
 
 
 
 

 
 
 

 
NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)  

inbjuder till presentation av nummer två och tre i vår skriftserie: 

 

SHIAMUSLIMER I SVERIGE  

– en översikt av Göran Larsson och David Thurfjell 
Merparten av forskningen om islam och muslimer i både Sverige och övriga 
Europa har varit inriktad mot sunnimuslimska organisationer. Därför finns det 
ett stort behov av att lyfta fram rikedomen och variationen bland shiamuslimer. 
Studien Shiamuslimer i Sverige vill bidra till att skapa en större kunskap och 
översikt till shiaislams historia och nutida situation i dagens Sverige. Göran 
Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans 
forskning är framför allt inriktad mot islam och muslimer i Sverige och Europa. 
David Thurfjell är docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola, 
Stockholm. Hans forskning är främst inriktad mot shiaislam, men han har också 
bedrivit studier om romska pingstvänner i Sverige. 

 

 UPPVAKNANDETS VÄGAR 
Från buddhistisk historia till nutidens utövning och 

gemenskapsliv – av Trudy Fredriksson 
Under det senaste decenniet har det blivit alltmer tydligt att buddhismen är en 
del av den religiösa kartan i Sverige. Till anledningarna hör att buddhisterna i 
Sverige blivit fler och att man organiserar sig i allt högre grad. Buddhisterna har 
också utökat sitt engagemang i samhälleliga och interreligiösa forum. 
Uppvaknandets vägar väver ihop en kartläggning av buddhismen i Sverige idag 
med buddhismens omfattande andliga arv och historia. Det berör utövningen 
allmänt, men också olika inriktningar och utbredningsområden. Trudy 
Fredriksson är ordförande i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. 

 
TID: torsdagen den 29 augusti klockan 13.00 – 15.00  

PLATS: Klara Konferens, Vattugatan 6 i Stockholm (gångavstånd från Sergels Torg). 

MEDVERKANDE: Göran Larsson (Göteborgs universitet), David Thurfjell (Södertörns 

högskola), Trudy Fredriksson (ordförande Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd) och Åke 

Göransson (generalsekreterare SST). 

ANMÄLAN: Mejla din anmälan senast 

den 26:e augusti till info@sst.a.se skriv  

”29 augusti” i ämnesraden. Anmälan per 

telefon till SSTs kansli 08-453 68 70. Vid 

frågor ring Inger Carnbo: 08-453 68 74. 

Kostnad för anmälan: Ingen avgift. 

 

Beställ SSTs skrifter: mejla beställning till info@sst.a.se eller på vår hemsida www.sst.a.se 
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