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1. Abstract 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur präster ser på asylsökande som konverterar till 

kristendom. Den ämnar även studera hur prästerna talar om de asylsökande, hur de ser på de 

asylsökandes aktörskap, om de förändrar eller reproducerar maktordningen de finns i samt 

hur de ser på sin egen roll i processen. 

 Materialet är insamlat med semi-strukturerade intervjuer med sju präster från 

olika stift inom Svenska kyrkan. Undersökningen är gjord med hjälp av kritisk diskursanalys 

och teorin som använts har främst byggt på Edward Saids Orientalism. 

 Bland de sju informanter som intervjuats finns det två tydliga grupperingar av 

inställningar. Fyra präster är tveksamma till att döpa asylsökande och tre är positiva. De 

tveksamma ger de asylsökande mindre agens, de reproducerar maktordningen där de själva är 

överst och de talar om de asylsökande som om de är utsatta och som att de behöver hjälp att 

fatta rätt beslut. 

 De som uttrycker sig positivt till att döpa asylsökande ger de asylsökande agens, 

de förändrar till stor del maktordningen och de talar om de asylsökande som aktörer och 

individer. 
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2. Inledning 
Det som kommit att kallas för den största flyktingkrisen i modern tid innebar att över 160 000 

asylsökande kom till Sverige år 2015.1 När så många människor invandrar på kort tid 

påverkas flera delar av samhället, så även det religiösa landskapet. Människor söker upp de 

församlingar som de känner sig hemma i och svenska församlingar blir större, såväl kristna 

och muslimska som andra religiösa minoriteter. I och med det ökade antalet asylsökande har 

även antalet människor som väljer att byta religiös tillhörighet ökat. Svenska kyrkan för ingen 

statistik på hur många som konverterar men Ann-Katrin Bosbach, tillförordnad chef för 

sekretariatet för ekumenik och teologi i Svenska kyrkan, sa sommaren 2015 att antalet 

asylsökande som konverterar till kristendom ”upplevs som en ökning”.2  

I mötet med asylsökande som vill konvertera till kristendom har många frågor 

väckts bland de präster som tagit emot dem. Hur ska man hantera att många konvertiter 

riskerar en livsfara om de blir utvisade till sina hemländer? Varför vill de döpas just under 

asylprocessen, är det verkligen av ”rätt” skäl? Vad blir prästens ansvar i arbetet med 

asylsökande som konverterar? ”Det här är så himla känsligt förstår du…” sa den första 

personen jag kontaktade på ett stift i mellersta Sverige när jag sökte personer som arbetat med 

asylsökande som konverterar. Att det är en känslig fråga framgick också väldigt tydligt när 

jag, i egenskap av journalist, sommaren 2016 skrev om fenomenet och då fick höra att präster 

är rädda att bli hotade av muslimer som menar att det är en dödssynd att muslimer konverterar 

till kristendom. 

För att möta dessa frågor som uppkommer bland präster har Sveriges biskopar 

skrivit rekommendationer kring hur man ska hantera situationen, församlingar har börjat 

diskutera och utveckla egna riktlinjer och Sveriges kristna råd har börjat hålla kurser kring hur 

församlingar kan agera.3 

 Det finns många aspekter i frågan som är intressanta för undersökning, i denna 

uppsats är det prästernas egen bild som står i fokus – de som faktiskt möter och relaterar till 

personer i konverteringsprocessen, de som i praktiken svarar på alla dessa frågor som uppstår 

i arbetet.  

 

																																																								
1 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html, hämtad: 2017-01-02. 
2 Wernersson, Annie, ”Allt fler asylsökande konverterar till kristendom”, Hallandsposten, 29 juli 2016. Se även 
Horvatovic, Iva, ”Kristna församlingar växer när asylsökande konverterar”, 3 augusti 2016. 
3 http://www.skr.org/wp-content/uploads/2016/08/Ny-program-inbjudan-konvertitutb-27-okt-final.pdf hämtad 
2016-12-18. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur svenskkyrkliga präster talar dels 

om asylsökande som konverterar till kristendom, dels om sin egen roll i 

konverteringsprocessen. Mer specifikt är det prästernas syn på den andre, det vill säga deras 

syn på de asylsökande och deras aktörskap i valet att konvertera som kommer att studeras. 

 

Med material av kvalitativa intervjuer med sju präster inom Svenska kyrkan som arbetat med 

asylsökande som vill konvertera söker denna uppsats svar på följande forskningsfrågor: 

- Hur talar prästerna om de asylsökandes val att konvertera till kristendom?  

- I talet om de asylsökande, reproducerar eller förändrar prästerna den maktordning 

som de finns i? 

- Hur ser prästerna på de asylsökandes aktörskap i valet att konvertera? 

- Hur ser prästerna på sin egen roll i den processen? 
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4. Bakgrund 
För att sätta prästernas resonemang kring de etiska dilemman de ställts inför i en kontext ges 

här bakgrund om olika delar som är relevanta för förståelsen av resultatet. Först presenteras 

information om hur vanligt det är med asylsökande som konverterar och vad som praktiskt 

händer om man gör det. Efter detta presenteras de centrala rekommendationer som Sveriges 

biskopar gett ut, en kort historia kring Svenska kyrkans missionsverksamhet och en 

kommentar kring begreppet konvertering. 

 

4.1 Konvertering till kristendom – hur vanligt är det, varför sker 

det och vad händer med rättsprocessen? 
Informanterna i denna uppsats har arbetat med asylsökande som främst kommer från Iran och 

Afghanistan. Båda dessa länder är konservativt muslimska och om det i dessa länder kommer 

fram att en muslim har konverterat kan det innebära en livsfara.4 Om en asylsökandes 

religiösa tro innebär en fara kan det ge skäl till att få uppehållstillstånd enligt svensk lag. 

I juli 2016 infördes en lag om tillfälliga uppehållstillstånd som gjorde det 

svårare att få asyl. Det finns två statusar asylsökande som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd 

kan få. Det ena är alternativt skyddsbehövande och det är till exempel människor som flytt på 

grund av krig. Den andra gruppen är människor som får flyktingstatus och det är människor 

som riskerar förföljelse på grund av till exempel religion, kön eller sexuell läggning.5 Med 

dagens tillfälliga asylregler ger flyktingstatus ett tillfälligt uppehållstillstånd på tre år, till 

skillnad från alternativt skyddsbehövande som endast får tillfälligt uppehållstillstånd i ett år. 

Båda grupperna av asylsökande kan söka om att förnya sitt tillstånd.6 

Det finns begränsat med forskning på hur konvertiter bedöms i asylprocesser 

men Rebecca Stern och Alexandra Segenstedt har konstaterat i studien ”Vad krävs för att få 

skydd?” från 2011 att ”genuin tro” är något som ofta diskuteras och ligger till grund för beslut 

om flyktingstatus. De finner även att religion verkar ses som mer ”skyddsvärt” än politisk 

åsikt.7  

																																																								
4 Thorburn Stern, Rebecca och Wikström, Hanna, Liber, Migrationsrätt, Kina, 2016, s. 104 och 148. 
5 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Asylregler.html 
hämtad 2016-12-01. 
6 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-06-21-Riksdagen-
har-beslutat-att-tillfalligt-begransa-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-Sverige.html hämtad 2016-12-01. 
7 Thorburn Stern och Wikström, 2016, op. cit. s. 217. 
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Migrationsverket har främst bedömt ifall det är ”genuin tro” genom prov på den 

asylsökandes kunskap om kristendom. Enligt Svenska kyrkan har dock de utbildningar som 

Sveriges kristna råd haft bidragit till att Migrationsverket har utvecklat sina tester av den 

asylsökandes religiositet till att idag ta större hänsyn till de dopbevis och intyg som prästerna 

och församlingen skriver om den asylsökande.8 

Varför de asylsökande väljer att döpas kan ges flera anledningar och är 

naturligtvis väldigt svårt att spekulera i och är inte heller föremålet för denna undersökning. 

Väldigt kort presenteras här därför bara några förklaringar som informanterna gett under 

intervjuerna. Det kan vara på grund av att de mött kristna under flykten i Europa som hjälpt 

dem och att de därigenom funnit kristendomen, att de redan tidigare varit kristna och verkat i 

underjordiska församlingar i sina hemländer och velat fly till ett land där det är tryggare att 

döpas, att de ”är trötta på islam” och/eller att de tror att det kan bli lättare att få asyl om de 

konverterat. 

 

4.2 Biskopsbrevet 
Svenska kyrkans biskopar har gett ut två brev med rekommendationer kring hur församlingar 

bör hantera asylsökande som vill konvertera till kristendom. Det ena är från 1992 där 

biskoparna avråder från att döpa asylsökande.9 I det nyare biskopsbrevet från 2012 menar 

biskoparna att situationen har förändrats sedan dess och därför även rekommendationerna för 

hur man ska hantera mötet med asylsökande som vill konvertera. 

I brevet från 2012 skriver biskoparna ”Dop av asylsökande och papperslösa 

ställer oss […] inför en rad specifika frågor av pastoral, etisk och kyrkorättslig natur.”10 De 

skriver även att det är mycket svårt att få asyl på grund av att man blivit kristen i Sverige och 

att ”I den situation som numera råder finns inga starka skäl för att den asylsökande ska låta 

döpa sig för att underlätta asyl. Frågan om eventuellt missbruk av dopet som sakrament i 

dessa fall har därför blivit i det närmaste obsolet.” Ett längre utdrag från texten lyder: 

 
[…] Det hör till prästens själavårdansvar att ge dopkandidaten tillfälle att reflektera över kristen 

tro, dopets innebörd och sin egen livssituation, liksom att man inte kan räkna med att dopet 

kommer att underlätta rätten till asyl i Sverige. Det är viktigt att få klarhet i om den som begär 

dop riskerar förföljelse i hemlandet samt försäkra sig om att dopkandidaten inser de risker dopet 

medför, i det fall hon eller han blir avvisad till hemlandet, och är beredd att ta riskerna. 

																																																								
8 https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/dop-och-konversion hämtad 2016-12-18. 
9 Det kyrkliga mötet med invandrare, Biskopsmötet 1992, 2.1 b. 
10 De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext, Svenska kyrkan, Biskopsmötet, Uppsala, 2012, s. 33-36. 
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De asylsökande befinner sig ofta i en situation där de är extremt sårbara vilket kräver stor 

varsamhet från församlingens sida. Många församlingar bedriver verksamhet för asylsökande 

som kan utgöra deras primära gemenskap i det nya landet. Givetvis kan de finnas med i 

församlingens gemenskap i avvaktan på dop. Om den asylsökande efter moget övervägande vill 

döpas ska vi med glädje döpa och särskilt vinnlägga oss om att den döpte fortsatt blir en del av 

gemenskapen. […]11 

 

Det ska poängteras här att biskoparnas brev endast är rekommendationer som skickas ut till 

alla församlingar. Hur personalen förhåller sig till rekommendationerna är upp till var och en. 

Utöver biskopsbrevet från 2012 har Svenska kyrkan även information på sin 

hemsida med mer utförlig fakta kring resonemangen som biskoparna ger i brevet. Även 

Kyrkans tidning har skrivit om biskoparnas resonemang. Till skillnad från biskopsbrevet som 

inte nämner något om hur omfattande dopundervisningen för en asylsökande borde vara så 

står det i Kyrkans tidnings artikel att den borde vara längre än vid konfirmationer som 

vanligtvis är omkring sex månader.12 Sveriges kristna råd har börjat hålla utbildningar för 

personal som arbetar med asylsökande som vill konvertera där fakta lärs ut och etik 

diskuteras. Utbildningen beskrivs som ”högaktuell”.13 

 

4.3 Svenska kyrkans missionsarbete 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till 

tidens slut 

(Missionsbefallningen, Matt 28:19-20) 

 

Inom Svenska kyrkan finns en mångfald av sätt att förhålla sig till missionsbefallningen och 

den tolkas på olika sätt av olika församlingar och individer, vilket även är tydligt i 

intervjuerna som ligger till grund för denna uppsats. 

I samband med att kolonialismen spred sig världen över så växte också kyrkors 

missionsverksamhet.14 Svenska Kyrkans Mission, SKM, var Sveriges största 

																																																								
11 Ibid, s. 35-36. 
12 http://www.kyrkanstidning.se/ledare/byte-av-trostillhorighet-kan-folja-med-flyktingstrommen hämtad 2016-
12-18. 
13 http://www.skr.org/wp-content/uploads/2016/08/Ny-program-inbjudan-konvertitutb-27-okt-final.pdf hämtad 
2016-12-18. 
14 Loomba, Ania, Kolonialism/postkolonialism, TankeKraft förlag, Finland, 2005, s. 119. 
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missionsorganisation.15 Den grundades 1874 med fokus på att omvända icke-kristna.16 Det 

missionerande arbetet som SKM gjorde handlade utöver att döpa konvertiter, även om socialt 

arbete.17 Svenska kyrkan beskriver att missionen stod på tre ben och arbetade med kyrka, 

skola och sjukhus. År 2008 slogs SKM ihop med Lutherhjälpen och bytte namn till Svenska 

kyrkans internationella arbete.18 

På Svenska kyrkans internwebb står det om missionsbefallningen gentemot 

asylsökande. Svenska kyrkans dopordning som skrevs 1942 refereras till och citeras i vilken 

det står ”Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till sanningens kunskap”. Om 

formuleringen står det att den ”speglar den dominerande ställning som Svenska kyrkan hade i 

mitten av 1900-talet, och den kan inte användas i dagens mångkulturella samhälle.” I artikeln 

lyfts tre viktiga aspekter upp i mötet med människor från annan religiös bakgrund: respekten 

för den enskilda människan i dennes sammanhang, relationen till andra trossamfund och en 

genomtänkt religionsteologisk hållning.19 

Det var relativt få personer som döptes på de svenska missionsstationerna 

runtom i världen, och i slutet av 1800-talet kom det sociala arbetet att få större betydelse i 

Svenska kyrkans missionerande.20 Gustaf Björck har visat i en avhandling att ett skifte har 

skett i SKM från att fokusera på omvändelse av icke-kristna till att idag fokusera på arbete 

med mänskliga rättigheter.21 

Svenska kyrkan har tagit ställning emot de kränkningar som samer utsatts för 

genom historien i den så kallade vitboken som publicerades våren 2016. Boken beskriver 

kyrkans del i det ”koloniala förflutna” som en ursäkt mot Sveriges samer för hur Svenska 

kyrkans missionsarbete såg ut bland dem.22 

 

4.4 Kommentar om begreppet konvertering 
Det finns många definitioner av begreppet konvertit. Nedan följer en kort kommentar kring 

hur begreppet används i uppsatsen. 

																																																								
15 Gregersen, Malin, 2010, Fostrande förpliktelser: representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 
1900-talets första hälft, Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 10. 
16 Björck, Gustaf, 2014, Förändring av missionssynen?, Perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945-2000 
speglad av Ledning och Missionärer, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, s. 33. 
17 Gregersen, 2010, op. cit., s. 29. 
18 https://www1.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/var-historia hämtad 2016-12-18. 
19 https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/dop-och-konversion hämtad 2016-12-18. 
20 Gregersen, 2010, op. cit., s. 35. 
21 Björck, 2014, op. cit., s. 33. 
22 Lindmark, Daniel, Sundström, Olle, De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, Artos & 
Norma Bokförlag, Polen, 2016. 
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 Traditionellt sätt har konvertering setts på som något som sker omedelbart, 

något som ”träffar” en människa på ett explosionsartat sätt likt den beskrivning som återges i 

Bibeln kring Paulus möte med Jesus.23 Detta sätt att se på konvertering har dock frångåtts och 

kritiserats i stor mån,24 en av dess kritiker är James T. Richardsson som menar att det sättet att 

se på det innebär en syn på människan som en passiv varelse som bara råkar vara med om 

något. Richardsson menar istället att människor som konverterar borde ses som aktiva 

individer i beslutet att byta religion.25 

 Mitt sätt att se på konversion är inspirerat av Richardssons kritik. Såsom 

informanterna har beskrivit de asylsökande som sökt sig till kyrkan är det människor som 

aktivt tagit kontakt med kyrkan med frågor, funderingar och en vilja att lära sig mer. Enligt 

informanterna, och det är den kunskapen jag utgår från, är det alltså inte passiva individer 

som blivit ”träffad av blixten” eller som har tvingats med till kyrkan. 

 Det är också ett viktigt konstaterande att konvertering i denna undersökning ses 

på som en process. En del som sökt sig till kyrkan har valt att inte fullfölja processen. 

Huruvida även de som inte väljer att ta steget att döpa sig men ändå är intresserade av 

kristendom också är konvertiteter är inte föremål för denna undersökning. När jag i uppsatsen 

använder begreppet konvertiter syftar jag på dem som har döpts. När jag pratar om 

dopkandidater menas de som går en utbildning för att lära sig mer om kristendom med målet 

eller förhoppningen om att slutligen döpas. Andra som enbart visar intresse för kristendom är 

inte föremål för undersökningen och benämns således inte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
23 Ahlin, Lars, Pilgrim, turist eller flykting, Symposion, Stockholm, 2005, s. 20-21. 
24 Ibid, s. 20-21. 
25 Richardsson, James T., ”Studies of Conversion: Secularization or Re-enchantment?” i The Sacred in a secular 
age, Hammond, Philip E. (red.), University press, Berkeley, Los Angels, London, 1985. 
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5. Material  

Informanterna i uppsatsen kommer från tre olika stift i olika delar av landet. För att hitta 

informanter har jag använt mig av snöbollsmetoden då jag har ringt till olika stift och fått 

kontakter som i sin tur gett ytterligare kontakter. Alla intervjuer gjordes hösten 2016. 

Jag har valt att endast intervjua präster inom Svenska kyrkan. På detta sätt har 

jag kunnat gå djupare in i materialet än vad jag hade kunnat om jag hade intervjuat präster 

från olika samfund då det hade blivit svårare att sätta resonemangen i relation till olika 

traditioner och kulturer. För att begränsa urvalet och göra uppsatsen mer genomförbar valde 

jag därför att endast intervjua präster från Svenska kyrkan. 

För att skydda informanternas identitet har jag valt att anonymisera alla. Några 

präster har uttryckt oro för att bli hotade av muslimer i sin omgivning som inte gillar deras 

arbete och någon tvekade att vara med för att hen inte ville att andra ska döma församlingens 

arbete. Informanternas namn och församling är heller inte relevant för undersökningens syfte. 

Detta eftersom de frågor som ställts inte handlar om att normativt kräva ansvar av 

informanterna utan att fritt få dem att resonera kring frågorna. Det gynnar därför uppsatsens 

syfte mer att de kunde känna sig bekväma genom att vara anonyma. 

 

5.1 Informanter 
Nedan följer en kort presentation av de sju personer som har intervjuats i denna studie. 

 

Bosse – Manlig präst, 48 år gammal. Bosse prästvigdes 1995. Sedan han började i den 

nuvarande församlingen som präst år 2000 har han emellanåt mött människor med muslimsk 

bakgrund som velat bli kristna. Han minns inte hur många flyktingar han döpt men säger att 

det skett en del, dock ändå väldigt sällan. Bosse har alltid, med ett undantag, väntat tills 

personen fått uppehållstillstånd innan de döpts. 

 

Gunnar – Manlig präst, 52 år gammal. Har arbetat som präst sedan 1990, började i sin 

nuvarande församling 1993. 

Hans – Manlig präst. Har arbetat i den nuvarande församlingen sedan han prästvigdes 1985. 

Gunnar och Hans – Arbetade tillsammans med dopundervisning för fyra asylsökande, tre 

iranier och en afghan, vintern/våren 2015-2016. De intervjuades samtidigt och hade en 
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samstämmig inställning till frågorna, de delade de flesta av åsikterna och bekräftade ofta 

varandra med jakande kommentarer. 

 

Morvarid – Kvinnlig präst, 54 år gammal. Arbetar i en EFS-församling i mellersta Sverige 

som öppet bedriver mission bland alla människor, där inkluderat asylsökande. Morvarid 

kommer ursprungligen från Iran och konverterade själv från islam för omkring 20 år sedan. 

Hon blev färdig med sin prästutbildning för fem år sedan och fick anställning i sin nuvarande 

församling ett halvår senare. Sedan Morvarid började har hon döpt ett hundratal konvertiter. 

Hon berättar att många av dessa konvertiter har varit asylsökande under dopet. 

 

Ulla – Kvinnlig präst, 50 år gammal. Har arbetat i kyrkan med olika arbetsroller största delen 

av sitt yrkesliv. Prästvigdes våren 2014. Döpte två ensamkommande flyktingbarn, killar i övre 

tonåren från Afghanistan, våren 2016. 

Viktor – Manlig präst, 63 år gammal. Prästvigdes 1980, är präst i nuvarande församling 

sedan 1984. Har döpt åtta personer i asylprocessen sedan omkring sju år tillbaka. 

Ulla och Viktor – Ulla, Viktor och en till präst har fått i uppgift att under hösten 2016 sätta 

samman riktlinjer för hur deras församling ska hantera asylsökande som vill konvertera. Detta 

på grund av att flera präster i församlingen har fått frågan och känt sig osäkra på hur de ska 

agera. Den första träffen för gruppen var intervjun för denna studien, men den tredje prästen 

kunde inte medverka. Ulla och Viktor intervjuades tillsammans. 

 

Åsa – Kvinnlig präst, 42 år gammal. Prästvigdes 2013 och har arbetat i sin nuvarande 

församling sedan januari 2016. Efter två veckor på arbetet fick hon frågan om hon kunde ta 

över undervisningen för den studiegrupp på farsi som funnits sedan 2009 i församlingen. Hon 

tackade ja och började direkt med det arbetet. Hennes första dop skedde i början av sommaren 

då åtta konvertiter döptes, de flesta asylsökande. Åsa noterar inte vilka som är asylsökande, 

men vet att många av dem är det. Nu har hon en grupp på femton personer som kommer varje 

vecka där de flesta är asylsökande. Deras dop är planerat att ske vintern 2017. 
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6. Metod och teori 
Nedan presenteras de två metoder och det teoretiska perspektiv som använts i uppsatsen. 

Kvalitativa intervjuer har gjorts för att samla in materialet och kritisk diskursanalys har 

använts som metod i analysen av materialet. 

Eftersom syftet inte har varit att samla in alla prästers åsikter, utan snarare att 

tentativt undersöka nyanser och variationer i resonemangen hos intervju-personerna har 

kvalitativa metoder varit det sätt som gynnat studiens syfte bäst. Genom dessa metoder har 

resonemangen kunnat samlas in och analyseras djupgående. 

 

6.1 Kvalitativa intervjuer 
Ansatsen i denna studie har varit explorativ26. När frågorna skrevs och intervjuerna gjordes 

hade teori ännu inte valts, utan då var fokus endast på att fånga de olika sätt som resonemang 

förs på bland prästerna. Istället har jag i denna undersökning låtit materialet styra vad det är 

som slutligen analyserats närmare. Detta innebär att jag har ställt fler frågor än vad som ryms 

att presentera i analysen. Urvalet av vad som valts ut att fokusera på har alltså bestämts efter 

att allt material var insamlat i relation till syftet och frågeställningarna. 

När alla intervjuer var färdiga och materialet transkriberat såg jag att det är just 

bilden av den andre27 som är den intressanta biten att studera i resonemangen och det var först 

efter sista intervjun som jag bestämde mig för frågeställningarna om talet om de asylsökande 

och prästernas syn på sin egen roll.  

Att jag gjort på det sättet innebär att jag lärt känna allt material innan jag valt 

fokusområde. Det har bidragit till en bredd och är på så sätt en bättre utgångspunkt för 

analysen eftersom ”de teoretiska glasögonen” togs på först efter intervjuerna. Risken hade 

annars kunnat vara att jag främst tänkt analytiskt under intervjun och riskerat att missa annat 

viktigt som sagts. Med detta explorativa tillvägagångssätt har jag istället under intervjuerna 

kunnat fokusera på att förstå vad det är som verkligen sagts och menats. 

Jag valde att göra semi-strukturerade intervjuer för att låta informanterna svara 

öppet på de frågor som ställts. Jag hade lärt mig de flesta frågorna utantill och tittade bara på 

																																																								
26 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 
97. 
27 Den andre syftar här till den asylsökande. För en mer utförlig definition av begreppet se avsnittet om ”Synen 
på den andre”. 
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mitt frågeformulär för att försäkra mig om att jag inte missat något.28 Eftersom det finns flera 

diskussioner och resonemang om fenomenet asylsökande som vill konvertera ville jag 

försäkra mig om att jag själv inte missade något genom att ställa för snäva frågor utan istället 

ge informanten utrymme att associera fritt. Frågorna var alltså öppna men utgick från vissa 

specifika ämnen, bland annat säkerheten ifall dopkandidaten blir utvisad, föreställningar bland 

asylsökande om att det blir enklare att få asyl och praktiska detaljer kring utbildning innan 

dopet. Jag började alla intervjuer med öppna frågor men ju längre intervjun fortskred gick jag 

över till mer tolkande frågor för att fastställa att jag förstått deras tankar rätt. Frågeformuläret 

jag skapade och utgick från finns i appendixet. 

 Innan intervjuerna gjordes testade jag frågorna på en kurskamrat för att se hur 

de skulle kunna tas emot. Det gjorde att jag lärde känna frågorna och att jag fick se hur de 

tolkades, så att jag vid de tillfällen då jag insåg att förvirring kunde uppstå kunde ändra frågan 

eller vara beredd att svara på motfråga. Trots det fick jag ändå, såklart, frågor under 

intervjuerna med vad jag menade och ibland andra typer av svar än jag väntat mig. Med mitt 

semi-strukturerade tillvägagångsätt har jag tillåtit informanterna styra sina tankar till viss del, 

för att sedan vid andra stunder rikta dem åt det håll jag velat. 

 Svend Brinkmann och Steinar Kvale menar att antalet intervjuer som görs beror 

på när man uppnår mättnad enligt studiens syfte.29 Strävan i denna uppsats har dock inte varit 

att generalisera prästers syn på den andre, utan att på ett djupgående sätt analysera likheter 

och variationer i resonemangen. Genom att ha sju informanter har flera sorters ståndpunkter 

med en stor bredd fångats in. Efter några intervjuer kunde jag se att liknande argumentation 

dök upp hos personer som ställer sig tveksamma till att döpa asylsökande vilket innebär en 

mättnad av den typen av resonemang men andra intervjuer har kommit med helt annorlunda 

argumentation vilket jag hade missat om jag hade nöjt mig tidigare. Jag hade kunnat göra 

ytterligare intervjuer för att fånga in ännu fler nyanser men på grund av studiens omfattning 

var denna begränsning nödvändig. 

 Prästerna som intervjuats har intagit olika positioner. En präst bedriver öppet 

mission bland asylsökande, en döper många asylsökande men är emot mission, en döper vid 

förfrågan, två är tveksamma och två säger sig egentligen inte vilja döpa asylsökande men har 

ändå gjort det. Jag har inte fått tag på någon som varit helt emot att döpa asylsökande, men de 

																																																								
28 Davidsson Bremborg, Anna, ”Interviewing”, i The Routledge handbook of research methods in the study of 
religion, Stausberg, Michael och Engler, Steven (red), Routledge, 2011, s. 315. 
29 Kvale och Brinkmann, 2014, op. cit., s. 156-157. 
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som säger sig vara kritiska har ändå fört fram de resonemangen varpå det perspektivet ändå 

finns med. 

Flera gånger har informanterna ändrat sig gradvis under intervjuns gång och 

man kan till viss del se en diskrepans i ståndpunkter med hur de såg ut i början respektive mot 

slutet. Därför har jag inte sett intervjuerna som färdiga resonemang utan för att förstå vad 

informanterna har sagt har jag behövt tolka och se till helheten i intervjun.30 

Jag har studerat informanternas världsbild, inte min egen bild av verkligheten 

och inte heller verkligheten så som den ser ut. Ett grundläggande antagande för studien har 

varit att hur informanterna resonerar är präglat av deras person.31 Därför har jag genomgående 

försökt förstå vad informanten berättar genom att kontextualisera det som sagts. Förståelse 

handlar inte om att värdera, hålla med eller tycka illa om vad som sägs. Förståelse i denna 

uppsats har handlat om att aktivt lyssna och försöka uppleva, se och känna det som 

informanten berättar om. Jag har alltså närmat mig berättelserna och resonemangen genom att 

aktivt lyssna och försöka sätta mig in i informantens sätt att tänka. 

Intervju-situationen som materialet är insamlat i har varit i en diskursiv kontext, 

i en kunskapsproducerande situation som jag som intervjuare själv har varit del av.32 

Ståndpunkterna som förts fram beror delvis på informanternas och min tidigare kunskap och 

den situation som vi befunnit oss i, men även på vilka frågor jag har ställt och hur jag har 

ställt dem. Sammanhanget som intervjuerna har gjorts i har alltså spelat roll för den kunskap 

som skapats i intervjuerna. Att jag är etniskt svensk kan till exempel ha gjort att 

informanterna har antagit att jag har en kristen bakgrund och känt sig mer bekväma att 

resonera öppet än vad som varit fallet om de gissat att jag hade en annan religion. 

Materialet för uppsatsen är insamlat genom intervjuer, där jag har bett 

informanterna att tala om asylsökande. I och med detta har jag som uppsatsskribent skapat en 

ojämlik maktsituation eftersom de asylsökande inte finns inte med i analysen, de ställs inga 

frågor. Jag som uppsatsskribent har alltså inte gett de asylsökande samma möjlighet som 

prästerna att tala om processen, helt enligt syftet med uppsatsen. Syftet har hela tiden varit att 

studera just prästernas syn på den andre och för att göra det har det inte varit relevant att sätta 

prästernas svar i relation till de asylsökandes egna tankar. 

 Prästerna befinner sig i en struktur där de är i en maktsituation, men också i en 

struktur där de ges makt att tala om den andre. Informanternas formuleringar bör ses i ljuset 
																																																								
30 Ibid, s.74. 
31 Ibid, op. cit., s. 44.  
32 Winther Jørgensen, Marianne och Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000, s. 66. 
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av detta konstaterande och det bör poängteras att empirin i denna undersökning består av 

resonemang, inte statiska argument. Några informanter hade helt färdiga tankar medan några 

personer utvecklade resonemang i stunden. Materialet består alltså av tankar som skapades i 

intervju-situationen. 

 

6.1.1 Transkribering och kodning 
Eftersom det är språket som är i fokus i en kritisk diskursanalys krävs det även en kommentar 

kring transkriberingen av intervjuerna. Transkriberingen är noggrant gjord och särskilda 

betoningar och tillfällen då informanten störts av något som avbrutits har noterats. Brinkmann 

och Kvale menar att transkribering är en tolkande process och naturligtvis har det även spelat 

roll att det var just jag som gjorde transkriberingen.33 Jag har hört saker som andra personer 

kanske inte hade hört och hur jag uppfattar betoningar kan skilja sig från hur andra personer 

skulle ha uppfattat dem. För att öka reliabiliteten i transkriberingen har jag hela tiden gjort på 

samma sätt gällande att notera avvikelser och särskiljande av ord. Det ligger i dess natur att 

den här typen av undersökning har en subjektiv aspekt, men att vara medveten om det och att 

synliggöra när den appliceras eliminerar risken för godtycklighet. 

 Jag har kodat efter teman som återkommit i intervjuerna. Först valde jag tre 

större ämnen där jag kunde se att det fanns intressanta resonemang för analysens syfte. Dessa 

var missionsbefallningen, asylsökandes säkerhet samt de asylsökandes motiv till dopet. Vid 

närmare kodning och analys av dessa teman fann jag fler trådar och har därefter strukturerat 

de ståndpunkter som fångats på ett mer djupgående sätt. 

 

6.1.2 Metodologi: Asymmetriskt maktförhållande 
En intervju har alltid ett asymmetriskt maktförhållande eftersom en person är en tyst 

deltagande observatör i intervjun och den andra förväntas öppet berätta om något personligt.34 

Denna asymmetri är något som måste tas i beaktande. 

Att diskutera religiositet och hur man själv resonerar i frågor som kan uppfattas 

känsliga kan vara svårt och ytterligare bidra till att informanten känner sig underordnad 

personen som intervjuar. I denna uppsats är det präster som intervjuats, personer som i 

Svenska kyrkan har hög ställning och som människor ser upp till. Informanterna är alla 

religiösa ledare som människor söker sig till för att få svar på känsliga frågor, de är vana att 

																																																								
33 Kvale och Brinkmann, 2014, op. cit., s. 217. 
34 Ibid, s. 51-53. 
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diskutera och prata om religiösa frågor och om sin personliga tro. Att det ingår i deras 

arbetsuppgift att diskutera teologi gjorde det relativt enkelt att få dem att prata om sina 

resonemang. Jag upplevde inte att det fanns en barriär mellan mig och informanterna. 

 Trots att präster är människor med hög status inom Svenska kyrkan kan dock 

tilläggas att flera av dem jag talat med, i sökandet efter informanter, har rekommenderat mig 

att gå ännu högre upp, till stiftsnivå. Någon rekommenderade mig att intervjua biskoparna för 

att få en bild av hur ”Svenska kyrkan resonerar” i frågan. Det har dock inte varit aktuellt i 

denna uppsats, då syftet med undersökningen har varit att studera hur de som faktiskt själva 

möter de asylsökande konvertiterna resonerar, alltså de präster som arbetar med frågan på 

gräsrotsnivå. 

 Att det är just präster som är informanter innebär också att de har studerat 

akademiskt i fler år än vad jag som intervjuare gjort. De har en betydligt större kunskap om 

kristen teologi än vad jag har, så i vissa fall när de har förklarat hur de tänker har jag känt att 

de varit osäkra på om jag verkligen förstått. Vid de tillfällena har de förklarat utförligt, till 

exempel om vad som sägs kring mission i Apostlagärningarna (i intervjun med Gunnar och 

Hans). Utöver detta har samtliga informanter varit äldre än vad jag är, vilket också kan bidra 

till en asymmetrisk maktordning, även detta till informanternas fördel. 

 En sak som eventuellt kan ha påverkat informanternas svar är vad de tror att jag 

har ansett varit ”rätt” i de etiska dilemman de ställts inför. Jag märkte att några av 

informanterna sökte medhåll i sina resonemang. Redan från början valde jag därför att svara 

bejakande i alla mina intervjuer. Detta gjorde jag genom att nicka, säga ”mm” och genom att 

bekräfta det som sagts. 

Med detta i beaktande har jag under intervjuerna varit mån om att vinna 

informanternas förtroende genom att lyssna uppmärksamt på vad de har att säga. Jag har 

nickat och hummat bekräftande när de har berättat om resonemang som jag har förstått, och 

när jag inte har förstått har jag bett om förtydligande. Att jag, till viss del, varit i underordnad 

maktposition tror jag inte har varit till nackdel, utan tvärtom positivt då det har gett tydliga 

svar och resonemang som annars kanske hade gått förlorade om informanterna valt en svårare 

förklaringsnivå. 

I en av intervjuerna fick jag svårt till detta då en av prästerna (utav två) uttryckte 

sig på ett generaliserande sätt om asylsökande med antaganden som jag personligen inte 

ansåg etiskt korrekta att göra. När informanten halvvägs in i intervjun beskrev asylsökande 

med ordet ”svartskallar” reagerade jag på ett personligt plan och klarade inte av att vara lika 

bejakande till hans svar som jag varit till övriga informanters. Jag upplevde det också 
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nödvändigt att ställa hårdare frågor till samma informant eftersom han tenderade att byta 

ämne och ge långa svävande svar på de öppna frågorna. Att jag inte var lika trevlig i den 

intervjun kan således ha påverkat hans intervjusvar. Jag märkte dock ingen irritation eller 

frustration från informantens sida och är därmed relativt säker på att mina egna känslor inte 

tog alltför stor plats i intervjusituationen. 

  

6.2 Kritisk diskursanalys 
Jag har valt att göra kritisk diskursanalys efter Norman Faircloughs modell. Med denna metod 

sätts materialet i ett större sammanhang och erbjuder verktyg för att analysera text utifrån ett 

brett perspektiv. Jag använder Faircloughs modell som den finns sammanfattad av Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Philips i Diskursanalys som teori och metod. 

 Fairclough definierar diskurs på två sätt: på ett abstrakt sätt ”som språkbruk såsom 

social praktik” och på ett mer konkret sätt som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv.”35 Min tolkning av dessa definitioner är att språket 

är en del av våra handlingar och att diskursen alltså skapar den sociala värld vi lever i. 

Innan jag presenterar Faircloughs modell ska jag först gå genom diskursanalys 

mer övergripande. Vivien Burr förklarar att det diskursanalytiska förhållningssättet bygger på 

fyra premisser; människors syn på kunskap är präglad av den historiska och kulturella kontext 

de befinner sig i, kunskap skapas i mötet mellan människor, det finns ett samband mellan 

kunskap och social praktik som innebär att vår kunskap skapar normer och det är en kritisk 

inställning till självklar kunskap. Winther Jørgensen och Philips menar att diskursanalys 

innebär en syn på språket som nyckeln till verkligheten och att det är genom språket som vi 

formulerar och formar världen.36 

 Fairclough menar att diskurs både är konstituerande och konstituerad. Han menar 

att eftersom diskurs både skapar och skapas av kunskap, identiteter och sociala relationer är 

diskurs i ett dialektiskt förhållande till sociala relationer.37 Detta sätt att se på ett material 

innebär att det studeras som både formad av diskurser, och formande för diskurser. 

Informanternas sätt att uttrycka sig kan förändra eller reproducera den diskursordning de 

finns i.38 

 

																																																								
35 Winther Jørgensen och Philips, 2000, op. cit., s. 72. 
36 Ibid, s. 11-12, 17. 
37 Ibid, s. 71. 
38 Ibid, s. 76. 
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6.2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys som metod 
Faircloughs analysmodell innehåller tre dimensioner. Den första är text, där man studerar de 

språkliga egenskaperna. Den andra är den diskursiva praktiken där fokus ligger på 

produktions- och konsumtionsprocesserna, det vill säga hur informanternas tal bygger på 

existerande diskurser och genrer och hur mottagaren (i detta fall uppsatsskribenten) använder 

existerande diskurser och genrer vid tolkningen av materialet. Detta kallas intertextualitet, 

alltså att titta på det sammanhanget som texten finns i. Intertextualitet innebär att alla texter 

finns i ett sammanhang. Trots att en text kan utmana nuvarande diskursiva praktiker menar 

Fairclough att diskurs alltid bygger på historia och tidigare kunskap. Han ser intertextualitet 

”som uttryck för både stabilitet och instabilitet, kontinuitet och förändring.”39 I den tredje 

dimensionen studeras den sociala praktiken som texten finns i.  

Alla tre dimensioner går till viss del in i varandra. Den diskursiva praktiken 

medlar relationen mellan texten och den sociala praktiken. Detta betyder att det alltså bara är 

genom den diskursiva praktiken som texter formar och formas av social praktik.40  

I undersökningen av den textuella nivån har ordval, formuleringar och 

textluckor, det vill säga det som bara antytts utan att explicit uttalas, analyserats. För att förstå 

materialet på textuell nivå har även kommutationstester gjorts, det vill säga tester där man 

byter ut ett ord eller en del av meningen mot något annat för att illustrera om det är troligt att 

en formulering sett likadan ut vid tal om en annan grupp människor. I den diskursiva 

praktiken har jag undersökt kontexten i vilken informanterna befinner sig i och där materialet 

för uppsatsen är skapat i, det vill säga i intervju-situation. 

När det gäller analysen av social praktik handlar det om att sätta in materialet i 

det större sociala sammanhang som det är en del av. För att kontextualisera materialet har  det 

i den här uppsatsen studerats i relation till den tidigare forskning och bakgrund jag 

presenterat. Jag har också tagit hänsyn till det som informanterna har berättat om sin 

personliga bakgrund. Den bakgrund jag tar hänsyn till visar på den intertextuella kedja som 

mitt material finns i.41 

I resultatdelen analyserar jag både det manifesta och det latenta innehållet. Det 

som faktiskt sägs, den manifesta nivån, är enkelt att se eftersom det är på en ordagrann nivå 

och kräver ingen vidare tolkning. Denna nivå är viktig att börja med i analysen för att 

kartlägga hur informanterna själva menar att de ser på ämnet, för att jag sedan ska kunna gå in 

																																																								
39 Sammanfattat av Winther Jørgensen och Philips, 2000, op. cit., s. 78. 
40 Ibid, s. 75. 
41 Ibid, s. 90-91, 85-86. 
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och analysera vad det är som finns under det som faktiskt sägs. Det latenta, underliggande, är 

svårare att se och resultatet av vad som kommer fram är alltid beroende av vem det är som 

studerar innehållet.42 För uppsatsens transparens har jag därför valt att vara tydlig i analysen 

när jag varit medveten om att mina personliga tolkningsramar har kunnat påverka resultatet 

jag fått fram. 

Fokus i denna uppsats kommer ligga på text och social praktik och inte lika 

mycket på diskursiv praktik. Detta på grund av att syftet med denna undersökning inte varit 

att identifiera genren som diskurserna finns i, utan att utforska vad som sägs, hur det sägs och 

hur vi kan förstå det i relation till den sociala omgivningen som diskurserna finns i. 

 

6.3 Maktrelationen 
Ett grundläggande antagande, inspirerat av Michel Foucault, i denna undersökning har varit 

att makt skapas genom hur diskurser förs fram. Foucault menar att diskurs och makt är 

sammankopplade och att det är genom diskurser som makt skapas, upprätthålls och 

förändras.43  

 Följaktligen har det varit en premiss i denna uppsats att det finns en maktordning 

när en präst möter en asylsökande som vill konvertera. Det är prästerna som tar beslutet ifall 

de asylsökande ska döpas eller inte och prästerna besitter kunskap som de asylsökande 

eftersöker. I många av de studerade fallen finns det även en åldersaspekt av att prästen är 

äldre än dopkandidaterna. Utöver det har prästerna svenskt medborgarskap – något som de 

asylsökande har sökt men ännu lever i osäkerhet kring ifall det kommer bli verklighet. 

Prästerna behärskar dessutom ett språk som vi kan anta att många av de asylsökande vill lära 

sig. 

Med uppsatsens teoretiska ramverk kan vi alltså konstatera att alla dessa fakta 

skapar en situation där prästerna naturligt har mer makt än de asylsökande i det första mötet. 

Det är denna maktrelation som jag kommer att analysera huruvida den reproduceras eller 

förändras. 

Att vara asylsökande innebär att vara i en utsatt position. Asylsökande personer 

har ofta riskerat sina liv på flykt ifrån krig och orättvisor. Många är starkt påverkade av det de 

har varit med om och det som de flytt ifrån. Många kan uppleva en frustration i väntan på att 

få asyl i Sverige. Att det är så har varit ett grundläggande antagande i denna uppsats arbete. 

																																																								
42 Kvale och Brinkmann, op. cit., s. 254. 
43 Winther Jørgensen och Philips, 2000, op. cit., s. 20-21  
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Jag undersöker alltså inte huruvida de är utsatta eller inte, utan hur prästerna talar om denna 

utsatthet. 

 

6.4 Synen på den andre  
För att analysera den sociala praktiken krävs det ytterligare en teori menar Fairclough, ett 

slags glasögon man tar på för att förklara varför och hur diskursen hänger ihop med hur 

människor lever och lär. Jag har valt att göra det med Edward Saids teori om orientalism och 

den andre. 

Said menar att Europa har skapat den andre som en motsats till det egna. Han 

har visat att språket och litteraturen har bidragit till att konstruera den europeiska självbilden 

som en binär motpol till den andre där européen ses som utgångspunkt som icke-européen har 

jämförts med.44 När man talar om den andre på ett visst sätt ger det också en bild av den egna 

som att den är på ett annat sätt. Ett exempel är om en person beskriver asylsökande som 

”väldigt högljudda”, i den beskrivningen kan vi förstå att det inte är så personen skulle 

beskriva sig själv och sin egen grupp. 

Ania Loomba har kallat detta för en andrefiering och ett skapande av det som 

jag i denna uppsats kallar för den andre. Loomba har skrivit att: 
 

Den europeiska kolonialismens ”andrafierande” av ett enormt antal människor, och 

konstruktionen av dem som efterblivna och underlägsna, vilade på (…) produktionen av en binär 

och obeveklig diskursiv skillnad mellan olika ”raser”.45 

 

Loomba skriver också att skapandet av motsatserna var nödvändiga i skapandet av det 

europeiska självet, och skapandet av icke-européer.46 
Said pekar på att skapandet av den andre är avhängigt den maktordning som 

råder där europén är högst och där den andre blir en sämre version eller motsats till den 

egna.47 Said menar att väst har tolkat det som är annorlunda med öst som en svaghet och att 

det har satts ett likhetstecken mellan olikheten och svagheten. Said skriver ”Det är därför alla 

som skrivit om Orienten […] såg Orienten som ett område som krävde uppmärksamhet från 

																																																								
44 Said, Edward, Orientalism, Ordfronts förlag, Danmark, 1978, s. 68. 
45 Loomba, 2005, op. cit., s. 111.  
46 Ibid, s. 111.  
47 Said, 1978, op. cit., s. 69-70. 
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Västerlandet, som krävde rekonstruktion och till och med räddning.”48 Väst ser alltså på den 

andre som en svagare part, som kräver räddning och hjälp. 

 En dikotomi som använts för att analysera aktörskapet hos prästerna och de 

asylsökande har varit aktiv/passiv. I Saids teori och med den konstaterande maktordningen 

som råder är prästen den som naturligt är aktiv och den asylsökande som är passiv. I analysen 

av huruvida denna maktordning reproduceras eller förändras är denna dikotomi 

nyckelbegrepp för att förstå hur prästernas talar om de asylsökande. 

Framställningen av den andre är oftast negativ, men det finns variationer. Gerd 

Baumann har byggt på Saids teori om orientalism när hon har konstaterat att motsatspar som 

beskriver väst respektive öst också kan vara positiva, till exempel materialistisk kontra 

mystisk eller beräknande kontra spontan. I uppsatsen kallar jag det positiv orientalism för den 

situation där den andre romantiseras, det kan vara utseendemässigt i stil med ”araber är så 

mystiska” eller trosmässigt i stil med ”de har en ännu starkare gudstro”.49 

Saids teori bygger på litteratur från 1700-1900-tal, trots det är hans tankar högst 

applicerbara även idag. Föreställningar om den andre har formulerats och förändrats många 

gånger genom historien men i och med kolonialismen rekonstruerades den och 

cementerades.50 Just för att Saids teori inte är helt aktuell är den heller inte helt applicerbar i 

denna uppsats varför bara vissa mindre delar har valts ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
48 Ibid, s. 321, 323. 
49 Baumann, Gerd och Gingrich, André (red.), Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach, Berghahn 
Books, New York, 2004, s. 20. 
50 Loomba, 2005, op. cit., s. 66. 
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7. Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om synen på den andre i konverteringsprocesser där kristna har 

missionerat.51 Mer bristfällig är dock forskningen om hur synen på den andre ser ut inom 

Svenska kyrkan idag. Fokus i detta avsnitt ligger därför på forskning om synen på den andre i 

mission. Nedan presenteras forskning som anknyter till uppsatsens frågeställningar, alltså 

synen på den andre i relation till självbilden och synen på den andres agens. 

 

7.1 Bilden av den andre och dess aktörskap 
Webb Keane har studerat synen på agens i mötet mellan holländska kalvinistiska missionärer, 

konvertiter och marapu-följare (Keane förklarar dem som ”ancestral ritualist”) på den 

indonesiska ön Sumba och presenterar forskningen i artikeln From fetishism to sincerity: On 

agency, the speaking subject, and their historicity in the context of religious conversion.52 

Keane konstaterar i inledningen att luthersk praktik värderar den mänskliga 

förmågan till självförverkligande (self-transformation) högt och att en protestantisk 

konvertering innebär en tydlig modell för hur mäktig den egna förmågan att förändra både 

människor och samhälle kan vara.53 

I artikeln kommer han fram till att både missionärerna och marapu-följarna ser 

på varandra som att den andra inte har full agens, och att båda menar att den ultimata agensen 

kommer ”from somewhere else”, det vill säga något bortom denna värld. Båda grupperna 

menar också att det största problemet inte är att den andra gruppen ser dem själva som att de 

inte har full agens, utan att den andra gruppens syn på agens kommer från ”fel” håll, det vill 

säga från fel ”somewhere else”.54 Båda gruppernas syn på agens kommer alltså från deras 

egen religion och de tycker båda att den andra gruppen har fel. 

Keanes studie visar på missionärernas bild av den andre som personer med 

mindre agens än de själva. I detta kan vi även läsa ut hur de lutherska missionärerna ser på sig 

själva som personer med mer agens, på grund av att de tillhör den, enligt dem, rätta tron. 

Robert Odén har i avhandlingen Wåra swarta bröder skrivit om representationer 

av det indigena folket som det framställdes i EFS:s tidskrift Missions-Tidning under åren 
																																																								
51 Utöver nedan presenterad forskning, se till exempel Den goda viljan av Lundström, Catarina och Livsfrågor i 
Lappland av Forsgren, Tuuli och Nygren, Sigurd. 
52 Keane, Webb, ”From Fetishism to Sincerity: On Agency, the Speaking Subject, and Their Historicity in the 
Context of Religious Conversion”, Comparative Studies in Society and History, vol 39, no 4, Cambridge 
University Press, oktober 1997. 
53 Ibid., s. 676. 
54 Ibid, 689-690. 
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1877-1890. Han kommer fram till tre tendenser i beskrivningarna av det inhemska folket. För 

det första framställs andra religioner negativt och som ett stereotypt kollektiv. I detta ryms 

bland annat att det inte finns något av det som kallas positiv orientalism i framställningarna.55 

För det andra framställs individer stereotypt och homogent. Det innebär att den indigena 

människan framställs som motsats till den kristna pietistiska personen i en binär dikotomi. För 

det tredje framställs individer i vissa sammanhang nyanserat och med mänsklig komplexitet, 

vilket är den andra tendensens motpol. Det görs bland annat i historier om personer som 

omvänts och som har konverterat till kristendomen.56 De tre olika tendenserna är alltså att det 

indigena folket framställs negativt, stereotypt och homogent samt nyanserat och med 

mänsklig komplexitet. 

 Odén undersöker även hur agens hos det indigena folket framställs i Missions-

Tidningen. Han kommer fram till att det indigena folket i visst material beskrivs som rakt 

genom underordnat men att det samtidigt finns många komplexa delar av materialet som visar 

på stora nyanser. Den indigena människan framställs inte som passiv utan som aktiv och hårt 

arbetande.57 

En mer samtida analys bidrar Julia Moerman Hellman med i sin C-uppsats 

O/rättvis representation av utsatthet och lidande: en kritisk analys av Röda Korsets, UNHCR 

och Svenska kyrkans representation av flyktingkrisen 2015. Vad gäller bilden av den andre 

menar hon att Svenska kyrkan58 upprätthåller en föreställning om en skillnad mellan Vi och 

Dem i en av organisationens reklamfilmer för insamling av pengar till förmån för flyktingar, 

där det återkommande pratas om flyktingar medan man endast en gång pratar med en flykting 

som får berätta om sin situation.59 

 

7.2 Självbilden 
I boken Fostrande förpliktelser undersöker historikern Malin Gregersen skrivet material från 

åren 1909-1949 som funnits i och kring ett sjukhus i staden Tiruprattur i Indien som drevs av 

Svenska Kyrkans Mission, SKM. I likhet med Odén fastslår hon att det finns stereotypa bilder 

av den indigena människan, men att det också till stor del förekommer nyanseringar av 

människorna i det material hon studerat. 

																																																								
55 Odén, Robert, Wåra swarta bröder, Uppsala universitet, 2012, s. 266, 268. 
56 Ibid, s. 274-275. 
57 Ibid., s. 291. 
58 Uppsatsen undersöker även UNHCR och Röda Korset. 
59 Moerman Hellman, Julia, O/rättvis representation av utsatthet och lidande: en kritisk analys av Röda Korsets, 
UNHCR och Svenska kyrkans representation av flyktingkrisen 2015, 2016. 
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Vidare kommer hon fram till att den bild av det inhemska folket som förs fram 

är en direkt avspegling av missionärernas egen självbild. Gregersen visar att missionärerna 

såg sig som överlägsna och menade sig ha något att lära ut till befolkningen i Tiruprattur. 

Deras strävan präglades av en vilja och tro att den kunskapen de hade kunde förbättra livet 

för den inhemska befolkningen. Denna självbild, menar Gregersen, är präglad av 

föreställningen om att Gud hade gett dem i uppdrag att hjälpa befolkningen.60 

Gregersen konstaterar att individer har ett stort fokus i luthersk mission och att 

indier framställs som aktörer i texterna. De är inte bara passiva och viljelösa karaktärer i 

bakgrunden av berättelserna utan beskrivs som aktiv personal på sjukhuset och ibland även 

som förebilder. Gregersen ringar in två nyckelord kring missionärernas verksamhet på 

sjukhuset, vilka är villighet och fostran. Missionärerna såg det som sin främsta uppgift att 

fostra indierna, och fostran var beroende av att de själva ville fostras, och det krävde fostran 

för att de själva skulle förstå att de behövde och ville ha fostran.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
60 Gregersen, 2010, op. cit., s. 256. 
61 Ibid, s. 259-260. 
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8. Resultat och analys 
Med syftet att analysera hur prästerna talar om asylsökande som konverterar och vad detta 

säger om deras syn på de asylsökande som den andre samt hur de ser på sin egen roll i 

processen kommer jag här att gå genom de resonemang som kommit fram under intervjuerna. 

Olika ämnen presenteras där prästernas ståndpunkter gås genom i underrubriker. Först 

analyserar jag varje ståndpunkt främst på textuell nivå och sist i temat presenteras en 

konklusion där social praktik analyseras kombinerat med text och diskursiv ordning. De 

teman som gås genom är mission bland asylsökande, att berätta om säkerhetsrisken, vem är 

ansvarig om det värsta händer? och de asylsökandes motiv till dopet. 

 Dessa teman har valts ut för att de alla svarar på olika delar av 

frågeställningarna, det vill säga hur prästerna talar om de asylsökande och hur de ser på deras 

aktörskap, huruvida prästernas synsätt reproducerar eller förändrar maktordningen samt hur 

de ser på sitt eget uppdrag. 

 

8.1 Mission bland asylsökande  
Samtliga informanter har fått frågan hur de ser på missionsbefallningen, dels i sig, dels i 

samband med deras arbete eller möte med asylsökande som uttryckt önskan om att 

konvertera. På frågan hur de ser på den allmänt har de flesta uttryckt att det är en av, eller 

rentav, den viktigaste uppgiften för kristna. I frågan kring hur de ser på den bland asylsökande 

har tre tydliga ståndpunkter visat sig. Fyra personer (Bosse, Gunnar, Hans och Ulla) menar att 

det är känsligt att göra mission i relation till asylsökande och menar att det måste göras på ett 

särskilt sätt eftersom asylsökande befinner sig i ett utsatt läge. Två personer (Morvarid och 

Viktor) är positivt inställda till missionsbefallningen bland asylsökande och en person (Åsa) 

uttrycker sig kritiskt till den. Nedan kommer exempel på dessa olika ståndpunkter 

sammanflätat med analys av synen på prästens egen roll, synen på den andre samt 

maktordningen att presenteras. 

 

8.1.1 ”Det är så känsligt” 
Hans står för citatet i rubriken ovan. Han beskriver asylsökande dopkandidater som 

”specialfall” och Gunnar håller med honom i hans resonemang. 
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Jag tänker lite grann att vi tar hand om… Alltså lite grann som den barmhärtige samariten, vi 

frågar inte vem det är utan man tar hand om dem som kommer i ens väg, och det är också vår 

uppgift, kanske inte alltid att missionera, utan att… Och är det sedan så att de blir intresserade 

av den kristna tron, så är ju det ju självklart att vi välkomnar dem. 

    Gunnar 

 

Senare i intervjun säger han även apropå missionsbefallningen: 
 

Nej, men de [asylsökande] ska inte bli påhoppade tycker jag, utan de ska kunna komma. 

     Gunnar 

 

Gunnar menar att missionsbefallningen är viktig, men att den ska ske på ett passivt sätt. Han 

som kristen ska inte tvinga på någon sin religion, utan han ska sända ett budskap om Guds 

kärlek på ett, som Hans senare i intervjun uttrycker det, ”försiktigt” sätt så att de asylsökande 

senare själva ska kunna komma till kyrkan. 

Under intervjun påpekade Gunnar och Hans flertalet gånger att de inte utför 

mission bland asylsökande och berättade att medvetenheten hos de fyra som de har döpt var 

avgörande för att de skulle döpa dem. Gunnar och Hans ville uppenbart undvika att 

sammankopplas med en bild av missionärer som tvingar folk till tro och efterfrågade ett klart 

och tydligt aktörskap hos de asylsökande. 

Som de själva har beskrivit hur de fyra asylsökande som de döpt sökt sig till 

kyrkan var det precis så, genomgående med ett aktörskap. De asylsökande tog själva 

initiativet att ta sig till kyrkan, de drev själva på att få döpas, de hade redan tidigare kunskap 

om kristendom och Bibeln och tre av de fyra som döptes berättade att de redan varit del av en 

kristen församling i Iran men att de bara inte hade döpts ännu. Vi ser detta nedan: 
 

G – […] då bestämde vi oss för den här dopundervisningen och vi bestämde också då att det 

skulle vara fram till påsk [ungefär fyra månader], därför att det inte skulle vara någonting som 

man rev av och så var det klart, alltså en lätt väg. Så vi drog medvetet ut på det, för att försvåra 

det lite grann och för att de liksom skulle ha tid till eftertanke, ’är det det här vi verkligen vill?’ 

Men det hade de ju redan gjort. 

 

H – Ja, de frågade ju varje gång varför kan vi inte bli döpta? [skrattar] Det var ju ett evigt 

pratande. 
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G – Nej, precis. Men vi förhalade då medvetet, därför att ingen skulle kunna säga att vi gjorde 

det lättvindigt. Att det liksom var att, ja, de kom hit och så döpte vi dem. Utan de hade en 

ordentlig undervisning och så döptes de då på skärtorsdagen. 

 

H -[…] Men de här då, de visste ju vad dopet var för någonting. Men ändå, så drog vi ut på det 

så att säga […]. 

 

De menar att asylsökande ska kunna komma, men när de asylsökande väl kom valde Gunnar 

och Hans ändå att försvåra dopet för dem. Gunnar och Hans menar att missionsbefallningen 

gäller alla men att den ändå är annorlunda bland asylsökande, för att de inte ska känna sig 

tvingade eller påhoppade. Detta är i likhet med resultatet i Odéns forskning där han kom fram 

till att det indigena folket framställdes som aktiva och hårt arbetande men ändå underordnade. 

I Gunnar och Hans sätt att resonera ses de asylsökande som aktiva och hårt troende men ändå 

som underordnade Gunnar och Hans beslut att fördröja dopundervisningen. 

Att Gunnar uttrycker att kyrkan passivt ska hjälpa och finnas tillgänglig för de 

asylsökande om de vill bli kristna visar på en respekt inför den andre, att man inte vill utnyttja 

situationen, utan istället värnar om den andres välmående, och respekterar dennes kultur, 

situation och religion. Samtidigt kan vi se att det finns något motsägelsefullt i att Gunnar och 

Hans vill se aktörskap hos den asylsökande, en tydlig motivation och vilja att döpas, men när 

de asylsökande väl uttrycker det så känner Gunnar och Hans ändå ett behov av att försvåra det 

för dem. De ser på sin roll som att de värnar om de asylsökande som är utsatta och som inte 

klarar av att ta emot Jesus genom öppet tal om honom. I detta resonemang reproduceras 

maktordningen eftersom prästerna inte talar om de asylsökande som aktörer, utan passiva 

individer som är för svaga för att lyssna till tal om Jesus. Gunnar och Hans ser på sig själva 

som att de förstår vad som är bäst för de asylsökande. 

I citatet nedan ser vi återigen att Gunnar och Hans beskriver de asylsökande 

dopkandidaterna som aktiva och målmedvetna personer. 
 

G – Ja, just detta, att vi inte jagade medlemmar… [skrattar] 

H bekräftar allvarligt med att säga ”nej”. 

G – … utan det här var ju ett väldigt bestämt val, eller ställningstagande av dem själva. Det var 

ju lite beundransvärt också tycker jag, att de var så säkra på sin sak och det var liksom… 

H – Mm, det var liksom ingen tvekan. 

 

Med tanke på hur de resonerar kring missionsbefallningen och kring att de önskar att fler blir 

kristna eftersom det är kristnas viktigaste uppdrag att sprida Jesus kärlek skulle vi kunna 
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tänka oss att de uttryckte sig i stil med ”Åh vad roligt, varmt välkomna in i vår kristna 

gemenskap” när de asylsökande knackade på dörren. Men istället rynkar de ögonbrynen och 

menar att det krävs en särskild eftertänksamhet kring asylsökande. Vi ser att diskursen och 

den diskursiva praktiken här påverkar den sociala praktiken där Gunnar och Hans visar på en 

oro inför att handskas med den andre. Möjligtvis kan den tvekan de ger uttryck för tolkas som 

att de är obekväma i situationen. De uttrycker sig som att det är ett stort ansvar som lagts på 

deras axlar och att det krävs mycket eftertanke kring hur man ska agera etiskt i situationen. 

För att inte utnyttja situationen så har de tagit flera försiktighetsåtgärder, de har 

bett om råd av andra kollegor hur de ska hantera situationen, de har resonerat med varandra, 

de har resonerat kring etiska dilemman kring säkerhet med dopkandidaterna själva och de har 

medvetet fördröjt undervisningen för att dopkandidaterna ska få tid att tänka över beslutet.  
 

Ja, för jag måste säga att den här medvetenheten är väldigt viktig för mig i alla fall, att poängtera 

att det är inte vi, det är inte vi som har försökt övertala dem för att få några nya medlemmar eller 

något sånt. Jag tycker att det här med medvetenheten är väldigt viktigt för att vi skulle ta oss an 

det här överhuvudtaget. […] De var väldigt medvetna om vad det innebar att vara kristen och 

dopet och det här, och framförallt var de väldigt medvetna om vad det kunde bli för följder av att 

de skulle göra detta så att säga. Så för mig är det väldigt viktigt att… att… javisst, vi som kyrka 

ska ju vara missionerande. Det ska vi vara, men i det här fallet ska man vara väldigt försiktig. 

      Hans 

 

Även Ulla menar att mission är det grundläggande uppdraget för kristna och att prästen har ett 

särskilt ansvar gällande mission bland asylsökande. 
 

Gentemot asylsökande så tänker jag […] att det är människor som ännu inte haft sin fasta fristad 

här och då måste man handskas med ett enormt pastoralt tänkande i det. 

     Ulla 

 

Bosse instämmer i Ulla resonemang. Även han menar att mission är det grundläggande 

uppdraget som Jesus gett kristna. När han resonerar kring mission bland asylsökande tar han 

avstånd från kolonial mission och menar att den måste göras med respekt. Hos utsatta grupper 

anser han att det enda man ska göra är att visa på Guds gränslösa kärlek, se citat nedan: 
 

Men att bry sig om medmänniskor, det är ju en typiskt kristen uppgift, det är ju vad kristen tro 

handlar om. Och den, alltså riktig kärlek kan aldrig ha några baktankar. Jag hjälper inte någon 

för att den ska komma till kyrkan på söndag […]. Men någonstans så vet jag ju själv, för så gick 

det till för mig, att när någon bryr sig om mig, när någon visar kärlek och jag frågar ’varför gör 
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du detta för mig?’ när jag liksom inte kan ge någonting tillbaka och så, nej men för att jag själv 

är älskad av Gud och jag ger bara den kärleken vidare. Det är klart att den kärleken väcker en 

längtan hos mig. Jag vill också lära känna Gud. Men det är aldrig baktanken, för kärlek har 

aldrig någon baktanke. 

 

Men om jag förstår dig rätt då, du tänker ändå att ni gör diakonalt arbete för kärleken till Gud, 

och att det kan leda till att personer också kan uppleva kärleken till Gud? 

 

Ja, och då kan en människa säga att det som du har, jag skulle också vilja lära känna den Gud 

som du brinner av. Jag skulle vilja döpas. […] 

     Bosse 

 

Bosse vill alltså att fler människor upptäcker den kristna tron och i sin egen kristna tro så 

visar han kärlek mot alla människor, och om en person i detta upptäcker kristendomen så är 

det precis vad han vill. När det kommer till människor i utsatt position missionerar han genom 

att visa kärlek till människor och utan att berätta om det och utan att öppet uttala en önskning 

om att så sker. Skillnaden från mission som den sett ut tidigare i historien är att han inte 

explicit uttalar att det han gör är mission. 

Bosse jämförde asylsökande med människor som söker själavård och menar att 

han resonerar liknande kring alla utsatta grupper. Han menar att han först vill hjälpa och inte 

vill att de på något sätt ska känna någon slags tacksamhetsskuld genom att gå i kyrkan men att 

de senare, när situationen är bättre, är varmt välkomna att döpas i kyrkan om de så önskar. 
 

Mm, det är väl det här som jag pratade om att man är i en beroendeställning som asylsökande. 

Men där kan man ju hitta paralleller också för den delen om man vill, jag kan ju tänka mig en 

människa som kommer till mig och som söker själavård för att den mår så fruktansvärt dåligt i 

livet, den har drabbats av skilsmässa eller ens barn har dött, eller det kan vara vad som helst. 

Och så träffar man prästen och man pratar och man känner att, en del kan uttrycka att ’det är den 

enda platsen i mitt liv där jag känner mig trygg, det är när vi sitter här och pratar’. Då måste jag 

ju veta att det är en jätteberoendeställning den här människan har, och där kan ju på ett sätt 

precis samma mönster finnas.  

 

Det kan ju bli att den personen känner att jag vill vara med mer i kyrkan, jag vill ta del utav det 

här också, oavsett om den är döpt eller konfirmerad eller så vidare. Det kan vara ärligt och äkta, 

och då gäller det ju att jag som präst är vis och låter det få ta den tid det tar. Och inte brådskar på 

det, utan så kan ju jag känna att det är ingen fara att det tar tid. Vi får först reda ut ditt problem, 

och sedan kan det komma som en följd, och det är jag ju liksom inte ovan vid att det kan bli så, 

för att ja, Gud är god. 
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[…] för det är jag som äger ramarna, det är jag som äger strukturerna när en människa kommer 

underifrån. 

     Bosse 

 

I detta sätt att se på det uttrycker Bosse explicit att det är ingenting särskilt med asylsökandes 

utsatthet, och förklarar att han ser på asylsökande precis som andra utsatta grupper. Han är 

medveten om de strukturer han befinner sig i, att han är överordnad i den maktordning han 

och den asylsökande befinner sig i. Vi ser alltså att motivet till varför han vill vänta med 

dopet är omsorg för de asylsökande. Han vill inte utnyttja den maktordning som han själv är 

medveten om att han befinner sig i och därför vill han vänta med dopet. 

I resonemangen hos dessa fyra präster ser vi att informanterna ser på de 

asylsökande som annorlunda än andra människor. De menar att utsattheten gör att man inte 

bör utföra missionsbefallningen bland dem på ett likadant sätt som med andra människor. De 

ses som svaga individer som ej klarar av att fatta egna rationella beslut. 

 

8.1.2 ”Jag är inte superförtjust i den” 
Det är Åsa, kvinnan som varje vecka bedriver bibelundervisning för ett tiotal asylsökande, 

som står för citatet ovan. 
 

Jag tänker mig såhär, jag är inte så förfärligt missionerande. Jag tänker att… de som söker Gud 

på den kristna vägen är välkomna. Då är vi här och då ger vi undervisning, gudstjänst i kristen 

tro och så, och förmedlar det. Men jag missionerar inte. Jag skulle, alltså, inte… nej, den styr 

inte mig så. 

    Åsa 

 

I detta resonemang ser vi att Åsa inte gör skillnad på asylsökande och icke-asylsökande, hon 

är passiv i missionerande gentemot alla människor. På så sätt förändrar hon maktordningen 

och gör de asylsökande till jämlikar med andra människor. 

 

8.1.3 ”Absolut, den gäller alla” 
Citatet ovan kommer från Morvarid. Hon bedriver öppet mission bland alla människor, 

asylsökande däribland. I det hon berättar nedan kan vi se att hon ser på det som hon står för 

som kristen som en direkt binär motpol till det som de asylsökande (som för det mesta är 
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muslimer) kommer med, och att det är därför hon vill missionera bland dem, för att hjälpa 

dem hitta vägen till Jesus. 
 

De [muslimerna] vill känna Gud men tomheten finns ändå kvar. Ensamheten, den som… hatet, 

de bevarar hatet. När de blir arga och ledsna på någon så vill de inte släppa det därför man kan 

behålla det i islam, det är en del av religionen. Det är så mycket skillnad i islam och kristendom. 

På grund av kärleken. Det fattas kärlek i islam. Islam handlar om hat och aggressivitet. 

     Morvarid 

 

Även Viktor uttrycker sig positivt till att missionera även bland asylsökande. Han ser ingen 

skillnad på asylsökande och icke-asylsökande. 
 

Nej, vi har ju ett uppdrag här i staden XX att vara kyrka, och det som ligger bakom här, det är 

den gamla kyrkan, det är missionsstationen som missionären XX grundade för tusen år sedan. 

Och så hade han lite kiosker runtomkring, så utgick det så. Och den tanken lever kvar, vi har ett 

uppdrag här att stå fast vid. Och sedan blir det ju, det definierar ju sig efter tid. Det som mina 

kollegor inte förstår nu, det är ju att om 30-40-50 år är de här svartskallarna svenskar. Och är de 

då medlemmar i Svenska kyrkan så blir det mycket lättare för oss, men om vi stöter bort dem då, 

ja, nej det kan vi inte göra. Utan man måste vara öppen mot dem också. Självklart. Hur skulle 

det annars se ut? 

     Viktor 

 

En intressant spänning finns i dessa resonemang. Precis som Åsa gör varken Morvarid eller 

Viktor skillnad på missionsbefallningen bland asylsökande och icke-asylsökande. Morvarid 

och Viktor menar av olika anledningar att asylsökande är människor precis som icke-

asylsökande. Vi ser på textuell nivå att de inte talar om asylsökande som människor i utsatt 

position. Att inte göra skillnad på asylsökande och icke-asylsökande innebär att de förändrar 

maktordningen eftersom de ger dem aktörskap, de ser på de asylsökande som vem som helst. 

 Samtidigt uttrycker både Morvarid och Viktor stereotypa bilder av den andre. 

Morvarid för att hon gör muslimer till någonting annat, till en motsats till det goda som hon 

menar att kristendomen står för, och Viktor genom att han kallar de asylsökande för 

”svartskallar” och menar att det tar 30-50 år för dem att bli svenskar. I frågan om 

missionsbefallningen gör de alltså inte skillnad på asylsökande, men när de talar om de 

asylsökande i grupp så gör de skillnad på dem (icke-svenskar och icke-kristna) och de själva 

(svenskar och kristna). 

 Morvarid ser ner på den bakgrund som hon själv och de asylsökande hon möter 

har. Hon pratar gott och förhöjer dem som valt att lämna islam och blivit kristna. Hon har 
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alltså en positiv bild av asylsökande som konverterar, hon gör dem till aktörer som gjort ett 

klokt och bra val som lämnat islam. Morvarid är själv invandrare som konverterat och kan i 

många sammanhang själv bli andrefierad. i detta sammanhang ser vi dock att hon gör sig själv 

till aktör och istället andrefierar muslimer. Hon ser sig själv som del av motsatsen, som en del 

av ”det rätta”, ”det goda” som är i kontrast till muslimer. 

 I Viktors mening ”man måste vara öppen mot dem också” visar ordet ”också” 

på det annorlunda som de asylsökande, icke-svenskarna, kommer med. Viktor reproducerar 

också en diskursordning där svenskheten görs till något väldigt svåråtkomligt för de 

asylsökande. Om vi förutsätter att de asylsökande vill bli svenskar kan vi se att Viktor visar 

på hur svårt det är för dem att bli det. Han uttrycker också att det blir ”lättare” för Svenska 

kyrkan om de asylsökande redan har tagits in i församlingen när de väl, långt in i framtiden, 

blir svenskar. Att han använder ordet ”lättare” sänder signaler om att det är något som skulle 

kunna vara svårt, som att det är något jobbigt att ta emot de asylsökande. Detta ger en bild av 

de asylsökande som att de är besvärliga. 

 

8.1.4. Konklusion 
För att förstå dessa resonemang ska vi nu utforska det som Fairclough kallar för social 

praktik. Att de tveksamma prästerna uttrycker sig försiktigt i sina resonemang kring 

missionsbefallningen bör ses i ljuset av att Svenska kyrkan öppet och aktivt har tagit ställning 

emot mission som utnyttjat samer. Det bör också ses i ljuset av att det i Sverige idag är en 

gängse uppfattning att mission som del av kolonialismen är ett snedsteg i den västerländska 

historien. I resonemangen bland de som är tveksamma finns det en ambivalens och en 

osäkerhet kring hur man ska tänka och hur man ska formulera sig. Av informanternas 

reaktioner har det uppenbart varit en obekväm fråga och något som flera av dem inte direkt 

tänkt på i relation till asylsökande tidigare. Det obekväma yttrade sig på flera sätt, med 

suckar, pustar, tvekande svar, reflektioner och det var tydligt att svaren utvecklades i stunden. 
 Det obekväma ter sig som en rädsla för att bli sammankopplad med traditionellt 

missionerande och kan möjligen identifieras som en form av postkolonial obekvämlighet. De 

informanter som menar att man ska vara försiktig med asylsökande uttrycker en medvetenhet 

och en vilja att ta avstånd från traditionell mission. Samtidigt som de gör det reproducerar de 

maktordningen de befinner sig i genom att särskilja de asylsökande som något ”annat”. De 

målar upp en bild av asylsökande som människor som inte är lika kapabla som andra 

människor att lyssna till tal om Jesus, just för att de är i en utsatt position. Som Said menar är 

den andre en svagare part som de västerländska vill hjälpa att fatta rätt beslut. 
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 Detta sätt att resonera innebär också ett särskilt hänsynstagande, en särskild 

respekt för asylsökandes religiositet. Även här finns en särskildhet, som att de är personer 

som kräver annorlunda omsorg än andra människor, bortsett från Bosse som självmant tog 

upp att han likställer asylsökandes utsatthet med andra grupper. De asylsökande ses på som 

svagare individer som inte klarar av att ta emot öppet prat om Jesus så istället, som vi såg 

Bosse ge uttryck för, visas kärlek i en tyst förhoppning om att de senare ska bli kristna. 

Missionen sker på ett tyst outtalat sätt. 

 Som ovan konstaterat finns det en motsättning i resonemanget att Gunnar och 

Hans efterfrågade agens hos de asylsökande samtidigt som de ifrågasattes och besluten att 

vänta med dopet togs trots att de asylsökande uttryckt en annan vilja. Skälet de anger är att 

ingen skulle säga att de döpte dem ”lättvindigt”, vilket visar på osäkerheten i situationen. 

 Denna osäkerhet kring missionsbefallningen bland asylsökande kan jämföras 

med det som Malin Gregersen funnit i sin forskning om missionärer i Tiruprattur, vilken finns 

presenterad i avsnittet om tidigare forskning. Gregersen fann att missionärerna ville och 

trodde att Gud hade gett dem i uppdrag att förbättra livet och hjälpa de icke-kristna. I den 

tveksamma ståndpunkten vi studerar här menar informanterna att missionsbefallningen är 

Guds uppdrag, men att bland asylsökande så är det annorlunda eftersom de är i en utsatt 

position och då hjälper man dem bäst genom att inte missionera bland dem eller göra det på 

ett mer diskret sätt. Båda sätt uttrycker alltså en direkt vilja och strävan att förbättra och 

hjälpa de icke-kristna, men på det ena sättet gör man det genom direkt mission och på det 

andra sättet gör man det outtalat genom att bara visa kärlek och omsorg. 

 Prästernas sätt att särskilja asylsökande kan jämföras med svenska 

konfirmander. I Svenska kyrkan konfirmeras ungdomar oftast vid 14 eller 15 års ålder. Tidiga 

tonåren är en ålder som är känslig för många, det är i åren då många unga börjar forma sin 

identitet. Svenska konfirmander var inte ett ämne som diskuterades under intervjuerna men 

om vi gör ett kommutationstest, som tidigare nämnt handlar om att byta ut en grupp mot en 

annan grupp för att synliggöra eventuella strukturer, kan vi se att troligtvis skulle inte 

ungdomars utsatthet vara något av det första som reflekteras kring i mission bland unga. 

Svenska kyrkan skickar ut brev till alla fjortonåringar där de bjuder in alla till konfirmation.62 

Svenska barn i unga tonåren som formar sin identitet ses generellt på som starka nog att klara 

av att ta emot Guds budskap, men det anses vara känsligt att prata öppet om Jesus bland 

vuxna myndiga asylsökande. 

																																																								
62 https://www.svenskakyrkan.se/konfirmation hämtad 8 januari. 
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 De övriga två ståndpunkterna som Åsa, Viktor och Morvarid presenterar gör 

som konstaterat ingen skillnad på asylsökande och icke-asylsökande. Båda grupperna ses som 

individer och myndiga människor som klarar av att antingen ta emot Guds budskap (Morvarid 

och Viktor) eller som båda inte ska få del av missionsbefallningen (Åsa). Asylsökande ses 

som aktörer. I Morvarids, Viktors och Åsas resonemang sker det inte en andrefiering 

eftersom de ger de asylsökande aktörskap. I de övriga fyra prästernas resonemang ser vi dock 

att de gör en skillnad på asylsökande och skapar således en bild av de asylsökande som något 

annat och maktordningen reproduceras. 

 

8.2 Att berätta om säkerhetsrisken 
På ämnet säkerhet har min fråga till informanterna lytt ”hur resonerar du kring att dopet kan 

innebära en livsfara för den asylsökande om hen blir utvisad till sitt hemland?”. Det är en 

relativt öppen fråga och flera olika trådar har tagits upp i svaren. Jag har valt att dela upp dem 

under två rubriker, att berätta om säkerhetsrisken och vem är ansvarig om det värsta 

händer?. Detta första ämne handlar om hur prästerna förhåller sig till om de vill veta att de 

asylsökande förstår riskerna. 

 

8.2.1 ”Det vet de om” 
Viktor, Morvarid och Åsa menar att de asylsökande själva förstår säkerhetsrisken bäst. Citatet 

i rubriken, ”det vet de om” är från Viktor och liknande resonemang har Morvarid: 
 

Okej, du vet, du har, eller svenskarna har hört om reglerna, eller sharia-lagarna, i Iran, men de 

själva har levt med det. De vet bäst. De kan jättemycket om lagen.  

Morvarid 

 

Senare i intervjun utvecklar Morvarid resonemanget vidare. 
 

Från olika håll börjar tidningar skriva om det och folk skrattar och jag tänker att, fattar de inte att 

vi kan vårt lands lagar mycket bättre än dem? Vi är inte idioter, vi är inte barn som inte vet sitt 

bästa. Vi har tagit ett beslut och de ska respektera oss. Vissa präster börjar säga ’åh, deras liv 

kommer i fara, vi döper inte dem därför att deras liv kommer i fara’. Andra präster har frågat 

mig ”Tror du att de prästerna inte har läst missionsbefallningen? Missionsbefallningen kanske 

inte finns i deras Bibel?”. 
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Petrus och Paulus döptes trots att deras liv kunde komma i fara men de fick modet från Gud att 

ge tron vidare så tack vare Petrus och Paulus så har kristendomen spridit sig. Det var de som tog 

det beslutet och de följde det och de tänkte inte på sina liv. Det är det som gäller nu också. 

      Morvarid 

 

Morvarid uttrycker explicit att det är att dumförklara de asylsökande om man som präst blir 

nervös eller rädd att döpa asylsökande på grund av att det är farligt. På så sätt förändrar hon 

den maktordning som hon och de asylsökande befinner sig i. Det innebär att hon ser på 

asylsökande som människor med agens. Det är inte bara det att asylsökande förstår att det är 

farligt, de förstår till och med bättre än andra svenskar. I och med att hon pratar om ”dem”, 

svenskarna, som om de ser ner på asylsökande, andrefierar hon svenskarna och bryter 

maktordningen. Hon menar att de, svenskarna, tar ifrån de asylsökande sitt aktörskap, och vi 

förstår att Morvarid tar tillbaka det och ger det till de asylsökande. Hon utmanar och förändrar 

maktordningen vi finns i. Morvarid har själv invandrat till Sverige, hon har själv varit 

asylsökande och hon har själv konverterat. När hon pratar om konvertiterna säger hon ”vi” så 

vi kan se att hon ser sig själv som en del av den grupp som blir andrefierad snarare än att vara 

del av den kultur som andrefierar. 

Åsa resonerar på liknande sätt. Hon berättade att de två omgångar hon har haft 

utbildning brukar hon fråga de asylsökande vad som händer om de blir utvisade. 
 

De gånger det har varit aktuellt så har vi också tagit det i gruppen och då har jag sagt att jag vet 

att det finns stora risker med att vara kristen i era hemländer och så har vi då öppnat en 

diskussion där de har berättat om vad det, hur det fungerar juridiskt, eller em… vilka hot som 

finns och så har vi haft en diskussion då om det. Framförallt då att de har delat information med 

varandra, för att jag kan ju bara läsa mig till, jag vet ju inte. 

     Åsa 

 

Åsa befinner sig redan och kommer fortsätta att vara överordnad i den maktordning som 

situationen skapat i mötet mellan henne som präst och de asylsökande som dopkandidater. 

Men genom att hon ber dem om kunskap och lyssnar så ger gon dem agens. Det är de som har 

svaret på frågan hon ställt. 
 

[…] men vi pratar öppet om att det inte finns några garantier. Och de får också noga prata om 

vad som händer om de blir tillbakaskickade, nu som kristna till sina länder. Det måste hela tiden 

vara, de måste hela tiden veta vad de ger sig in i. 

     Åsa 
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Åsa skiljer sig från Morvarid och Viktor genom att hon påpekar vikten av att de vet om att det 

innebär en säkerhetsrisk. Hon vill att de själva ska diskutera och resonera kring det för att hon 

själv ska känna sig trygg i vetskapen att de känner till riskerna. Åsa anser sig ha en roll i den 

asylsökandes säkerhet, som att hon är del i vad som är den asylsökandes bästa. Hos Morvarid 

och Viktor, däremot, tycks det inte vara något som obligatoriskt måste talas om utan de sätter 

tillit till att de asylsökande själva förstår. Vi ser alltså att de ger den asylsökande aktörskapet 

helt och hållet. Detta kommer diskuteras mer under rubriken Vem är ansvarig om det värsta 

händer?. 

 

8.2.2 ”Man förklarar konsekvenser” 
Bosse ser det som att han har ett ansvar för de asylsökande. 

 

Jag tänker att… alltså en människa som kommer till mig och säger ’jag vill bli kristen, jag vill 

döpas’, det vore ju konstigt om jag skulle säga nej, det kan vi inte göra. Däremot så blir det lika 

fel om jag bara säger javisst, ja men då gör vi det. För då har jag på ett sätt lämnat den i ett 

vakuum, med sitt eget dop. Utan min uppgift då som präst måste ju vara att under en tid, dels då 

undervisa så att de vet vad det handlar om, så man förklarar konsekvenser, och man förklarar 

skillnader, man förklarar vad en skillnad innebär, men sedan så blir ju beslutet ändå människans. 

Det är ju det som dopet handlar om, att man själv får säga ja till sitt dop. Men att kyrkan måste 

ha ett ansvar i det hela så att de vet vad det är de säger ja till. 

     Bosse 

 

Bosse beskriver det som att han själv förklarar för de asylsökande vad som kan bli 

konsekvensen om de konverterar. När Bosse förklarar för den asylsökande kan vi anta att det 

är han som leder utbildningen och att han då berättar för de asylsökande vad som kan vänta 

den asylsökande. Det är först när det kommer till beslutet som Bosse ger den asylsökande 

agens. För det är då den asylsökande själv ställs en fråga. Vi vet inte hur Bosse förklarar för 

de asylsökande, så det behöver inte nödvändigtvis vara så det går till. Men även om han 

inkluderar de asylsökande är det ordet förklarar han väljer, vilket är ett ord som ger honom 

själv agens och som framställer de asylsökande som passiva. Han ger en bild av att de lyssnar 

när han föreläser. Vi ska se här att Bosse uttrycker sig helt i linje med hur biskopsbrevet råder 

präster att agera. 
 

Sedan är ju tanken med dopet att det är ett inlemmande i kyrkan, ett inlemmande i församlingen. 

Då måste man ju också försöka hitta människor i församlingen som man, ja, att man blir en del 

utav församlingen så att inte ens dop hängde som något löst utanför allting annat då, så därför 
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tänker jag att det måste ta tid. Så att i den meningen då så gärna att man kan vänta med dopet 

tills att man fått ett uppehållstillstånd. Det är ju det allra bästa, tills hela situationen liksom har 

landat. 

     Bosse 

 

Att vänta tills att den asylsökande fått uppehållstillstånd som en generell regel står i kontrast 

till att man bedömer varje individs fall enskilt, vilket Bosse i ett annat tillfälle i intervjun har 

sagt att han gör. Att han helst vill vänta tills att personen har fått uppehållstillstånd innebär att 

han har en preferens kring vad han menar är bäst för den asylsökande. Denna inställning gör 

honom överordnad. Bosse sätter sig själv över den asylsökande individens vilja eller önskan 

att döpas. Det innebär att han ser sig själv som mer ansvarig för att fatta ett rationellt beslut 

om dopet än vad han menar att den asylsökande är och på så sätt reproducerar han 

maktordningen. 

Liknande tankar har Gunnar och Hans som direkt håller med om att det är farligt 

för de iranier och den afghan som de undervisat och döpt. Som vi tidigare sett berättade Hans 

att medvetenheten hos de asylsökande var avgörande för att de skulle döpa de asylsökande. 

Medvetenheten gällde att de visste vad kristen tro innebär och att de visste vad dopet kunde få 

för följder. Genom att efterfråga en medvetenhet ser vi att prästen ställer ett krav på de 

asylsökandes religiositet. Han reproducerar maktordningen i och med att han ser det som att 

han har en viktig roll i att den asylsökande inte hamnar i fara, en fara som han tycks mena att 

han inte helt litar på att den asylsökande själv förstår. 
 

8.2.3 Konklusion 
När Bosse ska förklara för de asylsökande upprätthåller han en struktur där det är prästen som 

har makt och den asylsökande som saknar agens. Vi kan konstatera att prästen finns längre 

upp i maktordningen, att den asylsökande och prästen själva och tillsammans skapar de 

normer och strukturer de finns i. När en präst i en sådan här situation säger att det är farligt 

indikerar det att den asylsökande inte själv förstått det vilket upprätthåller en bild av den 

asylsökande som svag. Bosse är aktör och de asylsökande är passiva lyssnare som tar emot 

det budskap som Bosse ger dem.  

I Bosses resonemang reproducerar han maktordningen i kontrast till Åsa som 

förändrar maktordningen. Åsa ger utrymme för de asylsökande att ta plats. Detta bör ses i 

ljuset av biskopsbrevet som rekommenderar just den ståndpunkt som Bosse har. Precis som 

biskoparna skriver att man ska se till varje enskilt fall men att den generella 

rekommendationen är att man ska vänta tills att uppehållstillståndet har kommit så menar 
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Bosse samma sak. Han företräder alltså Svenska kyrkans nationella rekommendation och är 

på intet sätt unik i sitt resonemang. 

 Eftersom Bosse också tidigare förklarat att skillnaden på att döpa asylsökande 

och icke-asylsökande är att de asylsökande är i en beroendeställning så kan vi förstå att deras 

utsatta läge är så utsatt att de kanske inte själva förstår vad som är bäst för dem. Bosse skapar 

alltså en situation där den asylsökande ges mindre aktörskap. Om den asylsökande, rent 

hypotetiskt, hade svarat ”jo, tack jag vet vad det innebär, det är mitt eget hemland vi pratar 

om” hade den asylsökande kunnat ta tillbaka viss agens men om den asylsökande accepterar 

den ordning som prästen skapar affirmeras maktordningen och därmed strukturen där den 

asylsökande ges låg agens. 

Morvarid å andra sidan tar tillbaka agensen till de asylsökande när hon menar att 

de förstår säkerhetsrisken bättre än svenskar. Morvarid blev smått irriterad när frågan kom 

upp. Hon tycktes själv se det som en icke-fråga, som något som inte ens behöver tänkas på 

eftersom de asylsökande själva förstår sitt eget val och sin egen kultur bäst.  

Hans och Åsa uttrycker att det är viktigt att försäkra sig om att de asylsökande 

förstår riskerna som dopet innebär och det ger en bild av att de som präster inte riktigt litar på 

att de asylsökande själva förstår det. Åsa frågar efter kunskap, men i det att hon frågar finns 

det ändå en form av osäkerhet kring om de asylsökande verkligen har förstått det. Att de 

uttrycker att de har ett ansvar för de asylsökande innebär att de reproducerar maktordningen 

där de är längst upp i makthierarkin och de asylsökande ges mindre agens. 

  

8.3 Vem är ansvarig om det värsta händer? 
Ett ämne som dök upp i resonemangen om säkerhetsrisken var vem som är ansvarig ifall den 

asylsökande blir utvisad och hamnar i fara. Frågan ställdes aldrig rakt ut, utan de 

resonemangen som presenteras är tankar som informanterna självmant tagit upp. 

 

8.3.1 ”Det är regimen” 
Då kanske en del tänker att… jag kan inte tänka så här att i värsta fall så är det jag har gjort att 

jag har lett dem i döden. Det är inte jag som gör det, det är ju faktiskt den regimen som gör det.  

     Hans 

 

Detta står i kontrast till Bosse, som vi direkt ska ta och jämföra det med. 
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8.3.2 ”Domen faller på mig” 
Ehm, det kanske är bättre att vara mer restriktiv än för generös, för deras skull. För annars så, 

jag måste ju också kunna stå, att veta om att den personen visste vad den personen gick in i när 

jag döpte den. Annars så, faller ju domen på mig på något sätt. Tänker jag. Om den personen har 

lurats in i någonting stort eller när det kostar på så konverterar den tillbaka, eller den, eller att 

den blir utsatt för sin tro på ett sätt som den inte hade räknat med. Då faller ju det på något sätt 

tillbaka på att det var jag som gjorde det. 

     Bosse 

 

Bosse säger här att det är för deras skull som han hellre är restriktiv. Det bedömer han själv, 

som ett beslut som tas över huvudet på de asylsökande, för deras eget bästa. Detta visar att 

han anser sig själv förstå de asylsökandes eget bästa bättre än de själva kan. Han tar aktiva 

beslut gällande de asylsökandes säkerhet som han tror att de själva inte helt förstår eftersom 

det är han som behöver ta beslutet över huvudet på de asylsökande. Han reproducerar på så 

sätt maktordningen där han är aktiv och de asylsökande är passiva. Både Bosse och Hans sätt 

att se på ansvars-rollen tar ifrån ansvaret från de asylsökande själva. 

 

8.3.3 ”Det är deras ansvar” 
Åsa uttrycker att så länge de asylsökande förstår eventuella konsekvenser är det deras eget 

ansvar när de tar beslutet. 
 

Jag tänker att alla vuxna människor har rätt att välja vilken religion de vill ha. Och de har rätt att 

utöva den på det sättet som de vill, och vill de bli kristna, vill de bli döpta och vet om riskerna, 

då är det deras väg. Och det kanske låter jättekonstigt, men jag känner att, det är deras ansvar. 

     Åsa 

 

Hon uttrycker också: 
 

Det är väldigt lätt här i Sverige att vi ser liksom, vi ska ta om hand så mycket, och vi ser liksom 

ner nästan, inte ser ner på ett negativt, men man kan se ner på ett positivt sätt också, som att här 

kommer de stackarna och liksom och ’ooh [förlöjligar] vad vi ska ta om hand om, liksom, ordna 

och fixa och bestämma’, men de är myndiga, de är vuxna. De har tagit sig hit liksom, de är 

jättekapabla, jättekapabla att bestämma över sina liv och då tänker jag att det vore jättekonstigt 

om jag skulle säga nej, du kan inte välja din religion för du förstår inte. Tänker jag. Har man 

riskerat livet under en lång flykt hit, och vet om att man riskerar livet om man blir 

tillbakaskickad men ändå väljer det, då är man fullt kapabel att göra det valet tänker jag. Jag 

tycker att det är jätteviktigt att vi ser de här människorna i ögonhöjd. 
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     Åsa 

 

Åsa pratar om att möta asylsökande som vilka individer som helst. Hon ser på dem som 

aktiva individer som är myndiga och kapabla att fatta egna beslut om sin egen säkerhet. 

 På ett annat ställe i intervjun medger hon att de är i en utsatt situation men berättar att hon 

möter många utsatta grupper och att hon försöker möta alla som individer, och inte se 

gruppbenämningen på dem. Precis som Odén funnit i sin forskning gör Åsa här de 

asylsökande till komplexa individer, som människor hon möter en och en. Hon ger dem 

aktörskap och förändrar alltså maktordningen. 

 

8.3.4 ”Gud kommer att leda dem” 
Morvarid och Bosse uttrycker båda teologiska förklaringar kring vad som händer med dem 

om de utsätts för fara i och med dopet. 
 

Men det som händer i deras hjärta är att de blir modiga och säger ja till det, precis som Petrus 

och Paulus, de visste lagen, de visste sharia-lagen i Juda… och i Grekland, eller i Jerusalem men 

ändå var de modiga att gå ut och tala om Jesus, vad hände? Förstod de inte att deras liv kommer 

i fara? Jo, de visste det, men de visste att deras liv är i Guds händer. Gud kommer att leda dem. 

     Morvarid 

 

På liknande spår finns ett resonemang hos Bosse. 
 

Om man tänker såhär, ehm… Alltså att vara kristen är alltid en risk att det kostar mycket och så 

har det alltid varit. Egentligen så är det ju inte främmande för en kristen att man kan bli utsatt, 

vare sig det handlar om både här i Sverige att man kan bli retad för det och utsatt, men också i 

andra länder så är det många som blir utsatta för mycket. 80 % har jag hört siffrorna att, de som 

blir utsatta och till och med dödade för sin skull idag är kristna. Så att det ligger i den kristna 

tron, ett martyrskap. Så i den meningen är ju det inte främmande, det är inte en unik situation 

som de i så fall skulle hamna i. Men då måste man vara medveten om att det är så. 

    Bosse 

 

8.3.5 Konklusion 
Vi ser här fyra helt olika resonemang med fyra helt olika syn på de asylsökandes aktörskap. 

Bosse menar att han är den som är ytterst ansvarig för de asylsökandes säkerhet vilket innebär 

att han reproducerar maktordningen. Han bygger sitt beslut på hur den asylsökande agerar 

men det är hans tolkning av religiositet och uppriktighet som beslutet grundas på. En annan 
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präst skulle kunna tolka samma situation annorlunda och även med samma syn på ansvar 

kanske bedöma den asylsökandes religiositet annorlunda. 

 Även Hans, som menar att det är regimen som är ansvarig, reproducerar 

maktordningen där den asylsökande inte ges agens. I Hans resonemang ger han alternativen 

att det är antingen hans eget eller regimens ansvar om konvertiterna råkar illa ut och han 

tänker alltså inte ens på den asylsökandes egen roll i beslutet. 

Detta står i kontrast till Åsa när hon argumenterar för att det är de asylsökandes 

eget ansvar. Åsa argumenterar för religionsfrihet och individens fria val att välja sin egen 

religion, och menar att om en person väljer en tro trots att det är farligt när hen vet om 

riskerna så är det en vuxen människa som är myndig att fatta det beslutet. Hon ger alltså den 

asylsökande möjligheten att helt själv fatta beslutet om dopet och förändrar på så sätt 

maktordningen. 

  Morvarid menar att om de asylsökande blir kristna så leder Gud dem och på så 

sätt är det Gud som ansvarar för dem om det händer något. Det här resonemanget skiljer sig 

helt och är svårt att sätta i relation till de övriga. Uppenbart är att det inte är den asylsökandes 

ansvar, så på så sätt ges de inte agens här heller. Dock ges de agens i beslutet att välja att tro 

på Jesus. Om de väljer att tro på Jesus så menar Morvarid att Jesus ger dem mod och beskydd. 

Precis som Keane funnit i sin forskning så ses den ultimata agensen här som att den kommer 

från ”somewhere else”. 

Alla informanter förutom Morvarid och Bosse tar självmant upp vikten av att de 

asylsökande är medvetna om risken som ett villkor för att de ska få bli döpta. Att Morvarid 

inte tar upp det kan bero på att hon, som tidigare nämnt, menar att de redan vet det själva. Om 

det är så kan det vara för att hon ser de asylsökande som självständiga individer som förstår 

ett faktum som hon tycker är självklart. Att de förstår något som hon menar är självklart 

innebär att hon ser dem som rationella, som människor som förstår logiskt tänkande och kan 

dra enkla slutsatser. 

De övriga prästerna känner dock att de behöver försäkra sig om att de 

asylsökande verkligen förstår konsekvenserna, någon genom att förklara det för dem, någon 

genom att samtala om det och någon genom att fråga dem om det. Om det är som Morvarid 

menar, helt basal fakta som de asylsökande självklart förstår själva, så kan vi se att de övriga 

prästerna då skapar en situation där maktordningen reproduceras eftersom det prästerna gör är 

att de vill försäkra sig om att de asylsökande verkligen har förstått deras eget bästa. De antar 

att de asylsökande kanske inte förstår och ger på så sätt en bild av att de är svaga. En 
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jämförelse skulle kunna vara att berätta för en ung person med tro på mänskliga rättigheter 

som väljer att flytta till en krigszon för hjälparbete att det kan innebära en fara. 

 

8.4 De asylsökandes motiv till dopet 
Under samtalen med informanterna har jag frågat om dopet i relation till asylprocessen. 

Frågan har lytt ”Hur resonerar du kring att det kan finnas föreställningar bland asylsökande 

om att det blir enklare att få asyl om man är döpt?”. Svaren på denna fråga har varit väldigt 

olika. Det som varit mest intressant, för denna undersöknings syfte, i dessa resonemang har 

varit att några informanter har diskuterat sitt eget ansvar att ta reda på varför den asylsökande 

vill döpas. De som har tagit upp dessa trådar kommer att presenteras och analyseras nedan. 

 

8.4.1 ”Man får bulta lite mer på porten” 
Ulla uttrycker att man måste visa att man verkligen vill döpa sig för att hon ska göra det. När 

en asylsökande frågar henne om hon kan döpa dem sätter hon upp kravet att de ska gå på 

gudstjänst ett visst antal gånger innan hon sätter igång med utbildning som sedan kan 

innebära att hon döper dem. De två killar som hon döpt dök upp på gudstjänster i sex veckor 

och efter det rådfrågade Ulla sin kyrkoherde vilka tillsammans beslutade om dopundervisning 

varpå de sedan döptes. Tidigare har hon även sagt nej, dels på grund av att de inte dykt upp i 

kyrkan, dels på grund av att de riskerat att uteslutas ur sin familj om de döps. 
 

Är det då på väldigt vaga grunder, så har jag sagt nej, ni är jättevälkomna i församlingens 

gemenskap. Här är man välkommen även om man inte är döpt för att dela livet, och vi bär er i 

förbön och vi finns med er vid er sida och sedan när ni tycker att ni vill ta det här steget [att 

döpas], då får ni komma tillbaka och fråga, då får man bulta lite mer på porten. 

     Ulla 

 

Ulla menar alltså att man måste visa att man verkligen vill döpas för att hon ska göra det. 

Anledningen till att hon har denna extra försiktighetsåtgärd är för att hon menar att 

asylsökande är i ett utsatt läge, och att hon värnar om deras familjerelationer och säkerheten 

om de blir utvisade. På textuell nivå ser vi att sättet Ulla uttrycker att de får ”bulta lite mer på 

porten” tydligt visar på den skillnad hon gör på asylsökande på grund av att de är i en utsatt 

situation. 
 

Det är ju också det här att när man får en relation, så känner jag att man märker ju om det här är 

ärligt sökande eller inte, och där får man ju gå lite på sitt sunda förnuft. 
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     Ulla 

 

Hon fortsätter med att berätta om de två asylsökande pojkar hon döpt: 
 

[…] för det som var avgörande för mig med de här pojkarna, det var ju de här pojkarnas otroliga 

entusiasm. De kom ju varenda onsdagskväll och var kvar på ungdomsgruppen och de kom 

varenda söndag och de kom någon lördag när de hörde att det ringde i kyrkklockorna för vi hade 

ju dop och vigslar på lördagarna, så de kunde dyka upp på eftermiddagarna och säga ’vi trodde 

det var gudstjänst eftersom det ringer hela tiden’, och då fick de vara med att hälla upp vatten i 

dopfunten, alltså det här med att vara med kring den biten och då kände jag att här finns det 

någonting som är grundat innan mig och också deras berättelse kring att de har firat gudstjänst 

innan men aldrig hann döpa sig. 

     Ulla 

 

Precis som vi såg i Gunnar och Hans resonemang tidigare kring missionsbefallningen, så 

efterfrågar Ulla alltså aktörskap hos de asylsökande. När hon märkte att de verkligen ville bli 

kristna övertygas hon om att det är rätt att döpa dem. Att hon väljer ordet ”avgörande” visar 

också på att hon hade kunnat säga nej, men att hon övertygades när hon märkte att de hade 

entusiasm. I detta ser vi att hon sätter sig själv över dem själva, som någon som ska ta beslut 

om ifall de ska döpas eller inte, som en domare som avgör om deras tro är tillräcklig för att ett 

dop ska genomföras. Hon reproducerar maktordningen när hon efterfrågar aktörskap hos de 

asylsökande, samtidigt som hon upprätthåller sin egen maktställning som den som ska ta 

beslut om deras agens är tillräcklig. 
 

[…] för oss präster handlar det ju om en pastoral fingertoppskänslighet att ’är det här på riktigt’ 

eller ’är det inte på riktigt’. 

     Ulla 

 

Även här ser vi att Ulla framställer sig som en domare som avgör sann och osann tro. Hon är 

aktiv i bedömandet av den asylsökandes religiositet medan den asylsökande är den person 

som passivt blir bedömd. 

När jag frågar Bosse om bakgrund kring de personer han döpt och hur 

undervisningen gått till berättar han att några personer som anmält intresse sedan har droppat 

av och sedan säger han: 
 

[…] Problemet är ju ibland när det kommer en människa så vet man inte riktigt vad skälet 

egentligen är. Har man bara varit här i två veckor och så vill man bli kristen så kan man fundera 
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på vad det var som gjorde att man jättegärna ville bli det och då finns det ju många som tänker 

att blir jag döpt så är det större sannolikhet att jag får stanna till exempel och då så tänker jag att 

det är jätteviktigt att man får berätta vad det handlar om, och att det inte alls har med möjlighet 

att få stanna, att tvärtom om man blir döpt och blir tillbakaskickad så blir det större problem för 

en, och sedan så självklart så måste man ju veta vad kristendomen är och vad det innebär att bli 

döpt och så vidare. […] 

     Bosse 

 

Så säger Bosse när han berättar om dem han tidigare döpt och de två asylsökande som går i 

dopundervisning hos honom nu. Återigen ser vi att Bosse berättar för de asylsökande att 

dopet kan medföra risker, vilket gör honom till aktör och den asylsökande passiv. Av det han 

säger kan vi också se att han menar att det är ett problem att asylsökande tror att det är lättare 

att få asyl om man döper sig, och det är ett problem att han inte vet skälet som den 

asylsökande ger. Det han säger indikerar alltså att han inte utgår från att den asylsökande 

berättar hela sanningen. Att det är ett problem att han inte vet skälet indikerar också att han 

anser att han som ansvarig präst för den asylsökande behöver veta det riktiga motivet. Han 

utvecklar inte varför han behöver veta det, men vi kan förstå av det i samband med annat han 

förklarat under intervjun att han menar att det finns rätt och fel skäl till dop. Det är 

naturligtvis självklart i den kristna teologin, det som är värt att notera här är dock att Bosse 

sätter sig själv i en roll som domare. 

 Andra informanter har berättat om asylsökande som redan varit kristna när de 

kom till församlingen och velat bli döpta. Den möjligheten bortser Bosse från när han antyder 

att om man efter två veckor i Sverige säger att man vill bli kristen så är det av asyl-skäl. Det 

ska dock konstateras att det är ett exempel han ger, och inte ett färdigt resonemang. 
 

Och ska man ta reda på en människas skäl och anledning är det, är det, vill man verkligen detta? 

Ja, då tar det tid och man måste ha undervisning. Då måste man ju komma förbi sådana barriärer 

som språk och kultur, och praktiska omständigheter och så vidare. Så att ingen blir döpt vare sig 

på falska motiv eller falska löften liksom. Och tro att det innebar någonting annat. 

     Bosse 

 

Här ser vi återigen att det är av omsorg för de asylsökande som han är av denna uppfattning. 
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8.4.2 ”Jag kan inte hitta något stöd i Bibeln för att jag ska sortera” 
I början av intervjun när Åsa berättade kring hur hon har arbetat med asylsökande sa hon att 

hon inte vill bli utnyttjad på grund av ”migrationsskäl”. Hon menar att det är att utnyttja dopet 

och att det är fel. 
 

Så jag har faktiskt vägrat, jag har haft ett fall där de sagt att min intervju är det här datumet och 

jag vill bli döpt och jag har sagt att jag döper gärna dig och du är välkommen i vår undervisning 

men jag döper inte dig innan den dagen, för det är ingen annan i gruppen som kommer bli döpt 

innan den dagen, liksom… och det går inte, ja, nej jag tycker inte att det är… alltså då använder 

man dopet på fel sätt. Det är inte liksom att... det är ett missbruk, tänker jag. Det jag vill försöka 

är att hålla isär dopet och asylprocessen, så kan vi säga. Så är det ju. Det är olika vägar. 

     Åsa 

 

Intressant att notera här är att hon lägger in värderingen ”fel” i hur hon definierar motivet att 

få asyl för dopet. Inte för att det är märkligt utifrån den kristna teologin, i många tolkningar 

ligger det helt i linje, utan för att hon senare i intervjun utvecklar tankar kring att hon just inte 

vill agera domare i fall kring den asylsökandes motiv kring dopet.  
 

Och för att återknyta till det du sa innan, så om jag förstår dig rätt, så kontrollerar du inte om 

man konverterar då av ”rätt” skäl, så det kan hända att du döper folk som gör det för att få..? 

 

Det kan mycket väl hända att jag döper någon som bara döper sig för att de tror att de ska få 

asyl, men jag förhör inte dem om det. Och de pratar inte på det sättet med mig heller. Jag tänker 

såhär att jag, jag undervisar om kristen tro, jag firar kristen gudstjänst, och vi möts i gemenskap 

i detta, de säger att de vill bli döpta och säga ja till den kristna vägen. De vet om farorna och 

säger ändå ja. Då döper jag. Jag förhör dem inte, faktiskt för jag tycker att det, min roll som 

präst, det är inte att vara domare över vem som får bli kristen eller inte, utan det är deras 

myndiga val tänker jag. 

 

Jag tror inte heller, jag kan inte hitta något stöd i Bibeln för att jag ska liksom… sortera. För det 

är också mellan den människan och Gud, om person X kommer hit och verkligen vill bli döpt 

och lever med oss i vår gemenskap... och liksom deltar i undervisningen och gudstjänsterna och 

vill bli döpt, men om den personen ändå i sitt inre ändå gör det för att den hoppas, hoppas, 

hoppas att det ska hjälpa till i asylprocessen då är det ju mellan den människan och Gud, tänker 

jag. Ehm… liksom. Och jag kan ju inte förhindra det. 

     Åsa 
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Hon vill alltså inte att asylsökande gör det av ”fel” skäl, och om hon direkt misstänker det så 

säger hon nej, men hon kontrollerar heller inte sina dopkandidater. 

 Att hon inte vill ”sortera” innebär att hon inte vill avgöra vem som är sann 

kristen eller inte. Att hon inte vill sortera, trots att hon är emot det motiv hon menar är fel, 

innebär att hon avskriver sig själv en viss makt hon sitter på och istället tillskriver den makten 

till Gud. Detta är i likhet med Keanes forskning där han kom fram till att både de holländska 

missionärerna och marapu-följarna såg på den ultimata agensen som att den kommer från 

”somewhere else” eftersom Åsa tillskriver Gud att avgöra sann tro. I detta ger hon även 

aktörskapet till den asylsökande. Det är upp till individen att bestämma hur hen vill handla i 

relationen till Gud. 

 

8.4.3 ”Jag upptäckte att de kanske kommer till riktig tro senare” 
Morvarid berättar att ungefär hälften av alla de konvertiter hon har döpt är asylsökande. 

 

Hur kommer det sig tror du att det är så många asylsökande? 

 

Det kan vara två saker som inte går att undvika. Den första gruppen är trött på islam, den andra 

gruppen, det är de som har hört att om de kommer till kyrkan och blir kristna så kan de få 

uppehållstillstånd. Så det finns de två grupperna och den andra gruppen kan vara både trött på 

islam och vilja bli kristen på grund av asylskälen. I början var jag väldigt såhär nej, de får inte 

komma hit. Och de får inte… jag var lite ledsen på det. Men sedan upptäckte jag att de kanske 

kommer till riktig tro senare.  

 

[…] De kommer för att lösa problemet på det sättet men sedan möter de Jesus på riktigt och där 

kommer det att hända någonting för den som hela livet var muslim och har bett till Gud, eller 

Allah flera år utan att ha fått något bönesvar och så plötsligt när de kommer till kyrkan och de 

får bönesvar blir de chockade och säger ’wow, vad enkelt det var’. Jag uppmuntrar inte folk att 

komma till kyrkan för att de vill ha uppehållstillstånd, och jag är inte glad för det heller men å 

andra sidan fick jag lite tröst av att tänka att det kan hända att de kommer till tro också […]. 

     Morvarid 

 

Morvarid försöker alltså inte ta reda på de asylsökandes motiv, utan beskriver det som att hon 

redan vet motiven. Hon menar att det finns två motiv, och hon menar att ett av motiven gör 

henne ledsen men att hon har kommit fram till att även om det är av ett skäl som hon menar är 

fel så kan det ändå bli rätt. Att hon inte vill ta reda på varje enskild persons skäl innebär att 

hon inte sätter sig över deras beslut utan tycks se på asylsökande som aktiva individer som 

hon menar själva kan fatta rationella beslut. 
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8.4.4 ”Vem är jag att säga nej?” 
Hans förklarar att när han insåg att de asylsökande hade en stark tro så kunde han inte förneka 

dem dopet. 
 

Alltså… det där är ju en balansgång med att, ska man… när man upptäcker att den här längtan är 

så stark och de är så fullständigt medvetna om saker och ting, och de kommer från förhållanden 

som vi inte vet ett dugg om. Alltså de har gått genom så mycket som vi inte har en susning om, 

som vi aldrig behöver gå genom under hela vår livstid, det har den här 16-åringen redan gått 

genom. Och de andra också då, och tagit ställning och så då, och när man då upptäcker att det 

här är så oerhört viktigt för dem, trots att detta… då glider det över till att ja, men då är nog det 

här viktigare i alla fall.  

 

Det finns någonting som är viktigare än döden. Det är ju lätt för oss att säga, som inte behöver 

konfronteras med det. Jag menar jag behöver ju inte vara rädd för att dödas om jag säger att jag 

är kristen här. Jag behöver bara riskera att någon tycker att jag är dum i huvudet ungefär, eller 

fånig, eller har du inte kommit längre ungefär. Men alltså de har… gått genom så mycket sådant 

här, och kommit fram till att nej, det här är viktigare, och då tänker jag att vem är då jag att säga 

att nej, jag gör inte det här när det är det som de längtar mest av allt efter. 

     Hans 

 

Här uttrycker Hans tydlig agens hos de asylsökande när han beskriver dem. Han säger själv 

att han inte ens har en ”susning” om vad de har gått genom, och han uttrycker ödmjukhet 

inför deras upplevelser. På textuell nivå ser vi att han uttrycker en slags förvåning över att de 

var så kristna när han i början av citatet säger ”när man upptäcker att den här längtan är så 

stark”. Genom ordvalet ”upptäckte” förstår vi att det är en ny upplevelse för Hans att möta 

asylsökande med sådan övertygelse. Vi förstår att han inte förväntade sig det. 

Att han ställer sig frågan ”vem är jag att säga nej”, innebär att det var ett 

alternativ för honom. Av det kan vi förstå att han ansåg sig ha ett sådant ansvar att bestämma 

ifall de asylsökande skulle döpas att han var benägen att neka dem dopet. När han insåg att de 

hade en innerlig tro så ändrade han ståndpunkt och menade istället att de har en annan slags 

tro än vad han själv som svensk har. Han funderar kring sättet deras religion tar sig uttryck 

och menar att den skiljer sig från en vanlig svensks. Att han romantiserar deras religiositet är 

positiv orientalism, ett sätt han gör deras religiositet till något annat på ett positivt sätt. Som 

att de har förstått något som han själv strävar efter. Vi ser det även i citatet nedan: 
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Och jag tror att de… eller jag vet att de har, de kanske på ett mer konkret sätt har begripit vad 

det är, vad livet är för någonting. Skulle jag vilja påstå. Vi förstår det också, men vi är så 

omhuldade av säkerhet, så att vi kan säga att Jesus är vägens sanning och vi menar det och 

självklart, jag tror naturligtvis att Jesus är vägen till det sanna livet i mitt liv här och nu och 

framförallt en gång när jag ska lämna det här livet till den himmelska närvaron, men jag tror att 

det blir ännu mer konkret för dem. 

     Hans 

 

8.4.5 Konklusion 
I dessa resonemang uttrycker alla präster yttersta omsorg för de asylsökande. De uttrycker alla 

en oro för dem och vill hjälpa dem att fatta rätt beslut och hamna på rätt plats (i rätt tro). Detta 

kan ses i skenet av att det i Svenska kyrkan finns en uttryckt önskan och strukturerat arbete 

för att hjälpa asylsökande integreras i det svenska samhället. Att vilja hjälpa asylsökande till 

ett bra och drägligt liv går i linje med Svenska kyrkans arbete i samhället. 

I Ullas och Bosses resonemang ser vi att informanterna reproducerar den 

maktordning de befinner sig i. De har makten att bestämma om de asylsökande ska få döpas 

eller inte, de asylsökande har uttryckt vilja och önskan och på aktiva sätt visat att de vill döpas 

och trots det vill de fördröja dopet för dem. Det innebär en syn på asylsökande som 

människor som inte kan fatta rationella beslut på samma sätt som människor som inte 

befinner sig i en utsatt position kan och bör därför behandlas annorlunda. De vill ta hand om 

de asylsökande. Åsa skiljer sig mot Ulla och Bosse eftersom hon inte lägger sig i 

dopkandidatens motiv. Hon låter dem själva bestämma medan Ulla och Bosse försöker ta reda 

på motivet och efterfrågar att de asylsökande verkligen ska visa en vilja att konvertera. 

Dessa resonemang bör förstås i relation till den sociala praktiken och det faktum 

att det faktiskt kan vara sant att det finns föreställningar om att det blir enklare att få asyl 

bland asylsökande. Åsa och Ulla menar sig ha erfarenhet av personer som de tror ha velat 

döpas av ”fel” skäl. De bygger alltså sin åsikt på empiri. 

Ulla och Hans uttrycker att de kan förvägra de asylsökande dopet och tar på så 

sätt till viss del beslutet åt dem. I viljan att hjälpa de asylsökande pratar de i dessa resonemang 

över huvudet på de asylsökande. Det gör Åsa också, men hon nämnde även att hon hade 

bestämt sig för att endast utföra dop på farsi två gånger om året och inte göra några undantag. 

Detta berättade hon för personen som hon nekade och gav personen möjlighet att döpas vid 

ett av de tillfällena. Antagligen hade hon resonerat likadant med icke-asylsökande. 

 Att Ulla, Hans och Bosse efterfrågar ett aktörskap och en stark vilja hos de 

asylsökande stämmer överens med den bild av missionärerna i Tiruprattur som Malin 
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Gregersen har undersökt. Gregersen fann att missionärerna menade att en förutsättning för 

dopet var villighet och fostran, och båda dessa komponenter återfinns även i prästernas 

resonemang. Villighet för att de efterfrågar aktörskap och fostran när Bosse vill förklara att 

det är farligt för dem att döpas samt när Åsa och Ulla har sagt nej och att de ”får bulta lite mer 

på porten”. 

Om vi jämför med svenska konfirmander kan vi fundera kring om prästerna 

skulle prata om ungdomarnas egen medvetenhet som den viktigaste aspekten i om de ska få 

konfirmeras eller inte. Väldigt många ungdomar påverkas av sin omgivning, till exempel vad 

föräldrarna tycker om konfirmation, om ens vänner ska konfirmeras och vad som förväntas av 

en. Konfirmandernas egen vilja och medvetenhet är svår att mäta och de kan också 

argumenteras vara i en utsatt position. Flera av prästerna har utgått från riktlinjerna för 

konfirmandundervisning när de planerat sin dopundervisning för asylsökande. Flera av 

informanterna har hänvisat till att undervisningen ska vara lagd under en lång tid för att ge 

möjlighet till reflektion och eftertanke. Det finns alltså många likheter i deras arbete kring 

konfirmander och asylsökande. Men frågan är om prästerna undersöker och resonerar kring 

konfirmanders motivation på samma ingående sätt som de gör kring asylsökande. 
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9. Slutsats och diskussion 
Det finns inte ett enhetligt sätt som prästerna talar om asylsökande. Istället har vi i resultatet 

sett att det finns flera olika syner på de asylsökande, några där maktordningen har 

reproducerats och några där den förändrats. I en del resonemang har asylsökande getts 

aktörskap, i andra har beslut fattats över deras huvuden. I en del resonemang har prästen sett 

det som sin roll att undersöka de asylsökandes motiv, i andra har prästen menat att det är upp 

till den asylsökande att bestämma om den vill döpa sig eller inte. 

Gemensamt mellan alla informanter är att de alla argumenterar för att just deras 

sätt är det som är bäst för de asylsökande, de vill alltså alla de asylsökande väl. Precis som 

Gregersen kommit fram till kan vi se en strävan efter att förbättra för de asylsökande. 

Prästerna som reproducerar maktordningen och tar beslutet över de asylsökandes huvuden gör 

det för att de tror att de kan fatta det beslut som är bäst för de asylsökande, och prästerna som 

inte gör det motiverar också det med att det är det som är bäst för de asylsökande. 

Nedan har prästernas resonemang delats in i två kategorier, tveksamma och 

döper alla. I dessa båda kategorier kommer uppsatsens fyra frågeställningar att besvaras mer 

ingående. 

 

9.1 Tveksamma 
Fyra informanter är tveksamma till att döpa asylsökande. I analysen har vi kunnat se att 

Bosse, Gunnar, Hans och Ulla talar om de asylsökande på ett till stor del obekvämt sätt. De 

talar om asylsökande som om de är personer som behöver tas mer hänsyn till än andra, som 

att de är i en utsatt position, att det är svårt att hantera och att det krävs mycket omsorg om 

asylsökande konvertiter. Prästerna efterfrågar att de asylsökande aktivt söker sig till kyrkan 

och visar stark motivation till att vilja döpa sig. Men även i de fall där de asylsökande gör det 

kan vi i till exempel Gunnar och Hans resonemang se att prästerna vill försvåra för de 

asylsökande. 

Bosse, Gunnar, Hans och Ulla ser det som sin roll att ha sista ordet i om den 

asylsökande ska få döpas eller inte. Detta ser vi till exempel genom att de tar reda på motivet 

till dopet och bedömer huruvida tron är på ”riktigt” eller inte, och genom att uttrycka att 

medvetenheten hos de asylsökande varit avgörande för om de skulle döpa dem eller inte. I 

denna ståndpunkt reproducerar prästerna maktordningen där prästen är överordnad. De 

asylsökande förväntas inte kunna fatta rationella beslut kring sin egen religiositet och dess 
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konsekvenser. I detta ges de således inte aktörskap. De asylsökandes utsatthet betonas, och de 

ses på som människor med begränsad förmåga att fatta aktiva beslut om sin egen religion. 

Dessa präster fattar ett beslut som bygger på mötet och relationen till den 

asylsökande, och tar sig rätten att säga nej om de menar att personens religiositet inte verkar 

vara äkta eller om de misstänker att den asylsökande har för stora förluster att göra på dopet. 

När de asylsökande inte själva får fatta beslutet om dopet ska ske eller inte reproducerar 

prästen maktordningen där den asylsökande är underordnad. Odén kom i sin forskning fram 

till att agensen hos det indigena folket beskrivs som underordnat det egna folket, och likadant 

är det i prästernas resonemang. 

De resonemang som dessa präster fört fram stämmer till stor del överens med 

Svenska kyrkans nationella rekommendationer som finns skrivna i ett biskopsbrev. 

 

9.2 Döper alla 
Morvarid, Viktor och Åsa gör inte skillnad på asylsökande och icke-asylsökande, dock gör 

Viktor skillnad på invandrare och svenskar och Morvarid skiljer på muslimer och kristna. Åsa 

menar att hon ser asylsökande som ”myndiga” och säger att hon möter dem ”i ögonhöjd”. 

På många sätt förändrar de maktordningen. Exempel är när Morvarid säger att 

asylsökande förstår säkerhetsrisken bättre än svenskar eller när Åsa menar att det är den 

asylsökandes eget ansvar att välja om de vill döpas trots säkerhetsrisken. Dessa tre präster 

menar att de asylsökande förstår säkerhetsrisken bäst själva. De ser på de asylsökande som 

aktörer och de ger de asylsökande aktörskap. 

Synen på den egna rollen skiljer sig bland dessa präster. Morvarid menar att hon 

hjälper dem till ”rätt” tro. Åsa ser det som att det är de asylsökandes rättighet att konvertera 

om de vill, och menar att hon själv bara medverkar till att de kan utöva den rättigheten. 

 

9.3 Diskussion 
I idéstadiet av detta arbete tänkte jag att en postkolonial teori om den andre skulle vara 

applicerbar på materialet jag skulle fånga in. Som tidigare nämnt valde jag dock att inte 

fastställa ett teoretiskt ramverk innan jag gjorde intervjuerna, utan gick in med ”blankt 

papper” till min första informant. Efter första intervjun var jag förvirrad, likaså efter andra, 

tredje och fjärde. Jag kunde inte för mitt liv se en teori som kunde förklara de tankar jag 

mötte. Först efter den sista intervjun insåg jag att det visst kunde handla om en postkolonial 
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bild av den andre, men en bild som inte klockrent stämmer överens med det som vi lärt känna 

som postkolonial teori. 

 Precis som Odén och Gregersen såg jag att det visst fanns en särskild bild av 

den andre, men som inte enbart var stereotyp och dikotom. Resonemangen jag lyssnat till hos 

dem som jag valt att kalla tveksamma är fyllda av motsägelser och jag upplevde en känsla 

bland flera av informanterna som jag inte kunde sätta ord på. Det var något som tycktes 

kännas obekvämt. Det var en känsla av osäkerhet, en känsla av att söka efter rätt i en fråga 

som inte har rätt eller fel, ett letande i mörker och samtidigt emellanåt suckar av lättnad över 

att de nog ändå kommit fram till ett ”rätt” svar enligt deras egen uppfattning. Först i mitten av 

analysen av arbetet kunde jag sätta ord på det jag sett. Det de ger uttryck för kan möjligtvis 

vara en form av postkolonial skam.63 

Det handlar om ett särskilt sätt att tala om den andre som uttrycker en nervositet 

i skuggan av den västerländska koloniala historien. Det avspeglar en ambivalens, en rädsla för 

att kränka eller utnyttja någon eller en situation, och tar sin form i en slags politisk korrekthet. 

Det är en försiktighet. 

Flera av informanterna uttrycker en medvetenhet om kristen kolonial bakgrund 

och flera av dem har självmant tagit upp sitt ogillande av traditionell mission såsom den är 

beskriven i bakgrunden och i tidigare forskning. Den postkoloniala skammen visar sig i 

paradoxen av deras uttryckta motvilja att tvinga på någon annan en religion och i deras vilja 

att göra andra människor till kristna. Den finns i deras sätt att uttrycka att det är känsliga 

”specialfall” med asylsökande, att det krävs ”pastoral fingertoppskänslighet”, samt i deras 

försiktighet i att handskas med de asylsökande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
63 Det pågår akademisk diskussion om detta fenomen och vad det innebär. För vidare läsning se till exempel The 
event of postcolonial shame av Timothy Bewes, 2010. 
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10. Förslag på vidare forskning 
I denna uppsats är det alltså prästernas syn på de asylsökande som stått i fokus. De 

asylsökande har naturligtvis stor roll i reproducerandet eller förändringen av maktordningen 

varför det även skulle vara intressant att jämföra denna undersöknings resultat med hur de 

asylsökande ser på sig själva och prästerna i situationen. 

 Det finns också luckor i forskningen om de asylsökandes val att konvertera i just 

asylprocessen. Det finns tidigare forskning på iranska flyktingar i Turkiet som använder 

konvertering som asylskäl,64 det vore intressant att studera ifall den bilden stämmer även i en 

svensk kontext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
64 Akcapar, Sebnem Koser, Conversion as a Migration Strategy in a Transit Country: Iranian Shiites Becoming 
Christians in Turkey, Institute for the Study of International Migration, Georgetown University. 
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Bilaga 1 
Frågor till intervjuerna 
Bakgrundsfrågor till alla 

- Hur länge har du arbetat i kyrkan? 

- Hur länge har du varit på plats här? När blev du färdig präst? 

- Hur gammal är du? 

 

Till tveksamma 
- Kan du berätta om hur din församlings arbete har sett ut i mottagandet av asylsökande 

som konverterar? (öppen berättelse om hur det praktiskt gått till) 

- Har er församling haft diskussioner om hur ni ska göra i mottagandet av asylsökande som 

vill konvertera? Kan du berätta om hur de diskussionerna startade och hur de praktiskt 

gått till? 

- (Förutsatt att de beskriver situationen som känslig) Kan du beskriva vad det är i 

situationen som är känsligt? 

 

- Hur har du resonerat kring det faktum att det kan finnas föreställningar bland asylsökande 

om att det är lättare att få asyl om de konverterat? 

- Var kommer dopkandidaterna ifrån? (om det är ett land som kan innebära livsfara) Hur 

resonerar du kring att dopet kan innebära en livsfara för den asylsökande om hen blir 

utvisad till sitt hemland? 

- Hur gör ni med tolk? Vilken religionstillhörighet har hen? Hur försäkrar ni er om att hen 

inte dömer/försöker övertala åt något håll? 

- Har ni resonerat något utifrån de riktlinjer som kommit ut i biskopsbrevet, hur har ni 

resonerat? 

- Hur ser du på missionsbefallningen? 

- Hur ser du på missionsbefallningen gentemot asylsökande? 

- Hur har ni gjort i andra situationer när personer från andra religioner velat konvertera? 

(alltså ej asylsökande). Hur skiljer det arbetet sig åt kring asylsökande? 

- Är det något du vill tillägga, som jag missat här i mina frågor? 

- Har du exempel på när du gjorde så? 
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Till positiva 
- Kan du berätta om hur din församlings arbete har sett ut kring asylsökande som 

konverterar? (öppen berättelse om hur det praktiskt gått till). 

- Hur ser du på mission? 

- Hur ser ert missionerande ut? 

- Har er församling haft diskussioner om hur ni ska göra i mottagandet av asylsökande som 

vill konvertera? Kan du berätta om hur de diskussionerna startade och hur de praktiskt 

gått till? 

 

- Finns det någon skillnad i hur man ska missionera bland asylsökande gentemot i det 

övriga samhället?  

- Är församlingen enad i frågan hur man ska missionera bland asylsökande? 

- Har du funderat något kring att de asylsökande befinner sig i en utsatt position? Att de 

precis har flytt från krig kan göra dem sårbara och mer mottagliga för något som de 

kanske inte annars hade velat. 

- Många menar att asylsökande är i ett utsatt läge, att de är i en beroendeställning, är det 

något du har i åtanke när du missionerar bland dem? 

- Hur har ni gjort i andra situationer när personer från andra religioner velat konvertera? 

(alltså ej asylsökande). Hur skiljer det arbetet sig åt kring asylsökande? 

 

- Hur resonerar ni i er församling kring det faktum att det finns föreställningar bland 

asylsökande om att en konvertering gör det lättare att få asyl? 

- De asylsökande som konverterat i din församling, har de på något sätt kunna riskera livet 

genom att döpa sig? I sådana fall, hur resonerade ni i er församling kring det? 

- Hur ser du på kyrkans roll i den asylsökandes livsval att konvertera? (Som en hjälpande 

hand, som en organisation, som passiv/aktiv?) 

- Har ni arbetat med asylsökande? (alltså hjälparbete, utöver missionerande) 

- Hur ser ni på ert engagemang i flyktingarbete som ett missionsarbete? 


