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Förord

Pandemin har visat
att trossamfunden är mer än
bara gudstjänster

N

är detta förord skrivs har världen och Sverige brottats med effekterna

av pandemin i drygt ett år. Myndigheten för stöd till trossamfund har befunnit sig
mitt i detta arbete. Uppgiften har varit att samordna trossamfundens kontakter
med den offentliga sektorn och stödja dem att hantera den kris vi befinner oss i.
För trossamfunden står det mänskliga mötet i centrum, inte minst i gudstjänst, ritualer och
böner. Under det gångna året har stora delar av denna reguljära verksamhet fått stå tillbaka och
många församlingar har varit tvungna att hålla helt stängt. Trots detta har det religiösa civilsamhällets betydelse blivit tydliggjort för många under pandemin. I tider av kris söker sig många till
kyrkor och andra religiösa församlingar för andligt, socialt och annat stöd. För att söka svar på
existentiella frågor.

många medborgare fick även hjälp av trossamfunden med praktiska göromål – som att
handla mat, mediciner och andra basvaror. Trossamfunden var snabba med att organisera hjälp
till äldre och riskgrupper som inte kunnat röra sig fritt. Stat och kommun hade inte möjlighet
att lika snabbt och effektivt ordna denna typ av stöd. För många av trossamfunden är det sociala
arbetet en självklarhet, men det är under en kris som den breda allmänheten lägger märke till
det engagemanget.

trossamfunden har också tagit ansvar för att se till att viktig information från
myndigheterna når fram till alla grupper i samhället. Trossamfunden har gjort det genom att dess
företrädare aktivt sökt upp medlemmar och inte bara berättat om vilka regler och rekommendationer som gäller, utan även varför det är viktigt att alla följer dem. Trossamfunden har genom
sitt arbete sett till så att myndigheternas legitimitet och trovärdighet i förstärkts och därigenom
fått större genomslag.
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Isak Reichel
Direktör
Myndigheten för stöd till trossamfund

dialogen med trossamfunden har under krisen fungerat åt båda hållen. Trossamfunden har under pandemin varit en värdefull kommunikatör till myndigheter om hur rekommendationer och regler har tagits emot hos medborgare. Ett exempel på detta är pandemireglerna
kring begravningar där trossamfunden gemensamt förde fram svårigheten att ha begravningar
med endast åtta personer. Regeringen lyssnade på synpunkterna vilket resulterade i ändrade regler där 20 personer tillåts vara med på en begravning.

det har varit, och är, en tuff tid och frågan är om det är möjligt att se något positivt med pandemin? Kanske finns något vi kan lära oss om utsatthet och att leva i ovisshet som
är värt att ta fasta på inför framtiden. Det menar i alla fall Mia Nilson, generalsekreterare för organisationen Hela Människan (som du kan läsa mer om på sidan 36), som menar att pandemin
har framkallat goda krafter och fört med sig en känsla av solidaritet med samhällets mest utsatta:
”Vi som människor är ganska små och vi kan göra mycket gott, men man är aldrig starkare än sin
svagaste länk i ett samhälle. Det här har ju påmint oss om det.”
Jag hoppas att det också kan bli en lärdom som vi tar med oss de kommande åren.

Isak Reichel
Stockholm april 2021
Isak Reichel har tidigare arbetat på Riksrevisionen. Sedan 2015 har han
tjänstgjort som generalsekreterare i Judiska församlingen i Stockholm.
Isak Reichel tillträdde tjänsten som direktör på SST den 18 januari 2020.
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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 och myndighetschef
Isak Reichel, 08-453 68 71, isak.Reichel@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
projektsekreterare
Fredrik Emanuelson, 08-453 68 58, fredrik.emanuelson@myndighetensst.se
handläggare religiösa minoriteter
Hasnain Govani, 08-453 68 09, hasnain.govani@myndighetensst.se
ställföreträdande myndighetschef samt
handläggare för statsbidragsfrågor
Åsa E Hole, 08-453 68 72, asa.e.hole@myndighetensst.se
projektkoordinator
Jana Jakob, 08-453 68 17, jana.jakob@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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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.

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 myndighetens nyhetsbrev: www.myndighetensst.se/om-oss/press

Detta är

Myndigheten
för stöd till
trossamfund

FRÄMJAR DIALOG MELLAN STATEN OCH TROSSAMFUNDEN ORTODOXA OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR KUNSKAP OM TROSSAMFUND, RELIGION OCH RELIGIONSFRIHET ISLAMISKA RIKSORGANISATIONER EKONOMISKA
BIDRAG FRIKYRKOR SAMVERKAN OCH MED CIVILSAMHÄLLE OCH MYNDIGHETER BUDDHISTISKA SAMFUND
KRISBEREDSKAPEN LUTHERSKA KYRKOR ANDLIG VÅRD
I SJUKVÅRDEN KATOLSKA KYRKAN FRÄMJAR DIALOG
MELLAN STATEN OCH TROSSAMFUNDEN ORTODOXA
OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR KUNSKAP OM TROSSAMFUND, RELIGION OCH RELIGIONSFRIHET ISLAMISKA
RIKSORGANISATIONER EKONOMISKA BIDRAG FRIKYRKOR SAMVERKAN OCH MED CIVILSAMHÄLLE OCH MYNDIGHETER BUDDHISTISKA SAMFUND KRISBEREDSKAPEN LUTHERSKA KYRKOR ANDLIG VÅRD I SJUKVÅRDEN
KATOLSKA KYRKAN FRÄMJAR DIALOG MELLAN STATEN
OCH TROSSAMFUNDEN ORTODOXA OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR KUNSKAP OM TROSSAMFUND, RELIGION
OCH RELIGIONSFRIHET ISLAMISKA RIKSORGANISATIONER EKONOMISKA BIDRAG FRIKYRKOR SAMVERKAN
OCH MED CIVILSAMHÄLLE OCH MYNDIGHETER BUDDHISTISKA
SAMFUND KRISBEREDSKAPEN LUTHERSKA
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KYRKOR ANDLIG VÅRD I SJUKVÅRDEN KATOLSKA KYR-

Myndighetens uppdrag är att främja dialogen mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige.
Myndigheten ansvarar också för att fördela ekonomiska bidrag och andra
former av stödinsatser till trossamfunden. Syftet med stödet är att skapa
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning
och omsorg.
DIALOGUPPDRAGET
Genom fortlöpande dialog behandlas frågor som rör trossamfunden och de religiösa minoriteternas villkor och ställning i Sverige. Dialogen kan handla om centrala värderingsfrågor såsom
religionsfrihet, tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter men också praktiska frågor av olika
slag som tillgången på samlingslokaler och utbildning av religiösa funktionärer.
KRISBEREDSKAP OCH SOCIAL HÅLLBARHET
Trossamfunden har stor betydelse för samhället när det inträffar omvälvande förändringar och
kriser. Under de senaste åren har många statliga och kommunala institutioner blivit uppmärksammade på vikten av att ha kontakter in i civilsamhället och särskilt med trossamfunden som
har en unik erfarenhet av att hjälpa folk i kriser och katastrofer. Detta kan förstärkas på ett förebyggande stadium genom dialog med trossamfund. På flera orter i Sverige organiseras denna
samverkan numera i interreligiösa råd.
FÖRDELAR STATENS EKONOMISKA BIDRAG
Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden. Den största delen av bidraget
fördelas som generella organisationsbidrag vars syfte är att stödja lokal religiös verksamhet. En
mindre del av bidraget utgår i form av riktade verksamhet- och projektbidrag.
ANDRA FORMER AV STÖD: UTBILDNING & PROJEKTINSATSER
Andra former av stöd sker i form av utbildnings- och projektinsatser med syfte att förstärka trossamfundens kapacitet. Till exempel anordnar myndigheten kompetensutveckling för religiösa
ledare som har sin utbildningsbakgrund utanför Sverige. Att stötta trossamfundens administrativa styrka är en annan del i denna uppgift, vilket är särskilt viktigt för de nyetablerade trossamfunden som behöver orientera sig i det svenska samhället.
EXPERTORGAN I TROSSAMFUNDS- OCH RELIGIONSFRÅGOR
Myndigheten tar regelbundet fram rapporter, artiklar och material som berör aktuella religionoch trossamfundsfrågor i Sverige. Utöver detta medverkar myndigheten i ett antal grupper
och sammanhang där kunskap om detta fält efterfrågas samt svarar på remisser och andra
förfrågningar
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Krisberedskapsuppdraget
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Vad innebär myndighetens
krisberedskapsuppdrag?
Myndigheten ska verka för en konstruktiv samverkan mellan det offentliga och
trossamfund i frågor som handlar om Sveriges krisberedskap. Målet är motverka
social oro och öka förmågan att hantera kriser och katastrofer.
vid kriser och katastrofer är behovet av insatser från trossamfunden stort. Det handlar dels om trossamfundens roll som samlingspunkt i tider av oro och social instabilitet, dels om
att tillvarata trossamfundens resurser i olika krissituationer. Trossamfunden har värdefulla kunskaper och resurser att bidra med och en utvecklad förmåga att stödja människor i kris. Det sker
till exempel med hjälp av individuella själavårdande och stödjande samtal men också genom att
vara en väletablerad social kontaktpunkt i lokalsamhället. Samfunden utgör också viktiga informationskanaler för ett stort antal människor och grupper i det svenska samhället.
Olika händelser visar på vikten av uppbyggda kontaktytor mellan den kommunala krisberedskapen och det framväxande mångkulturella och mångreligiösa lokalsamhället. De visar också att
de olika trossamfunden som finns i Sverige idag har en viktig roll att fylla i krisberedskapen, och
att vi står bättre rustade när en kris eller katastrof inträffar om relationer mellan myndigheter och
trossamfunden finns i vardagen – såväl på lokal som på nationell nivå.
Myndigheten har idag ett stort kontaktnät till trossamfund till hela det mångreligiösa Sverige, av
vilka många finns representerade över hela landet. SST arbetar med att stärka deras krisberedskap. Det görs genom trossamfundens nationella krisgrupp som möter krisberedskapsmyndigheter för att arbeta kring specifika frågor och för att utveckla en konstruktiv samverkan. Det är
viktigt att trossamfunden har en hög nivå på sin kompetens för samverkan med övriga aktörer
inom krisberedskapen.
Krissamordningen sker i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
och polisen. Myndighetens roll är bl. a att sammanföra beredskapsansvariga på olika nivåer med
trossamfunden på motsvarande nivåer samt bidra med kunskap och kontakter liksom arbetsmodeller. Arbetet karaktäriseras av såväl stöd till enskilda myndigheter, länsstyrelser och kommuner
som av deltagande i samverkansform.
12
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Erfarenheter från 2020
År 2020 har framför allt präglats av arbete med anledning av coronapandemin.
Efterfrågan på myndighetens verksamhet har varit stor från trossamfund, myndigheter och många delar av civilsamhället. Ett omfattande arbete har bedrivits
med syfte att minska smittspridning, sprida information samt hantera frågeställningar med anledning av pandemin.
under året har hanteringen av coronapandemin medfört en bred och internsiv dialog med såväl myndigheter som med trossamfund. Under pandemins första månader genomfördes möten varje vecka med trossamfundens nationella krisgrupp. Mötena har ägt rum under
SST:s ledning och vid flera av dem har andra myndigheter deltagit för att svara på specifika frågor
från trossamfunden eller för att vidarebefordra pandemirelaterad information.
Syftet med dialogen har varit att bidra till minskad smittspridning samt att inhämta frågor och
lägesbilder från trossamfunden. Exempel på frågor som har diskuterats är myndigheters rekommendationer och riktlinjer, desinformation, ekonomiska konsekvenser av pandemin, situationen
för socialt utsatta grupper, frågor om mötesfrihet och hantering av religiösa högtider. Genom dialogen har trossamfundens ansvar för att arbeta med frågor underlättats, trossamfunden har haft
möjlighet att lyfta frågor och de har också blivit bekräftade i att deras arbete varit viktigt.
Trossamfunden har en stor kontaktyta som även omfattar individer och grupper som har en
låg tilltro till myndigheter, varför SST har kunnat fungera som mellanhand i information och
kommunikation. Förtroendet för myndigheters hantering har därmed kunnat stärkas hos flera
minoritetsgrupper. Att myndigheter varit i kontakt med trossamfund inom ramen för SST:s krisberedskapsgrupp har varit viktigt för att bygga förtroende och för att bidra till hanteringen av
pandemin.
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Samarbeta bort en
Coronapandemin har tydligt visat att trossamfunden är en viktig resurs när krisen drabbar samhället. Som trygghetspunkt, informationsspridare och i sina sociala insatser. Under året som gått har SST agerat som länk mellan trossamfund
och andra myndigheter för att ta tillvara denna resurs.
redan tidigt under pandemin kom många frågor från olika trossamfund till myndigheten där det uttrycktes en oro för vad pandemin skulle innebära om den nådde Sverige. Kristina
Hellner är ansvarig för krisfrågor på Katolska kyrkan i Sverige och säger att man tidigt blev varse
om spridningen av coronaviruset. ”I januari 2020 ställde vi in planerade besök från Kina och
när de första sjukdomsfallen konstaterades i Italien följde vi, med oro, utvecklingen där”. Många
trossamfund har idag rötter i andra länder, och flera av dessa länder nåddes tidigare än Sverige
av pandemin.
Krismöten varje vecka

SST kallade till ett första samverkansmöte med trossamfundens nationella krisgrupp den 16 mars
2020. Syftet var att förstå vilka frågor trossamfunden hade om pandemin och att få in aktuella
lägesbilder. Hur såg oron ut? Planerade man att stänga ned verksamhet? Fanns det många sjuka
bland samfundens betjänade? Vid det första mötet rapporterades bland annat om att i andra länder som trossamfunden hade kontakt med hade hårdare restriktioner än i Sverige redan införts.
Flera trossamfund rapporterade att de helt stängt sina lokaler eller ställt in aktiviteter för att förhindra smittspridning.
Den information som kom från trossamfunden förmedlades sedan vidare av SST till andra
aktörer, såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som anordnade krissamverkanskonferenser där trossamfundens rapporter bidrog till den övergripande nationella lägesbilden.
Örjan Wallin är handläggare för krisberedskap på SST:
”Innan krisen drog igång var flera myndigheter, regioner och kommuner inte helt införstådda
med vilken resurs trossamfunden kan vara som informationskanal – men det är de nu. Vårt samarbete med trossamfunden har gjort det möjligt för andra offentliga institutioner att snabbt och
14
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smitta – går det?

Att flytta verksamheten utomhus har varit ett sätt att anpassa sig till det rådande pandemiläget. På bilden
serveras kyrkkaffe utanför Gröndalskyrkan i Stockholm.
FOTO: ALEXANDERSTOCK23/SHUTTERSTOCK.COM

15

Innan krisen drog igång var flera myndigheter,
”regioner
och kommuner inte helt införstådda med
vilken resurs trossamfunden kan vara som
informationskanal – men det är de nu.

”

enkelt nå ut med viktiga meddelanden. Trossamfunden når långt i sina nätverk och har ett högt
förtroende också hos de grupper i Sverige som av olika anledningar inte har så väletablerad kontakt med – eller förtroende för – myndigheter.”
Många olika frågor på dagordningen

SST och trossamfundens samverkansmöten fortsatte under hela 2020 (och våren 2021) och
många olika frågor med kopplingar till pandemin har hanterats. Flera olika myndigheter har deltagit på mötena för att svara på specifika frågor från trossamfunden eller för att ge information
kopplat till pandemin.
Frågor som man arbetat med är exempelvis de olika rekommendationer och riktlinjer som
Folkhälsomyndigheten (och andra myndigheter) har gett och hur dessa ska förstås i relation till
trossamfundens olika verksamheter. Begränsningar av antalet deltagare på allmänna sammankomster, vilket påverkar trossamfundens vardagliga verksamhet har varit en sådan fråga.
Även frågor om barn-och ungdomsverksamhet kopplat till pandemin har varit ett återkommande ämne. Trossamfundens har aktivt arbetat för att tillvarata barn- och ungas möjlighet till
en meningsfull fritid under smittsäkra former. Via samverkanmötena har trossamfundens röst
för socialt utsatta grupper under pandemin hörts tydligt. Vidare har man också diskuterat de
svåra ekonomiska omständigheterna som varit till följd av pandemin.
Tidigt i samverkan lyftes också frågor om hantering av avlidna och ceremonier och ritualer i
samband med dödsfall. Ett viktigt undantag från begränsningen om åtta deltagare vid allmänna
sammankomster och begravningar drevs igenom med hjälp av trossamfunden. Resultatet blev
att upp till 20 deltagare kunde samlas vid begravningsceremonier.
Filmer med trossamfundsledare

Under våren 2020 var pandemin fortfarande i en inledande fas och nya sätt att hantera vardagen
behövdes. Under april och maj inföll flera stora högtider för olika trosinriktningar, som nu inte
kunde firas på sedvanligt sätt. Pandemin gjorde att många trossamfund helt stängde sina lokaler.
Andra fortsatte att ha öppet men begränsade sin verksamhet kraftigt. En stor del av all verksamhet inom trossamfunden och deras församlingar gick över till olika digitala plattformar där for-
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De flesta möten mellan myndigheten och trossamfunden har skett via webben.
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Den feedback vi får från trossamfundens
”representanter
säger att vi når långt och att
många är tacksamma för budskapet.
”
mer för att mötas och fira högtider var under uppbyggnad.
För att hjälpa till att sprida information till så många som möjligt
om hur smittspridningen kunde begränsas kom idén upp att göra
filmer med trossamfundsledare på olika språk inför de stundande
religiösa högtiderna. Filminspelningarna var ett samarbete mellan
MSB, SST och trossamfunden med Folkhälsomyndighetens olika
budskap. Filmerna spreds förutom via SST:s Youtube-kanal också
i trossamfundens egna kommunikationskanaler, som exempelvis
Whats-up och Viber. Mottagandet av filmerna blev positivt och
man spelade in ytterligare filmer i slutet av året inför de högtider SST handläggare Max Stockman var med på Folkhälsosom då stundade.
myndighetens presskonferens
I filmerna talar trossamfundsledare från olika religioner om lä- den 16 april för att informera om hur trossamfunden i
get i Sverige och världen och tydliggör vikten av att lyssna på den Sverige tagit sig an covid-19information som myndigheter förmedlar. Hasnain Govani på SST pandemin.
är en av de som jobbat med att ta fram filmerna. Han poängterar
vikten av att nå ut på olika minoritetsspråk – men också att det kan vara en fördel att göra det med
ord som tar hänsyn till människors religiösa och kulturella bakgrund.
”Den feedback vi får från trossamfundens representanter säger att vi når långt och att många är
tacksamma för budskapet”, säger Hasnain Govani som är handläggare på SST.
Förtroendeskapande samarbete

Från både myndighetsrepresentanter och ledare inom trossamfunden gör man bedömningen att
den krissamverkan som varit under 2020 har underlättat situationen och kunskapsinhämtning
för trossamfunden i Sverige. Inte minst genom att trossamfunden har haft möjlighet att lyfta frågor som funnits och de har också blivit bekräftade i att deras arbete varit viktigt.
En annan viktig del i detta samarbete handlar om att trossamfunden har varit med och bidragit till att skapa förtroende för myndigheternas hantering av pandemin. Trossamfunden har en
stor kontaktyta som även omfattar individer och grupper som har en låg tilltro till myndigheter,
varför SST har kunnat fungera som mellanhand i information och kommunikation. Förtroendet
18
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Man Jung Shih är en av alla de trossamfundsledare som har spelat in informationsfilmer under 2020 och 2021
med syfte att informera om covid-19.

för myndigheters hantering har därmed kunnat upprätthållas bättre än utan en löpande dialog,
menar Örjan Wallin på SST, och fortsätter:
”Att myndigheter varit i kontakt med trossamfund inom ramen för SST:s krisberedskapsgrupp
har varit viktigt för att bygga förtroende och för att bidra till hanteringen av pandemin. Samverkan med andra berörda myndigheter har enligt vår bedömning varit väl fungerande, ambitionen
har varit att agera som ”spindel i nätet” för målgruppen trossamfund och därigenom ge myndigheter på såväl nationell, regional som kommunal nivå möjlighet att arbeta med trossamfund
som målgrupp”.
Text: Tanja Viklund
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Samfunden
i pandemin
– svårigheter
och ljuspunkter

Det gångna året har på många sätt präglats av pandemin.
I takt med att skärpta restriktioner införts har många
heliga rum varit tvungna att stängas. Vi har pratat med
några samfund för att höra vilka svårigheter de upplevt
och hur de hanterat dessa. De vittnar om att det, mitt i allt
mörkt och svårt, ändå har funnits ljuspunkter.
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Laila Takolander
Judiska Församlingen i Stockholm

Vi är en judisk församling och för oss så kommer det judiska först. Att vi inte
kunnat vara tillsammans har varit svårt! Vår verksamhet är i normala fall
stor, förutom gudstjänster har vi många evenemang inom kultur, barn och
religion, och vi har gjort allt vi kunnat för att försöka upprätthålla dessa. Idag
har vi barnutbildningar och alla programverksamheter i olika ”molngrupper”
och för gudstjänsterna har vi hittat lösningar som fungerar enligt våra sabbatsregler. Vid de stora
högtiderna har vi haft en live-kamera påslagen hela tiden i en av synagogorna och en rabbin har
hållit zoom-sammankomster på fredageftermiddagar.
Det område där vi verkligen tvingats vara innovativa och kreativa, är det sociala hemstöd vi ger
äldre församlingsmedlemmar. Många av dessa är överlevare från Förintelsen eller från Stalins
regim, och behöver regelbundet få prata om sina tankar och minnen. När vi inte längre kunde
besöka dem har vi istället stått nedanför deras balkonger och sjungit. Vi har bakat tillsammans,
läst tidningen eller böcker tillsammans via WhatsApp. Vid de stora helgerna har vi levererat små
matpaket och unga volontärer, fullt klädda i skyddsutrustning, har åkt hem till några som behövt
teknisk hjälp.
Församlingen och synagogan är central för så många och vi har ifrågasatt regeln med begränsning till 8 plus 2 närvarande i våra lokaler. Vi har ju väldigt stora lokaler, så i jämförelse med att
små butiker och restauranger håller öppet känns det fel. l
årsbok 2021 • myndigheten för stöd till trossamfund
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Samfunden i pandemin
Teshome Bogale
Etiopiska ortodoxa kyrkan

Vi stängde vår kyrka väldigt tidigt och effekten av det blev snabbt ekonomiskt märkbar, då det direkta stödet från kyrkobesökarna, kollekt och gåvor,
minskade. Samtidigt var vi i en viktig fas i projektet med att bygga en större
kyrkolokal där vi behövde besökarnas engagemang och stöd, vilket var extra
olyckligt. Men vi har anpassat oss till situationen och fortsätter att jobba mot
vårt mål, och är tacksamma för det pandemi-stöd vi fick genom SST.
Utöver detta har alla lidit av de uteblivna gudstjänsterna och sammankomsterna, så vi bestämde
oss för att börja sända våra långa gudstjänster live på Youtube. På det sättet kunde kyrkan både
ge människor möjlighet att delta i gudstjänsten, samtidigt som läkare och sjuksköterskor från
församlingen kunde informera om covid och de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
Våra präster har också ringt upp alla 8-900 medlemmar för att ge dem sitt stöd, och deras upplevelse av dessa samtal är att många känner att de blivit fråntagna det viktigaste i livet när de inte
längre får vara tillsammans i bön och sång. Kyrkan är också en viktig social plats, där man möter
människor med samma språk och kultur. Även barnen och ungdomarna har uttryckt en stor förtvivlan över att inte få träffas i kyrkan.
Med digitala sändningar och telefonsamtal försöker våra präster lindra det här tomrummet
något, och kyrkan har försökt hitta nya sätt att stötta människor i sorg. Idag är kyrkan öppen för
dop, ett barn i taget med familj och gudföräldrar, en glad och ljus stund som ger oss hopp om att
det kommer en dag då allt gått tillbaka till det normala och vi kan träffas igen som vi brukar. l
22
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– svårigheter och ljuspunkter
Richard Svensson, Magnus Wahlström
Pingströrelsen
Den här tiden har varit både svår och pressande, men samtidigt livgivande
och fruktbärande. Församlingarnas kreativa sida har utvecklats fantastiskt
under den här tiden och man har löst de digitala möjligheterna för gudstjänster och andra aktiviteter på olika sätt. I pingströrelsens folkrörelsestruktur
utförs det stora arbetet av enskilda församlingsmedlemmar, som på olika sätt
också försökt fånga upp och minska ensamheten hos olika individer.
För att från centralt håll ge hjälp och stöd, startade vi tidigt ett öppet webbinar dit aktiva inom alla församlingar bjöds in. Här kan man dela med sig av
idéer och erfarenheter men även ställa frågor. Under våren hade vi webbinar
en gång i veckan med upp till 600 deltagare och sen i höstas körs de varannan
vecka. Vi har också velat behålla vi-känslan i hela organisationen genom att
genomföra våra stora årliga konferenser digitalt, och för att få bättre insyn i
hur våra församlingar har påverkats håller vi just nu på att arbeta fram underlaget till en coronaundersökning.
Det har varit en påfrestande tid, men samtidigt har situationen tagit fram det bästa hos människor. Trots alla umbäranden har vi lärt oss mycket som vi kan ta med oss framåt, post-covid.
De digitala lösningarna har tagit jättesprång och mitt under pandemin så växer församlingarna!
Människor har kommit till tro, förändrat sina liv, hittat en ny mening och det har ju varit fantastiskt. Och det har blivit ännu tydligare hur centralt allt relationsarbete är – det är i gemenskapen
vi lever. l

årsbok 2021 • myndigheten för stöd till trossamfund

23

Samfunden i pandemin
Anas Deneche
Svenska islamiska samfundet

Svenska islamiska samfundet representerar 26 moskéer, och ekonomiskt har
pandemin drabbat många av dessa hårt. Vi är beroende av donationer och de
ges i samband med moskébesöken.
Ett annat område som varit både tungt och fyllt av mycket frustration, är att
våra moskéer varit öppna för så få. Moskén är både en andlig och social plats,
och den uteblivna sociala samvaron har varit särskilt svår för våra äldre medlemmar. När det gäller den andliga aspekten, så påbjuder vår religion att vi ska besöka moskén regelbundet. Det är
där vi samlas och ber tillsammans. Att inte kunna göra det leder till både frustration och förtvivlan, och många har undrat varför inte vi kan vara öppna när stora köpcentrum är det.
Vi har försökt att ”inte ställa in men ställa om”; koranskolor har digital undervisning och predikningar har sänts digitalt. Men vissa verksamheter kan inte göras digitala. Våra stora högtider
under våren föll bort då de inte kan utföras on-line.
Det uppstår också många frågor kring restriktionerna, om vad som är förenligt med vår religion. Här har vi haft stor hjälp av material från SST och av andra muslimska organisationer runt om
i världen. Vi har också kontaktat de rättslärda inom islam, som också kunde informera om att det
är förenligt med Koranen att följa de regler som finns i det land där man bor, vilket gjorde det lät�tare för oss att svara på frågor. Samfundet har under den här tiden fått fungera som en kunskapsbank, dit både medlemmar och församlingar kunnat vända sig. Vi har översatt och förmedlat
information från myndigheterna som annars inte når ut till alla på grund av språkliga hinder. l
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– svårigheter och ljuspunkter
Ekaterina Panova
Sveriges buddhistiska gemenskap

SBG består av 22 medlemsorganisationer och de har alla påverkats av att inte
ha kunnat träffas som vanligt. Särskilt svårt har det varit för buddhister med
migrationsbakgrund från t.ex Thailand och Vietnam, där templet även är en
social plats för kulturella aktiviteter. En plats där de kan hämta styrka, genom
det existentiella och andliga stöd som en buddhistisk gemenskap erbjuder på
hemspråket. Sedan finns det en ekonomisk sida av pandemin. Aktiviteter och kurser som vanligtvis inbringar pengar har ställts in och man har inte kunnat fira de stora festhögtiderna i templen,
då människor brukar skänka pengar. Så både den psykiska, sociala och materiella sidan av verksamheterna har påverkats hårt.
Undervisning, föreläsningar och meditationer har sänts on-line hos alla medlemsorganisationer. För att få träffa munkarna på templen har man fått boka tid och vara max 4 personer, men
även då fått sprita händerna och ta på sig munskydd.
För en del har det tagit tid att acceptera att pandemin skulle bli så långvarig, samt att förstå
hur man måste anpassa sig till den nya situationen. Inom buddhismen talar man om duhkha,
förgängligheten och osäkerheten i tillvaron. Det finns inga garantier för ett säkert och tryggt liv,
och det har pandemin gjort tydligt. Insikten om livets beskaffenhet kan genom det fördjupas och
förhoppningsvis leda till en större ödmjukhet och att vi förstår hur beroende vi är av varandra,
enligt lagen om alltings samberoende i buddhismen. Att hjälpas åt, att följa riktlinjer och vara
snälla mot varandra, förespråkas av alla religioner och är en förnuftig tanke som jag tror de flesta
delar. Att hjälpa en annan människa – då hjälper man även sig själv. Vi är i det här tillsammans. l
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Trygga moskéer

är en fråga om ansvar, kunskap
Under 2020 anordnade Myndigheten för stöd till trossamfund särskilda
konferenser för att höja kunskapen om säkerhet i muslimska församlingar.
En satsning som fortsätter under 2021.
klockan är 9.00 och ett femtiotal personer har samlats på hotell Scandic Star i Lund.
Stämningen är öppen och uppsluppen – även om temat för dagen är allvarlig: kunskapshöjning
om säkerhet i muslimska församlingar och utsatthet för islamofobi och hatbrott. Runt borden sitter representanter för lokala muslimska församlingar och muslimska riksorganisationer tillsammans med tjänstemän från kommunen, poliser och andra myndigheter.
Utbildningsdagen är en del i SST:s regeringsuppdrag att höja kunskapen om säkerhet i muslimska församlingar och moskéer, ett uppdrag som kom till bland annat på grund av terrorattackerna mot två moskéer i Nya Zealand 2019.
Både teori och praktik

På programmet för dagen står en kombination av teoretiska pass varvat med samtal och övningar.
Först ut är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och polisen, som gör en presentation av ”Säkerhet i offentlig miljö”. I denna föreläsning ingår den nationella strategin mot
terrorism, indelade i områdena ”Förebygga, förhindra och försvåra”. MSB tillhandahåller vägledningar och filmer som de lokala församlingarna uppmanas att använda i sitt eget säkerhetsarbete.
Efter denna övergripande föreläsning stiger säkerhetsexperten Tomas Devenyi upp på scenen
för en mer praktisk genomgång av hur man kan öka säkerheten i sin församlingslokal. Här ingår
delar såsom ”Säkerhetsmedvetande”, ”Riskanalys”, ”Skyddsåtgärder” och ”Utrymning”. Det är en
viktig sak för församlingarna, menar Tomas Devenyi, att tänka igenom vad syftet är med olika
skyddsåtgärder. Syftet med skyddsåtgärder kan vara att avskräcka, upptäcka, försvåra, begränsa
eller att utreda. Om en församling till exempel önskar ha kameraövervakning av sina lokaler så
kan en kamera upptäcka något och vara till hjälp att utreda något. Samtidigt pekar Tomas Devenyi på att en kamera varken kan försvåra eller begränsa någon som olovligen vill ta sig in i lokalerna.
Den röda tråden under utbildningsdagen är ”först höra – sen göra”, så efter de teoretiska inled26
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– och små förändringar

Kommissarie Daniel Hedman (polisen, NOA) var en av de som föreläste under dagen i Lund.
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Genom dagen som helhet, och inte minst de
”gemensamma
övningarna, uppstår också möjlighet
att knyta nya kontakter...
”
2017 brändes stora delar av Örebro moské
ned i en anlagd brand.

28

myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2021

ningarna följer gruppövningar och samtal. I övningarna ställs deltagarna inför olika scenarion
– krissituationer – som måste hanteras för att sedan utvärderas tillsammans. Med en blandning
av församlingsrepresentanter och myndighetsrepresentanter runt borden blir diskussionerna
belysta från olika håll. Genom dagen som helhet, och inte minst de gemensamma övningarna,
uppstår också möjlighet att knyta nya kontakter och stärka relationer mellan församlingar och
myndigheter.
Erfarenheter från judiska församlingar

Med på dagen är också en säkerhetsexpert från en judisk församling som presenterar – genom
ett omfattande bildmaterial – ett antal attacker som antingen hade en dödlig utgång eller andra
skador. Genom filmsekvenser från övervakningskameror visade han hur attacker mot församlingar genomfördes och vad som gjorde det lättare respektive svårare för en förövare att nå sitt
mål. Under det följande grupparbetet fick deltagarna ta ställning till specifika situationer utifrån
ett liknande scenario.
Därefter följer ett pass kallat ”Trygg moské” för att visa hur det inte alltid behövs avancerade och
dyra arrangemang för att öka säkerheten – det kan räcka med enkla och genomtänkta åtgärder.
Här lyfts exempelvis vikten av att göra interna ansvarsfördelningar bland församlingarnas ansvariga och rutiner för stängning, lås och larm. Hur ska församlingen förbereda besökares ankomst
och utgång på ett bra sätt? Ofta handlar säkerhet om vardagliga förhållanden i form av praktiska
saker som lås och brandsläckare men också inövade rutiner för utrymning av lokaler.
En känsla av trygghet

Utöver de praktiska delarna kretsar samtalen runt borden om trygghet. Hur man upplever sin
församlingslokal. Det betyder att ökad säkerhet kan betyda att man känner ökad trygghet, men
samtidigt kan man känna sig trygg trots att den faktiska säkerheten kanske inte finns. Därför är
det viktigt att man är noggrann med vad säkerhet innebär och hur man skapar säkra församlingslokaler. Att bygga upp ett säkerhetsmedvetande är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.
Vidare diskuteras också ansvarsfrågan. Oavsett om man samverkar med andra så är det styrelsen för församlingen som har det yttersta ansvaret för medlemmar, besökare och lokaler. När
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Trygga moskéer är en
fråga om ansvar, kunskap –
och små förändringar

någon tar fram en nyckel och låser upp en lokal så att folk kan komma in, då har man också ansvaret för dem man släpper in.
Utsatthet för islamofobi och hatbrott

Efter lunch fortsatte dagen med en annan av de medverkande myndigheterna, Brottsförebyggande rådet (Brå) som informerade om den fördjupade studie om islamofobiska hatbrott som
man jobbar med och som skall publiceras i slutet av mars 2021.
I rapporten, som bygger på intervjuer med ett femtiotal personer samt analys av 500 anmälda
brott med islamofobiskt hatbrottsinslag, framkommer att islamofobiska hatbrott tar sig många
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olika uttryck och inte är avgränsade till någon särskild plats, tid eller person. Bland anmälningarna utgör hot och ofredanden den största brottskategorin följt av hets mot folkgrupp, ärekränkning, våldsbrott och klotter.
Efter Brå tog Göran Holmgren, kommunpolis i Malmö, vid och beskrev sin roll och sitt uppdrag. Göran betonade också vikten av att anmäla alla brott, både mot person och mot lokaler.
Utan anmälningar blir brotten osynliga i statistiken och kommer då inte heller inte kunna prioriteras av myndigheter.
Vad tänkte deltagarna?

Under dagen i Lund frågade SST församlingarna hur deras eget säkerhetsarbete såg ut. Här visade
svaren att många församlingar skulle kunna förbättra sin säkerhet genom att implementera några
av de grundläggande säkerhetsåtgärder som beskrevs under utbildningsdagen. Församlingarna
konstaterade också att de flesta grundläggande åtgärderna kunde initieras och hanteras utan hjälp
från utomstående. I de fall de bedömde att det behövdes utbildning för personal eller volontärer
fanns det nu även kunskap om vart man kunde vända sig i ett första steg.
Många av de som deltog på säkerhetskonferenserna uttryckte uppskattning över innehållet och
att man fått en förändrad syn på säkerhetsfrågor. Utbildningen har också, menar man, hjälpt
dem i arbetet med säkerhet i församlingen. En deltagare uttrycker det på följande sätt: ”Vi har fått
bredare tankar hur säkerheten kan höjas i församlingen och vi vet också att ett säkerhetsarbete
aldrig tar slut. Vi måste ha kontinuerliga diskussioner kring detta”. En annan deltagare beskrev
att utbildningsdagen hade gett dem ”förståelse av vad säkerhetsarbetet innebär och hur vi som
organisation med hjälp av små ändringar eller omställningar kan åstadkomma mer än vi hade
trott innan”.

Text: Fredrik Emanuelsson
projektsekreterare med ansvar för myndighetens uppdrag
gällande säkerhet i muslimska församlingar
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Dialoguppdraget
och
samverkan
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Vad innebär myndighetens
dialoguppdrag?
Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja dialog mellan det
offentliga och trossamfund och att samverka med myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund.
den formella dialogen sker fortlöpande i form av möten och sammanträden med
representanter för trossamfunden, framförallt genom ett särskilt samrådsorgan (Rådet för samråd). Dialogen leder i denna del till kunskap hos trossamfunden om aktuellt arbete inom regering
och myndigheter och i många fall också inom regionalt och lokalt arbete. Gemensamma aktuella frågor för samtliga trossamfund identifieras och i en del frågor sker också erfarenhetsutbyte
mellan trossamfunden. Till rådets uppgifter hör att yttra sig om frågor inom myndighetens verksamhetsområde som är av gemensamt intresse för trossamfunden. Rådet består i första hand av
representanter för de bidragsmottagande trossamfunden men även andra samfund kan delta på
inbjudan från myndigheten.
Utöver de formella mötena så håller myndighetens kansli daglig kontakt med representanter för
de nationella samfunden och lokala församlingar och andra civilsamhällsorganisationer i olika
frågor som rör myndighetens arbete. Myndighetens kansli gör också kontinuerligt studiebesök
ute hos trossamfunden, i deras egen vardag, runtom i Sverige. Myndigheten bjuds ofta in till och
deltar i olika ceremonier, seminarier och högtider som anordnas av trossamfunden.
Vidare sker fortlöpande dialog med myndigheter, regioner och kommuner i frågor som rör religion och trossamfund. Dialogen leder till mer kunskap och förståelse om aktuella religionsfrihets- och trossamfundsfrågor, till kunskap om trossamfunden som civilsamhällesaktör och till
att stärka kontakter mellan olika aktörer och trossamfund.
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Erfarenheter från 2020
Under året har hanteringen av coronapandemin medfört en bred dialog med
olika parter, såväl med myndigheter som med trossamfund. Under pandemins
första månader genomfördes möten varje vecka med trossamfundens nationella
krisgrupp.
mötena har ägt rum under SST:s ledning och vid flera av dem har andra myndigheter deltagit för att svara på specifika frågor från trossamfunden eller för att delge pandemirelaterad information. Syftet med dialogen har varit att bidra till minskad smittspridning och inhämta frågor
och lägesbilder från trossamfunden. Genom dialogen har trossamfundens arbete med frågorna
underlättats, trossamfunden har haft möjlighet att lyfta frågor och de har också blivit bekräftade
i att deras arbete varit viktigt.
Trossamfunden har en stor kontaktyta som även omfattar individer och grupper som har en låg
tilltro till myndigheter, varför SST har kunnat fungera som mellanhand i information och kommunikation. Förtroendet för myndigheters hantering har därmed kunnat upprätthållas bättre i
vissa kretsar än utan en löpande dialog. Att myndigheter varit i kontakt med trossamfund inom
ramen för SST:s krisberedskapsgrupp har varit viktigt för att bygga förtroende och för att bidra till
hanteringen av pandemin. Samverkan med andra berörda myndigheter har enligt vår bedömning
varit väl fungerande, ambitionen har varit att agera som ”spindel i nätet” för målgruppen trossamfund och därigenom ge myndigheter på såväl nationell, regional som kommunal nivå möjlighet
att arbeta med trossamfund som målgrupp.
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”Många har fö
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rlorat hoppet”
Otrygghet. Osäkerhet. Rädsla. Coronapandemin har satt en hel
värld i gungning och visat på samhällets skörhet. Hur märks denna
utsatthet, i spåren efter covid-19, från trossamfundens horisont?

årsbok 2021 • myndigheten för stöd till trossamfund

37

Vi ser att det är en del nya grupper som har
”börjat
komma hit under året som gått. Som till
exempel unga utan jobb och nysvenskar.
”

– en stor del av de som kommer till fredagsbönen i moskén i vanliga fall är äldre personer. De sitter hemma nu. Instängda. Isolerade. Det påverkar dem psykiskt. Många säger till mig
att de blir deprimerade av den här situationen.
Det berättar Haider Ibrahim som är ordförande i Islamiska shiasamfundet och aktiv i Imam
Ali-moskén i Järfälla i nordvästra Stockholm.
– Jag har också märkt att den ekonomiska biten blir tuffare för många. En del som nyligen köpt
bostad har sedan förlorat jobbet. De vet inte hur de ska klara av betalningarna. Extra svårt är det
för familjerna där bara en jobbar, vilket är ganska vanligt bland våra medlemmar.
Att personer inom religiösa minoriteter – och särskilt de där en stor andel är utrikes födda –har
en generellt sett svårare ekonomisk vardag än befolkningen i stort, var ett faktum redan innan
pandemin drabbade Sverige. Nu är frågan om den situationen kommer förvärras i kölvattnet efter covid-19?
– Många av våra betjänade är taxichaufförer eller småföretagare inom livsmedel och hantverkarbranschen – för dem är det också tufft just nu, säger Haider Ibrahim.
Ökning bland hjälpsökande

Organisationen Hela Människan består av ett 60-tal föreningar över hela Sverige som driver socialt arbete på kristen grund. Även här märker man av att covid-19-pandemin har haft en påver38
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Personer som samlas i Hela Människans
verksamhet. FOTO: HELA MÄNNISKAN

kan på samhället. David Johansson är verksamhetschef för Hela Människan i Falun:
– Innan corona hade vi cirka 450 besökare i månaden. Nu är vi uppe
i runt 800 personer. Varje vecka kommer det nya människor till oss.
Hos Hela Människan serveras gratis frukost och man kan köpa en
billig lunch. Man delar också ut matkassar till behövande, berättar David Johansson – vilket ökat markant. Utöver detta så finns möjligheter
till att duscha, få hygienartiklar och ta del av stödjande samtal och
Haider Ibrahim
vägledning. De som söker sig hit är personer med olika bakgrund: dels
uteliggare och missbrukare men också en del barnfamiljer och äldre personer med skral ekonomi.
– Vi ser att det är en del nya grupper som har börjat komma hit under året som gått, säger David Johansson. Som till exempel unga utan jobb och nysvenskar. De tycks inte känna till att sådan
här typ av verksamhet finns överhuvudtaget. De frågar ”hur länge har ni funnits?” och ”varför
gör ni det här?”.
David Johansson berättar att de också försöker hjälpa människor att hitta vägar ut ur missbruk
och de desperata ekonomiska svårigheterna. Men många har tappat hoppet, berättar han, och
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Hela världen har fått en stopp-skylt
”i ansiktet.
Vi är skörare än vi trodde.”
det blir inte lättare av kraven från myndigheter upplevs ha blivit striktare och att de personliga kontaktytorna med exempelvis socialtjänsten
många gånger inte har varit möjliga under pandemin.
– Många har förlorat hoppet och frågar ”varför ska jag leva?”, berättar
David Johansson.
Nya grupper av utsatta

I en rapport (”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020”) som Sveriges kristna råd har tagit fram pekar man på att flera socialt utsatta
Mia Nilson
grupper har drabbats av pandemin. Rapporten identifierar bland annat
en ny grupp av unga som står utan arbete och bostad. Unga med fjällräven-jackor, men utan mat
för dagen.
– Utsattheten har fått nya ansikten, konstaterar Mia Nilson som är generalsekreterare för Hela
Människa i Sverige och en av de som jobbat med rapporten. Hon bekräftar att trycket har ökat
på deras hjälpverksamhet på flera orter.
– Senast förra veckan pratade jag med en verksamhetsansvarig som inte visste vad de skulle ta
sig till: ”Vi får inte plats med alla hjälpsökande och maten räcker inte till!”
Rapporten beskriver också hur man inom kyrkornas sociala verksamhet ser fler hjälpsökande
äldre personer med mycket låga inkomster och ensamma människor i arbetslöshet och långtidssjukskrivna. Många av dessa har under året levt isolerade. De har möjligen bostad, men är så pass
fattiga att många har svårt att klara både mat och hyra. Kopplat till denna grupp ser man också
signaler om en ökad alkoholkonsumtion och spelmissbruk.
En vilja att hjälpa till

Mia Nilson från Hela Människan ser också ljuspunkter, trots det ansträngda läget. Pandemin har,
menar hon, framkallat goda krafter och fört med sig en känsla av solidaritet med samhällets mest
utsatta. Inte minst blev det tydligt under våren 2020 när det stod klart att Hela Människans lokalorganisationer och kyrkorna inte längre kunde förlita sig på hjälp av volontärer som är äldre än 70
år – vilka vanligtvis utgör en stor resurs. Man fick då gå ut och vädja om hjälp från andra grupper.
Med stöd från bland MUCF kunde vi samordna nyrekryterade volontärer som kunde göra – och
40
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fortfarande gör – en väldigt viktig insats, berättar Mia Nilson.
– Under pandemin har många
människor känt sig hemlösa på något sätt. Framförallt har vi alla haft en
känsla av vilsenhet och ovisshet. Det,
tror jag också kan skapa känslomässig brygga till samhällets mest utsatta.
Nya framtidsutsikter

Så mycket bidrag fördelade
MUCF för särskilt utsatta under pandemin
Sveriges Stadsmissioner
Frälsningsarmén
Svenska Röda Korset
Svenska kyrkan
Romska Ungdomsförbundet
Läkare i Världen
Förenade Islamiska Föreningar
Hela Människan
Ny Gemenskap
Föreningen S:ta Clara kyrka
Romersk-katolska kyrkan
Equmeniakyrkan nationella enheten
Convictus
Agape
Föreningen Frihamnen i Hb/
7 Hemlösas Hus
Räddningsmissionen
Stöttepelaren

10 000 000 kr
5 697 000 kr
5 530 000 kr
5 000 000 kr
3 600 000 kr
3 520 000 kr
3 000 000 kr
3 000 000 kr
2 820 000 kr
1 500 000 kr
1 200 000 kr
1 089 392 kr
500 000 kr
462 000 kr

Från osäkra dagar, till veckor och månader – och år? Få vet hur länge covid-19-pandemin kommer att fortsätta att prägla vårt samhälle. Mia Nilson
tror inte att det kommer gå att gå tillbaka till ”business as usual”, även om
460 000 kr
vi kanske hoppas och tror det.
385 608 kr
– Hela världen har fått en stopp236 000 kr
skylt i ansiktet. Vi är skörare än vi
trodde. Vårt samhällssystem är mycket skörare än vi trodde.
Här finns också, menar hon, en möjlighet att stanna upp och tänka nytt. Att forma nya synsätt,
samarbeten och sätt att lösa samhällsproblem.
– Det ligger ju ett ansvar på våra organisationer att hålla fast i en kontakt med känslan av utsatthet och ovisshet. För den vill nog många bort ifrån, ganska snabbt. Och det är ju begripligt.
Men där måste nog vi hålla i. Den känslan av ovisshet kanske vi som kyrkor kan fortsätta att påminna samhället om. Vi tror ju att vi som människor är ganska små och vi kan göra mycket gott,
men man är aldrig starkare än sin svagaste länk i ett samhälle. Det här har ju påmint oss om det.
Text: Max Stockman
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”Koranbränning
är inte välkommet
Skändningen av Koranen på Emilstorp ledde
till omfattande protester på Rosengård. Enligt
polisen samlades 300 personer sig på Amiralsgatan, vilket helt stoppade trafiken till och från
Rosengård. FOTO: TT

En torsdagskväll i augusti 2020 skedde något unikt i en moské i Rosengård:
representanter för muslimska församlingar gjorde – tillsammans med företrädare för kristna kyrkor, rabbinen i den judiska församlingen och flera politiska
partier – ett samstämmigt uttalande: ”Koranbränning är inte välkommet i
Malmö”. Bakgrunden till uttalandet var de politiska aktioner som planerades
av den danske politikern Rasmus Paludan i Malmö under hösten.
42
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i Malmö”
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”Koranbränning
är inte välkommet i Malmö”

Hösten 2020 präglades av oro efter det att den danske politikern Rasmus Paludan
aviserat att han ämnade bränna Koranen i Malmö. Därför gjorde muslimska,
kristna och judiska företrädare gemensamt uttalande med budskapet:
”Koranbränning är inte välkommet i Malmö”.
veckorna som föregått detta uttalande hade präglats av en hel del oro och skriverier i
media – men även av dialog och samtal. Malmö-imamen Salahuddin Barakat förklarar hur han
kontaktades av polisen som berättade för honom om en ansökan som inkommit gällande ”en
manifestation mot islamiseringen av Sverige.” Utifrån erfarenheter i Danmark och Norge utgick
polisen ifrån att arrangörerna ämnade bränna koranen i manifestationen. Polisen ville därför föra samtal med de muslimska samfundsföreträdarna i Malmö för att förmedla vikten av ett lugnt
bemötande.
Muslimska företrädare berättar att de, utöver oron över hur vissa kunde tänkas reagera, även
kände en annan typ av oro – en existentiell oro. ”Den här typen av manifestationer sker inte i ett
vakuum, utan måste förstås i ett större sammanhang”, säger Anas Deneche, företrädare för Svenska Islamiska Samfundet. ”Det är inte så att högerextrema en dag vaknar upp och bestämmer sig
för att bränna Koranen. Detta har föregåtts av terrordådet i Christchurch och andra terrorattacker
mot moskéer, samt trakasserier och demonisering av muslimer.”
Stöd från judiska församlingen

Även Moshe David HaCohen, som är rabbin i Judiska Församlingen i Malmö, delar uppfattningen att det rör sig om mer än en manifestation för yttrandefriheten. ”Detta är bortom förolämpningar”, förklarar han. ”Historien vittnar om att när man säger till den andre att ’det som du håller
för heligt hör inte hemma i mitt samhälle’ så slutar det med folkmord” säger han hänvisar till ett
citat från den tyske författaren och poeten Heinrich Heine (d. 1856) som han nämnde i moskén
i Rosengård: ”Närhelst de bränner böcker kommer de också, i slutändan, att bränna människor.”
”Jag känner därför tacksamhet över att politiska företrädare i Malmö gjorde gemensam sak med
trossamfundens företrädare när de förklarade att man inte välkomnar denna typ av provokatio44
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Religiösa och politiska företrädare gjorde ett gemensamt uttalande med anledning av koranbränningsaktionerna i Malmö. På bilden syns (från vänster): oppositionsrådet Torbjörn Tegnhammar (M), imam Salahuddin Barakat, rabbin Moshe-David Hacohen, kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh och kaplan Marcus Nylander.
FOTO: JUDISKA FÖRSAMLINGEN MALMÖ

ner i Malmö.” Moshe David HaCohen beskriver att han och den Judiska Församlingen i Malmö
gjorde ett starkt uttalande till de muslimska samfunden: ”Vi förstår er och vi stödjer er i detta.”
Han menar att detta var viktigt för att avvärja våld och att den gemensamma hållningen bidrog
till lugnt bemötande.
Kontakter möjliggjorde informationsspridning

”Det var bra att polisen tog kontakt med muslimska trossamfundsföreträdare,” säger Malin Martelius, säkerhetschef Malmö stad. ”Det gav dem möjlighet att sprida viktig information och föra
dialog med samfunden. När individer vid en icke-tillståndsgiven manifestation senare på eftermiddagen sparkade på och försökte bränna en koran. upplevde många att det tog lång tid innan
polisen ingrep. ”Händelsen filmades och spreds och en del tolkade det som att polisen tillät hets
mot folkgrupp att ske eller att manifestationen i själva verket var .tillståndsgiven, ryktena om
detta blev svåra att hantera.”
”När manifestationer aviserades i andra delar av landet, var det viktigt för polisen på nationell
nivå att ha kontakt med civilsamhället för att reda ut och nyansera bilden av vad som förmedlas i
media”, säger Roger Ekenstedt, dialogpolis i Stockholm. ”I det sammanhanget fick lokalpoliserna
en viktig roll. Det var viktigt att tala med trossamfundsföreträdare och tydliggöra vad som är til�låtet och inte tillåtet i svensk lag, för att på så sätt ta udden av sådant som på grund av okunskap
kunde leda till provokationer. Samtidigt fanns behov av att förklara nödvändigheten av återhåll
samhet för att undvika våldsyttringar.”
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Det var viktigt att tala med trossamfunds”företrädare
och tydliggöra vad som är tillåtet och
inte tillåtet i svensk lag...
”
Ett sådant möte kom till stånd under Myndigheten för stöd till trossamfunds regi, när man
anordnade ett dialogmöte mellan de sju muslimska statsbidragsberättigade trossamfunden och
Polismyndigheten. Under mötets gång fick polisen möjlighet att förklara hur man inom polisen
förhåller sig till manifestationerna samt diskutera gränsdragningar mellan yttrandefrihet och
regler mot hets mot folkgrupp.
Viktigt med personliga möten

Men Roger Ekenstedt ger framförallt en eloge till de poliser som gick ut och träffade församlingsrepresentanter på lokalnivå. Det var de som hade möjlighet att direkt samtala med människor
vilka bar på blandade känslor, såsom oro och rädsla, men hos vissa även en känsla av att bli kränkt
och få sin religionsfrihet inskränkt. Dessa poliser gjorde en mycket viktig insats när de i enskilda
möten förklarade yttrandefriheten och dess gränser.
Även muslimska företrädare talar om att man förespråkade ett lugnt bemötande. ”Det är viktigt
att man inom församlingar och minoritetsgrupper talar om hur man mest effektivt stoppar högerextremister – vad är ett vist sätt att bemöta dem?” säger Salahuddin Barakat.
”Vi hade kontinuerligt kontakt med våra medlemsföreningar”, berättar Haider Ibrahim, ”Det
var viktigt för oss på nationell nivå att till våra medlemsföreningar förmedla vikten av ett ickevåldsamt bemötande – demonstrera om ni vill, men håll er inom lagens ramar.”
Imamer försökte stoppa våldet

”De som står bakom koranbränningarna förespråkar en samhällsskadlig tolkning av yttrandefriheten, och gör i princip samma tankevurpa som människor som utifrån religiös grund förespråkar våld,” säger Anas Deneche. ”Det var inte de religiöst motiverade som stod för våldet, ” säger
han med hänvisning till de kraveller som uppstod i Malmö, ”tvärtom, så var det religiösa företrädare som försökte tala våldsverkarna tillrätta.”
Även Salahuddin Barakat vill problematisera vad media och det offentliga väljer att fokusera på:
”Det är viktigt att bemöta narrativet om våldsamma muslimer. Det var inte de som demonstrerade mot koranbränningen under dagen som senare på kvällen ställde till med stök.” Han berättar
att ett fåtal – ca ett 50-tal – stod bakom de våldsamma kravellerna på kvällen, medan merpar-
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Under augusti 2020 planerade den danske politikern Rasmus Paludan tillsammans
med svenska gatukonstnären Dan Park att bränna Koranen under en demonstration i Malmö, men nekades demonstrationstillstånd. Sympatisörer till Paludans
parti (Stram Kurs) arrangerade därefter en ej tillståndsgiven demonstration i Emilstorp nära Rosengård, där man brände koranböcker. Samma dag genomfördes en
manifestation på Stortorget i Mamö där deltagarna sparkade omkring en Koran på
marken, tre av dem greps av polis misstänkta för hets mot folkgrupp. Koranbränningen och aktionen på Stortorget följdes av ett våldsamt upplopp i Malmö, ett stort
antal personer deltog.

ten av de 300 som media skrivit om utgjordes av individer som var åskådare. ”En imam försökte
tala dem tillrätta, han kysste deras händer och bad dem sluta, och även om många av dem som
samlats lämnade platsen, fanns det en del som inte ville lyssna.” Uppgivet berättar Salahuddin
att imamen ifråga glömdes bort av såväl media som lokala myndigheter. ”Det är viktigt att lyfta
fram de goda krafterna!”
Lokalsamhället röjer upp

Malin Martelius stämmer in: ”Morgonen efter åkte jag förbi platserna där upploppet ägt rum och
såg hur malmöborna i Rosengård gått ut från sina hem vid fem på morgonen för att röja undan”,
säger hon och fortsätter: ”Det var en stark symbolhandling som visade att människorna tar avstånd från våld och engagera sig.”
Samtidigt oroas hon över det klimat i vilken manifestationerna ägt rum och säger: ”Retorik
som tidigare kunde mötas av avsky och motstånd passerar idag obemärkt förbi i den politiska
diskursen.”
”Det är viktigt att undersöka vilka långsiktiga effekter normalisering av hatet har” säger Salahuddin Barakat och fortsätter: ”Lika mycket som yttrandefriheten är en del av demokratin är
skyddet av minoriteter en del av den. Människor behöver få känna sig som en del av det svenska
samhället.”
Att klimatet är oroväckande håller även Anas Deneche med om: ”Det börjar inte med koranbränningar, och det slutar inte där heller. Under hösten har vi sett att flera muslimska församlingar mottagit brev med hot- och hatbudskap, åtföljt av ett okänt vitt pulver”. ”Vad händer när man
vill sluta kritisera Koranen och istället vill kritisera muslimer? Bränner man även muslimer då?”
Även Haider Ibrahim håller med: ”Jag står upp för yttrandefriheten. Jag flydde mitt hemland
därför att jag inte hade yttrandefrihet – det är en mycket viktig rättighet som jag arbetar för. Samtidigt anser jag att den som nyttjar yttrandefriheten har ett ansvar för vad man säger. ’Kan mina
ord inspirera andra till våld?’” frågar han retoriskt.
Text: Hasnain Govani
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Hur speglar man samfundens bidrag

i demokratifrågor
Förra året fick SST i uppdrag från regeringen att undersöka hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de
grundläggande värderingar som samhället vilar på. En inte helt enkel uppgift
med tanke på bredden bland trossamfund och komplexiteten i frågan. Vad menas
egentligen med ”samhällets grundläggande värderingar”? Vi bad rapportförfattaren Jana Jakob berätta mer.
rapporten bygger dels på djupintervjuer med representanter från lokala församlingar,
dels på en enkätundersökning som besvarades av trossamfunden. Detta underlag kompletterades
med bakgrundsinformation från trossamfundens årshandlingar, vetenskapliga studier, forskning
och statliga utredningar. Rapporten ska i första hand ses som en spegling av trossamfundens röster, snarare en grävande, investigativ undersökning. Resultaten som presenteras ger en övergripande lägesbild av området och drar ett antal generella slutsatser.
I undersökningen framgår att demokrati och mänskliga rättigheter är frågor som trossamfunden i Sverige arbetar med på många olika sätt: alla människors lika värde och ett liv i värdighet
är punkter som i stort sett samtliga trossamfund framhäver som grundläggande i sin lära och
verksamhet.
Socialt arbete och kritisk röst

Denna övertygelse tar sig uttryck i trossamfundens roll som kritisk röst i samhällsdebatten men
ligger också till grund för det omfattande sociala arbete för utsatta människor som många trossamfund har. Insatser för utsatta grupper, sociala aktiviteter samt den ordinarie församlingsverksamheten erbjuder tjänster och aktiviteter till antagligen samhällets alla grupper – från bebissång
till pensionärsgrupper. Detta arbete bygger på ett stort antal volontärer, för vilka det ideella engagemanget kan vara ett sätt att leva sin tro och att arbeta för sin vision av det goda samhället.
Trossamfunden upplever sig som en självklar aktör i det civila samhället, och man har en med
vetenhet om sin viktiga roll i frågor som rör MR och demokrati. Denna självbild är stark inte
minst bland de frikyrkliga samfunden, som från mitten av 1800-talet var drivande i frågor gäl48

myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2021

på rättvist sätt?

Saloumi Ghabbour informerar om EU-valet i i koptiska kyrkan i Södertälje. FOTO: SST
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Hur speglar man samfundens
bidrag i demokratifrågor på
rättvist sätt?
lande demokrati och religionsfrihet. Däremot behöver trossamfundens vokabulär kring demokratifrågor inte alltid motsvara det sekulära majoritetssamhällets språkbruk inom detta område.
I stället för de termer som till exempel används i lagstiftningen, kan mer beskrivande, trosfärgade
uttryck användas för att skildra samma sak. En respondent skriver exempelvis i enkäten: ”För
att vara en församling i [samfundet] måste man dela vår tro och självförståelse. Den bygger på
församlingsform och beslutsfattande på demokratiska idéer, även om det ordet kanske inte används.” Samma princip gäller även för samfundens verksamhet, där ett ständigt pågående arbete
för att stärka samhällets grundläggande värderingar pågår, delvis utan att det uppfattas och benämns som sådant.
Gränsöverskridande möten

Något som rapporten också belyser är att trossamfunden är platser präglade av mångfald, exempelvis gällande ålder och etnicitet. På grund av dessa gränsöverskridande möten som skapar
gemenskap mellan människor med vitt skilda bakgrunder, samt riktade insatser för nya svenskar
(språkcaféer, integrationskurser, arbetsmarknadsträning, m. fl.) spelar trossamfunden en viktig
roll i integrationen och är platser där värderingar förmedlas och diskuteras dagligen.
Trossamfunden samlar och kanaliserar dock inte bara befintligt engagemang, utan är, som andra civilsamhällesorganisationer, demokratiskolor och röstbärare, till och med åt dem som inte
har ett formellt inflytande på det politiska systemet, exempelvis genom att vara papperslös eller
minderårig. Deltagandet i demokratiskt uppbyggda organisationer gör att fler röster blir hörda
samt ger människor praktisk skolning och erfarenheter i demokratiska processer, sammanträdesteknik och beslutsfattande. Här spelar samfunden en nyckelroll i att även nå människor som
är svårnådda av samhällets institutioner och som har ett lågt socialt kapital.
Trossamfunden möjliggör att fler människor kan delta i samhällslivet på sina egna villkor och
utvecklas till aktiva medborgare vilket behövs för att bära en demokrati. Uppmaningar till ett positivt och aktivt medborgarskap förmedlas inte minst i barn- och ungdomsverksamheten samt i
verksamheter som riktar sig till personer med migrationsbakgrund.
Trots trossamfundens omfattande insatser rapporterar majoriteten av samfunden från olika
trosinriktningar att de ofta känner sig ifrågasatta av både det allmänna, av samhället i stort, och
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i synnerhet i medial rapportering. Känslan att man
jobbar hårt för ett gott samhället men blir diskriminerad ändå förmedlas utifrån olika perspektiv. Enligt
enkätsvaren kan detta ta sig uttryck i att det sociala arbetet blir ifrågasatt, man känner sig övervakad,
upplever att man inte blir inkluderad i samverkan
och dialoger, och att samhället inte ser det positiva
som trossamfunden bidrar med.
Dessutom anger flera trossamfund att de upplever
att religionsfriheten utmanas av vissa kommuner,
myndighetspersonal eller politiker gällande frågor
som rör exempelvis pojkars omskärelse, rätten att
inte viga samkönade par, religiösa friskolor eller bärandet av sjal. Även barnens utsatta situation i skolan
lyfts av flera respondenter. Dessutom är trossamfundens utsatthet för hat och hot, som riktas både mot
lokaler och mot individer, återkommande teman i enkätsvaren.
Viktigt att framhålla är att det likväl förekommer utmaningar rörande demokrati och MR-frågor inom trossamfunden. Ett exempel på detta är jämställdhetsfrågorna där många trossamfund
förvisso uttrycker att en jämn fördelning av inflytande mellan könen, samt ett övergripande genusperspektiv, är en självklarhet, men att det samtidigt kvarstår en generell underrepresentation
av kvinnor i styrelser och andra ledande positioner.
Många samfund uttryckte en önskan om fortsatt samverkan med SST
i demokrati- och MR-frågor. Under det kommande året 2021 har SST
också fått ett regeringsuppdrag att genomföra utbildningsinsatser i syfte
att stärka samfundens arbete med demokrati, de mänskliga rättigheter
och samhällets grundläggande värderingar.
Text: Jana Jakob,
handläggare Myndigheten för stöd till trossamfund
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Kunskapsuppdraget
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Vad innebär myndighetens
kunskapsuppdrag?
Myndighetens uppdrag är att bidra med kunskap om trossamfundsfrågor.
Detta innebär att myndigheten följer utvecklingen inom området och tar fram
rapporter och svarar på frågor som berör religion och samfundsliv i Sverige
i hela dess bredd.
det religiösa landskapet i sverige förändras ständigt. Nya trossamfund och religiösa grupperingar etablerar sig och gamla försvinner - eller hittar nya former. Att skapa en korrekt
och uppdaterad lägesbild av det mångreligiösa Sverige, och dess dynamik, hör till en av delarna i
myndighetens kunskapsuppdrag. Men trossamfundsfältet är mycket bredare än detta. Även frågor som rör civilsamhällets villkor och ekonomi, sociala frågor, hälso- och sjukvård, begravning,
integration, social hållbarhet och en lång rad andra frågor finns här. Myndigheten bevakar och
berör dessa frågor inom ramen för vårt kunskapsuppdrag.
Myndigheten svarar på frågor och skrivelser från regering och riksdag samt besvarar frågor från
andra myndigheter och kommuner.
Utöver frågor från det offentliga så svarar myndigheten på allmänhetens frågor, både från privatpersoner och från organisationer. De kunskapsmaterial myndigheten regelbundet tar fram är
tänkt att nå en bredare allmänhet som har ett intresse av detta område - som till exempel lärare,
bildningsförbund, media och organisationer inom det civila samhället.
Myndighetens rapporter och material tas fram i samverkan med forskare och experter inom akademin och den offentliga sektorn. Vi samarbetar också på olika sätt med företrädare för trossamfunden i form av hearings och samråd.
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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.

Det mångreligiösa
Sverige förändras

Sverige går från att ha varit ett enhetligt samhälle ifråga om religion mot en allt
större mångfald. Vad betyder det för oss som samhälle? Och varför tycks frågor
om religion stundtals skapa så mycket debatt i dagens samhälle?
hösten 2020 släppte myndigheten Ett mångreligiöst Sverige i förändring, en rapport som
beskriver de förändringar som präglar det svenska religiösa landskapet. Dels ifråga om vilka
olika religioner som befolkningen känner tillhörighet till, men också hur religiösa praktiker och
vanor ser ut idag.
Trender fortsätter

En slutsats i rapporten är att de övergripande trender som observerats sedan början 2010-talet
fortgår. En mindre andel – ungefär en tredjedel av befolkningen – deltar i religiösa samlingar, ber
till Gud och tror på Gud.
Samtidigt är det alltjämt en stor majoritet av människorna i Sverige som uppger att man identifierar sig själv med en religion. Den största gruppen tillhör Svenska kyrkan och utgör cirka 60
procent av den vuxna befolkningen. De religiösa minoriteterna utgör tillsammans runt 12 procent. De religiösa minoriteterna består i sin tur av en rad mindre grupper där den frikyrkliga
gruppen är störst (3,3 procent), följt av tillhöriga till islam (2,5 procent).
Det finns en skillnad mellan majoritetens trossamfund (Svenska kyrkan) och minoriteternas
trossamfund. Drygt en fjärdedel av de tillhöriga till Svenska kyrkan kan beskrivas som religiöst
praktiserande medan flera av de religiösa minoriteterna uppvisar ett betydligt större engagemang. Mest engagerade är den frikyrkliga gruppen, både vad gäller bön och deltagande i verksamhet. Övriga minoriteter utövar religiös bön i hög grad men deltar inte i verksamhet i så stor
utsträckning. Sammantaget besökte ungefär 30 procent av alla dem som tillhör någon religion
religiös verksamhet under 2019. Det motsvarar ungefär 1,8 miljoner personer.
Minoriteter med migrationsbakgrund

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan tillhörighet till vissa religiösa minoriteter och erfarenhet av migration. Tydligast är detta samband inom de muslimska, katolska och
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kartan i Sverige är i stadig förändring
”ochDenjag religiösa
tror att den kunskapen om hur det ser ut är för

”

dålig. Inte minst i samhällsdebatten och inom politiken.

ortodoxa minoriteterna där runt 60 procent av de tillhöriga har växt upp
utanför Sverige. Även den buddhistiska gruppen och de som tillhör en annan religion, som till exempel hinduism eller judendom, är relativt ofta
uppvuxna utomlands.
Dessutom har en stor andel av personerna inom dessa minoritetsgrupper föräldrar som har växt upp utanför Sverige. Gällande den frikyrkliga
och den svenskkyrkliga gruppen är det en relativt liten andel personer som
bär med sig en erfarenhet av migration. Analysen visar också att gruppen som uppger att de inte tillhör någon religion i hög grad är uppväxt i
Sverige.

Andreas Johansson
Heinö

Skillnader i ekonomisk situation

Undersökningarna presenterade i rapporten visar vidare att det finns skillnader mellan olika religiösa grupper ifråga om ekonomiska villkor. Skillnaderna framstår tydligast mellan å ena sidan de svenskkyrkliga och ickereligiösa tillhörigheterna (som ligger nära eller över riksgenomsnittet i
inkomst) och, å andra sidan, de övriga religiösa minoriteterna.
Anna Ekström
Dessa minoriteter har generellt sett sämre ekonomi både vad gäller egna
inkomster och hushållens inkomster. Särskilt tycks detta gälla för den muslimska gruppen som
redovisar en stor andel tillhöriga med inkomster under medianinkomstnivån i Sverige. Inom
gruppen muslimer har över 40 procent inkomster under 15 000 kronor i månanden. Likaså förefaller kategorin ”annan religion” omfatta många människor med låga inkomster. Mest tjänar
gruppen som inte tillhör någon religion.
Vidare diskussioner på webben

Med avstamp i rapporten bjöd myndigheten in till ett webbsänt seminarium i november 2020 för
att fördjupa frågor om hur det mångreligiösa Sveriges framväxt tar plats i den allmänna samhällsutvecklingen, hur den speglas i mediala sammanhang och diskuteras i politiken. En av de som var
med i samtalet var Andreas Johansson Heinö som är statsvetare och förläggare på Timbro förlag:
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ju de senaste åren se ett dramatiskt skifte vad
”gällerVi kan
synen på det mångkulturella samhället som nästan
helt drivs av en stark misstro mot religiös mångfald.
”

– Den religiösa kartan i Sverige är i stadig förändring och jag tror att kunskapen
om hur det ser ut är för dålig. Inte minst
i samhällsdebatten och inom politiken.
Andreas Johansson Heinö konstaterar
att kristendomen under 1900-talet för
visso gradvis har förlorat sin betydelse
som gemensamt kitt i Sverige men att det
samtidigt tycks finnas en annan pendelrörelse idag i Sverige.
Nytt fokus på nationell
värdegemenenskap

– Det är få i Sverige som idag svarar att
det är eftersträvansvärt med en gemensam religion. Men vi ser nu en utveckling
i Sverige och Europa där vi hör röster
Erika Willander och Max Stockman
som vill slå vakt om en slags sekulariserad variant – en nationell värdegemenRapport 2020
skap. Denna värdegemenskap har kanske
inte kristendomen så tydligt på sin agenda, menar Andreas Johansson Heinö,
men kan indirekt få den effekten eftersom den så tydligt markerar mot värderingar som associeras med minoritetsgrupper och särskilt mot islam.
– Vi kan ju de senaste åren se ett dramatiskt skifte vad gäller synen på det mångkulturella samhället som nästan helt drivs av en stark misstro mot religiös mångfald. Det är de vindar som blåser. Vi har haft ett antal decennier där pluralism bejakas. Men den tiden tycks vara förbi och vi
ser en vändning där majoritetskulturen uppvärderas och minoriteter sätts på undantag. Det är
en oroväckande utveckling.

Ett mångreligiöst
Sverige i förändring
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Politiken osäker på religion

Medverkade i seminariet gjorde också Anna Ekström som är präst i Svenska kyrkan och verksam i partiet Liberalerna. Hon funderade kring hur politiken i Sverige förhåller sig till frågor om
det mångreligiösa och konstaterade att religionsfriheten förvisso har vunnit många segrar under de senaste decennierna: vi får tillhöra vilket samfund vi vill, kyrkan är skild från staten, det
finns regler om diskriminering som tar sikte på negativ särbehandling mot religiösa personer. De
krockar och problem vi ser idag rör oftast inte majoritetsbefolkningens religionsutövning, menar Anna Ekström, eftersom den redan är så fast förankrad i breda politiska överenskommelser
och samförstånd.
– Det är ju en utmaning för det sekulariserade Sverige att hantera människor med en stark religiös identitet. När jag pratar med vänner inom politiken så finns det en beröringsskräck kring
religion – man upplever frågan som känslig och man känner sig okunnig i frågan.
Ekström beskriver att detta får till följd att det politiska samtalet om religion tenderar att bli
snedvridet och symbolpolitiskt. Ofta med pekfingrar riktade mot vissa religiösa minoriteter.
– Är det så att vi vill ha ett samtal om vilka klädesplagg människor ska ha på sig eller inte? Är
det en relevant grej att gå in i när det egentligen handlar om att vi ska ha ett samhälle där varje
människa faktiskt fritt kan välja vad man vill ha på sig, säger Anna Ekström.
Text: Max Stockman

Se hela samtalet ”Det mångreligiösa Sverige förändras” på myndighetens webbplats. Medverkade i seminariet
gjorde Åsa Furuhagen (journalist Sveriges Radio), Anna Ekström (Liberalerna) och Andreas Johansson Heinö
(förläggare Timbro förlag) tillsammans med rapportens författare Erika Willander (forskare Uppsala universitet) och Max Stockman (SST).
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Ny rapport om
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muslimska begravnings
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skick i Sverige
Rapporten Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier redogör för
såväl muslimska teologiska föreskrifter rörande död och begravning som de olika
synsätt som finns kring dessa frågor bland muslimer i Sverige. Vi bad författaren
till rapporten, religionsvetaren Simon Sorgenfrei, berätta mer.
ofta hör man sägas att ”vi alla är lika inför döden”. Det är naturligtvis sant, i betydelsen att vi alla en dag ska dö. Vi tvingas alla leva med och hantera den vetskapen. Men sett till hur,
när och var vi dör, är det ett falskt påstående. Kvinnor lever längre än män, låginkomsttagare har
kortare förväntad livstid än höginkomsttagare, medellivslängden varierar mellan olika länder
och kontinenter. Allt detta känner vi sedan länge till. Våren och sommaren 2020 stod det också
klart att inte bara sociala, utan också kulturella skillnader spelade roll för vilka grupper som
var överrepresenterade bland dem som avled i sviterna av Covid-19. Media rapporterade framför allt om hur vissa invandrargrupper var överrepresenterade, på grund av trångboddhet men
också på grund av en kultur där man lever och umgås över generationsgränserna. Många av dem
som dött i Covid-19 föddes i Somalia, Irak eller Syrien – men skulle komma att begravas i Sverige.
Begravas här eller ursprungslandet?

Död och begravning är svåra ämnen för oss alla. Men själva platsen för den egna graven kan ofta
vara laddad med en viss tveksamhet och villrådighet för den som migrerat. Att fly sitt ursprungsland är stort beslut – men det är också vart man ska vila efter döden. Många migranter vill att deras kvarlevor ska återföras till hemlandet, till hemjorden. För andra är det viktigare att begravas
där man tänker att barn och barnbarn kommer att leva kvar. Därigenom blir migranters gravar en
sorts markörer för att olika minoritetsgrupper slagit rot i Sverige. Gravarna blir till ankarplatser
som binder inte bara den döde, utan även kommande generationer till det nya landet.
Gravar och gravkvarter kan skapa en känsla av tillhörighet samtidigt med den egna minoritetsgruppen och med det nya landet. Det är hit efterlevande ska gå för att vårda de dödas gravar,
snarare än i det gamla hemlandet.
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Ny rapport om muslimska
begravningsskick i Sverige
Imam Roland Vishkurti i Malmö är verksam inom begravningsverksamheten.

Begravningsplatser stärker minoriteter

Flera studier visar hur begravningsplatser och
de riter och ceremonier som utförs på dem blir
viktiga för att skapa, bekräfta och upprätthålla
en social och ofta etnisk-religiös identitet för
migrerade minoriteter. Begravningsriter kan
stärka gruppens sociala, etniska eller religiösa
identitet. Deltagande i begravningar, gemensam och ensam sorg, liksom besök vid gravarna i samband med religiösa högtider kan bekräfta och stärka såväl individuell religiös eller
etnisk identitet som gruppidentitet.
Detta blev också tydligt för mig under arbetet med rapporten Muslimska begravningsceremonier och begravningsseder. Genom besök på en rad muslimska begravningskvarter runt om i landet stod det klart hur dessa platser
rymmer kollektiva minnen. I en tänkvärd formulering menar antropologen Engseng Ho att en
gravsten i det nya landet kan tolkas som ett lojalitetsskifte – från avreseort och ursprung till destination och mål – som tar det flesta migranter en hel livstid att förlika sig med, en hel livstid eller
mer… Gravarna, menar Ho, må vara slutstationer för migranterna – men de blir nya startpunkter
för deras efterlevande.
Platser för förhandling

Men de muslimska gravkvarteren är inte endast platser där svenska muslimer kan ge uttryck för
och bekräfta sin muslimska identitet och tillhörighet till den större muslimska gemenskapen. De
är skådeplatser för den muslimska mångfald som är fallet i Sverige.
Islam har etablerat sig i Sverige genom migration och det har medfört att muslimer med rötter i en rad olika kulturella och religiösa kontexter lever i Sverige idag. Muslimska bruk från Afghanistan och Somalia, Iran och Indonesien finns representerade, liksom traditionsorienterade
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såväl som sekulariserade muslimer. Allt detta är synligt på begravningsplatserna, och i samtal
med imamer och vanliga muslimer är det tydligt att det finns många olika åsikter om vad som är
korrekt gravskick.
Att promenera på någon av landets muslimska begravningsplatser är samtidigt att befinna sig
mitt i denna pluralism. Gravstenarna, med deras olika utförande, vittnar inte bara om en stor kulturell och språklig mångfald utan även om att muslimer i Sverige har olika sätt att förhålla sig till
sin religion. Gravskicken kan markera såväl olikhet gentemot majoritetssamhällets begravningsskick, som sammansmältning med majoritetskulturens seder och traditioner.
Att muslimer kan förhålla sig på olika sätt till hur man får begrava blev tydligt exempelvis i Helsingborg, där man försökt lösa platsbristen på det muslimska gravkvarteret genom att gräva familjegravar på djupet istället för på bredden – man staplar två kistor på varandra. Samtidigt finns
det muslimer som menar detta går emot islamisk tradition.
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Ny rapport om muslimska
begravningsskick i Sverige

Individuella variationer

Gravarnas utförande, pynt och dekorationer kan ge en antydan inte bara om vilken kulturell
bakgrund den döde haft, de kan också säga något om religiös inriktning. Inom normativ islamisk teologi finns den föreställningen att graven inte ska smyckas mer än med en enkel sten eller
plankbit – inga blommor, inga ljus, inga monument. Liksom inom protestantisk etik finns föreställningen att man ska sörja med måtta. ”Måttelig sorg skolen i haffua” står det i 1567 års psalmbok. Psalmen går i sin tur tillbaka på den så kallade prudentiushymnen från 400-talet som i sig
ger uttryck för stoiska ideal. Liknande uttryck finner vi i muslimsk teologi.
Sådana gravar finns också på de svenska muslimska begravningsplatserna. Enkla stenar, en
multnande planka. Men de är inte i majoritet. Ofta är gravarna helt enkelt markerade med en
sten ur entreprenörernas standardsortiment – om det inte vore för inristad bön på arabiska kan
de vara svåra att skilja från de kristna gravar som dominerar kyrkogårdarna. Andra har låtit ta
fram högst individuella stenar, i form av hjärtan, moskéer eller nallebjörnar. Vissa har en bild av
den avlidna ingraverad på stenen. Påfallande många har dekorerat stenarna med vita duvor och
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små änglar – ännu en tydlig influens från majoritetskulturens traditioner.
Allhelgonahelgen också viktig för muslimer

Ett av de för mig personligen mest intressanta fynden i arbetet med skriften har varit den roll allhegonahelgen tycks spela för svenska muslimer. Personal på kyrkogårdarna berättar att många
muslimer har satt i tradition att besöka gravarna under allhelgona, för att tända ljus och kontemplera vid sina döda anhörigas viloplatser. Under ett eget besök på Strandkyrkogården söder
om Stockholm allhelgonaafton 2020 fick jag detta också bekräftat. Ljusen glittrade i mörkret och
besökare rörde sig i mörkret och duggregnet, tände ljus vid gravarna, bad en bön eller mindes de
avlidna tillsammans eller enskilt.
Kanske är alltså den ursprungligen katolska högtiden kring allhelgona inte bara en av de största högtiderna för svenska muslimer, utan en av de högtider som förenar flest svenskar – oavsett
religion eller icke-religion?
Text: Simon Sorgenfrei
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IMS vill omvandla

utmaningar till
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, och sedan en tid också ett
av Europas mest mångreligiösa länder. Det ställer samhället inför både svåra utmaningar och nya möjligheter. De demografiska förändringar Sverige har genomgått innebär inte minst växande forskning- och kunskapsbehov. För att bidra till
att utmaningar omvandlas till möjligheter satsar Södertörns högskola på ett nytt
forskningsinstitut, IMS - Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet som också kommer samverka med Myndigheten för stöd till trossamfund.
– sedan 1800-talet har politiska och sociala förändringar medfört att Sverige utvecklats till ett av världens mest sekulariserade länder. Nästan ingen annanstans menar så få att
religion spelar roll i deras liv. Men samtidigt har de senaste decenniernas demografiska förändringar också medfört att Sverige nu också kan beskrivas som ett av Europas mest mångreligiösa
länder, säger Simon Sorgenfrei, föreståndare på IMS och docent i religionsvetenskap.
– Det kanske kan upplevas som en paradox, fortsätter han, men samma historiska processer har
också utvecklat Sverige till en av världens starkaste demokratier och som stark sekulär demokrati
kan Sverige klara av att härbärgera denna religiösa mångfald.
Utmaningar och möjligheter

Med denna utveckling följer både utmaningar och möjligheter. I samband med att IMS nu lanseras släpps också två rapporter som tar fasta på de utmaningar och kunskapsbehov aktiva inom
polisen, skolan, vården och offentlig förvaltning vittnar om.
– Det är tydligt att exempelvis yrkesverksamma poliser, lärare och sjukvårdspersonal allt oftare stöter på nya situationer och frågor som rör religion i samhället, som de inte förberetts för i
sina utbildningar. Då samhället genomgår snabba förändringar krävs både att grundutbildningar
uppdateras, som att yrkesverksam personal får möjlighet att fortbilda sig. Inte minst upplever
många att de juridiska ramverken är otydliga, vilket kan skapa en osäkerhet i yrkesutövningen,
säger David Thurfjell, forskningsansvarig på IMS och professor i religionsvetenskap.
Rapporterna visar också att man inom flera sektorer också lärt sig hur religiösa aktörer kan va68
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möjligheter

David Thurfjell och Simon Sorgenfrei leder forskningsinstitutet IMS
FOTO: ANNA HARTVIG

ra viktiga samverkansparter. Under den pågående pandemin har exempelvis olika myndigheter
i samarbete med olika trosförsamlingar nått ut med information till grupper de annars kan ha
svårt att nå. I andra sammanhang kan händelser kopplade till religion på samma gång innebära
både utmaningar och möjligheter. När islamfientliga aktörer sensommaren 2020 brände Koranen i Malmö, exempelvis, skapade det både våldsamma protester från individer som blev kränkta
av handlingen, och ett nära samarbete mellan muslimska församlingsledare och polisen för att
lugna ner situationen.
– Det är bara ett exempel på den komplexitet dessa frågor rymmer, säger Simon Sorgenfrei och
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IMS vill omvandla
utmaningar till möjligheter

David Thurfjell. Men genom utökad kunskap finns en möjlighet att vända sådana utmaningar till
möjligheter. Här kan vi forskare göra stora insatser, fortsätter de.
Minoritetsreligion i Sverige

När det talas om minoritetsreligioner i Sverige är det ofta islam som diskuteras och hamnar i
fokus. Det är också mer kunskap om islam som efterfrågas av de yrkesgrupper som fokuseras i
IMS-rapporterna. Men islam är endast en av de religioner som etablerat sig i organiserad form i
Sverige under de senaste decennierna. Idag finns också växande grupper av hinduer, buddhister
70
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och sikher, ortodoxa, orientaliska och katolska kyrkor, olika judiska grupper och församlingar,
yezidier, bahai-troende och aleviter. För att bara nämna några.
– Flera av dessa grupper, som är minoriteter även i Mellanöstern, har flytt hit på grund av förföljelse eller diskriminering från muslimska majoriteter i deras hemländer, säger Simon Sorgenfrei.
Ibland innebär det tyvärr att även de konflikter de flytt ifrån följer med i migrationsprocesserna.
Även de som vi tänker på som offer för diskriminering kan i andra sammanhang vara förövare,
vilket rapporteras av exempelvis skolpersonal, socialsekreterare och polis. Skolan är en av Sveriges viktigaste mötesplatser och samtidigt en arena för just denna sorts motsättningar. Barn och
unga är en mycket utsatt grupp och här krävs rejäla kunskapssatsningar, på all personal i skolan
– inte bara på religionskunskapslärare, säger Simon Sorgenfrei.
Detta är frågor som väcker starka känslor och där många har åsikter, säger David Thurfjell. Det
är en utmaning att hålla huvudet kallt mitt i den virvelvinden. Men just på grund av frågornas
laddning är det extra viktigt att vi forskare förhåller oss sakligt till dem och ser till att vi levererar
kunskap och inte blir ännu en producent av åsikter, säger han.
Samtal om vår tids stora frågor

Södertörns högskola har som ambition att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.
– Sekularitet och mångreligiositet är komplexa frågor som rör hela vårt samhälle och där det
finns djupa kunskaper inom högskolan. Här kan vi bidra med kunskap och expertis för att i förlängningen underlätta för och stötta dem som ofta ställs inför dessa frågor. Jag är väldigt glad över
att vi kan göra det och stärka detta ytterligare med ett forskningscentrum, säger Gustav Amberg
rektor för Södertörns högskola.
I ett första skede ska IMS samla forskare och forskning inom områdena polis- och säkerhetsarbete, skola- och utbildningsfrågor, vård och omsorg, samt olika förvaltningsområden. I förlängningen kommer fler områden bli aktuella, exempelvis de utmaningar försvaret står inför.
IMS kommer att erbjuda empirisk forskning kring dessa utmaningar, men även utbildningar,
fortbildningar och publik verksamhet för alla som är intresserade av den här typen av frågor.
Text: Sophia Nilsson
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Nya insikter om

buddhistisk och mus
Den andliga vården inom sjukvården har fram tills nyligen varit något som endast engagerat de kristna kyrkorna i Sverige. Men sedan några år tillbaka finns
det också representanter för muslimska och buddhistiska trossamfund inom det
här fältet. Under året har SST samarbetat med Stockholms och Lunds universitet
för att ta fram mer kunskap om denna mångreligiösa utveckling.
philip vedel düring och Anna Hansson
studerar båda religionsvetenskap – Anna i Lund
och Philip i Stockholm. Under 2020 var det dags
att skriva uppsats och de kontaktade då Myndigheten för stöd till trossamfund för att höra vilka
behov av ny kunskap som fanns hos SST. Samarbetet har resulterat i två undersökningar som dels beskriver den muslimska och dels den buddhistiska
andliga vården i Sverige.
– Jag har ett intresse för hur religion tolkas i det offentliga rummet, säger Philip. I ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle som Sverige behöver människor med olika livsåskådningar
– sekulära som religiösa – samexistera. Detta gäller även i våra sekulära institutioner, som exempelvis sjukhusen.
Anna berättar att hon fastnade för ämnet eftersom hon upplever att andlighet i vår tid inte är
något det talas särskilt mycket om, framför allt inte i sekulära miljöer utanför de direkt religiösa.
– Den andliga vården bekräftar andra behov och dimensioner hos människor än de direkt fysiska. Den visar på att även våra andliga behov och existentiella frågor behövs tas hand om och
adresseras med vård och omsorg.
Bygger på intervjuer

Både Philip och Annas undersökningar bygger på intervjuer med personer som är engagerade
inom den andliga vården.
72
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limsk andlig vård

– Tack vare att intervjupersonerna delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter av muslimsk andlig vård fick jag ett mångfacetterat material att studera, säger Philip. Något som förvånade mig var att representanterna ofta beskrev att stödet inte har med islam eller religion att göra.
Det behöver inte handla om ett religiöst stöd, utan det kan handla om att prata med en patient om
”gårdagens match”, som en sjukhusimam uttryckte det. Den muslimska andliga vården finns till
för alla som behöver stöd, oavsett om man identifierar sig som religiös eller sekulär.
Enligt mina informanter är det är vanligt att även sekulära muslimer vänder sig till den muslimska andliga vården, säger Philip. Det kan dels vara i samband med svåra situationer där riter
upplevs som betydelsefulla även om familjen inte ser sig som ”religiös”. Och även om patienter
och anhöriga ser sig som religiösa så innebär inte det att denna grupp har samma behov.
– Intervjupersonerna beskrev ofta att man behöver vara lyhörd och anpassa stödet efter den
specifika situationen. Ibland kan det vara mer betydelsefullt att en patient får samtala med en re-
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För den som ligger på sin dödsbädd kan det vara
”avgörande
att få besök av en munk eller nunna för
att avsluta sitt liv på ett fridfullt sätt.
”
presentant på samma språk än att stödet handlar om ett ”religiöst stöd”.
Något som fångade Annas intresse var frågan om psykisk ohälsa i relation till existentiell hälsa.
– De som ger andlig vård, oavsett vilken religiös tradition de tillhör, behöver ha kunskap och
förståelse för vad psykisk ohälsa är och att existentiella dimensioner finns i all ohälsa. Det finns
en tendens i Sverige idag att klassificera allt för mycket som psykisk ohälsa men det är skillnad
att ha en psykiatrisk diagnos och att drabbas av t.ex. olika typer av sorg. Det är viktigt att lära sig
skilja på psykiska problem och existentiella behov. Av de som arbetar med mental hälsa är det
få som har tillräcklig kompetens i kulturella och existentiella frågor och ofta misstolkas de. Ett
uppdrag, och utmaning, för den buddhistiska andliga vården, liksom den andliga vården i stort,
är att hjälpa sjukvården att förstå de existentiella behoven – att det är behov som alla människor
har under hela livet.
Stor betydelse för patienter, närstående och personal

Även om den buddhistiska andliga vården endast berör en minoritet menar Anna att den har en
stor betydelse för de som söker sig till den, eller som på annat sätt kommer i kontakt med den.
– Det är inte alla buddhister i Sverige som känner till att den finns, och långt ifrån all sjukhuspersonal men det framstår som att det inom vården finns ett intresse att lära sig mer om vad den
buddhistiska andliga vården innebär. För den som ligger på sin dödsbädd kan det vara avgörande
att få besök av en munk eller nunna för att avsluta sitt liv på ett fridfullt sätt. Även för närstående
har det stor betydelse att veta att den bortgångne kan träda in i nästa liv med lugn, vilket påverkar
personens karma positivt och ger en förhoppning om återfödelse till ett bättre liv – hur man dör
spelar stor roll inom buddhismen. För de som är närstående har den buddhistiska andliga vården
också stor betydelse som stöd i svåra situationer, att få dela tankar kring praktiska beslut – tex. hur
man arrangerar en buddhistisk begravning – men också kring existentiella frågor.
Även Philip ser att de existentiella frågorna är en viktig del av den andliga vården.
– Vi tolkar och hanterar sjukdom och svåra perioder i livet på olika sätt, och vi har dessutom
olika behov av stöd i sådana situationer. Möjligheten att ha någon att prata med då, om de stora
och de små frågorna, tror jag är betydelsefullt. I detta arbete är den muslimska andliga vården
en resurs för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Sjukhusen är ofta högt belastade institutioner
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som förståeligt nog inte alltid har möjlighet att stanna upp och ta sig tid till detta arbete.
Philip ser också att närvaron av religiösa företrädare på sjukhusen kan bidra till att religiösa
muslimer känner sig tryggare i sjukhusmiljön.
– Att praktisera och samtala om religion i det offentliga är inte något som alla känner sig bekväma med. Sverige är idag ett kulturellt och religiöst mångfaldigt land, och detta avspeglas även
på sjukhusen. Det är därför viktigt att så många som möjligt känner sig inkluderade och trygga i
dessa gemensamma miljöer där vi alla måste samexistera.
Text: Max Stockman
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Bidrag och
bidragsdialog

77

Vad innebär myndighetens
uppdrag med bidrag?
Målet med statens stöd till trossamfunden är att främja religionsfriheten och bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning
och omsorg
utgångspunkten för stödet är att huvuddelen av det ekonomiska bidraget skall utgå
som organisationsbidrag. Med detta menas ett generellt bidrag som skall vara långsiktigt hållbart
och utformat så att trossamfunden kan bedriva sin verksamhet med fortsatt kontinuitet och utan
detaljstyrning från staten. För att få ta emot bidrag måste organisationen ifråga antingen vara
godkänd som mottagare av statsbidrag eller vara en medlemsförsamling i ett statsbidragsberättigat trossamfund.
Trossamfunden får alltså till största del bidrag för det man är – och inte för det man gör. I förarbetena till den nuvarande ordningen slår regeringen fast att kyrkorna och andra religiösa samfund är samhällsnyttiga institutioner och därför är värda att stödja. Inom den svenska statliga
modellen för bidragsgivning finns en tradition att staten stöder vissa fria civila institutioner utan
andra förbehåll än formella. Hit hör utöver trossamfunden stöd till politiska partier, press och
högre utbildning.
Utöver organisationsbidraget så fördelar myndigheten också projektbidrag. Detta bidrag ges i
huvudsak som stöd till ny- och ombyggnation och inköp av gudstjänstlokaler men även för anpassningar av lokaler för personer med funktionsnedsättning. Ett mindre stöd förmedlas också
som etableringsbidrag till nystartade församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp religiös verksamhet.
Slutligen finns det också två typer av verksamhetsbidrag: Bidrag till andlig vård inom sjukvården samt Bidrag till teologisk utbildning. Bidrag till andlig vård fördelas till tjänster inom sjukhusvården som stöd för de funktionärer som jobbar med att stödja både patienter och personal
på sjukhus. I dagsläget finns personal med sin bas inom frikyrkor, de muslimska trossamfunden
samt buddhistiska trosinriktningen vars tjänster möjliggörs av detta stöd. Bidrag till teologisk
utbildning lämnas till tre av de i förordningen nämnda lärosätena för viss utbildning på högskolenivå.
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Erfarenheter från 2020
Under pandemiåret 2020 hade flera av trossamfunden och deras församlingar en
tuff ekonomisk situation. Trossamfunden fick gå igenom en tid av starkt minskade inkomster vilket delvis kan förklaras av att man inte kunnat anordna sammankomster, andakter, gudstjänster som vanligt.
en annan bidragande orsak har varit att många betjänade (medlemmar och besökare),
som vanligtvis skulle gett medel till trossamfunden genom kollekt och donationer, har förlorat
sina jobb och därför inte haft möjlighet att hjälpa till lika mycket som tidigare. Myndighetens
strävan efter att hålla en stabil nivå av organisationsbidraget gjorde att fördelningen av medel till
projektbidrag fick minskas. Under året 2020 utlystes därför inte lokalbidrag annat än i form av
anpassningsbidrag för lokaler för personer med funktionsnedsättning. Inte heller det särskilda
utbildningsbidraget utlystes. För att hjälpa trossamfunden något gällande det stora inkomstbort
fallet förstärkte Regeringen mot slutet av året statsbidragsbeloppet för år 2020 med 25 miljoner
kronor. Samma förstärkningssumma har också lämnats för år 2021. Den sammanlagda utbetalade bidraget under 2020 var 102 004 297 kr.
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2020 Utbetalda statsbidrag
organisations-, verksamhetsoch projektbidrag
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 möjliggöra 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
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag
Total
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80 771 544 kr
11 076 810 kr
10 155 943 kr
102 004 297 kr
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Organisationsbidrag
		

Projektbidrag
Lokalbidrag
Etableringsbidrag

Församlingar inom:		
Alevitiska Riksförbundet
442 720
Anglikanska kyrkan
199 598
Bibeltrogna Vänner - ELM		
256 500
Danska kyrkan
50 675
Equmeniakyrkan
11 018 836
2 209 812
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan
390 179
Evangeliska Frikyrkan
4 807 167
1 198 700
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
3 756 541
Frälsningsarmén
729 718
Gemensamma församlingar		
783 896
Isländska kyrkan
32 031
Judiska Centralrådet
783 599
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan
125 902
Mandeiska samfundet i Sverige och Finland
433 383
250 000
Norska kyrkan
212 129
Pingströrelsen
9 915 005
1 541 310
Romersk-katolska kyrkan
9 987 212
139 500
Sjundedags Adventistsamfundet
351 977
62 000
Svenska Alliansmissionen
1 785 744
145 900
Sveriges Buddhistiska Gemenskap
1 128 602		
Ungerska Protestantiska kyrkan
490 122
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd
Antiokiska ortodoxa kyrkan
172 649		
Armenisk apostoliska kyrkan
454 505
Bulgariska ortodoxa kyrkan
78 566
Eritreanska ortodoxa kyrkan
1 343 874		
Etiopisk ortodoxa kyrkan
808 249
Finska ortodoxa kyrkan
62 657
Georgiska ortodoxa kyrkan			
Grekisk ortodoxa kyrkan
2 244 635		
Koptisk ortodoxa kyrkan
734 888
Makedoniska ortodoxa kyrkan
673 901
Rumänska ortodoxa kyrkan
865 700
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)
304 444
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)
268 696
Serbisk ortodoxa kyrkan
2 434 273
500 000
Svenska ortodoxa prosteriet
212 718
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet
1 968 192
469 525
Syrisk ortodoxa ärkestiftet
2 727 812
500 000
Österns assyriska kyrka
877 878
Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet
Förenade islamiska föreningar i Sverige
Islamiska Fatwabyrån i Sverige
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige
Islamiska shia samfunden i Sverige
Svenska islamiska församlingarna
Sveriges muslimska förbund
Totalt

1 136 094
3 402 598		
847 533
1 803 413
568 800
3 257 995
250 000
3 259 708
4 189 426		
80 771 544

8 875 943

25 000

25 000
25 000

125 000

250 000

50 000
25 000

25 000
25 000

175 000
125 000
150 000
75 000
1 280 000

Statistik: Antalet betjänade
inom trossamfunden år 2019
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. Sveriges buddhistiska samarbetsråd har bytt namn och heter från och med
1 januari 2020 Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG).
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TROSSAMFUND

BETJÄNADE

Frikyrkor
Bibeltrogna vänner -ELM
Danska kyrkan i Sverige
Equmeniakyrkan
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Pingströrelsen
Sjundedags Adv.samfundet
Svenska Alliansmissionen

2 186
552
113 709
45 328
7 275
111 179
3 357
18 225

ISR - Islamiska samarbetsrådet
Bosniakiska islamiska samfundet
Förenade islamiska föreningar i Sverige
Islamiska Fatwabyrån i Sverige
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige
Islamiska shia samfunden i Sverige
Svenska islamiska församlingarna
Sveriges muslimska förbund

15 450
37 099
8 480
23 450
37 347
34 511
44 108

Lutherska kyrkor
Estniska evangeliska-lutherska kyrkan i Sverige
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Estniska evangeliska -lutherska kyrkan i Sverige
Isländska kyrkan i Sverige
Lettiska evangeliska kyrkan i Sverige
Norska kyrkan i Sverige
Ungerska protestantiska kyrkan

3 549
44 530
3 549
270
1 457
2 264
5 018

OÖKER – Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd
Antiokiska ortodoxa kyrkan
Armenisk apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Eritreanska ortodoxa kyrkan
Etiopisk ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Georgiska ortodoxa kyrkan
Grekisk ortodoxa kyrkan
Koptisk ortodoxa kyrkan
Makedoniska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva)
Serbisk ortodoxa kyrkan
Svenska ortodoxa prosteriet
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet
Syrisk ortodoxa ärkestiftet
Österns assyriska kyrka

2 140
4 650
839
11 612
5 510
569
2 313
23 270
6 733
6 965
9 173
3 150
2 906
22 750
2 175
20 535
24 208
10 004

Övriga bidragsberättigade samfund
Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Jehovas vittnen
Judiska centralrådet
Mandeiska trossamfundet i Sverige och Europa
Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland
Romersk-katolska kyrkan
Sveriges Buddhistiska Gemenskap

4 558
628
21 804
8 148
4 004
8 309
123 930
11 125

TOTAL

901 352

”Döden har
kommit närmare”
Ett omtumlande år ligger bakom oss och ännu är det en bra bit kvar till det som
skulle kunna beskrivas som ett normalläge. För den svenska sjukvården har läget
varit särskilt ansträngt och i en ny rapport ställer SST frågan: hur har pandemin
påverkat den andliga vården?
redan tidigt under år 2020 började det att stå klart att coronapandemin fick en allt
större spridning och i mars hade sjukdomstalen och inläggningarna på sjukhusen börjat stiga. Genom pressträffarna som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kallat till vecka efter
vecka, har beskrivningar getts av den starka påverkan på sjukvården och dess personal som pandemin haft och har. Därtill kom att sjukhusens besöksförbud och andra restriktioner påtagligt
kom att påverka alla patientgrupper och också deras närstående. Möjligheterna till att vaka vid
närståendes dödsbäddar och att ta avsked då en nära anhörig avlidit har också omgärdats av stora
restriktioner och har i många fall helt omöjliggjorts.
Undersökning av andlig vård under covid-19

Mot bakgrund av pandemins påverkan på samhället och på sjukvården i synnerhet, bedömde
SST att det var angeläget att titta närmare på hur den pågående pandemin påverkat arbetet med
andlig vård inom sjukvården. Alltså det arbetet som trossamfunden utför på sjukhusen genom
särskilt tillsatta tjänster där fokus ligger på olika former av stödsamtal och själavård - enskilt eller i grupp. Arbetet innefattar också riter och tillfällen till gudstjänst, bön etc. Arbetet riktar sig
primärt till patienter, men även till närstående och personal.
Enkät till medarbetare

I samarbete med Svenska kyrkan, som har det största antalet medarbetare inom den andliga vården i sjukvården, tog SST initiativ till att ställa samman en enkät till alla medarbetare under maj
månad. Den sändes ut 279 personer och besvarades av en stor andel – 78 procent. Syftet var att
dokumentera erfarenheter av den andliga vårdens arbete under covid-19. Två forskare knutna till
Uppsala universitet, Erika Willander och Philip K. Creswell, har samarbetat med myndigheten i
analysen av enkätmaterialet. Arbetet resulterade i rapporten ”Andlig vård under covid-19” som
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– erfarenheter från arbetet med andlig
vård i sjukvården under pandemin
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Ett tema som också lyfts av medarbetarna
”genom
enkäten är den ensamhet och isolering som
kommit att drabba patienter.
”
publicerades i februari 2021 och en presentation av rapporten gavs den 18 februari i ett webbseminarium där Smajo Sahat, sjukhusimam, Sven Montelius, fd. smittskyddsläkare , och Lena Ekberg som är sjukhuspräst medverkade.
Existentiella frågor mer centrala

En erfarenhet som medarbetarna själva uttrycker är att de existentiella frågorna blivit mer centrala och tydliga i mötet med patienter, närstående men också i förhållande till personalen under
pandemin. Citatet i rubriken ”döden har kommit närmare” är hämtat från enkäten och uttrycker
en medarbetares sätt att beskriva detta. Här finns frågorna om liv och om död, om rädslan som
alla delade inte minst under de inledande månaderna, om livets sårbarhet och mening. Här finns
också frågor som är av teologisk karaktär. Både uttryckt i form av tillit till Gud i det svåra, men
också frågan om varför en pandemi kan drabba så hårt om Gud är allsmäktig.
Ensamhet och isolering

Ett tema som också lyfts av medarbetarna genom enkäten är den ensamhet och isolering som
kommit att drabba patienter i synnerhet, men även närstående. Detta framkom också i det webbseminarium som hölls i februari 2021. Att hantera människors ensamhet har varit något av det
mest smärtsamma att arbeta med under pandemin, berättade sjukhuspräst Lena Ekberg. Som
redan nämnts kan det ha varit situationer då anhöriga inte kunnat vaka vid en närståendes dödsbädd. Men smärtan har även varit tydlig i situationer då en patient fått ta emot ett mycket svårt
sjukdomsbesked, utan möjligheten att ha en närstående med som stöd.
I normala fall kan företrädare för den andliga vården finnas med som stöd för människor i dessa
situationer, men restriktioner för att hindra smittspridning har i många fall hindrat detta. I webb
seminariet delades också erfarenheten av att vara andlig vårdare – i skyddskläder, munskydd och
visir – vid den människas sida som bara har en kort tid kvar i livet. Familjen som inte får vara där.
Se hur patienten kramar sin mobiltelefon som enda länk till de närstående.
Fysiska möten upphör

Av rapporten framgår också med tydlighet att restriktionerna och besöksförbuden som infördes på sjukhusen markant har kommit att påverka arbetet för den andliga vården, särskilt under
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våren 2020. De fysiska mötena med närstående upphörde nästan
helt, även om man försökt ställa om dem till promenadmöten och
liknande utanför sjukhusen eller till telefonkontakter.
Närvaron av företrädare för andlig vård på sjukhusens vårdavdelningar har också minskat generellt. Undantaget är infektionsavdelningar och avdelningar som särskilt inrättades för att ta emot
covid-19 patienter. Signaler som kommit under hösten 2020 är att
detta förändrats något och möjligheterna har varit fler att möta olika patientkategorier på vårdavdelningarna. Det har bland annat berott på att tillgängligheten av skyddsutrustning varit bättre,
men också kopplat till att sjukvården bättre hittat strukturerna för arbete under förhöjd press. Då
har det också blivit lättare att åter efterfråga företrädarna för den andliga vården som en resurs i
förhållande till patienterna.
Fler kontakter med personal

Samtidigt som rapporten pekar på att kontakterna med patienter och närstående minskat under
pandemin, uppger en majoritet av de tillfrågade att personalkontakterna ökat. På samma sätt
som att det är de enskilda, själavårdande och stödjande samtalen som normalt är de mest vanliga
i kontakten med patienter och närstående, är det också liknande stödjande samtal med vårdpersonal som ökat under tiden av pandemi. Det bekräftades också vid webbseminariet som hölls,
bland annat ifrån den smittskyddsläkare som medverkade. Han talade om det viktiga av att den
andliga vården finns på sjukhusen som en resurs. Som exempel nämndes möjligheten för sjuk-
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Erfarenheter från arbetet
med andlig vård i sjukvården
under pandemin
husens personal att i möte med en företrädare för andlig vård, få avbörda sig det som tynger och
uppleva att någon finns där som har tid att lyssna. Naturligtvis ges andra former av personalstöd
också till personal på sjukhusen. Men ibland är det viktigt att få chansen att samtala med någon
– van att hantera stödjande samtal – som kan sjukhuset inifrån men som samtidigt inte är en del
av dess struktur. Den formen av personalstöd kan medarbetarna för andlig vård ge i och med att
de inte är anställda av sjukhusen och genom den kompetens de besitter.
Oro inför framtiden

Företrädare för den andliga vården uttrycker också en oro inför tiden efter corona. Den andliga
vården möter vårdpersonal som under lång tid tvingats arbeta mycket intensivt. Många har förflyttats till vårdavdelningar för covidpatienter och upplevt att de visserligen haft den formella
kompetensen för jobbet, men inte arbetat praktiskt med den typen av vård på många år. Det har
gett många känslor av otillräcklighet och etisk stress. En utmaning för vården kommer att vara
att både avsätta tid och resurser för de patientgrupper som under pandemin fått vänta på sina
behandlingar och samtidigt ge möjlighet för den egna personalen till återhämtning och bearbetning. Här ser medarbetarna inom den andliga vården att de kan ge sitt bidrag, med den kompetens och de erfarenhetsfält som just de har.
Rapporten visar också på att det finns en oklarhet om vilken roll den
andliga vården har på sjukhusen, även om arbetet är etablerat sedan
många år. Också detta hör till frågor som det finns skäl att följa upp i
samtal med sjukhus och regioner, för att än bättre ta vara på den resurs
som den andliga vården i sjukvården är på sjukhusen.
Text: Gunnel Andréasson
Handläggare för andlig vård inom sjukvården

Se hela det webbsända seminariet om andlig vård under covid-19-pandemin på SST:s webbplats.
Medverkande i samtalet var rapportens författare Erika Willander (forskare Uppsala universitet),
Smajo Sahat, sjukhusimam i Skövde, Sven Montelius, fd. smittskyddsläkare Gotland, samt Lena
Ekberg som är sjukhuspräst i Stockholm.
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Det är lätt att förlamas
av otillräckligheten
Terése Svensson, Sjukhuspastor vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping blickar tillbaka på året
med coronapandemin
i våra reflektionstillfällen med vårdpersonal under våren 2020 blev det tydligt att pandemikrisen var
gränslös. Den slog till på alla livets områden och nivåer i
samhället samtidigt. Familjeliv, fritidsaktiviteter, samhällsliv, ekonomi – allt har påverkats. Att finna en fristad från
krisen och få återhämtning har således varit en stor utmaning för vårdpersonalen, som haft en mycket påfrestande situation på jobbet. Arbetssituationen har präglats av otrygghet, överarbete, förändrade rutiner, etisk stress och brist på
kontroll och överblick. Under våren var behovet av reflektion stort och vi i Sjukhuskyrkan fick en självklar uppgift
som samtalsledare i samverkan med andra professioner.
Under året har tröttheten tagit ut sin rätt och energin att mötas för reflektion har minskat. Uppgivenheten breder ut sig. Det är lätt att förlamas av otillräckligheten inför de stora behoven. Vid
ett tillfälle gick jag i en av korridorerna här på sjukhuset. Jag tittade in genom glasdörrarna och
såg personalen klädd i munskydd och visir för att skydda patienterna och sig själva från smitta.
Jag tänkte på alla berättelser om trötthet jag hör och jag kände hur det knöt sig inombords. Jag
drabbades av medkänsla och insikten att jag inte kan göra någonting för att underlätta och förändra. Samtidigt kom en ingivelse till mig i mitt inre: ”Du kan vara ett vittne och du kan dela
maktlösheten, våndan och smärtan.” Vi i Sjukhuskyrkan kan inte förändra någonting, men vi
finns här och kanske kan det göra skillnad.
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En ansträngd tid
Nedstängning av kyrkor och gudstjänstlokaler har varit nödvändigt för att minska smittspridning under pandemin. Många församlingar har fått ställa om sin
verksamhet. Men detta påverkar också samfunden ekonomiskt.

vid kriser är trossamfunden en resurs. Detta visade sig inte minst i samband
med den så kallade flyktingkrisen 2015-2016 där församlingarnas möjligheter att bistå med det
som då saknades – som exempelvis personal, volontärer, lokaler – hade stor betydelse för många
utsatta människor och därmed även samhället i stort. Trossamfunden är dock, precis som andra
verksamheter, beroende av ekonomiska resurser. Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges
kristna råd, tog upp detta i en debattartikel i april 2020 där hon vädjade till läsaren om att inte
glömma sin församlings ekonomiska situation under denna svåra period. Detta gjorde hon med
anledning av de bortfall av insamlingar och kollekter som många församlingar dittills upplevt
under pandemin. Hon lyfte även fram hur ett ökat ekonomiskt stöd för trossamfunden är nödvändigt.
Redan i mars 2020 kunde Forum presentera att ideella organisationer påverkats kraftigt av pandemin. Över 96 procent av de cirka 50 organisationerna som deltog i Forums rapport hade på ett
eller annat sätt påverkats negativt, och över hälften hade drabbats ekonomiskt. Några månader
senare rapporterade Forum i en annan sammanställning med cirka 60 organisationer att varannan verksamhet är orolig för sin överlevnad och att de statliga stöden ofta inte anses anpassade
för många ideella organisationers behov, utan mer ”efter näringslivets logiker och terminologi”,
som Patrik Schröder, Forums ordförande, uttryckte det.
Coronaviruset påverkar flera organisationers ekonomiska möjligheter att fungera som stöd i
en svår tid, vilket gör denna verksamhetsaspekt kritisk. I oktober 2020 beslutade regeringen om
ökade stöd till trossamfunden. Dessa stöd har varit viktiga i en situation som varit krävande för
flera församlingar. Med vad säger trossamfunden själva om pandemin och de ekonomiska utmaningar som den inneburit?
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Restriktionerna får ekonomiska följder

Dusan Rakovic, präst vid serbisk-ortodoxa kyrkan i Stockholm, berättar att det var särskilt svårt
i början av pandemin. Högtider och gudstjänster är viktiga tillfällen för att samla in donationer
som bidrar till lokalhyran. Antalet personer som får samlas vid fysiska sammankomster har begränsats och detta har inneburit en kraftig minskning av bidrag från församlingsmedlemmarna,
enligt Dusan.
Ett liknande läge beskriver Romdhane Boussaidi, ordförande för Islamiska förbundet: ”Maxgränsen för åtta personer gör det inte lönt att hålla lokalerna öppna”. Sedan 2019 hyr islamiska
förbundet i Malmö tre lokaler, och den senaste ligger nära köpcentret i Rosengård. Romdhane
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Med hjälp av bidrag från medlemmar och extra stöd från
”riksorgani
sationen har församlingarna klarat av att betala
hyrorna under 2020. Men vi är oroliga inför framtiden.
”

Tufft för församlingarna och för medlemmarna
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berättar att den nya lokalen är väldigt stor och han tycker att det är märkligt att endast åtta personer får vistas i den medan det rör sig långt fler i
köpcentret intill. ”Det är inte rimligt”, menar han. I och med att lokalerna
inte kan användas går värdet bort för medlemmarna, och det har varit
svårt att samla in donationer. ”Vi är beroende av våra medlemmar för att
ha råd med hyran”, konstaterar Romdhane och förklarar att församlingen
nu ligger rejält efter med betalningarna.
Cahterine Nygren

Cahtrine Nygren, ledare för Evangeliska frikyrkans Sverigeprogram, poängterar att många medlemmar har fått en ansträngd privatekonomi till följd av pandemin, vilket påverkar hur mycket
man kan ge.
Trots detta har flera församlingar inte något annat val än att vända sig till sina medlemmar. Syed
Mansur, förbundssekreterare för Sveriges Muslimska Förbund, förklarar hur de har kontaktat
personer via telefon och sociala medier för att samla in bidrag till hyrorna. ”Fredagsbönen står
vanligtvis för ungefär hälften av hyreskostnaden. Med hjälp av bidrag från medlemmar och extra
stöd från riksorganisationen har församlingarna klarat av att betala hyrorna under 2020. Men vi
är oroliga inför framtiden”, berättar Syed.
Nya tider, nya kostnader

Enligt Cahtrine har pandemin även inneburit nya kostnader för församlingarna. Man har bland
annat behövt investera i ny utrustning, såsom kameror och mikrofoner, för att ställa om till en digital verksamhet. Samtidigt med dessa kostnader har restriktionerna inneburit förlorade intäkter
för församlingar som bedriver annan verksamhet vid sidan av det ordinarie församlingsarbetet,
som till exempel konferensverksamhet.
Förlorade intäkter är även något som Eva Gustin, Press- och informationsansvarig vid på Frälsningsarmén, vittnar om: ”De delar som främst har gått ner kraftigt är minskade hyresintäkter i
vår fastighetsförvaltning, minskade försäljningsintäkter inom Myrornas second hand-verksamhet och minskat antal placeringar inom HVB-verksamhet med kraftigt lägre intäkter som följd.”
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Präst Dusan Rakovic
(till höger) förättar
liturgi i den serbiskortodoxa kyrkan.
FOTO: PRIVAT

Eva beskriver hur dessa ekonomiska tapp till viss del har kunnat kompenseras för genom ökade
medlemsbidrag och stora egna neddragningar och besparingar. Hon beskriver dock att pandemin fått flera oönskade konsekvenser. ”Inte minst för en del personer som förlorat sin anställning
hos oss, och det tycker vi förstås är jättetråkigt.”
Kommunikationen fortsätter digitalt

Pandemin och restriktionerna har påverkat trossamfundens och församlingarnas ekonomi negativt på fler sätt än man kanske tänker på. När jag frågar hur företrädarna ser på framtiden svarar många att de är oroliga. Syed berättar att några församlingar blivit bjudna på hyran vilket har
hjälpt, men att sådana lösningar inte är långsiktiga. Cahtrine beskriver att många församlingar i
Evangeliska frikyrkan accepterar det nya läget, trots att vissa anställda upplever frustration och
oro. Istället för att ställa in eller flytta fram evenemang så försöker man planera dem digitalt istället.
Ljuspunkterna i samtalen handlar om det digitala. Dusan beskriver hur trossamfundet har använt Facebook för att samla in donationer till församlingarna. Sociala medier, och appar som
exempelvis Swish, tycks ha varit viktiga verktyg för de flesta under pandemin. ”Vi har fått bidrag
ända från San Diego!”, berättar Dusan glatt. Hans berättelse är positiv och upplyftande. Under
samtalen har det blivit tydligt hur betydelsefulla församlingsmedlemmarnas donationer är. Det
är därför särskilt viktigt att kommunikationen med medlemmarna fortsätter trots att det just nu
inte är möjligt att ses fysiskt. En upplyftande tanke är att det kanske aldrig funnits bättre möjligheter för det än idag med vår digitala tidsålder?
Text: Philip Vedel Düring
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Borås visar bredd
på religionens område
Varje år besöker myndigheten SST en kommun för att titta närmare på hur trossamfundens närvaro och villkor ser ut. 2020 gick resan till Västsverige och textilstaden Borås.
svenska kyrkan är det trossamfund som oftast varit på plats längst. Så var det även
i Borås. Likt de flesta andra orter är det också Svenska kyrkan som har flest medlemmar. Enligt
Svenska kyrkans statistik hade man år 2019 nästan 5,8 miljoner medlemmar i Sverige. Borås industribygd har under åren blivit hemmiljön för många till Sverige invandrade personer och därför också ett område med stark representation av församlingar från många andra trossamfund.
Från stort till smått

Vissa trossamfund har mer än en församling i området och myndigheten valde där ut en av dessa
att besöka. Ett av de minsta trossamfunden på plats är det ortodoxa trossamfundet Svenska Ortodoxa prosteriet som har sitt säte i Heliga Treenighetens kloster i Ingelstorp. Medlemskapet i det
trossamfundet uppgick år 2019 till 1 207 personer i Sverige. Klostret sköts av tre munkar som
tillsammans med sina församlingsmedlemmar sörjer för klostrets och markens skötsel. Gudstjänster hålls regelbundet
Frikyrkor och ekumeniskt/interreligiöst samarbete

Frikyrkoförsamlingar finns väl representerade och ofta mer än en gång på den här kartan. I våra
möten med dem fick vi möta ett brett och mångfacetterat arbete, mycket styrt utifrån de lokala
behoven. Samarbetet för de mest utsatta, arbetslösa, papperslösa och de som drabbats hårdast av
pandemin genomsyrade mycket av de verksamhetsgrenar vi fick ta del av. Flera olika aktiviteter,
trots pandemiläget, ligger i planerna för ett trossamfundsöverskridande arbete för ungdomar
och speciellt unga kvinnor. Det är aldrig fråga om att ställa in, utan alltid att ställa om. Kyrkorna
vittnar tydligt om att människornas behov av kontakt och hopp, likväl praktisk hjälp, har ökat
markant under pandemin.
Församlingarna jobbar tillsammans för att täcka upp, speciellt i de lokala områden där behoven
är som störst.
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Borås

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och är Sveriges 15:de största tätort. År 2019
bodde det nästan 114 000 personer i kommunen, var av nästan 74 000 i Borås stad. Borås
nämns långt tillbaka i de historiska dokumenten och med början av den starka utvecklingen av textilindustrin under 1800-talet blev Borås en vida känd stad för sin industri. I år
firar staden sitt 400-års jubileum.
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Inte minst de unga behöver få en plats och
”tillhörighet
lokalt och man jobbar med planer och
visioner för detta.
”
En av frikyrkorna som precis i dagarna innan SST:s besök hade flyttat från sina gamla lokaler är
Frälsningsarmén. I en före detta banklokal, komplett med bankvalv, driver nu Frälsningsarmén
sin verksamhet så centralt i området Norrby som man kan komma. Norrby har varit omtalat i
en rapport kallad Lägesbild Norrby som var en långtidsstudie över fem år. Bilden av ett område
genomsyrat av oro och kriminalitet presenterades. Trossamfundet driver sin uppmärksammade
verksamhet, (speciellt för de som i området behöver den största hjälpen) genom öppna caféverksamheter och samtalsforum, precis bredvid alla små matbutiker med stor sortering vad gäller
kryddor och grönsaker från hela världen. Närmare verkligheten, och alla dess sidor, i en förort,
som utredningen mer eller mindre dömde ut, kan man inte komma.
Ortodoxa församlingar

Förutom Svenska Ortodoxa prosteriet som nämnts ovan, hade vi möjlighet att besöka ytterligare
två ortodoxa trossamfundsförsamlingar: den Grekisk ortodoxa församlingen Isodia tis Theotokou och den Syrisk ortodoxa kyrkans församling. Båda har funnits på platsen i många år och
växer med generationerna. Frågan om lokaler för växande församlingar är ett problem. Grekisk
ortodoxa har tillgång till lokaler genom samarbete med Svenska kyrkan. Den syrisk ortodoxa
församlingen letar efter lösningar så att man kan expandera verksamheten. Inte minst de unga
behöver få en plats och tillhörighet lokalt och man jobbar med planer och visioner för detta.
Muslimska församlingar

Tre olika muslimska församlingar tillhörande Islamiska shia samfunden, Bosniakiska islamiska
samfundet samt Sveriges muslimska förbund besöktes. Här pågår (utöver gudstjänstverksamheten) en bred verksamhet i form av kultur och fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna.
Det finns körer, läxläsningsverksamhet, kvinnogrupper, nattvandrare, språk kaféer, svenska som
andra språk, fotbollsklubbar och en mängd andra organiserade grupper.
Mångfaldens Borås – ytterligare fyra inriktningar

Under år 2020 blev Trossamfundet Jehovas vittnen ett statsbidragsberättigat trossamfund vilket
gjorde att myndigheten också fick möjlighet att inkludera deras församling i Borås för ett besök.
Det var mycket intressant att få personlig kontakt med ett antal av de församlingsmedlemmar
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Inne i den shiamuslimska bönelokalen i Borås. FOTO: SST

Besökta
församlingar från
följande
trossamfund:
Bosniakiska Islamiska
samfundet, BIS, Equmeniakyrkan, Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen,
Evangeliska frikyrkan,
Frälsningsarmén, Grekisk
ortodoxa kyrkan, Islamiska shia samfunden,
Judiska föreningen, Pingst,
Romersk katolska kyrkan,
Sjukhuskyrkan (ekumeniskt), Sjundedags adventistsamfundet, Svenska
kyrkan, Svenska ortodoxa
prosteriet, Sveriges
muslimska förbund, Syrisk
ortodoxa kyrkan, Trossamfundet Jehovas vittnen
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Judiska föreningen har funnits i Borås sedan
”1940-talet.
Under åren 1945-1947 kom runt 800
flyktingar för att finna en plats i Borås.
”
som bor i området och, när det inte är pandemitider, regelbundet besöker det ståtliga Riket sal.
Flera berättade om deras arbete för ett Borås där alla kan få rum, men också om hur livet för ett
barn som växer upp som Jehovas vittne kan vara präglat av angrepp och mobbning av andra barn.
Sjundedags Adventistsamfundet är ett av de trossamfund som har flera församlingar i Borås. Vi
besökte den i centrala Borås. Som så många av sina systrar och bröder från andra trossamfund i
området jobbar man med att bygga ett meningsfullt liv för ungdomar. Församlingen driver också
en populär servering där tyngdpunkten ligger på vegetariska måltider. Under tiden myndigheten besökte Borås pågick ett febrilt arbete med att ställa om den verksamheten till catering och
matkasseavhämtning.
Judiska föreningen har funnits i Borås sedan 1940-talet. Under åren 1945-1947 kom runt 800
flyktingar för att finna en plats i Borås. Här fanns bland annat arbete inom textilindustrin och det
fanns möjlighet till ett nytt liv. Föreningen är inte i judisk mening en församling men hjälper den
judiska populationen i området med det de behöver. Information i och till skolor har under åren
varit ett mycket viktigt åtagande för dem.
När Romersk katolska kyrkans präst, fader Tomasz, tillfrågas om sin församling berättar han
att den numera består av runt 2 000 personer. Språktillhörighet? Han räknar fort upp några av de
språk som talas bland medlemmarna: polska, kroatiska, olika afrikanska språk, filipino, spanska
vietnamesiska och arabiska några av dem. Mässa firas också på närliggande orter för att möjliggöra att äldre ska kunna komma till kommunion utan för mycket problem med transport.
Resan till Borås bjöd på många spännande möten och det blev tydligt att det finns ett stort engagemang för mångfald och religionsfrihet. Tack alla som tog emot oss med sådan omtanke och
hjärtlighet!

Text: Åsa Hole
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Den Heliga treenighetens kloster i Bredared. FOTO: SST
Den judiska föreningens lokaler i Borås. FOTO: SST
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Hallå
där…

Ingmarie Kaan
som går i pension 2021
efter mer än 20 år på SST
Du har arbetat på myndigheten sedan 1998 och nu ska du
gå i pension – hur går dina tankar kring detta?

– Jag började 1998 som timanställd men 1999 fick jag en fast anställning på halvtid och med tiden har sysselsättningsgraden ökat till heltid. Eftersom jag alltid har trivts väldigt bra på SST har jag inte funderat på att sluta eller byta jobb. Men nu är det dags att gå i pension.
Vad tycker du har varit mest givande under åren på myndigheten?

– Jag har alltid varit intresserad av olika religioner. Det mest givande
på myndigheten har varit kontakten med trossamfunden och deras
representanter och med ”vanliga människor” när de ställer frågor om olika bidrag mm. Det som
fascinerade mig mest när jag började på SST var att upptäcka att det är en ovanlig mötesplats för
olika religioner och trosuppfattningar som jag inte visste om. Man fokuserar ju alltid på religionsmotsättningar i medierna…
SST har förändrats under åren som gått, vad tänker du om det?

– När jag började på SST var det i huvudsak en bidragsmyndighet som nu har utvecklats till att
vara en expertmyndighet i trossamfundsfrågor. Att föra dialog med trossamfunden, skapa kontaktnät när det gäller krisberedskap och social hållbarhet samt andra former av stöd gällande utbildning är andra viktiga uppdrag. SST har verkligen lyckats lyfta trossamfunden som en del av
civilsamhället och kompetensen efterfrågas allt mer. Vi var bara fyra anställda när jag började
och nu är vi tolv – och fler behövs.
Hur planerar du att spendera dina dagar som pensionär?

– När jag blir pensionär tänkte jag ägna mer tid till familjen och barnbarnen, då håller man sig
förhoppningsvis ung. Jag är ju också diakon så jag vill ägna mer tid som volontär i Svenska kyrkan
där jag är kyrkvärd men även tänkte gå på besök på äldreboenden. Eftersom jag har spelat fiol i
över 50 år tänkte jag fortsätta att spela i Sundbybergs orkesterförening när den kommer igång
igen efter pandemin. Och så ska jag fortsätta fördjupa mig i klezmer, judisk folkmusik, som jag
började lära mig i höstas. Jag ser fram emot att gå i pension!
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Syftet med denna årsbok är dels att spegla några av de olika verksamheter och projekt
myndigheten gör, dels att berätta lite mer allmänt om intressanta fenomen och förändringar
i fältet religion/trossamfund i Sverige.
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att
bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen.
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