to my sister.” 

Vi tolkar det som en positiv 
förändring att respondenten 
vill berätta vidare det som hen 
upplevt. Därför har vi kodat 
med vilja att berätta åt andra. 

Vilja att berätta åt andra Positiv konsekvens 
 

Konsekvenser 

Intervju  6 “I have afraid of everything. I 
went to psychology many times 
to forget them, but it didn’t help. 
But as soon as I started to come 
to church I cried a lot in the 
church. Now I am still crying… 
but whenever I came back to 
home from the church, I feel so 
light inside,,.and I think, now I 
am empty and I'm all the time 
thinking that Jesus wanted to 
help me. And when I'm thinking 
so now, like a father, that I’m in 
his arms, so nobody can again 
attack me or hurt me. Yeah. it’s 
the biggest change in my life that 
I’m feeling calm, totally.” 

Eftersom personen kände lugn 
och frid och inte längre är 
rädd att bli attackerad så 
tolkar vi att det hör till 
positiva känslor.  

Positiva känslor Positiv konsekvens Konsekvenser 

 


