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Förord

Åke Göransson
Direktör
Myndigheten för stöd till trossamfund

Samarbete gör inte livet lättare
– men roligare

D

et jag vill lyfta fram i detta förord är inget nytt för myndighe-

ten utan har genom alla år varit vår styrka – samarbete och samverkan. Det nya
är möjligen att regeringen betonar allt mer och allt starkare att detta är något som
skall prioriteras.
Den 3 maj 2018 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen En politik för engagemang –
långsiktighet och oberoende för civilsamhället (Skr. 2017/18:246). I punkt 6.7 slår regeringen fast
att ”Det är angeläget att statliga myndigheter samverkar med det civilsamhällets organisationer i
frågor som rör dem”.
Detta är som sagt något som myndigheten alltid gjort. Det står också i både får instruktion och
vårt regleringsbrev och under senare år har det vuxit än mer på grund av att vi fått fler uppgifter
och uppdrag. Vi ser det inte bara som en styrka utan också som en nödvändighet för att fullfölja
vårt uppdrag. Det ger oss kunskap, hjälper oss att nå ut och hjälper oss att finnas sammanhang
som vi inte alltid annars skulle finnas i.
Som en till antal medarbetare liten myndighet är det viktigt att hitta både balansen och komplementariteten mellan den kompetens som myndigheten själv har och det som samverkanspartners har. I all samverkan är ju målet att 1 + 1 = 3, tillsammans kan vi mer.

för 2018 har det betytt att vi även detta år har samverkat både med olika delar av det offentliga och med civilsamhället. Vi har i olika grad samarbetat med upp mot 30 kommuner och
regioner när det gäller att skapa interreligiösa samarbeten oftast med fokus på att arbeta för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism eller utbilda anställda kring frågor om religion
och religionsfrihet. Vi samverkar med, oftast i vår expertfunktion, med många myndigheter i allt
från utredningar till att skapa möten med trossamfunden. Det kan röra de rättsvårdande myndigheterna, MSB, FOI, Skolverket, MUCF, Regeringskansliet, BRÅ, Migrationsverket med flera.
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Vi ingår också i många myndighetsnätverk. Självklart, som vi alltid gjort, samverkar vi så mycket
som möjligt med främst de statsbidragsberättigade trossamfunden men även andra. I våra utbildningar, seminarier och framtagandet av olika publikationer samverkar vi med de tre studieförbund som relaterar till trossamfunden, Demokratiakademin, MR-dagarna och med forskare
från olika universitet och högskolor.

gör detta livet lättare – nej. För i samverkan möts olika självförståelser, målbilder,
organisationskulturer och historiskt bagage som det är viktigt och i de flesta fall nödvändigt att
samtala om.
Gör det livet roligare – absolut. För myndigheten innebär det att dagligen möta både den fantastiska bredd och kompetens som trossamfunden bär på och ständigt utvecklar och det engagemang och kunskap som kollegor i olika myndigheter bär på. Framför allt gör det att vi bättre
kan fullfölja vårt uppdrag!
Stockholm i februari 2019

Åke Göransson

direktör
myndigheten för stöd till trossamfund
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Kontaktuppgifter
postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
besöksadress: Alviks Torg, Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
T-bana, tvärbana: Alvik
telefon: 08-453 68 70
fax: 08-453 68 29
e-post: info@myndighetensst.se
hemsida: www.myndighetensst.se
direktör
Åke Göransson, 08-453 68 71, ake.goransson@myndighetensst.se
handläggare för andlig vård inom sjukvården
Gunnel Andréasson, 08-453 68 63, gunnel.andreasson@myndighetensst.se
assistent
Inger Carnbo, 08-453 68 74, inger.carnbo@myndighetensst.se
handläggare religiösa minoriteter
Hasnain Govani, 08-453 68 09, hasnain.govani@myndighetensst.se
handläggare för statsbidragsfrågor/ställföreträdande myndighetschef
Åsa E Hole, 08-453 68 72, asa.e.hole@myndighetensst.se
projektkoordinator
Jana Jakob, 08-453 68 17, jana.jakob@myndighetensst.se
handläggare för statsbidragsfrågor
Ingmarie Kaan, 08-453 68 73, ingmarie.kaan@myndighetensst.se
handläggare religiösa minoriteter
Max Stockman, 08-453 68 77, max.stockman@myndighetensst.se
handläggare för krisberedskapsfrågor
Tanja Viklund, 08-453 68 30, tanja.viklund@myndighetensst.se
handläggare för krisberedskapsfrågor
Örjan Wallin, 08-453 68 75, orjan.wallin@myndighetensst.se
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Släcka
bränder

FOTO: NIKLAS LUKS/TT

– ett uppdrag för
trossamfunden?
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Sommaren 2018 härjades Sverige av ett antal stora skogsbränder – de mest
omfattande i modern tid. Framförallt var det Dalarna, Gävleborg, Jämtland
och Västernorrland som drabbades. Vid sidan om det arbete som utfördes av
brand- och räddningspersonal så var den frivilliga sektorn också engagerade
och hjälpte till med det de kunde. Vi ställde frågan till några aktörer: hur såg
trossamfundens bidrag ut?

Inga Johansson,
samordnare för kyrka-samhälle, Equmeniakyrkan
– Gällande bränderna i somras fanns många medlemmar engagerade via
andra föreningars arbete men också genom att många av dem själva är
markägare. Equmeniakyrkans församlingar har bra lokaler, är vana att
organisera frivilligarbete, har möjligheter att på kort varsel öppna kyrkan
för mötesplatser och servering för drabbade personer. Det finns också
personal med erfarenheter att samtala med människor i kris. Man gjorde
också andakter, samtalstöd, själavård, ljuständning och gudstjänster som är till stöd och hjälp vid
kriser av detta slag. I Västmanland berördes ett par av församlingarna i Equmeniakyrkan tydligt.
En församling har sin kyrka i brandområdet och hade att koncentrera sitt engagemang på att säkerställa denna byggnad. Sen var det framförallt våra olika scoutarrangemang som berördes och
det fanns även då en god organisation som följde utvecklingen genom kontakt såväl med myndigheter som med berörda deltagare och deras anhöriga.
8
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Andrew Holm, krisberedskapskoordinator, Svenska kyrkan
– Svenska kyrkan var omedelbart på plats för att stödja de som drabbats
av bränderna under sommaren 2018. Församlingarna som berördes av de
mer omfattande bränderna finns i Härnösands, Västerås och Uppsala stift.
I de lägesbilder som sammanställts beskrivs att kyrkans personal har mött
drabbade och insatspersonal, att församlingshem gjorts tillgängliga som
mötesplats, och att andra byggnader i kyrkans ägo erbjudits som lagerplats för de som berörts av utrymning till följd av bränder. Kyrkans personal, och frivilliga, har funnits till hand för att erbjuda samtalsstöd men även bistått enskilda med
praktisk hjälp och förnödenheter i mindre omfattning. En styrka finns i att, som stödperson, redan vara lokalt känd. Detta gäller för församlingarnas personal, som har lokalt upparbetade kontakter och etablerade relationer.
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”Sveriges Imamråd gick ut
med ett meddelande till sina
anslutna imamer med uppmaning om att hålla fredagspredikan om vattenbristen
och brandrisker.”
Mohammed Mohsen,
kommunikationschef Islamic Relief
– Det rådde oro bland många över torkan då man inte upplevt sådant tidigare i Sverige. Sveriges Imamråd gick ut med ett meddelande till sina
anslutna imamer med uppmaning om att hålla fredagspredikan om vattenbristen och brandrisker. Information om vattenbrist, brandrisker och
eldningsförbud nådde därför många av våra medlemmar och besökare på
olika språk som arabiska, somaliska, tigrinja och turkiska. Man samlade
också föreningsmedlemmar till särskilda böner – för att lugna människor. Muslimska föreningar
i Kiruna, Härnösand, Umeå, Luleå, Östersund, Ljusdal och Borlänge var engagerade genom sina
volontärer och höll kontakt med Islamiska Samarbetsrådets kontaktpersoner om läget på sin
ort. Islamic Relief gav också ut en broschyr om vattenbrist och eldningsförbud samt brandrisker
på svenska, arabiska och engelska. Dessa distribuerades till lokala församlingar som var aktiva i
krisberedskapsarbetet.
10
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Örjan Wallin, Handläggare för krisberedskapsfrågor,
Myndigheten för stöd till trossamfund
– I dagens mångkulturella samhälle har Sveriges många och olika trossamfund en viktig roll att fylla när en kris eller katastrof inträffar. Skogsbränderna sommaren 2018 var inget undantag. Trossamfunden agerade
tillsammans med kommuner och myndigheter när möjligheter gavs men
även självständigt med egna initiativ när samhällets ordinarie resurser inte
räckte till eller hade en fungerande beredskap att samverka med trossamfund. Vi ser fortfarande en stor utvecklingspotential i samverkansarbetet mellan trossamfund,
myndigheter och kommuner. Relevanta aktörer saknar kunskap, erfarenhet och förmåga att samverka med många trossamfund där unika resurser och kommunikationskanaler finns. I utvärderingarna efter skogsbränder fattas intressanta insatser som gjordes och förslag till förbättringar
som finns där fler trossamfund kan bidra i händelse av kris och katastrof.
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De tror
på sin röst
Kan trossamfund öka valdeltagandet? Det tyckte i alla fall de valambassadörer
som på myndighetens uppdrag var engagerade 2018 för att sprida information
hur man röstar – och varför det är viktigt. De anordnade workshops och föreläsningar, talade i radio, bjöd in till panelsamtal, var på besök på sommarläger,
årsmöten och konferenser och informerade där människor samlades till bön och
gudstjänst.

”N

i ska rösta här för att få ett bra liv i sverige. Jag vill att vi ska

stärkas och synas. Vi som bor i Sverige har inte bara rättigheter, utan skyldigheter
också. Dem kanske vi inte alltid känner till så bra. Den här makten att påverka, det
hade vi inte i Kongo, men det har vi här. Den makten är tilldelad oss”, sa Lyra i en
intervju med tidningen Sändaren. Hon var en av nio valambassadörer, som myndigheten utbildade under våren 2018 med syfte att stimulera trossamfundens arbete med informationsinsatser
inför de allmänna valen.

varje valambassadör jobbade självständigt i sitt eget trossamfund med att skapa
intresse och diskussion bland besökare och församlingsmedlemmar. Något som genomsyrade
uppdraget var vikten av att arbeta partipolitiskt neutralt och att insatserna skulle ske på målgruppens egna villkor. För att kunna anpassa aktiviteterna till de behoven som fanns lokalt, började valambassadörerna sitt arbete med att genomföra en förstudie. Förstudiens syfte var att ge
den enskilde valambassadören en första lägesbild över hur det ser ut i just dennes trossamfund.
Samtidigt var det ett bra sätt för att börja samtala kring valen. I enkätsvaren kom det fram att det
fanns en osäkerhet kring det praktiska röstningsförfarandet. Detta minskar benägenheten att
rösta, något som både forskning och valambassadörerna själva bekräftar. Dessutom upptäckte
de valambassadörerna att det vanligaste svaret varför personer inte planerade att rösta var ”jag är
inte svensk medborgare”, oberoende av tiden som man hade varit bosatt i Sverige. Detta tyder på
bristande information om vilka regler som gäller angående kommun- och landstingsfullmäktige.
12
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Under 2019 arbetar
Myndigheten med att
stimulera trossamfundens engagemang inför
Europarlamentvalet som
går av stapeln söndagen
den 26 maj.
Läs mer på
myndighetensst.se

högtider, årsstämmor och andra tillfällen där grupper samlades var utmärkta tillfällen
att nå ut till ett stort antal personer, även till dem som inte aktivt skulle söka sig till ett valrelaterat
evenemang. I många trossamfund lyckades valambassadörerna att få aktivt stöd i sitt uppdrag av
de högsta religiösa ledarna, vilket medförde att vissa uppmuntrade att rösta under bönesamlingar
och gudstjänster. I andra fall fick valambassadörerna själva möjlighet att tala under dessa samlingar. Ibland kunde det krävas flera veckors arbete för att få tillåtelse att arbeta med valuppdraget
på grund av den känslighet inför att blanda religion och politik, som råder i en del trossamfund.
En valambassadör berättade: ”Det var en seger när jag äntligen fick stå i predikstolen och informera om att jag var valambassadör, det var en lång väg dit. Men nu stod jag här och kunde berätta
om mitt uppdrag.”
14
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efter sex månaders demokratiarbete hade valambassadörerna utfört aktiviteter på
ett femtontal olika platser i Sverige samt på ett antal digital plattformar som Facebook. Dessutom
rapporterades det om projektet på SVT Nyheter, i tidningen Sändaren, Kyrkans Tidning, Dagens
Muslim, Katolska stifts hemsida samt P1:s program ”Människor och tro”. Det exakta antalet personer som påverkades av myndighetens satsning är svårt att uppskatta, men enligt SCB ökade
valdeltagandet för fjärde valet i rad i riksdagsvalet, samt valet till landstings- och kommunfullmäktige. Valambassadörerna hoppas att de har varit en av många engagerade krafter, som har
bidragit till detta resultat.
Jana Jakob
Projektkoordinator på Myndigheten för stöd till trossamfund
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Judiska Sverige
har hittat hem
Det judiska kultur och religionslivet i Sverige har flerhundraåriga rötter – men
befinner sig också i ständig förändring. Sedan ett par år tillbaka samlas många
aktiviteter i ett tämligen modernt hus mitt inne i Stockholms innerstad – Bajit.

S

om på många andra håll i landets större städer pågår det nybyggnation även

på Östermalm i Stockholm. Det är inte alldeles enkelt att hitta in till Bajit på Nybrogatan. Mest beroende på att det pågår ett husbygge på den innergård där entrén till
Bajit också finns.
Innergården är knöligt isig så här i början av februari och vi som är på väg mot entrén, en handfull personer varav de flesta något äldre än jag, går eller snarare hasar oss fram, stelt och försiktigt.
Ingången är en sluss, den inre dörren kan inte öppnas förrän den yttre gått igen. Det tar en stund
innan den inre dörren öppnas, troligen beroende på att någon, osynlig för oss i entrén, behöver
studera oss ordentligt innan vi kan släppas in.
Rofyllt – och rörligt

Väl inne möter en ljusgård. Där finns ett kafé med bord och stolar, en långsträckt disk och montrar med smörgåsar och bakverk. Här möter också Aron Verständig upp, sedan drygt tre år ordförande i Stockholms judiska församling och i Judiska centralrådet. Efter en stunds funderande
lotsar Aron oss in mot biblioteket där vi hittar en bra plats, relativt ostörda och samtidigt utan att
störa någon som kanske sökt bibliotekets tystnad.
– ”Bajit” betyder ”hus” eller ”hem”, säger Aron. Jag tänker på det som ett judiskt allaktivitetshus.
På webbsidan bajit.se presenteras Bajit som ”Huset för judisk utbildning och kultur”. Upplägget
är följande: Stiftelsen Judaica äger byggnaden, som invigdes på hösten 2016. Sedan hyr ett antal
andra judiska sammanhang in sig i lokalerna; bland andra föreningen Hillel, som driver förskola
och skola, Paideia, som bedriver undervisning i judisk text, kultur och språk, och Kosherian, en
butik för ”judiska kosherdelikatesser från hela världen”, med egen import.
– Det är ett hus med rätt mycket fokus på barn och unga, säger Aron samtidigt som ett stort antal barn rasslar nerför en trappa och in i matsalen eftersom det är lunchdags.

16
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Färgsättningen av Bajit – ockra – anspelar enligt arkitekten
Alexander Wolodarski dels på grannfastigheterna och dels på de soliga fasaderna i Tel Aviv.

årsbok 2019 • myndigheten för stöd till trossamfund

17

”Bajit” betyder ”hus” eller ”hem”.
Jag tänker på det som ett judiskt allaktivitetshus.”

Här finns förskola från 1-5 år, skola från förskoleklass till årskurs 6 och fritidsverksamhet. Sammanlagt 350 barn finns i skolverksamheterna.
Spännvidd och blandning

Aron Verständig är uppvuxen i Stockholm och i dess judiska församling. Han har suttit i församlingens styrelse i nästan tio år och kände för några år sedan att det fanns ett behov av att yngres
röster hördes mer. 2015 valdes han till ordförande för tre år och 2018 blev han omvald.
– Det är ett uppdrag som förtroendevald, inget man har som anställning, säger han.
Han beskriver Stockholms judiska församling som samtidigt både enhetlig och mångfaldig.
– Vi är en väldigt askenasisk församling, säger Aron, flertalet medlemmar har sin släkts rötter
i Östeuropa.
Det stämmer också in på Aron själv; mormor, morfar och farmor kom till Sverige från Polen.
Men i församlingen finns också sefardiska judar, med bakgrund i bland annat Marocko och Jemen. Och mångfalden märks också, menar Aron, på många andra sätt och med olika parametrar.
Politiskt, vilket visade sig bland annat vid den politikerutfrågning som hölls i Bajit inför valet i
höstas. Även socio-ekonomiskt finns stora differenser.
– Vi har ett antal förmögna i församlingen, säger Aron med ett leende, men vi har också medlemmar som får ekonomiskt stöd till exempel när de ska köpa glasögon.
På 90-talet kom många judar till Sverige från tidigare Sovjetunionen. När Aron, som är född
1985, gick i skolan var en tredjedel av hans klasskamrater barn till flyktingar därifrån. Idag kommer ytterst få judiska flyktingar till Sverige.
– De som kommer inflyttande till våra församlingar från utlandet idag kommer oftast med arbete eller kärlek som orsaker, säger han.
Sveriges judiska församlingar

Judiska församlingar finns förutom i Stockholm också i Göteborg, Malmö och Helsingborg.
Stockholmsförsamlingen är äldst, men Göteborgs synagoga – det vill säga byggnaden – är äldre
än Stockholms. I Norrköping finns en judisk förening – för att vara judisk församling i egentlig

18
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Stockholms synagoga

Malmös synagoga

Biblioteket, som tidigare fanns i synagogans källare, har som skolbibliotek
visst fokus på barn och ungdom.

Göteborgs synagoga

19

”Vår önskan är att huset ska vara så
öppet som möjligt och att det ska vara en tydlig
manifestation av judiskt liv och kultur.”

mening behöver man ha minst 100 medlemmar, synagog- och begravningsverksamhet.
Stockholmsförsamlingen har 4300 medlemmar som betalar medlemsavgift, sammanlagt i de
judiska församlingarna i landet räknar man omkring 6000 stycken.
Men församlingarna är både mindre och större än gruppen ”judar i Sverige”. Mindre, därför
att en uppskattad siffra för det totala antalet judar i Sverige ligger någonstans mellan 12000 och
15000 enligt Aron. Och större, dels därför att det för församlingsmedlemskap krävs bara att man
har en judisk förälder – det traditionella är annars att judiskhet ärvs bara på mödernet – dels därför att det sedan ett antal år också finns en möjlighet till associativt medlemskap för icke-judar
som är gifta eller sambo med judar. Den möjligheten har ganska många personer använt sig av
under de senaste åren.
Öppenhet och samarbete viktiga värden

Aron ser ett stort och ökande intresse bland allmänheten i Sverige för judisk kultur. Och för
många av de program kring judisk kultur som genomförs, i Bajit, i Stockholms synagoga och på
andra platser, finns ett intresse för samverkan från olika instanser. Bokförlag, Dramaten, Folkets
hus och parker är några av senare års samarbetspartners. När det gäller det religiösa utövandet är
intresset däremot inte lika stort.
– Vi håller gudstjänster enligt olika judiska inriktningar. Men sammantaget är mitt intryck att
det skett en liten minskning av antalet gudstjänstdeltagare de senaste åren, säger Aron.
Hur ser då utvecklingsplanerna för Bajit ut? Och hur ser Aron och andra judiska ledare på framtiden för judiskt liv i Sverige?
– Vi vill försöka göra ännu mer av Bajit. Samtidigt är det redan lite av platsbrist här, så det handlar mycket om att utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt, säger Aron.
Säkerhetsaspekterna är i viss mån begränsande, men…
– Vår önskan är att huset ska vara så öppet som möjligt och att det ska vara en tydlig manifestation av judiskt liv och kultur.
Vi kommer in på de problem och trakasserier som drabbat judar i Malmö och som drivit vissa
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av dem till att flytta därifrån. I december 2017, till exempel, hölls en demonstration där människor skrek slagord om att ”skjuta judarna”. Några dagar tidigare hittades två misstänkta brandbomber vid synagogan. När församlingen håller gudstjänst bevakas lokalerna av polis och den tidigare
rabbinen har vittnat om glåpord och svordomar, ”både på arabiska och svenska”, och om att folk
i förbipasserande bilar kastat saker på honom.
– Det flyttar en del judar från Malmö hit, säger Aron, men det beror inte alltid eller enbart på
att man upplevt antisemitism där. Möjligheten att låta barnen gå i judisk skola är något som drar
hit till Stockholm.
Generellt är erfarenheten av att leva som jude i Sverige idag blandad.
– Visst finns det en oro, särskilt när det nyligen hänt något i Sverige eller ute i världen, säger
Aron, men det finns också en stor stolthet över att vara jude, över vår kultur och våra traditioner.
Peter Karlsson
Frilansjournalist
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Ett stillhetens rum
På flera sjukhus i Sverige görs idag de traditionella kristna gudstjänstlokalerna
om för att kunna göra plats för besökare från olika religiösa traditioner. De benämns stilla rum, meditationsrum eller andaktsrum. Vi bad en medarbetare i
sjukhuskyrkan, Steve Sjöquist, reflektera över vad dessa platser har för betydelse.

D

et stilla rummet på Sankt Görans

sjukhus, som invigdes 2015, är ett enkelhetens rum. Det första som möter med blicken
är de tre stora fönsterglasmålningarna med
olika symboler och starka varma färger, ett enkelt bord med
blommor och ljus och en ljusbärare i mitten. Det finns inga
religiösa symboler i rummet, det är ett mångreligiöst rum
eller ännu bättre: ett rum för reflektion. Vid en av väggarna
finns en rad med skåp och på var och en av dem finns det
symboler för de största världsreligionerna. I skåpen finner
man symboler och attribut för de olika religionerna. Ibland
tänker jag på att jag arbetar i det bästa av världar där det
finns plats och respekt för alla uttryck av tro. Eller som KG
Hammar uttrycker saken: ”Jag har inte sanningen, jag söker den”. På dörren till det stilla rummet
finns en liten metallskylt med inskriptionen ”Rum för Eftertanke, Sorg, Tacksamhet”.

1957 invigdes det stilla rummet i fn-huset av Dag Hammarskjöld. För Dag Hammarskjöld var den andliga dimensionen i människans liv självklar och det var också en självklar
del av FN;s uppgift att verka för fred – för frid.
2004 fick jag ett resestipendium att under en vecka besöka och studera det Stilla Rummet i FN
byggnaden. Där satt jag i timtal och reflekterade, antecknade, och läste och släppte fram tankar
och känslor. Jag kunde sammanfatta en del av mina upplevelser i en funnen anteckning; ”Här fick
jag vara mig själv i det som är och i det som är större än jag”.
Något som jag lagt märke till både i rummet i FN huset och i vårt stilla rum på sjukhuset är att
samtidighetens människor tycks uppleva en tveksamhet eller kanske en rädsla när de närmar sig
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Tre motiv från Stilla rummet på Sankt Göran. FOTO: LASSE SKÖLVING
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Stilla rummet i FN-huset.
FOTO: UNMULTIMEDIA.ORG

Dag Hammarskjöld

rummet – en rädsla för stillheten. Det kan hända att upptäckten av det stilla rummet börjar med
att man tittar in en första gång men att man kommer tillbaka vid ett annat tillfälle.
Dag Hammarskjöld skrev så här om varför ett stilla rum behövs: ”Syftet har varit att i detta rum
skapa en plats där dörrarna kan stå öppna till tankens och bönens ändlösa nejder. Folk av många
bekännelser kommer att mötas här, och därför har inga av de symboler vi är vana vid i våra meditationer kunnat användas. Det tillkommer var och en att fylla tomrummet vad hon finner i sin
stillhets kärna.”

till vårt stilla rum på sankt göran sjukhus kommer patienter, närstående och
personal för att få sitta en stund, tända ett ljus eller för att tala med någon av oss som arbetar här.
Rummets enkelhet förs ihop av det yttre och det inre. Tystnaden som råder i yttre rumslig mening
och stillheten i inre mening. Från Dag Hammarskjölds dagbok Vägmärken lyder ett råd: Förstå
– genom stillhet, handla – ur stillhet, vinna – i stillhet. Många människor söker sig till detta rum
som lever på olika sätt i sjukdomens värld och rummet förmedlar i sig själv både tröst och hopp.
Det börjar alltid med den egna människans sökande efter frid – det börjar med dig och det
börjar med mig.
Steve Sjöquist, sjukhusdiakon
Capio Sankt Görans sjukhus
Västermalms församling
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Svåra
avvägningar
när tron
möter
juridiken
På några årtionden har Sverige gått från ett homogent samhälle med
statskyrka till det mångreligiösa land Sverige i dag är. Med mångfalden
dyker nya frågor upp inom rättsväsendet. Debattens vågor går höga om
böneutrop i svenska städer, huvudduk på arbetet eller vägran att
utföra vissa arbetsuppgifter.
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Svåra avvägningar
när tron möter juridiken

A

dvokat percy bratt har i många år arbetat med
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rättighetsjuridik. Han har märkt hur religionen nu får
större plats i domstolar och hos myndigheter. Religionen ställs mot andra, ofta helt berättigade, intressen,
och avvägningar måste göras. Men att väga människors djupt kända
religiösa behov är svårt, i synnerhet som de många gånger är svåra
att alls förstå. Percy Bratt tar halalslakt som ett exempel.
– I Sverige ser vi djurskyddsintresset, som förstås är en oerhört
central komponent. Men det som finns i andra vågskålen är väldigt
svårt att ta till sig. Det ses som gammal vidskepelse. Den synen visar Percy Bratt.
en bristande förståelse för religionens betydelse för många människor, och risken är att det då inte blir någon avvägning alls, säger han.
Forskaren Victoria Enkvist pekar i sin avhandling på hur den svenska synen på religion formats
av vårt kristna, lutherska arv. Svenskens historiska tro ställer inga krav på speciellt handlande utanför det rent privata. Inte heller innehåller den lutherska kristendomen krav på religiösa symboler, som särskilda kläder.
Annorlunda uttryckt: religion i Sverige är allt sedan reformationen främst en personlig angelägenhet, en sak mellan mig och Gud. Privatiseringen av religionen har sedan befästs i det moderna
och individualistiska samhället. I den kontexten blir det ganska naturligt att religionsfriheten
främst definieras som rätten att ”gå in i sin kammare och bedja”, för att låna lundaprofessorn Håkan Strömbergs ord.
Men för många andra människor runt om i världen, och många av de migranter som på senare
år kommit till Sverige, är religionen varken privat eller främst inriktad på en personlig relation
med guddomen. Religionen är i stället något som levs och utövas, genom vad och hur man äter
eller inte äter, vilka kläder man bär, vilken familjerätt man tillämpar och en lång rad andra saker. Och det är här krockarna uppstår: när de olika levda religionernas uttryck ska passas in i det
svenska samhället och i den svenska rätten.
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Nya frågor kommer
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Martin Mörk, chef för processenheten hos myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, ser även han hur nya frågor kopplade till
religion och tro dyker upp.
– Vi har haft frågeställningar som rör religion även tidigare, som
kvinnoprästfrågan, och även diskussioner kring aborter. Men det vi
ser i dag handlar väldigt mycket om förhållandet mellan vissa muslimska trosinriktningar och frågor kopplade till jämställdhet. Och
de frågorna diskuteras ofta från ett integrationsperspektiv, berättar
Martin Mörk
han.
Allt oftare reses också krav på att slippa konfronteras med religion och religiösa uttryck.
– Många vill ha sammanhang där det inte finns religiösa uttryck. Det har sin grund i den franska
traditionen om laïcité, säger Martin Mörk, som också konstaterar att frågan om religionens plats
i samhället definitivt är mer laddad i dag än tidigare.
Advokat Erik Danhard är specialiserad på arbetsrätt och företrädde de båda landstingen i de
två barnmorskemålen. Även han upplever att religionsfriheten och frågor kopplade till den har
fått en ökad aktualitet på det arbetsrättsliga området under de senaste åren, vilket flera domar
från arbetsdomstolen visar.
– Det som nog sticker ut är den negativa religionsfriheten, rätten för andra att inte bli pådyvlade
någon annans religiositet. Den blir så mycket tydligare när det gäller den här grunden i förhållande till de andra skyddade intressena enligt diskrimineringslagen, säger Erik Danhard.

Även Thed Adelswärd, chefsrådman vid Lunds tingsrätt, upplever
att religionsfrågorna blir mer framträdande i domstolen, inte minst
i familjerätten. Här blir det viktigt att som domare ha kunskap om
andra rättsordningar och om religionens roll i dem, menar han.
– Vi tillämpar ju svensk rätt och anpassar inte vår lagstiftning till
detta. Men för att kunna föra en meningsfull diskussion är det bra att
ha något grepp om vad en person som vuxit upp i ett muslimskt land
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Blir vi och de

Thed Adelswärd
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”Den som bryter ut delar av kunskapen kan använda det
för att ringakta eller få understöd till åsikter om muslimer och om islam som jag inte på något sätt delar...”

eller som för den delen kommer från en annan religion tänker, säger han.
Adelswärd själv är mycket intresserad av andra rättsordningar, inte minst den islamiska rätten
sharia, som han också håller utbildningar om. Men även om kunskap alltid är av godo känner han
ibland tvekan för att föreläsa och tala om sharia.
– Kunskap kan dessvärre utnyttjas på olika sätt. Den som bryter ut delar av kunskapen kan använda det för att ringakta eller få understöd till åsikter om muslimer och om islam som jag inte
på något sätt delar, säger Adelswärd.
Som Thed Adelswärds uttalande antyder tycks just islam som religion på många sätt upplevas
som särskilt problematisk i Sverige och Västeuropa. Muslimska symboler, som huvudduk eller
heltäckande slöja eller skägg, väcker ofta reaktioner och diskussioner, på ett annat sätt än sjungande frälsningssoldater eller orangeklädda buddhistmunkar.
Religionssociologen Martha Middlemiss Lé Mon tror att många gör kopplingar till terrorism.
Risken är dock att det resonemanget leder till ett vi-och- de-tänkande, påpekar hon.
– Tanken blir att den religiösa människan inte är som du och jag, vit, medelklass och utbildad,
säger hon och fortsätter:
– Det handlar om balans. Det är klart att vi måste värna om vår demokrati och säga stopp till
vissa saker. Men om man bara exotifierar religion som något annorlunda så kommer man ändå
inte åt det. Frågan är vad som är problematiskt – är det religion eller är det något annat?

Det inhemska skyddet för religionsfriheten finns i regeringsformens
andra kapitel. Till skillnad från flera andra av fri- och rättigheterna i
regeringsformen är religionsfriheten absolut.
Enligt Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, finns det såväl historiska som praktiska skäl till att religionsfriheten särbehandlas på detta sätt.
– Dels försökte lagstiftaren göra upp med Sveriges historia och signa- Anna-Sara Lind
lera vad samhället handlar om i dag. Dels är det viktigt att ha religionsfrihet för att motverka en totalitär samhällsutveckling, konstaterar Anna-Sara Lind.
Victoria Enkvist har i sin avhandling fördjupat sig i religionsfrihetens rättsliga ramar. Hon me-
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Demokrati och jämställdhet tar över
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nar att religionsfriheten i praktiken behandlas som en relativ rättighet,
som hela tiden vägs mot andra intressen. ”Synen på religionsfriheten
och dess innehåll och styrka tycks variera beroende på vilket det motstående intresset är” skriver hon bland annat. Det innebär att religionsfriheten i Sverige de facto är underordnad värden som demokrati
och jämställdhet.
Slutsatsen blir, för Victoria Enkvist, att vi borde anpassa grundlagen
till verkligheten, så att religionsfriheten blir relativ precis som de övVictoria Enkvist
riga fri- och rättigheterna i regeringsformen.
Advokat Percy Bratt delar Victoria Enkvists analys.
– Den absoluta religionsfriheten i regeringsformen har visar sig vara väldigt irrelevant. En
religionsfrihet som ska vara levande måste ha den här karaktären av relativ rättighet som i Europakonventionen. Rättigheterna måste alltid vägas mot motstående intressen, men ska väga
särskilt tungt i vågskålen, säger han.
Enkvists forskarkollega Anna-Sara Lind ser dock en poäng med det absoluta skyddet.
– Religionsfrihetens innersta kärna är absolut, men väldigt liten. Men religionsfriheten skyddas
också av de andra fri- och rättigheterna, som yttrandefriheten och informationsfriheten. Det gör
ju att alla religiösa uttryck har ett skydd, säger hon.
Visserligen måste dessa andra rättigheter vägas mot andra hänsyn. Men den absoluta kärnan
fyller en viktig funktion som yttersta garant, menar Anna-Sara Lind.
– Utan den kan du hamna i kläm på riktigt. Vid en felaktig intresseavvägning kan det tippa över
och då finns inget skydd alls kvar, påpekar hon.
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”Oavsett vad man anser om Åke Greens uppfattning
kan det också diskuteras om straffrätten är det bästa
sättet att bemöta den...”

Ger starkare skydd

Regeringsformens religionsfrihet kan alltså fylla en viktig funktion, trots att omfånget av friheten
är litet. De praktiska verktygen för att driva religionsfriheten finns dock snarare i Europakonventionen, som också den gäller som svensk lag.
Europakonventionens religionsfrihet får, liksom de övriga rättigheterna, begränsas och ska vägas mot andra viktiga hänsyn. Den är samtidigt vidare än regeringsformens rättighet, eftersom
den också omfattar religionsutövande, inte bara själva tron.
Europakonventionens rättighetskatalog fick bland annat stor betydelse i det uppmärksammade
målet mot pastor Åke Green, som utspelades i svenska domstolar under åren 2004–2005.
Percy Bratt företrädde Åke Green, som i tingsrätten fälldes för hets mot folkgrupp efter att han
i en predikan fördömt homosexuella aktiviteter. Fallet kom ända upp i Högsta domstolen, som
friade Green med hänvisning till Europakonventionen och Europadomstolens praxis.
– HD tog den rättighetsbaserade argumentationen väldigt mycket på allvar, konstaterar Percy
Bratt.
Oavsett vad man anser om Åke Greens uppfattning kan det också diskuteras om straffrätten är
det bästa sättet att bemöta den, anser Percy Bratt.
– Det sägs i förarbetena när man införde sexuell läggning som diskrimineringsgrund att alla uttryck för missaktning inte ska ligga inom det straffbara området. Sådana uttryck för missaktning
som bäst bemöts i en fri demokratisk debatt ligger utanför, säger Percy Bratt.
Religionsfriheten har också ytterligare ett verktyg i form av diskrimineringslagen, som är til�lämplig bland annat på arbetslivet och i utbildningssituationer. Lagen ger, enligt Martin Mörk, i
många avseenden ett starkare skydd än Europakonventionen, bland annat eftersom den vid direkt diskriminering också omfattar personer som felaktigt misstas för att höra till en viss grupp.
Det räcker alltså att du diskrimineras för att någon tror att du är muslim eller jude, oavsett vad
du verkligen är.
– Sedan ska man också, så som framkommer av AD:s dom i handskakningsmålet, i proportionalitetsbedömningen väga in i intresset av att en viss grupp personer med en viss tro också ska
få ett arbete. Det är ett kompletterande perspektiv som handlar om inkludering, och som finns
inbyggt i diskrimineringsrätten, förklarar Martin Mörk.
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Väcker kritik

Hur bra är då domstolarna på att hantera de svåra avvägningar som religionsfriheten kräver?
Det varierar, menar intervjupersonerna.
– Religionsfriheten är en del av rättighetsjuridiken, och hanteras juridiskt på samma sätt som
andra rättighetsfrågor. Förmågan till den typen av juridiska analyser och argumentation är väldigt växlande, säger Percy Bratt, som totalt ändå ser att rättighetsjuridiken tagit stora steg framåt
under de senaste15 åren.
I många frågor har också Europadomstolen försökt ge vägledning i hur rättigheterna ska tolkas.
För det mesta med ett gott resultat, menar Percy Bratt. Men:
– Jag är ju kritisk mot vissa mål där man har fäst stor vikt vid staternas eget tolkningsutrymme,
säger Bratt, och pekar särskilt på ett par domar där Turkiet fick grönt ljus för sitt förbud mot att
bära huvudduk vid universitetet.
– Det tycker jag är oerhört svårförenligt med rimligt grundad religionsfrihet och en avvägning.
Förbudet innebär ju att kvinnorna med en viss tro blir avskurna från alla möjligheter att gå på
universitet. Att säga ”ta av huvudduken”, det är som att säga till en muslim eller jude att ”ta en
fläskkotlett och fåna dig inte”. Så kan man inte resonera. Man måste respektera de här människornas djupa religiösa övertygelse om att de ska följa vissa påbud, fastslår Percy Bratt.
Även EU-domstolen har tagit upp frågan om möjligheten att begränsa bärandet av religiös
klädsel. I det uppmärksammade målet Achbita mot G4S fann domstolen att det visserligen kan
vara indirekt diskriminering med en policy som förbjuder bärandet av synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler på arbetsplatsen, men att regeln kan vara ”objektivt motiverad av ett
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”Europadomstolen har sagt att man även i arbetslivet,
om än begränsat, måste få utöva sin religion...”

berättigat mål, såsom arbetsgivarens tillämpning i förbindelserna med sina kunder av en policy
om politisk, filosofisk och religiös neutralitet, och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och
nödvändiga”.
Domen i Achbita-målet har fått hård kritik. Kritikerna anser att domstolen inte förstått skillnaden mellan att manifestera sin religion till exempel genom ett halssmycke i form av ett kors,
och att bära klädesplagg eller andra attribut som religionen, enligt den troende, kräver av dem.
Motsättningar spännande

FOTO: HAMILTON.SE

EU-domstolens tolkning av arbetsgivarens rättigheter har inte heller i domstolarna stått oemotsagd. Europadomstolen har kommit till
delvis andra slutsatser kring rätten att bära religiösa symboler eller
kläder i arbetet.
Advokat Erik Danhard, som arbetar med arbetsrätt varnar därför
för att övertolka EU-domstolens utslag.
– Av EU-domstolens domar kan man få det intrycket att det skulle
vara alldeles tillåtet för arbetsgivaren att ha neutralitetspolicys. Jag
Erik Danhard
skulle säga att det inte går, eftersom Europadomstolen har sagt att
man även i arbetslivet, om än begränsat, måste få utöva sin religion, påpekar han.
Enligt professor Anna-Sara Lind visar de här olikheterna i praxis på ytterligare en av svårigheterna på religionsfrihetens område, den när delvis olika formulerade rättigheter i olika juridiska
system ska smältas samman till en helhet.
Själv ser Anna-Sara Lind på de potentiella motsättningarna mellan olika rättspraxis med forskarens ögon.
– Det är det som är så spännande i exempelvis de här slöjfallen. Hur ska vi få in EU- domstolens
dom i den svenska kontexten? Där finns spännande forskning som pågår, säger hon.
Just frågan om olika former av religiös klädsel återkommer gång på gång i rättsfallen, både i Sverige och i den europeiska kontexten. I Sverige har Arbetsdomstolen bland annat tagit upp frågan
om en anställd vid folktandvården som av religiösa skäl ville använda engångsärmar i plast för
att täcka sina armar. Förbudet mot engångsärmar motiverades av hygienskäl, något som Arbetsdomstolen här fann vägde tyngre än religionsfriheten.
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Men känsligast av alla klädesplagg tycks den heltäckande slöjan, burka eller niqab, vara. I Sverige har den hittills mest aktualiserats i skolan, där Skolverket 2012 gjorde ett försök att skapa
riktlinjer. Där slås fast att rätten att bära religiös klädsel omfattas av religionsfriheten, och att den
bara får begränsas om klädseln väsentligt försvårar kommunikation och samspel, eller om det
krävs av säkerhetsskäl eller av hygieniska skäl.
Förbud trots kritik

Den svenska toleransen, i alla fall från lagstiftarens sida, är inte allenarådande i Europa. Sedan
2010 har många länder gått så långt som till att helt förbjuda burka och niqab i det offentliga
rummet.
Först ut var Frankrike år 2010. Lagen drevs där igenom trots att landets nationella rådgivande
kommitté för mänskliga rättigheter motsatte sig ett förbud. Även landets motsvarighet till en författningsdomstol, Conseil d’état, ifrågasatte den rättsliga och praktiska genomförbarheten, och
om ett förbud var förenligt med fri- och rättigheterna i Europakonventionen och EU-rätten.
I propositionen talas om att principen om att dölja ansiktet på offentlig plats strider mot republikens grundläggande värderingar. Både i debatten inför lagändringen och i propositionen återkommer också behovet att skydda kvinnor från tvånget att bära slöja.
Slöjförbudet väckte uppmärksamhet även utanför Frankrikes gränser. Europarådets parlamenteriska församling avrådde i en resolution (1927 [2010]) från förbud mot heltäckande slöja, bland
annat för att ett sådant förbud riskerar att göra muslimska kvinnor helt hänvisade till sina hem.
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”Det är det som är så spännande i exempelvis de här
slöjfallen. Hur ska vi få in EU- domstolens dom i den
svenska kontexten?”

Europarådets kommissionär
för mänskliga rättigheter, svenske
Thomas Hammarberg, skrev att
ett förbud mot burka och niqab
inte befriar förtryckta kvinnor,
utan i stället kan resultera i ytterligare uteslutning och utanförskap i europeiska samhällen.
Även FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avrådde från ett
Växjö moské
förbud.
Den massiva kritiken mot Frankrike har inte hindrat en rad europeiska stater att följa efter och
införa motsvarande regler. I dag finns ett förbud mot heltäckande slöja också i Belgien (2011),
Österrike (2017), Bulgarien (2016) och sedan den 1 augusti 2018 även i Danmark. I vissa andra
länder finns regionala förbud, eller förbud mot heltäckande klädsel i vissa situationer, som vid
bilkörning.
Böneutrop ingen kränkning

En annan fråga som, åtminstone i Sverige, skapat en hel del uppståndelse är muslimska böneutrop från moskéer.
I Växjö gav Polismyndigheten under 2018 tillstånd för stadens moské att via högtalare sända ut
böneutrop i 3 minuter och 45 sekunder varje fredag, med fastställda gränsvärden för ljudnivån.
Beslutet ledde till en stor mängd överklaganden.
Förvaltningsrätten prövade fem av överklagandena. Genomgående för dessa är att de alla hänvisar till en önskan att slippa konfronteras med religion, den negativa religionsfrihet som flera av
de intervjuade tidigare sett tilltar.
Samtliga överklaganden avvisades, då böneutropen inte kunde anses strida mot religionsfriheten. Enligt förvaltningsrätten garanterar varken regeringsformen eller Europakonventionen någon rätt att slippa religion över huvud taget. Det var inte heller motiverat att stoppa utropen med
hänsyn till ordningslagen. Två av domarna är nu överklagade till kammarrätten.
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Precis som förvaltningsrätten
skriver innehåller egentligen varken regeringsformen eller Europakonventionen någon rätt att
slippa uppleva religion. Ändå aktualiseras den frågan allt oftare,
inte minst i förhållande till islam
och andra religioner som upplevs
som främmande.
Visserligen kommer då och då
även invändningar mot ljudet av
kyrkklockor eller traditionen att hålla skolavslutning i kyrkan. Dessa syns dock snarare komma
från uttalat icke-religiösa personer eller organisationer, som Humanisterna, än från muslimer eller judar som störs av kristendomens manifestationer.
Martha Middlemiss Lé Mon känner igen beskrivningen. Forskning från Storbritannien bekräftar också bilden av att människor med andra religioner än den kristna sällan har invändningar
mot majoritetsreligionens plats i samhället. Ofta anser dessa personer snarare att det viktigaste
är att religion uppmärksammas och upprätthålls, eftersom det innebär en plats för alla religioner.
Trots att en stor andel av svenskarna i dag inte ser sig som kristna tycks också skolavslutningar
i kyrkan av det stora flertalet ses som oproblematiska.
– Grundantagandet från många svenskar är här att ”jaja, det är ju inte så religiöst”. Kyrkan ses ofta
som en del av ett kulturellt arv snarare än som något religiöst, säger Martha Middlemiss Lé Mon.
Fittja moské

Fler krockar kommer

Sverige har blivit ett allt mer mångreligiöst land, med allt från hårdnackade ateister till djupt troende av olika religioner. Vilken utveckling kan vi då vänta oss på religionsfrihetens område? Fler
domstolsprövningar, tror de intervjuade. Men kanske också att vi blir bättre på att hantera krockarna utan att behöva gå till domstol.
Erik Danhard är övertygad om att vi kommer att få se fler arbetsrättsliga mål med bäring på religionsfrihetsaspekten framöver, inte minst kring frågan om handskakning.
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”Om man från ett ögonblick bortser från det rent
juridiska så tror jag på en större inlevelseförmåga i
andra människors livssyn är viktig”

– Handskakningsdomen har övertolkats som att man alltid har rätt att hälsa på sitt eget sätt.
Jag tror att det kommer domar på andra områden, med personer som till exempel har kundkontakter, där det kan bli en helt annan bedömning. När man har kundkontakt är den centrala
arbetsuppgiften att sälja arbetsgivarens saker. Att då välja att göra varje kundmöte till en religiös
manifestation blir svårt, säger Danhard.
På ett mer övergripande plan hoppas dock Erik Danhard att vi ska bli bättre på att prata med
varandra, på arbetsmarknaden och utanför, för att hitta lösningar på de problem som uppstår.
Martin Mörk hos DO är inne på samma linje.
– Vi hoppas ju att arbetsgivare kommer att arbeta med aktiva åtgärder i enlighet med lagstiftning för integrering i arbetslivet. Men vi tror alltjämt att det kommer att uppstå situationer där
frågan om gränserna för det hårda skyddet, mot diskriminering, kommer att aktualiseras, säger
han.
Även Percy Bratt tror på fler mål framöver. Men även han hoppas på att man ska kunna hitta
lösningar även utanför domstolarna.
– Om man från ett ögonblick bortser från det rent juridiska så tror jag på en större inlevelseförmåga i andra människors livssyn är viktig, säger han.
Thed Adelswärd pekar också på behovet av kunskap och samtal med personer från andra religiösa och rättsliga kulturer.
– Mycket av det som vi uppfattar som religiösa traditioner är ju inte heller egentligen religiösa,
utan har att göra med att man vuxit upp i ett land som har saknat ett fungerande rättssystem till
exempel, där man har varit tvungen att hålla ihop en familj eller grupp för att överleva. När man
stoppar in det i en svensk kontext kan det bli väldigt konstigt, påpekar han.
Anna-Sara Lind hoppas att praxis kring religionsfriheten ska bli större, men pekar också på att
det måste få ta tid. Och Martha Middlemiss Lé Mon håller med.
– Det finns en tendens i dag att vi gärna vill ha svart och vitt. Då blir det lätt för politiker att lova
att lösa saker med en lag. Men det är farligt när vi förlitar oss på att allt kan lösas med juridiska
medel. De stora frågorna kan inte göra det, konstaterar hon.
Ulrika Öster, journalist tidskriften Advokaten
Detta är en återpublicering från tidskriften Advokaten, en publikation som ges ut av Sveriges advokatsamfund.
Artikeln fanns med i ett temanummer om religion och juridik i februari 2019. Artikeln i SST:s årsbok är något kortad.
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Religionsfriheten i regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka
tankar, åsikter och känslor,
informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras
yttranden,
mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat
liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.
(…)
2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller
annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för
opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen.

Religionsfriheten i Europakonventionen
Artikel 9 – Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1.

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att
byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva
sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är
föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna
säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers frioch rättigheter.
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Snabba kontaktvägar
bygger tillit i Boden
Ett av myndighetens uppdrag är att samordna trossamfundens roll i krisbered
skapsfrågor och verka för konstruktiv samverkan mellan det offentliga och tros
samfund. Men hur går det till i praktiken – och vad leder det till? Följ med till
Boden när SST, kommunen och trossamfunden krisövar tillsammans.

V

ad kan trossamfunden bistå med i krisberedskapen? Frågan ställs av

Disa Kristinsdottir, säkerhetssamordnare med inriktning på krisberedskap och civilt försvar i Bodens kommun och avslutar en övning som kommunen och trossamfunden i kommunen precis genomför tillsammans.
Svaren från deltagarna kommer snabbt: ”Vi har erfarenhet av att möta människor i sorg”, ”Vi
kan ritualisera sorg”, ”Vi har nycklar till lokaler som kan användas, som vid tågolyckan i mars ”
”Vi kan inge trygghet och lugn”, ”Vi kan mobilisera frivilliga”, ”Vi står för andliga värden”, ”Hos
oss finns språkkunskaper”, ”Vi har kontaktlistor och kan nå många människor”.

det är den 5 december 2018 och krisövningen är ett led i den samverkan som påbörjats
mellan Bodens kommun och trossamfunden. Det har sedan flera år tillbaka funnits funderingar
från båda håll på vad en nära kontakt mellan dem skulle kunna tillföra och samtal fördes mellan kommunledningen, Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund. Det blev
grunden till trossamfundsrådet som så småningom bildades under ledning av kommunen. I
trossamfundsrådet ingår Svenska kyrkan, Johanneskyrkan, Pingstkyrkan, Nya Korskyrkan, den
muslimska föreningen El Hoda och det Buddhistiska templet i Boden, representanter för kommunen, kommunens säkerhetschef och kommunpolis.
Nu har aktörerna regelbundna möten där lägesbilder och information delas. Polisen har exempelvis informerat om hur man arbetar inför valet 2018 och kommunen om arbetet med att skapa
lokala mötesplatser. Från trossamfundens sida kan det handla om att informera om aktiviteter
på språkcaféer, att förmedla oro från medlemmar till kommun och polis – eller att berätta att ett
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Kommunfakta: Boden 2017
Folkmängd: 28 000 personer
Folkökning 2007-2017: 343 personer
Förvärvsarbetande: 11 452 personer
Medianinkomst 20-64 år: 304 000 kr
Kommunens yta: 1 143 km2
Källa: Statistiska Centralbyrån
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”Snabba och tydliga kontaktvägar
mellan föreningar, kommun och myndigheterna är ett sätt att bygga tillit”

hundratal buddhistmunkar väntas komma till Boden för ett möte.
Oavsett stora som små nyheter eller problem så finns det möjlighet att dela dem mellan trossamfund, kommun och myndigheter.

trossamfunden har också rustats för att bättre kunna
hantera kriser av olika slag. Det har skett genom utbildning i systematiskt brandskyddsarbete och i säkerhet och demokrati i det
offentliga rummet. Kommunens säkerhetschef Tommy Lindvall
säger om samarbetet: ”Om vi har bra kännedom och kunskap om
varandra i vardagen så har vi bättre möjlighet att hantera kommande kriser eller störningar i samhället. Vi stärker robustheten i ”Trossamfundsrådet represen
terar olika kulturer, religioner,
krisberedskapen i Bodens kommun.”
tro och språk. I rådet delar
Åter till dagens krisövning: Disa inleder med en genomgång av man med sig av sina kunska
det svenska krisberedskapssystemet såväl på lokal, som regional per och erfarenheter. Kunskap
om andra stärker den sociala
och nationell nivå samt av de principer som styr krisberedskapen hållbarheten och är en viktig
i Sverige. Därefter börjar en scenarioövning där syftet är att väcka del i tillitsbyggandet och
därför är det relevant ur ett
tankar kring krisberedskap och att belysa förbättringspotentialer. folkhälsoperspektiv.”
I övningen drabbar olika typer av kriser trossamfunden. Mellan Det säger Ann Sundberg som
är folkhälsostrateg i Boden.
varje steg i övningen resonerar deltagarna sinsemellan, vrider och
vänder på åtgärder, konsekvenser och möjligheter. Varför har det
hänt? Är fler drabbade? Har det bara hänt i Boden eller på fler platser? Områdes- och dialogpolis
Kent Isaksson säger att trossamfunden kan ha kunskap om händelser i Sverige och världen som
får konsekvenser i Boden, och som Polismyndigheten inte nödvändigtvis känner till. Flera av
deltagarna delar med sig av tidigare erfarenheter. Taoufik Benaboellah från El Hoda berättar om
när föreningens förra lokal totalförstördes i en brand.

med på övningen är också yusuf cesmeli från den muslimska riksorganisationen
IKUS, som El-Hoda är medlem i. Vid olika typer av kriser eller samhällsstörningar kan även regionala och nationella nivåer hos trossamfunden bli drabbade, men samtidigt de kan också finnas
som hjälp, stöd och resurs åt den lokala nivån. ”Det är nyttigt att vara med på övningen, vi riksor40
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Två vana krishanterare från Johanneskyrkan. Hans Hansson har upplevt så väl oljekrisen 1955 då Johanneskyrkan endast fick ha en bil, som explosionen av en handgrant 1949 i Boden med döda och skadade som
följd. Allan Näsvall arbetade som pastor i Norrköping 1994 då Estonia förliste. Med på båten var 56 pensionärer från Norrköping som alla omkom och Allan fick arbeta med krisstöd till anhöriga.

ganisationer behöver också fundera på hur vi kan bli bättre” säger Yusuf. ”Från den här övningen
tar jag bland annat med mig vikten av uppdaterade inventeringar av stöd- och hjälpresurser. ”
Myndigheten för stöd till trossamfund avslutar en givande dag i Boden. SST samlar på goda
modeller på samverkan mellan det offentliga och trossamfund och dagens övning i Boden var ett
exempel på hur en fördjupad samverkan med regelbundna möten, övning och reflektion kan leda
till en större robusthet i krisberedskap och ett bättre samhällsbygge.
Trossamfundsrådet kommer under året att ta fram en samverkansöverenskommelse mellan
kommun, polis och samfunden.
Tanja Viklund, Handläggare för krisberedskap,
Myndigheten för stöd till trossamfund
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Möten för att

hämta och ge kraft
För tredje året i rad anordnade SST en särskild satsning för kvinnliga ledare inom
trossamfunden. Tjugofem kvinnor från sexton olika organisationer träffades under hösten för att lära sig mer om ledarskap, mänskliga rättigheter, kommunikation – och för att vara mentorsystrar åt varandra. Vi bad tre av deltagarna att
berätta om vad de har varit med om.

Anna Mohlén Lauridsen, Svenska kyrkan, Sunne
– Det var av en händelse jag hittade annonsen om ett interreligiöst utbildningsprogram för kvinnor. Jag ansökte genast eftersom programmet
innehöll några av mina favoritämnen: ledarskap, konflikthantering och
jämställdhet. På väg till den första träffen visste jag egentligen inte vad jag
skulle förvänta mig, men väl på plats fick jag snabbt en känsla för att det
skulle bli riktigt bra. Professionella ledare, intressanta föreläsare på hög
nivå, hämtade ur verkligheten. Därtill den spännande gruppsammansättningen: starka kvinnor som mest troligt aldrig annars skulle ha hamnat i
samma rum. Medsystrar, från helt olika miljöer, men som visade sig ha fler gemensamma nämnare än olikheter. Och jag fick träffa min mentorsyster i sitt eget sammanhang, besöka en sikhiskt
tempel, Gurdwara, och lära mig mer om hur sikhismen betonar jämlikhet. Om tillfälle ges vill jag
gärna delta i en fortsättning. Kvinnor behöver hämta kraft ur vad andra kvinnor åstadkommer.
Och själva ge kraft till andra. l
42
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Kamala Priya,
Hindu Forum Sweden,
Stockholm
– För mig var det viktigt att
lära känna min egen ledarskapsstil samt hur och när
jag använder den bäst. Jag
lärde mig också att använda
mig av ledarskapsstilar som jag inte är så van med.
Ett bra ledarskap börjar med att leda sig själv och
vara medveten om sitt eget agerande. Sedan kan
man bättre lyfta upp andra, se andras behov, delegera och leda med kärlek. Att få träffa en mentorsyster var en viktig del av programmet för att lära
känna en ledande kvinna från ett annat trossamfund, och för att kunna diskutera erfarenheter och
svårigheter, problem och lösningar mer på djupet.
Programmet innehöll många värdefulla moment
för mig som jag dagligen försöker applicera både i
mitt uppdrag i trossamfund, och även i mitt privata liv. Jag har fått inspiration att utveckla mig som
ledare och även hjälpa andra att utveckla sig. l

Adisa Radovac,
Bosniakiska
islamiska
samfundet,
Norrköping
–
Programmet
var fyllt av positiva upplevelser för
min del och jag uppskattade betoningen
på diskussionerna om jämställdhet och
kvinnors rättigheter i religiösa organisationer. Denna typ av program ser jag som
nödvändig del av samhället vi lever i. Vi
bevittnar otrygghet, rädsla och fördomar
som grundas i bristande kunskap och tolerans. Genom kunskapsutveckling av
denna typ ökar acceptans, tolerans och
respektfull samvaro. Att få utbyta erfarenheter med en mentorsyster var mycket värdefullt för mig. l
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Hinduismen i Sverige

växer i tysthet
Det finns idag ett antal center i Sverige med regelbundet hinduiskt gudstjänstliv.
Här samlas människor från när och fjärran. Åsa Hole, till vardags handläggare
på SST, men också forskare med mångårigt intresse för dharmiska religioner ger
här en introduktion till den svensk-hinduiska diasporan.

I

början av 1970-talet gav Ugandas dåvarande diktator, Idi Amin, order om att lan-

dets sydasiatiska minoritet skulle deporteras. Utvisningen var en del av en etno-nationalistisk kampanj och fick till följd att tusentals människor fick lämna landet. De flesta tog sin
tillflykt till Storbritannien, men även de nordiska länderna fick ta emot personer från denna grupp. Bland de uganda-asiater som kom till Sverige på 1970-talet tror man att drygt 250 personer var hinduer, mestadels med rötter och traditioner hemmahörande i Gujarat i västra Indien.
Innan sjuttiotalet kom ett lågt antal personer, som man antar var hinduer, från Indien och andra
länder för att, bosätta sig i Sverige. De som stannade var ofta högutbildade experter som funnit en
ny plats här. Från början av 1980 och framåt kom också en ström av tamilhinduer från det krigsdrabbade områdena av Sri Lanka. Under senare år är en stor del av de personer som kommer till
Sverige med hinduisk bakgrund arbetskraftsinvandrare – särskilt inom IT-sektorn.
Vem är hindu?

Vem räknas som, eller räknar sig som hindu i Sverige? Hinduismen som utvecklats runt om i
världen – utanför Indien eller Sri Lanka – är inte, och kan aldrig förväntas vara, helt lik den trosutövning som pågick förr, eller pågår i dag, i de regioner ens rötter återfinns. Detta är lika sant
som att den trosutövning som pågår på den platsen nu inte heller är likt den som pågick där när
man av olika orsaker lämnade landet. Det finns därför grupper och religiösa inriktningar även
i Sverige som kan härledas till religiösa rötter, ofta i Indien, men vars religiositet numera saknas
eller är sekundär. Bland dessa kan vi hitta många av de yoga- och meditationscentra som finns
i landet. Många som är del av dessa svarar utan tvekan ja på frågan om huruvida man är hindu
eller inte, men långt från alla. Vid folkräkningar i Storbritannien, där frågor om religion är inklu44
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derade, visar det sig också att många tusen personer anser sig vara hinduer men också något annat. Det är inte ovanligt att man anger att man är hindu men tillhörande ett kristet trossamfund
också. Vem som ska eller bör inkluderas bland de vi kallar hinduer är därför svårt att fastställa.
Utifrån kontakter med de stora templen i Sverige är uppskattningen just nu mellan fem och nio
tusen personer.
De hinduiska templens betydelse

Under de snart 50 år som större grupper av hinduer har bott i Sverige har ett antal hinduiska centra och tempel etablerats. De flesta av större finns i Stockholm med omnejd. Men även på platser
där många av de första ugandaasiaterna bosatte sig, såsom Mariestad, Jönköping och Trollhättan,
har större tempel grundats. Många av de nyanlända på sjuttiotalet fick sina första arbeten i fabriker, som Electrolux, och stannade därför på eller i närheten av de orter där de förläggningar man
först bott i fanns. I Mariestad har man i dag två väletablerade större tempel. Dessa tempel är för
många mycket mer än en plats att samlas på för att utöva sin tro och religion. Templen är också
platser för gemenskapsliv, kollektiv problemlösning där man utbildar barnen i hemspråk men
kanske mest som en plats – kanske kan man kalla den en oas –för att vårda sina gemensamma
rötter och traditioner
Olika hinduiska inriktningar och de asiatiska språken

Olika traditioner, texter, typer av tillbedjan och ceremonier, för att inte tala om religiösa ledare,
gör att det finns ett antal olika inriktningar av hinduism som praktiseras i och kring templen.
Mariestad
De större templen i Mariestad har sina rötter från Gujarat och deras utövning, förutom de heliga
texter som kan finnas på olika språk, sker på gujarati. Det största, Swaminarayantemplet, är inrett
i en byggnad som tidigare ägdes av Jehovas vittnen.
Farsta
I södra Stockholm, i Farsta, finns ett tempel som har sina hinduiska rötter från södra Indien och
Sri Lanka. Deras språk är tamil. Tempelföreningen etablerades i slutet av 1990 och har, efter en
flytt från ett tidigare tempel i Tallkrogen, nu funnits i dryga 10 år på sin nya plats. Inriktningen
här är tillbedjan till guden Ganesha, som känns igen på sitt elefanthuvud. Det finns också instal46
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lerade och välsignade gudastatyder av flera av de som är mest förekommande inom Shiva och
Parvati tillbedjan.
Helenelund
Detta tempels medlemmar och betjänade kommer från det etniska- och språkområden som återfinns i de norra regionerna av Indien. Hindi och engelska förekommer som språk för gemensam
kommunikation, och skrifterna oftast de som återfinns i sanskrittraditionen med grunder i Vedaskrifterna. De gudastatyer som vördas här är främst Radha och Krishna samt Sita och Rama,
vilka oftast är de som finns representerade i templen i norra Indien.
Järna och Grödinge
På båda dessa orter har International Society for Krishna Consciousness, ofta kallade Hare Krishna rörelsen, två stora tempelkomplex. Det i Järna driver också en stor bondgård. Många av deras
betjänade är västerländska konvertiter men de samlar också de hinduer som har rötter i Bengalen
i östra Indien då deras grundare härstammade därifrån. Deras skrifter är på bengali och sanskrit
men språket som talas i templen är engelska. Trossamfundet har även tempel i t.ex. Malmö och
Göteborg.
En gemensam utveckling

Ett inslag i stadsbilden i Stockholm och Malmö varje år är den stora vagnfestivalen Ratha Yatra.
Festivalen härstammar från Puri i Orissa i östra Indien men firas, mycket med uppmuntran från
ISKCON, på många orter världen över. Vid dessa tillfällen kommer många hinduer, oavsett etnicitet och språk, för att vara del av processionen. Sannolikheten att detta var ett inslag ”hemma”
i de delar av Asien man härstammar från är inte stor, men detta är en del av den utveckling som
hinduism i diasporan blivit del av.
Ytterligare en sådan utveckling är att man i Sverige för första gången hösten 2018 firade det
hinduiska nyåret, Diwali, tillsammans på Mynttorget i Stockholm. Representanter för många av
de hinduiska organisationerna deltog under ledning av det gemensamma organet Hindu Forum
Sweden. Detta forum består inte bara av tempelföreningar utan också kulturföreningar och andra
med anknytning till Indien. Olika sätt för hinduer att samordna sig har vuxit fram under åren. I
dagsläget pågår diskussioner om hur detta kan utökas ännu mera.
Åsa E. Hole, Handläggare för statsbidragsfrågor,
Myndigheten för stöd till trossamfund
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Femtio år med

serbiska-ortodoxa
kyrkan i Sverige

Efter andra världskriget skedde en betydande invandring från Balkan till norra
Europa. Med denna migration kom flera kyrkor att etableras i Sverige – som den
serbisk-ortodoxa kyrkan. Vi bad Sabina Hadžibulić, forskare från Uppsala universitet, att beskriva samfundets pionjärtid – de första femtio åren i Sverige.

U

nder 1960- och 1970-talen var det socialistiska Jugoslavien, som Serbien

då var en del av, en viktig källa till arbetskraft för de västeuropeiska ekonomierna.
Den dåvarande serbiska biskopen ansvarig för Västeuropa, Lavrentije Trifunović,
bad 1967 den svenske prästen Christofer Klasson att ta hand om den serbisk-ortodoxa missionen i Sverige. Den första serbisk-ortodoxa församlingen bildades i Västerås år 1972.
Under de följande sju åren grundades församlingarna i Malmö, Stockholm och Göteborg.
Den serbisk-ortodoxa kyrkan var vid denna tid en fattig och marginaliserad kyrka – och detta
återspeglades i missionen i Sverige. Samfundet var helt beroende av prästernas egna initiativ och
förmågor att hantera olika utmaningar och kunde inte förlita sig på någon hjälp från Serbien. Fader Dragan Mijailović, kyrkoherde för Göteborgs församling vid grundandet 1979, säger så här
om de första åren:
– Jag var den första prästen här. Det fanns ingen kyrka, ingenting. Jag hyrde ett klassrum, min
fru och jag tog med stolar och bänkar, förberedde två bord och satte dem ihop för tjänsten. Där
tjänstgjorde jag i tio månader. Människor var delvis rädda, delvis utan religiösa övertygelser. Alla
som hade någon kontakt med kyrkan var potentiella fiender till det jugoslaviska systemet. Om
de reste tillbaka under sin semester kontaktades de omedelbart av polisen som kallade dem till
samtal minst två gånger under vistelsen. Och det fanns många spioner här i Sverige som rapporterade om människor som gick till kyrkan.

liknande erfarenheter delas av andra präster i olika delar av Sverige. Fader
Milan Gardović, präst i Malmös församling, berättar om prästernas nyckelroll under etableringsperioden:
– Den tidiga utvecklingen av Malmös församling är kopplad till Metodije Lazić, då en ung
50

myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2019

FOTO: BERTIL ADANIA

årsbok 2019 • myndigheten för stöd till trossamfund

51

Treenighetsklostret i
Bredared nära Borås tillhör
också Svenska prosteriet.
Det besöks regelbundet av
trettio till fyrtio personer
och den första svenska
ortodoxa munken började
sitt klosterliv här. Trots att
tjänstespråket i klostret
är svenska, kommer det
ibland även ryssar, rumäner, greker, georgier och
serber, och därför är också
kyrkoslaviska och ryska i
bruk i kyrkan.

munk. Många församlingar i detta biskopsstift existerar på grund av Metodijes arbete och engagemang. Från 1974 till 1980 använde Metodije olika anläggningar - först en källare och sedan
hyrde han kyrka. Så använde vi den fram till 1985, men de lät oss inte köpa den. Därför berättade
Metodije i media om hur viktigt det var för oss att ha en kyrkobyggnad. Detta var fruktbart, och
vi köpte byggnaden 1985.
Efter det socialistiska Jugoslaviens upplösning och krigen på Balkan under första halvan av
1990-talet ökade den serbiska befolkningen i Sverige snabbt. Mellan 1989 och 1994 ökade antalet
medlemmar i kyrkan från 20 000 till cirka 30 000. Det serbisk-ortodoxa biskopsstiftet för Storbritannien och Skandinavien grundades 1990, och dess centrum förlades till Sankt Sava-kyrkan
i Stockholm. Kyrkliga representanter uppfattar denna period som avgörande för utvecklingen
samfundet i Sverige. Fader Milan Gardović beskriver det på följande sätt:
– 1990-talet var en omvälvande tid då vi fullbordade vad vi inte hade kunnat göra tidigare. Vårt
folk som kom hit på 1960-talet som ekonomiska invandrare hade ingen religiös tro. Nya generationer kom för att de måste, och utan dem skulle många församlingar ha tvingats stänga. De
hade grundläggande övertygelser och sedan, tillsammans med sina präster, växte deras tro här.
Detta beror på att kyrkorna i diasporan inte bara är andliga, utan också historiska och kulturella
mötesplatser.
Trots de många gynnsamma omständigheterna upplevde kyrkan under den tiden vissa svårigheter, främst orsakad av olika politiska åsikter kopplade till konflikten i hemlandet. Församlingen
i Malmö var målet för flera attacker med brandattacker under 1990-talet.
Svenska prosteriet och Svenska ortodoxa kyrkoprovinsen

Serbisk-ortodoxa kyrkan har också haft en viktig roll gällande utvecklandet av ett svenskspråkigt
ortodoxt kyrkoliv. Detta är för det mesta kopplat till Svenska prosteriet som grundades 1976 av
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Christofer Klasson, som sedan ledde det i tjugo år. Där ingår Sankt Maria Magdalenas församling
i Göteborg och Sankt Dimitrios församling i Kristianstad. Nuvarande ledare för dessa församlingar är prosten Dorotej Forsner som har svensk majoritetsbakgrund. Han konverterade till den
ortodoxa traditionen i artonårsåldern och berättar så här om sin andliga resa:
– När min pappa dog var jag tretton och det var dags för mig att stå på mina egna ”religiösa ben”.
Jag blev intresserad av att veta vad som hände under den 1 500 år långa perioden mellan Kristus
och Luther. Jag tyckte att det måste vara någon som bevarade den gamla, ursprungliga tron. Jag
började läsa böcker och insåg att det fanns en ortodox kyrka där allt fortfarande var detsamma
men jag kunde inte hitta det i Örebro. Sen började jag gymnasiet i Göteborg och där hittade jag
Sankt Maria Magdalenas församling. Jag deltog i min första liturgi och visste att det var rätt. År
1993 reste jag till Serbien och blev en munk där.
Treenighetsklostret i Bredared nära Borås tillhör också Svenska prosteriet. Det besöks regelbundet av trettio till fyrtio personer och den första svenska ortodoxa munken började sitt klosterliv
här. Trots att tjänstespråket i klostret är svenska, kommer det ibland även ryssar, rumäner, greker,
georgier och serber, och därför är också slaviska och ryska i bruk i kyrkan.
Den första svenskspråkiga församlingen Heliga Anna av Novgorod grundades 1968 i Vadstena
men blev aktiv i Eskiltuna först 1971. Den leddes först av Fader Ignatios Ek som var ansvarig för
missionen i östra och norra Sverige. Sedan april 2018 har församlingen status som kyrkopro-
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vins med sin egen provinsföreståndare samt kyrkostyrelse och
kyrkomöte. Den består av två kyrkoförsamlingar: StockholmUppsala och Leksand-Eskilstuna. Dessutom finns det en missionsförsamling för Linköping-Örebro. Fader Miša Jakšić är
kyrkoprovinsens föreståndare och han förklarar att visionen
bakom kyrkoprovinsen är att vara ett embryo till en autonom
ortodox kyrka, som inte baseras på etnicitet, utan samlas runt
en biskop i en kyrka, som varken är svensk eller grekisk, rysk
eller serbisk – men helt enkelt Ortodoxa kyrkan i Sverige.
Serbisk-ortodoxa kyrkan i dag

Det serbisk-ortodoxa stiftet innefattar förutom Sverige också
Storbritannien, Irland, Island, Norge och Danmark. Det är indelat i två delar: prosteriet för Storbritannien och Irland och
prosteriet för Skandinavien. Varje prosteri består av flera församlingar. I Skandinavien består prosteriet av två församlingar i Norge, en i Danmark och en på Island. Det finns inga församlingar i Finland eftersom Finland är ett kanoniskt område
tillhörande den Finska ortodoxa kyrkan. Med dess tillstånd
håller Serbisk-ortodoxa kyrkan dock gudstjänst en gång per
månad i Helsingfors.
I Sverige består kyrkan av fyra svenskspråkiga församlingar (två i svenska prosteriet, två i svenska kyrkoprovinsen). De
flesta av församlingarna har sina egna kyrkobyggnader. Nuförtiden finns det nio kyrkobyggnader och sju av dem har
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Församlingar och kloster inom
serbisk-ortodoxa stiftet finns idag på
följande orter i Sverige: Västerås, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Göteborg,
Jönköping, Helsingborg, Kristianstad,
Borås, Uppsala, Olofström, Leksand
och Halmstad.
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köpts från andra kristna församlingar och sen anpassades i enlighet med den serbiska ortodoxa
traditionen. Sankt Sava-kyrkan i Stockholm byggdes 1992 och invigdes 2014. En kyrkobyggnad
i Halmstad är under uppbyggnad. Klostret Heliga Guds Moders beskydd i Smedjeryd är den nuvarande bostaden för biskopen Dositej Motika som sedan starten leder Biskopsstiftet för Storbritannien och Skandinavien.
Enligt Fader Dušan Raković “växer kyrkan ständigt så att prästerskapet har ökat från sex till tolv
under de senaste två decennierna. De är alla, med undantag för en, invandrare av olika generationer själva”. Han förklarar att de brukar rekryteras från Serbien och sen lär de sig språket och blir
bekanta med arbetet och människorna i Sverige.
Kyrkan ser det som sin grundläggande uppgift i Sverige att anordna gudstjänst samt att organisera församlingslivet med allt som det innehåller, t.ex. dop, bröllop och begravningar. Dessutom
är samfundet öppet för olika slags kulturella aktiviteter. På det viset sker ibland religionsundervisning, undervisning i serbiska språket samt traditionell serbisk dans undervisning och körundervisning.
Serbisk-ortodoxa kyrkan har under sina första femtio år i Sverige gått från två tomma händer
mot att bli en integrerad del av det svenska samhället. Kyrkans betydelse ligger i förmågan att
bevara och sprida en särskild syn på kristen tradition. Samtidigt ger den nya uttryck för och dimensioner till kristendomen i Sverige. Att upprätta en ortodox praxis utifrån det svenska språket
och kulturen ger ett helt nytt perspektiv på eventuell framtida utveckling av den serbisk-ortodoxa
kyrkan i Sverige.
Sabina Hadžibulić

Sabina Hadžibulić är doktor i sociolog baserad i Uppsala.
För närvarande forskar Sabina om den särskilda slava-traditionen som
– vid sidan om påsk och jul – är den viktigaste religiösa firandet
i familjer med serbisk-ortodoxa traditionen.
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Andlig vård
i sjukvården

– en europeisk utblick
Sedan början av 1980-talet förmedlas statliga bidrag till trossamfunden för att
stötta den andliga vården på sjukhus. Syftet med detta var att komplettera arbetet som Svenska kyrkan ensam ansvarade för genom sina sjukhuspräster fram till
mitten av 1900-talet. Förutom de olika kristna kyrkorna är idag de muslimska
trossamfunden och buddhistiska föreningar aktiva inom detta fält. Men hur ser
det ut på andra håll? Gunnel Andreasson ger oss en europeisk utblick.

I

europa, liksom på många andra håll i världen, ingår så kallade ”hos-

pital chaplains” i sjukhusens organisationer och är ofta anställda av sjukhusen. Det närmaste exemplet på att de som har tjänster för andlig vård är anställda av sjuhusen har vi
i vårt grannland Norge. Medarbetarna representerar på många håll olika religioner och
deras insatser ses som ett viktigt komplement för att inkludera individens hela situation i den
vård som erbjuds.
När sjukhusen står som arbetsgivare är det vanligt att man utgår från uppgifter om hur befolkningsunderlaget ser ut i sjukhusets upptagningsområde vid rekryteringen av medarbetare. Strävan är att få ett medarbetarteam för den andliga vården som reflekterar den mångfald av religioner och livssyner som finns i befolkningsunderlagen kring sjukhusen.

i sverige är de som har dessa tjänster anställda av sina trossamfund eller församlingar, samtidigt som sjukhusen välkomnar arbetet och ställer lokaler m.m. till förfogande. Men
det innebär också att brist på resurser både i form av medarbetare med lämplig utbildning och
i form av ekonomi, gör att det kan vara svårt att få den representation av medarbetare från olika
trosriktningar som speglar befolkningsunderlaget på en ort. De statliga bidragen till tjänster för
andlig vård inom sjukvården underlättar dock och är helt avgörande för flera av trossamfunden
när det gäller möjligheten att tillsätta dessa tjänster.
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”Vården ska utgå från individens hela situation,
så att fysiska såväl som psykologiska, sociala, kulturella
och existentiella behov och förväntningar beaktas.”

sedan början av 1990-talet finns ett nätverk i Europa gällande andlig vård i sjukvården; European Network
for Health Care Chaplaincy. En av initiativtagarna till nätverket är den pensionerade sjukhusprästen Sten Lundgren.
I den svenska kontexten var han drivande för att utveckla
arbetet inom den andliga vården från en svenskkyrklig angelägenhet till ett samarbete mellan olika kristna kyrkor
och traditioner, vilket också har banat väg för den än mer
ökade mångfalden idag. Han var också en av dem som såg
nyttan av ett utbyte kring andlig vård i sjukvården inom
Europa och ett första möte hölls i Berlin år 1990. Idag innefattar nätverket drygt 30 länder. Vartannat år inbjuds till
konsultationer, som blir mötesplatser till att dela kunskap
och erfarenheter. Den senaste konsultationen hölls i Belgien i juni 2018. Från Sverige deltog fyra representanter,
varav en var handläggaren för andlig vård inom sjukvården på myndigheten. Nätverket har sina rötter i den kristna kulturkontexten, men är idag öppet för deltagare från
olika religioner och livssyner. Vid den senaste konsultationen deltog judiska representanter och även deltagare som
arbetar som sjukhuskaplaner utifrån en humanistisk livssyn i Nederländerna. Vid tidigare konsultationer har även
muslimska trossamfund varit representerade.

år 2016 etablerade nätverket ett forskningsinstitut knutet till KU Leuwen, ett universitet i Belgien med mycket gott anseende i Europa. Institutet går under benämningen ”ERICH”
som står för ”European Research Institute för Chaplains in Healthcare.” Syftet med institutets
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arbete är att stimulera till forskning kring den andliga vården i sjukvården. Institutet har även vidareutvecklat ett verktyg för att mäta betydelsen av insatser från den andliga vården i sjukvården.
I Sverige har Svenska kyrkan tagit initiativ till att stimulera liknande forskningsinsatser. I november 2018 hölls ett minisymposium i Uppsala med fokus på forskning kring andlig vård i
sjukvården med deltagare från forskarvärlden, medarbetare i den andliga vården och från myndigheten SST. Symposiet samlade både deltagare och medverkande från olika trossamfund och
religioner. Det svenska initiativet kommer att följas upp under år 2019.

forskningsinstitutet i belgien, liksom det initiativ som Svenska kyrkan tagit, är viktiga. I de värdegrunder som landsting och sjukhus arbetar fram och sätter på pränt, framhålls
vikten av helhetssyn på människan. Ett exempel är Värdegrund för hälso- och sjukvården inom
Stockholms läns landsting från år 2002 där denna grundsyn uttrycks genom följande citat: ”Vården ska utgå från individens hela situation, så att fysiska såväl som psykologiska, sociala, kulturella och existentiella behov och förväntningar beaktas.” Beprövad erfarenhet bekräftar vikten av
att inom vården ge utrymme för de existentiella och andliga perspektiven i bemötande och samtal med patienter, med syftet att ge bästa möjliga omvårdnad. Samtidigt är det en styrka om den
beprövade erfarenheten också kompletteras med forskning inom fältet. Inte på något sätt bara
för att tydliggöra värdet av insatser från den andliga vården inom sjukvården, men framför allt
för att utveckla den andliga vården i sjukvården än mer som en resurs inom sjukvården och med
fokus på patienter primärt, men även närstående och personal.

Gunnel Andréasson
Handläggare för andlig vård inom sjukvården
Myndigheten för stöd till trossamfund
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Vart är den

andliga vården på väg?
I november 2018 bjöd Svenska kyrkan in forskare och praktiker för att utbyta erfarenheter om den andliga vård som bedrivs inom institutionssjälavården. Dagen avsluta
des med ett panelsamtal där trossamfundsföreträdare diskuterade hur det är att vara
verksam inom detta fält idag i Sverige. Här återges några tankar från detta samtal.
Präst Melek: identifiera behoven

Melek Ûlger är präst syrisk-ortodoxa kyrkan i Västerås. Han har tjänst både i
församling och på sjukhuskyrkan. Till det kommer att han även besöker fängelser. I hans församling finns 2500 medlemmar och många är nyanlända från
Syrien eller Eritrea. I hans tjänst finns en stor bredd och omfattar allt mellan
födsel, gudstjänster och begravning. Hans vardag som präst omfattar vanligtvis en hel del arbete
i kyrkan, men han är alltid beredd om någon från församlingen eller sjukhuset ringer. Det kan
handla om en svår situation så som livskris, sjukdom eller att någon har frågor om tro eller värderingar. Att vara präst inom den Ortodoxa kyrkan innebär att han ska leda de som kommer till
honom så att de mår bra. Han ska vara en andlig läkare som ska närvara om någon är sjuk – både
fysiskt och psykiskt. Han vill stötta och lugna i svåra situationer. Andliga vårdare, menar Melek,
har också möjlighet att kliva in och medla mellan anhöriga och personal när det uppstår kulturkrockar, till exempel på en vårdavdelning.
Imam Alen: viktigt med rätt andlig vårdare till rätt patient

Alen Delic är utbildad imam och arbetar i Malmö som sjukhusimam. Han är
även kontaktperson för muslimsk andlig vård i Malmö och ansvarar då för samordning av trettiotalet olika församlingar. Alen lyfte fram att det traditionellt sett
har varit familj, släkt, vänner och församlingar som tillgodosett behoven av muslimsk andlig vård. Men nu står många utan församling eller anhöriga. Även sekulära muslimer kan
ha ett behov när de hamnar i svåra situationer och vill ha tillgång till andlig vård. Alen koordinerar
femtio volontärer som åker ut när de efterfrågas. Bland dessa volontärer finns både män och kvinnor och personer från olika konfessionella inriktningar. Alen berättar att han ofta diskuterar med
vårdpersonal om hur de bör bemöta sina muslimska patienter och ser till att rätt andlig vårdare
kommer till rätt patient. Till exempel bör kanske inte alltid en shiitisk imam kan – eller ska – besöka en sunnimuslim som nyligen flytt från ett land där dessa olika religiösa grupper varit i konflikt.
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Ingrid Edgardh (mitten) i samtal med Anette Brandt (höger) under symposiet om institutionssjälavård den 26
november 2018. Till vänster syns samtalets moderator Ninna Edgardh professor i kyrkovetenskap vid Uppsala
universitet.

Pastor Anette: det behövs ett nytt ny språk

Anette Brandt från Equmeniakyrkan har arbetat som studentpastor i drygt nitton år inom svensk
högskola. Anette menar att universitetskyrkan behöver en ny terminologi eftersom den i många
anseenden skiljer sig från andra institutioner. Universitet är en öppen institution där man vistas frivilligt. Universitetskyrkan ser väldigt olika ut på olika universitet, och deras plats behöver
motiveras av denna anledning också. De religiösa organisationerna bjuds in via studenthälsan,
studentkåren eller av rektorn – men man kan även bli utkastad över en natt. Det finns även en underliggande konflikt i att universiteten månar om sin neutralitet. Eftersom enbart frikyrkorna och
Svenska kyrkan finns representerade i universitetskyrkan så måste den finnas till för alla, oberoende av religionstillhörighet. Universitetskyrkan är med och anordnar gudstjänster, workshops,
undervisning, sorgegrupper, krisgrupper och är med när dödsfall ska förmedlas.
Präst Ingrid: var är Gud i detta?

Ingrid Edgardh är präst i en landsbygdsförsamling i Össby men också är ansvarig för andlig vård
på ett nystartat hospice. Ingrid hade flera exempel på hur hennes vardag har sett ut när hon har
arbetat som andlig vårdare. Vid ett tillfälle satt hon i besöksrummet på intensivvårdsavdelningen
med tre muslimska kvinnor och åt lammgryta medan sonen till en av kvinnorna låg skottskadad i
rummet bredvid. Tillsammans försökte Ingrid och kvinnorna samtala på stapplande ”svengelska”.
Det blev ett samtal som kretsade kring frågan ”var Gud fanns i detta?”. Det viktiga att komma ihåg
i situationer som denna, menar Ingrid, är att även man inte delar religion – så delar vi livet. Vid
ett annat tillfälle satt Ingrid med en gammal kvinna som inte hade mycket tid kvar och då började
prata om våldtäkt och övergrepp som hon upplevt i sin ungdom. Efter samtalet firade de nattvard
och sjöng psalmer. Några dagar senare ringde en närstående och berättade att kvinnan hade gått
bort, men att hon var glad att hon fått prata med Ingrid.
Texten i denna artikel är ett utdrag från den sammanfattning som publicerats av arrangören Svenska kyrkan
efter symposiet om institutionssjälavård i Uppsala 26 november 2018. För den fullständig sammanfattningen
läs mer på www.svenskakyrkan.se/nyheter/minisymposiet-om-institutionssjalavard-
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Gränsöverskridande samtal

om heliga skrifter
Skratten sprider sig i rummet, högt och hjärtligt. Det luktar kaffe och nyskalade
clementiner. Det hörs ett surr av högläsning blandat med samtal och frågor. I
blickarna syns det aktiva lyssnandet.

S

criptural reasoning (sr) är ett verktyg för interreligiös dialog där de heliga

texterna står i centrum. Under höst och vinter 2018-2019 har SST, Studieförbundet
Ibn Rushd och Centrum för Religionsdialog i Stockholmsstift (Svenska kyrkan) anordnat en studiecirkel där kvinnor från olika religiösa bakgrunder träffats och prövat
på denna metod.
Varje träff har haft olika teman och utifrån temat har texter valts ut ifrån de religiösa urkunder
som finns representerade i studiecirkeln. Under vinterns studiecirkel 2019 röstades inom gruppen följande teman fram: Kvinnor som förändrat, Guds närvaro, andlighet, förebilder och drömmar.
Reflekterar tillsammans

Vi börjar alltid i helgrupp med ett par minuter i tystnad – för att känna att vi har landat. Genom
någon interaktiv övning funderar vi över kvällens tema. Vi utmanas att reflektera tillsammans,
exempelvis kan det vara över frågeställningar så som ”hur har du upplevt guds närvaro?”, ”hur
gör du för att söka Gud?” eller ”vad innebär andlighet för dig?”.
Därefter introduceras kvällens texter, genom högläsning och bakgrundsinformation. Samtalen
kring texterna sker smågrupper, med givna instruktioner. Att vara ärlig och inte generalisera likväl som att hålla sig till texten är några av instruktionerna.
En av de bra sakerna med SR är att det inte finns något krav på oss som deltagare när det gäller
förkunskaper eller utbildning. Deltagarna förväntas med andra ord inte kunna berätta om texternas teologiskt ”rätta” eller fastlagda innebörd – varje person utgår ifrån sin egen reflektion och
sitt eget möte med texten. Jag behöver inte stå till svars för alla som bekänner sig till samma tro
som mig själv och jag behöver inte kunna allt. Det finns en folkbildningsanda över metoden som
gör att allas deltagande är lika viktig.
62
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Ett gränsöverskridande systerskap

Varför har då SR-träffarna endast varit till för kvinnor? Det handlar om att skapa trygga rum, att
ge förutsättningar för att våga öppna upp sig och ta plats. En separatistisk studiecirkel möjliggör
möten där deltagarna kan stärka varandra och forma ett gränsöverskridande systerskap i syfte att
bryta ner fördomar samt skapa förståelse för varandras olikheter. I denna process stärks inte bara
samhörigheten, kunskapen och respekten över religionsgränser, utan även den egna identiteten. I
en alltmer segregerad storstad som Stockholm kan dessa trygga möten mellan kvinnor med olika
erfarenheter och bakgrunder bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Vi ser att det fortfarande i de flesta trossamfund är män som har tolkningsföreträde. Många
kvinnor tilltalas av och upplever sig stärkta av dynamiken och maktfördelningen i ett rum med
endast kvinnor. Det finns så många sökande, troende, intellektuella, reflekterande, textkunniga
och nyfikna kvinnor som inte får och tar ett rimligt utrymme. Här kan SR vara en viktig pusselbit
för att skapa förändring.

Sofia Nordin,
Stiftshandläggare vid Centrum för Religionsdialog,
Svenska kyrkan
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Begravning

– en fråga om delaktighet
och demokrati
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Begravning – en fråga om
delaktighet och demokrati
I Sverige är det huvudregel att Svenska kyrkan har statens uppdrag att ordna begravningsplatser till alla – oavsett om den avlidne är kristen, muslim, hindu eller
inte ville kännas vid religion överhuvudtaget. Är detta förenligt med den sekulära
och demokratiska ordning som Sverige strävar emot?

S

om det ser ut idag i sverige sköter de olika tros-

samfunden den ceremoniella delen av en begravning för sina respektive medlemmar. Man utför rituell tvagning, svepning och andra handlingar, man samlas för särskilda förböner, man anordnar begravningsgudstjänster. Den här texten handlar
inte om det.
Den handlar i stället om begravning som en samhällsfunktion, alltså
om samhällets åtagande i samband med begravning oavsett den dödes Bo Silfverberg
religion, livsåskådning eller tillhörighet till ett trossamfund.
Det åtagandet sköts av begravningshuvudmän som på statens uppdrag ansvarar för att det för
alla som är folkbokförda inom huvudmannens område finns begravningsplatser, gravar, tillgång
till kremation, religionsneutrala ceremonilokaler med mera.
Från kristet till mångreligiöst

I Stockholm och Tranås är kommunerna begravningshuvudmän. I hela övriga Sverige är det
Svenska kyrkans församlingar. Bakgrunden är historisk. Kristendomen har varit landets enda officiella religion och var från 1500-talet statsreligion.
Men i och med en ökande invandring blev det vanligare med andra än kristna religionsutövare.
För hundra år sedan balanserades invandringen av en stark utvandring, men sedan dess har Sverige utvecklats till ett påtagligt invandringsland med en stark mångkulturell och mångreligiös
prägel.
Från mitten av 1900-talet har frågan om Svenska kyrkans ansvar för begravningsverksamheten
varit en omdebatterad principfråga. Ur ett både mångreligiöst och sekulärt perspektiv sett har
kyrkans huvudmannaskap framstått som otidsenligt.
66
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Ett demokratiskt alibi

2000 upphörde Svenska kyrkan att vara statskyrka, men efter en politisk kompromiss kom kyrkans huvudmannaskap för begravningsverksamheten trots allt att bestå utom i Stockholm och
Tranås.
Då uppstod frågan hur en sådan ordning skulle kunna förenas med krav på religionsfrihet och
en sekulär ordning? Och hur skulle de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan, som inte röstar
i kyrkovalen, kunna ha demokratiskt inflytande över sin egen begravningsverksamhet?
Svaret blev att länsstyrelserna ska ha tillsyn över att Svenska kyrkans församlingar efterlever
begravningslagen och erbjuder alla invånare samhällets begravningstjänster på ett jämlikt sätt.
Dessutom ska särskilda ombud, begravningsombud, hos varje huvudman säkerställa inflytandet
för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
Systemet haltar

På flera håll i landet fungerar denna ordning väl. Aktiva och kunniga begravningsombud håller
kontakt med företrädare för de olika trossamfund som finns på orten och ses av Svenska kyrkans
församling som en positiv kraft att samarbeta med.
På alltför många håll haltar det av olika orsaker.
På länsstyrelsen konkurrerar begravningstillsynen om knappa resurser med andra angelägna
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”Frågan är hur inflytandet för de som
inte tillhör Svenska kyrkan ska säkras?”

samhällsområden som också behöver stöd och tillsyn.
Begravningsombud kan fortfarande på vissa håll ses som
en främmande fågel som inte är välkommen att granska
den svenskkyrkliga församlingens begravningsverksamhet. Till detta kommer problemet att det i stora delar av
landet är svårt att rekrytera begravningsombud. Dessutom är nivån på ombudens kunskap och engagemang
kraftigt varierande, i flera fall otillräcklig.
Svagheterna i systemet har sedan 2000 påtalats av flera
tunga instanser. Riksdagen har i vissa delar skärpt kraven
på begravningsombuden. Ett begravningsombud skulle
redan innan ha kunskaper inom ekonomi för att kunna
se till att församlingen inte blandar trossamfundets och
begravningsverksamhetens pengar. 2012 tillkom att ett
begravningsombud även ska ha kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

”Till begravningsombud ska
förordnas en för uppdraget lämplig
och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas
till kunskaper inom ekonomi samt
till kunskap om och förståelse för
olika religioner, livsåskådningar och
begravningsseder.”
10 kap, 2 §, 2 st begravningslagen
”Länsstyrelsen ska ge kommunen
tillfälle att föreslå personer som
är lämpliga för uppdraget som
begravningsombud. Länsstyrelsen
ska också ge andra trossamfund än Svenska kyrkan samt
livsåskådningsorganisationer som
är verksamma inom kommunens
område tillfälle att föreslå lämpliga
personer”
50 § begravningsförordningen

Svårbegripligt

Det kan vara svårt för den som inte är djupt kunnig om det svenska samhället att hitta information om samhällets begravningsverksamhet. Det finns ingen myndighet som har ansvar för att
sprida information, utan ansvaret ligger på huvudmännen, Svenska kyrkans församlingar utom
i Stockholm och Tranås.
Det finns enstaka lysande undantag, församlingar som satsar på lättillgänglig information om
samhällets åtagande, tydligt åtskild från den egna församlingsverksamheten, exempelvis gudstjänster. Men alltför många informerar knappast alls om det samhällsansvar som församlingen
har gentemot invånarna i området. I stället berättar man om den kristna begravningsgudstjäns68
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Jan-Olof Aggedal
Bo Silfverberg

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN OCH
SVENSK A KYRK AN
Ett samhällsansvar i tiden?

ten, egna sorgegrupper med mera och ibland blandas de olika ansvarsområdena
ihop.
Till exempel har en av landets större församlingar inom Svenska kyrkan informerat samtliga medborgare på orten om att
medlemmar i Svenska kyrkan med sin medlemsavgift finansierar gravsättning på kyrkogårdar
och begravningsplatser. Så är det inte, utan det hör till samhällets begravningsverksamhet som
finansieras via begravningsavgiften som alla folkbokförda betalar över skattsedeln.
Inte i hetluften

Det finns alltså hot mot ett skört system som ska trygga demokrati och religionsfrihet under
kyrkligt huvudmannaskap över begravningsverksamheten. Frågan är hur inflytandet för dem
som inte tillhör ett kristet trossamfund ska säkras?
Frågan kommer att bli än mer angelägen i takt med att andelen äldre som inte är medlemmar
i Svenska kyrkan ökar under de kommande åren. Men ett eventuellt systemskifte, exempelvis
kommunalisering, kommer att ta åtskilliga år. Frågan är knappast het i den politiska debatten.
De alternativ som står till buds är bevarande och förbättring av dagens ordning, kommunalisering eller en mellanväg där kommunen är huvudman men kan uppdra åt Svenska kyrkans församling att vara utförare. Inom Svenska kyrkan finns både de som förespråkar att kommunerna
borde vara huvudman och de som ser fördelar med huvudmannaskapet, bland annat för att det
erbjuder en kontaktyta gentemot människor som alltmer sällan går i kyrkan.
Från svenskkyrkligt håll har man bland annat framhållit att begravningsverksamheten har ett
naturligt samband med kyrkans verksamhet och att man har lång erfarenhet av att möta människor i sorg.
Detta är ett argument som till exempel Trudy Fredriksson, ordförande i Sveriges Buddhistiska
Samarbetsråd, underkänner: Det behöver man inte koppla ihop. Begravningsplatsen är en sak,
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”Frågan är hur inflytandet för de som
inte tillhör Svenska kyrkan ska säkras?”

den andliga vården en annan och den har varje kyrka till
uppgift. Den som hör till Pingst går till Pingstkyrkan och
den som hör till Svenska kyrkan går dit. De kan inte rimligen hävda att buddhister ska gå till Svenska kyrkan för
sitt sorgearbete!
Utanför Svenska kyrkan finns både de som tycker att
dagens ordning är bra för att man har goda erfarenheter
av hur Svenska kyrkans församlingar tar sitt ansvar, men
även de som hellre skulle se en annan huvudman som
inte är knuten till ett trossamfund.
Mohan Balderan är en hinduisk präst som skulle föredra att kommunen har hand om begravningsverksamheten: Om kyrkan har hand om den finns alltid en risk för
att anhöriga tror att kremeringen sker enligt kristen tradition. Man kan tro att det är trossamfundets krematorium och därmed inte neutralt.
I avvaktan på en förändring av dagens ordning skulle
de närmast berörda, företrädare för invånare som inte
tillhör Svenska kyrkan, kunna engagera sig för att föreslå
begravningsombud med kunskap om och förståelse för
olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.
Det skulle kunna vara ett sätt att påverka och förstärka
dagens system inifrån.
Bo Silfverberg

som tillsammans med Jan-Olof Aggedal skrivit boken
Begravningsverksamheten och Svenska kyrkan,
Ett samhällsansvar i tiden? (Verbum2018).
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Detta betalar alla för
Den som är folkbokförd i
Sverige betalar begravningsavgift. Därmed är man med
och finansierar de begravningstjänster som begravningslagen ger alla rätt till:
• gravplats eller motsvarande
på en allmän begravningsplats under 25 år, bland
annat särskilda gravplatser
för dem som inte tillhör ett
kristet trossamfund
• gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och
iordningställande av öppnad
grav
• transporter sedan huvudmannen övertagit ansvaret
för stoftet
• kremering
• lokal för förvaring och
visning av stoftet
• lokal för begravningsceremoni utan religiösa
symboler.
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Vilka är våra

svåra frågor?
Sedan ett par år tillbaka anordnar SST utbildningar för ledare inom trossamfunden och ett återkommande tema är diskussioner om hur man som ledare tar sig
an ”svåra frågor”. Men vad är egentligen en svår fråga? Vi bad Maria Kjellsdotter
Rydinger att ge oss en reflektion.

N

är jag kliver in i hotellobbyn är det lunchtid.

Ett högljutt sorl och klirr av porslin hörs från restaurangen. Människor kommer och går. Någon ropar:
– Hallå Maria! Vad roligt att du är tillbaka. Kom så ska
jag visa var vår grupp håller till. Ahmad är en av deltagarna på SST:s
kompetensutvecklingskurs för ledare inom trossamfunden. Medan han
guidar mig genom korridorerna uppdaterar han mig på vad som hänt
under dagen och berättar om sitt nya jobb som ekonom på ett större Maria Kjellsdotter
Rydinger
företag.
När vi kommer fram har de flesta redan samlats i konferensrummet. En del har under lunchen
hunnit ta en bönestund i rummet bredvid. Andra kommer tillbaka från en rökpaus. Jag känner
igen flera av dem från tidigare kurser. De är lärare, taxichaufförer, personalvetare, konsulter med
olika religiösa bakgrunder som alla har viktiga roller inom sina samfund. De har kommit hit för
att utvecklas och få stöd i sitt ledarskap.

utbildningspasset jag fått i uppdrag att leda har fått rubriken ”svåra frågor”. Det
känns spännande men jag är lite kluven till formuleringen. Vad menas med svåra frågor i det här
sammanhanget? Vem bestämmer vad som är svårt? När jag går runt och hälsar tänker jag att vi
alla är här för att vi delar erfarenheten av att religion är något ytterst viktigt för oss. Men vi kommer med olika erfarenheter, positioner och kompetenser som skall prövas mot varandra. Man
brukar ibland säga att religion har att göra med ”the ultimate concern” (ungefär ”vad som absolut
angår oss”). Och det vet vi, att när vi rör oss kring det som är av störst vikt för oss så är det lätt att
det uppstår missförstånd – vi hamnar i svåra frågor.
72
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Speciellt svårt blir det när religion, eller Gud, står för ”the ultimate concern” i ett land som Sverige som hör till ett av de mest sekulariserade i världen. Här uppfattas det religiösa och de som
praktiserar som något udda. Religion framställs ofta som något negativt och förknippas med det
som är farligt. De mindre religionerna som kanske tydligast bryter med den svenska majoritetsnormen drabbas hårdast. Särskilt islam. Det leder till att de ”svåra frågorna” oftast definieras utifrån den sekulariserade majoritetens rädslor och fördomar.
Detta blir tydligt när jag ber de religiösa ledarna skriva upp vilka frågor de ofta möter. De ger
exempel som: Varför måste era kvinnor ha huvudduk och heltäckande kläder? Ska ni ta över världen? Hur kan ni omskära era barn?
När vi samtalar om exemplen ser vi mönster. Flera är snarare påståenden än frågor. Vi resonerar
om det alltid är nödvändigt att svara. Hur lätt det kan bli fel när man känner sig stressad, ifrågasatt
och hotad. Hur man kan göra för att inte bidra till polarisering. Vi vänder och vrider på frågorna
för att se om vi kan få dem att bli mer konstruktiva, så att de öppnar upp för dialog: Vad betyder
slöjan för dig? Hur ser du på omskärelse?

sakta byggs ett rum där det känns tryggt att provtänka, förhandla och hitta lösningar. Någon säger att ”Det känns lättare att svara när jag vet att frågan kommer från någon som
också tycker att religion är viktigt”. De andra nickar instämmande. Några gånger märker vi ändå
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att frågorna blir känsliga. Det hettar till. Det kan bero på att det är så svårt att ta av sig sin egen
traditions glasögon – eller att det finns sådant som vi helt enkelt inte förstår eller håller med om.
Det är också viktigt. I processen, när man lyssnar och utforskar, händer något. Positioner flyttas.
En deltagare sammanfattar: ”Genom de här övningarna har jag sett på min religion med nya ögon
och jag ser på andras religion med nya ögon”.

efter arbetet med frågor som de ofta möter från andra, ber jag dem formulera sina
egna. Vad tycker de själva är de svåra frågorna? De ger exempel som: Varför möter jag så mycket
hat och hot för den jag är? Hur skall jag skydda min familj? Borde vi flytta från Sverige? När vi
tittar på dessa frågor blir det tydligt att många delar samma frustration, rädsla och maktlöshet.
Allvaret i dem känns påtagligt. Det verkligt svåra kan vi inte lösa under SST:s utbildning. Men ur
delandet växer en vilja att stå upp för sig själv, för varandra.
När jag avslutat mitt pass och stöter ihop med en massa lördagslediga människor i hotellobbyn tänker jag att alla borde få en chans att gå en sådan här kurs. Även om de flesta svenskar ser
sig som sekulära så har vi ändå ansvar för religion och religionsfriheten. Vi borde kunna hitta ett
språk att tillsammans tala om de ”svåra frågorna” på ett mer nyanserat sätt.
Maria Kjellsdotter Rydinger,
präst och projektledare för den interreligiösa verksamheten
Tillsammans för Sverige på Fryshuset.
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Sveriges religiösa landskap
– samhörighet, tillhörighet och
mångfald under 2000-talet
Hur ser religiös praktik och tro ut idag i det svenska samhället?
I denna rapport undersöks den religiösa kartan i Sverige, bland annat
med fokus på vilka olika tillhörigheter som finns och hur dessa olika
grupper skiljer sig åt ifråga om genus, ålder, utbildning och inkomst.
Dessutom analyseras sambandet mellan religion och social sammanhållning.
Rapporten Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och
mångfald under 2000-talet är författad av Erika Willander som är sociolog verksam vid Uppsala universitet.

Sveriges religiösa landskap: samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet

Ny rapport om vårt
religiösa landskap

Erika Willander

Sveriges
religiösa landskap
– samhörighet, tillhörighet och
mångfald under 2000-talet

Box 14038 • 167 14 Bromma • www.sst.a.se
ISBN: 978-91-983453-0-8

Erika Willander

Hur ser religiös praktik och tro ut idag i det svenska samhället? Våren 2019 släpper myndigheten en rapport som
undersöker den religiösa kartan i Sverige, bland annat
med fokus på vilka olika tillhörigheter som finns och hur
dessa olika grupper skiljer sig åt ifråga om genus, ålder, utbildning och inkomst.
Dessutom analyseras sambandet mellan religion och social sammanhållning.
Vi passade på att ställa några frågor till rapportförfattaren Erika Willander.
SST:s skriftserie
Nr 8

Varför behövs en ny bok på detta ämne?

– Det finns en osäkerhet kring religion idag, upplever jag. Å ena sidan verkar det som om religion
blir allt mindre relevant för allt fler. Å andra sidan tycks nya religioner ständigt etableras och få
nya medlemmar. Så vad är det egentligen som stämmer? Det försöker boken ge ett svar på. Svar
behövs eftersom det börjar vara ett antal år sedan en bok kom ut som innehöll grundläggande
information om hur många som har en religionstillhörighet, vad olika religionstillhörigheter
kan tänkas betyda och vem som tillhör vilken religion. Boken sätter också in religionstillhörighet i ett svensk sammanhang och tar upp den religiösa mångfaldens förutsättningar och bidrag
till samhället.
Vad hoppas du läsare får med sig av att läsa boken?

– Att vi lever i en komplex situation som präglas både av förändring och kontinuitet. Andelen av
befolkningen som tillhör en religion, tror på Gud eller ber till Gud minskar. Men samtidigt finns
det en stabil minoritet som fortsätter tillhöra, tro och be. Jag hoppas att genom att visa att flera
tendenser kan löpa parallellt så bidrar boken till att nyansera debatten om religion som förs idag.
Ett resultat som presenteras i boken att de som svarar att de själva inte deltagit i gudstjänst, andakt eller bön det senaste året ökat markant. Det betyder att många inte har egen aktuell erfarenhet av vad det innebär att delta. Den kunskap majoriteten har om att delta har därför blivit ännu
mer beroende av vad de som deltar berättar och allmänna föreställningar om vad deltagande kan
innebära. Om läsare får upp ögonen för omfattningen av dessa förhållanden så kan boken bidra
till att fördjupa kunskapen och samtalen om religionernas plats i vår samtid.
Fotnot: Rapporten Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet kommer ut
i slutet av mars 2019. Erika Willander är sociolog verksam vid Uppsala universitet.
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Kyrkorna tillsammans

i tro och handling
Under 2018 förändrade Sveriges kristna råd (SKR) sin organisation och lade upp
nya prioriteringar för sitt fortsatta gemensamma arbete. Vi bad generalsekreterare Karin Wiborn berätta om vad som är på gång.

S

veriges kristna råd är sedan 1992 en ekumenisk plattform för ett tret-

tiotal medlemskyrkor – det vill säga i stort sett hela den svenska kristenheten. Rådet
i sin nuvarande form har inte så värst många år på nacken, men det fanns en föregångare, Svenska ekumeniska nämnden, som överlämnade en del verksamhet och
framför allt identiteten att vara kyrkornas ekumeniska rörelse i Sverige, nu med betydligt bredare
medlems-bas.
Jag har levt nära SKR ända sedan starten: som medlem i någon av arbetsgrupperna, som styrelseledamot och numera som dess generalsekreterare. Detta uppdrag gör mig ofta glad och stolt!
Men ibland känns det svårt – nästintill omöjligt – då medlemskyrkornas behov, organisation och
storlek skiftar oerhört mycket. Hur skapa ett sammanhang för Svenska kyrkan som också stämmer för vår nyaste observatör, Vännernas samfund? De ortodoxa kyrkornas sätt att vara kyrka
ställer andra förväntningar än Pingst – fria församlingar i samverkan. Att det är svårt gör det förstås väldigt spännande och starkt när det trots allt fungerar.

varje organisation behöver från tid till annan reflektera över hur verksamhet
stämmer överens med syfte och mål. Och när justeringar behöver göras behövs också en eftertanke kring omvärldens behov, krav och förväntningar. Det var orsaken till att Svenska ekumeniska
nämnden lades ner och SKR bildades – kyrkogeografin i Sverige var i förändring.
Hösten 2017 gjordes en organisationsöversyn i syfte att balansera SKR:s verksamhet med dess
resurser. Vägledande var medlemskyrkornas prioriteringar av SKR som gemensam plattform för
ekumenisk teologi och kyrkorna tillsammans i tro och handling. Det resulterade i beslut om en
organisationsförändring som pågått under 2018. Ett antal projekt som kyrkorna drivit gemensamt i SKR:s regi (med hjälp av extern finansiering) har avslutas och betoningen av kyrkornas
gemensamma röst har lyfts fram som en viktig del av vad vi är.
SKR har olika verktyg för kyrkornas röst. Det handlar om att svara på remisser, uttala sig i frå76
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gor som berör kyrkorna och vara synlig på hemsida och i sociala medier. Det kan också vara så
att kyrkorna ser behov av att bearbeta någon fråga mer på djupet genom teologisk reflektion,
som sedan resulterar i en skrift i SKR:s skriftserie. Just nu slutförs en skrift om mänskligt värde
och värdighet, vilket ett resultat av att kyrkorna reagerar på hur människors lika och unika värde
ifrågasätts i det svenska samhället. Går det att tala om en kristen människosyn, och vad är då det?

samtidigt påminner vi varandra att SKR inte heller är en åsiktsmaskin. Troendes röster ska och behöver höras i det svenska samhället, samtidigt är det tron i sig själv, för SKR den
kristna bekännelsen, som gör en ekumenisk plattform. Strävan efter enhet är något annat än strävan efter enighet i olika frågor. Samtalet i sig är omistligt. Vi är en plattform där kyrkor talar med
varandra oavsett om vi tycker lika eller inte.
Tro och samtal leder också till handling. Kyrkorna är tillsammans, också med bekännare av
annan tro, på Sveriges häkten och anstalter. Samordningen av själavård i kriminalvården hör till
arvet från Svenska ekumeniska nämnden.
Plattformar, eller sammanslutningar, är viktiga genom att människor kommer samman. Hur de ser ut och verkar ska skifta från tid till annan. SKR har
gjort en organisationsöversyn, och jag är säker på att det snart är dags igen.
Det är som det ska för en ekumenisk organisation.
Karin Wiborn
Generalsekreterare SKR
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Nyfiken på Myndigheten
för stöd till trossamfund?
På www.myndighetensst.se hittar du all information
och nyheter rörande myndighetens verksamhet

BIDRAG

ANDLIG VÅRD

KRISBEREDSKAP

UTBILDNING

DIALOG/
SAMVERKAN

KUNSKAP

Ladda ned, eller beställ, myndighetens skrifter och
rapporter från www.myndighetensst.se
Trossamfund i Sverige - Statsbidragsberättigade
trossamfund: presentationer och aktuell statistik,
4:e upplagan.
Att arbeta med trossamfund i vardag och kris
Handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd inom ramen för kommuner och landstings ansvar för krisberedskap och social hållbarhet
Religion, religionsfrihet och trossamfund
Broschyren framtagen för nyanlända flyktingar och
invandrare. Finns på fem språk: svenska, engelska,
arabiska, persiska (för dari-språkiga) och tigrinja.
Demokratin behöver oss
Metod- och kunskapsmaterial utifrån regeringsuppdrag med syfte att fördjupa dialogen med trossamfunden om demokrati.
Främlingsfientliga handlingar
Sammanfattning av SSTs rapport över regeringsuppdraget att kartlägga främlingsfientligar handlingar mot
trossamfund 2014.
Stärkt stöd mot tvångs- och barnäktenskap En vägledning för trossamfund och vigselförrättare.
Årsböcker med artiklar över olika ämnen relaterade
till SST. Se innehållsförteckning på hemsidan.
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SSTs skriftserie:

Nr 1: Islamofobiska fördomar och hatbrott en kunskapsöversikt av Klas Borell, 2012. Finns
nedladdningsbar som bok och i utskriftsvänlig A4.
Nr 2: Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia
till nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy
Fredriksson, 2013. Finns som talbok.
Nr 3: Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt
av Göran Larsson och David Thurfjell, 2013. Finns
nedladdningsbar som bok och i utskriftsvänlig A4.
Nr 4: Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt av professor Göran Larsson, 2015. Finns
nedladdningsbar som bok och i utskriftsvänlig A4.
Nr 5: Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige,
Thomas Arentzen, 2015.
Nr 6: Sufism i Sverige –En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö av Simon Sorgenfrei, 2016.
Nr 7: Religiösa minoriteter från Mellanöstern –
av Göran Larsson, Simon Sorgenfei och
Max Stockman, 2017
Nr 8: Sveriges religiösa landskap – samhörighet,
tillhörighet och mångfald under 2000-talet
av Erika Willander, 2019

Prenumerera på myndighetensmyndigheten
nyhetsbrev: för
www.myndighetensst.se/om-oss/press
stöd till trossamfund • årsbok 2018
2019

RELIGIONSLIV

- en kunskapsbank om
trossamfund och religion i Sverige

Myndigheten för stöd till trossamfund har till
uppgift att bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. Detta innebär att myndigheten
följer utvecklingen inom området och tar fram
kunskapsmaterial i olika former. I vår digitala
kunskapsbank Religionsliv har vi samlat
rapporter och artiklar om trossamfund och
organiserat religiöst liv i Sverige.
Läs mer på www.myndighetensst.se
Besök också vår multireligiösa webbkalender där vi samlar
information om högtider från olika religiösa traditioner.
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2018 Utbetalda statsbidrag

organisationsbidrag och projektbidrag ( i kronor)

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. De senaste åren har det sammanlagda årsbidraget varit drygt 90 miljoner kronor.
organisationsbidrag
Organisationsbidrag utgör den stora delen av det ekonomiska stödet till trossamfunden och förmedlas för att stödja och möjligöra lokal religiös verksamhet. Bidraget fördelas i huvudsak grundat på det antal medlemmar och övriga betjänade som samfunden redovisar.

verksamhetsbidrag
Ges i form av stöd till andlig vård inom sjukvården. Idag arbetar ungefär sjuttio personer inom
den andliga vården i Sverige med ekonomiskt stöd från SST. En mindre bidrag utgår också till
teologiska högskolor och seminarier.

projektbidrag
Ges i huvudsak som stöd till ny- och ombyggnation och inköp av gudstjänstlokaler, även för anpassningar för personer med funktionsnedsättning och säkerhetshöjande åtgärder. Ett mindre
stöd förmedlas också som utbildningsbidrag för teologisk utbildning utomlands – för de samfund som själva saknar utbildningsinstitutioner på högskolenivå i Sverige.

Under året har följande medel utbetalats:
Organisationsbidrag

54 196 618 kr

Verksamhetsbidrag

10 633 224 kr

Projektbidrag

25 005 302 kr

Total

89 835 144kr

Fotnot: i totalsumman i tabellen ovan (89 835 144 kr) är det säkerhetsbidrag som myndigheten utbetalat inräknat, vilka formellt sett inte var en del av myndighetens budget under 2018. De utbetalade säkerhetsbidragen 2018 som gick genom SST
uppgick till 9 159 018 kr. Sedan hösten 2018 har hanteringen av detta bidrag helt övergått till Kammarkollegiet.
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FÖRSAMLINGAR INOM

PROJEKTBIDRAG

ORG. BIDRAG
Lokalbidrag

Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Bibeltrogna Vänner/ELM
Danska kyrkan
Equmeniakyrkan
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Evangeliska Frikyrkan
EFS
Frälsningsarmén
Gemensamma förs
Isländska kyrkan
Judiska Centralrådet
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Mandeiska sabeiska samfundet
Norska kyrkan
Pingströrelsen
Romersk-katolska kyrkan
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Ungerska Protestantiska kyrkan

319 505
182 775
49 000
8 323 893
316 763
3 480 571
2 580 715
609 271
49 000
584 599
90 614
540 593
147 837
7 860 492
6 305 845
259 330
1 386 672
636 550
348 797

Etablerings- Utbildningsbidrag
bidrag

250 000
1 075 455
1 866 855

80 000

200 000
776 113
748 000			

5 257 256

4 050 089
891 810			

106 380

1 506 000
651 951

105 000

10 000

OÖKER
Antiokiska ortodoxa kyrkan
52 513		
50 000
Armenisk apostoliska kyrkan
310 296		
50 000
Bulgarisk ortodoxa kyrkan
59 472		
335 000
Eritreanska ortodoxa kyrk
604 775
Etiopisk ortodoxa kyrkan
302 282
Finska ortodoxa kyrkan
51 360
Georgiska ortodoxa kyrkan			
25 000
Grekisk ortodoxa kyrkan
1 565 891		
219 053		
Koptisk ortodoxa kyrkan
333 916
112 500
Makedonisk ortodoxa kyrkan
477 816
122 317			
Rumänska ortodoxa kyrkan
498 554		
30 000
Ryska ortodoxa kyrkan (ekum.)
238 311
Ryska ortodoxa kyrkan (moskva)
102 544
Serbisk ortodoxa kyrkan
1 654 467
823 096
Svenska ortodoxa prosteriet
150 649
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet
1 208 690
62 500			
Syrisk ortodoxa ärkestiftet
1 776 453				
Österns assyriska kyrka
552 825
Islamiska Samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska förbundet
Förenade islamiska föreningar
Islamiska fatwabyrån
Islamiska kulturcenterunionen
Islamiska shia samfunden
Svenska islamiska församlingarna
Sveriges muslimska förbund
Totalt

560 953
1 261 000			
2 057 213		
205 000
30 000
518 660
1 094 039		
180 000
110 000
2 079 113		
350 000
10 000
1 436 261		
25 000		
2 436 744
500 000
200 000
10 000
54 196 618

Säkerhetsbidrag

13 822 231

1 854 053

Utbildning/administration			

62 634
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170 000

400 000
636 290

240 000
172 651

200 000

1 751 260
200 000
195 181
9 159 018
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2017 Statistik: Antalet betjänade
inom trossamfunden år 2017

Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade
till myndigheten. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av
samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har
samfundet att bära.
inte bara medlemmar
Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar
utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.

övriga upplysningar:
Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska
Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet
Gemensam Framtid.
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SAMFUND
Frikyrkor
Equmeniakyrkan
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Pingströrelsen
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen

BETJÄNADE
117 508
50 766
8 368
113 229
3 700
20 193

ISR - Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska förbundet
Förenade islamiska föreningar
Islamiska fatwabyrån
Islamiska kulturcenterunionen
Islamiska shia samfunden
Svenska islamiska församlingarna
Sveriges muslimska förbund

13 596
33 483
7 694
18116
33180
24 703
40143

Lutherska kyrkor
Danska kyrkan i Sverige
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Isländska kyrkan i Sverige
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Norska kyrkan i Sverige
Ungerska Protestantiska kyrkan

422
4 311
250
1 329
33 480
2 169
5 042

OÖKER - Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd
Antiokiska ortodoxa kyrkan
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Eritreanska ortodoxa kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Georgiska ortodoxa kyrkan
Grekisk ortodoxa kyrkan
Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedoniska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekumeniska patriarkatet)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)
Serbiska ortodoxa kyrkan
Svenska ortodoxa prosteriet
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet
Syrisk ortodoxa ärkestiftet
Österns assyriska kyrka

1552
4 600
800
12 509
5150
652
740
22 511
6 733
6 778
7 895
3 350
2 707
23 844
2169
21568
28 455
8156

Övriga bidragsberättigade samfund
Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Judiska centralrådet
Mandeiska Sabeiska samf.
Romersk-katolska kyrkan
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

Totalt
årsbok 2019 • myndigheten för stöd till trossamfund

4 354
3 140
8 270
8 297
119 001
10 233

845 146
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