
 

 

Riktlinjer vid intygsskrivande angående konversion 

 

Viktigt att representant för kyrkan/samfundet först beskriver sig själv och kyrkan/samfundet för att 

sedan övergå till att berätta lite om sökande och dennes relation till kyrkan samt deltagande. Dopet bör 

beskrivas ganska tydligt - men även konsekvenserna av konversionen.   

 

Nedanstående punkter bör inte ses som uttömmande, utan som ett försök att förklara vad som minst 

borde lyftas fram. 

 

1. Om prästen/pastorn: Hur länge har hen jobbat som präst/pastor och var? Vad har 

hen för ansvar/jobbar med? Vad/var har hen studerat? Vad har hen för erfarenhet av 

konverteringar (även om hen har erfarenhet av att konvertera utlänningar)?  

Hur görs en bedömning av (intygsutfärdaren) om en persons livsåskådning är att 

betrakta som en genuin kristen tro? 

2. Om kyrkan: En kort beskrivning av kyrkan.  

Vad har kyrkan för roll i den asylsökandes liv?  

Allmänt om dop i kyrkan (krävs det att man deltar ett visst antal gånger innan man 

kan döpas, vad för studier bedrivs innan dopet?).  

Om bibelstudiegrupper (vad studeras?). Hur sker kommuniceringen med de som inte 

förstår svenska? 

3. Om sökande: När började hen komma till kyrkan och hur kom hen i kontakt med 

kyrkan? Sedan när har hen deltagit? Hur ofta deltar hen?  Jobbar hen ideellt i 

kyrkan?  Vad för studier av kristendomen och bibeln bedriver hen?   

Varför har hen konverterat? Varför har hen valt denna inriktning i kristendomen? 

Har hen förstått kristendomens innebörd? Har hen goda kunskaper om kristendomen 

och bibeln? Har hen en egen bibel på sitt modersmål? 

4. En lista över sökandes medverkan: veckodag, datum, vad som skedde i kyrkan 

(bibelundervisning/högmässa/familjemässa/gudstjänst/osv) och vem som ledde 

tjänsten.  

Ex: Söndag 22/9 2013 Högmässa  Präst Prästsson 

Söndag 29/9 2013 Sinnesrogudtjänst Präst Prästsson 

Torsdag 21/11 2013 Bibelundervisning Kyrka Kyrksson 

Söndag 24/11 2013 Högmässa  Präst Prästsson 

 



5. Sammanfattning av listan: Hur många timmar har den sökande sammanlagt 

medverkat? Har prästen/pastorn haft möjlighet till personliga samtal med den 

sökande? Hur många gånger/timmar har de personligen samtalat? Vad har dessa 

samtal handlat om (ex. religion, konvertering, vad kristendomen innebär osv)? 

6. Om dopet: En tydlig redogörelse om de samtal som fördes innan dopet. Har 

sökande förklarat varför hen ville bli döpt? Har sökande fått konsekvenserna av 

dopet förklarat för sig? En beskrivning av dopet (vilka var där/hur gick det till/vad sa 

sökande)?  

7. Konsekvenserna av konversionen i sökandes liv: Vad innebär kristendomen i 

sökandes liv? Besvara bland annat frågan om hen kan dölja den och låta den vara 

något privat? Förstår hen skillnaden mellan sin tidigare och nya religion? I den mån 

prästen/pastorn kan yttra sig; är sökandes konversion känd bland andra i området? 

Har konsekvenserna av konverteringen vid ett återvändande diskuterats?  

 

Frågor om förhållandena i den sökandes hemland behöver inte redogöras för av 

intygsutfärdaren.  


