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Förord

D en 1 juli 2017 bytte myndigheten organisationsform och gick från 
att ha varit en nämndmyndighet till att bli en enrådighetsmyndighet. Vi bytte 
namn till Myndigheten för stöd till trossamfund och undertecknad blev myn-
dighetschef och direktör för myndigheten. Vid en samling kring den 1 juli, för 

samarbetspartners och andra myndigheter, sa jag att detta var ”Ett stort steg för SST, om än 
kanske ett litet steg för mänskligheten”. Om så är fallet får historien utvisa. 

Vad innebär då detta?  Under de senaste åren har myndighetens verksamhet växt och bred-
dats genom olika initiativ från nuvarande och tidigare regeringar. Det har gällt många och 
olika regeringsuppdrag, men också regeringens betoning av oss som expertmyndighet. Vad 
regeringen har gjort är att bekräfta en utveckling som de själva till stor del varit drivkraften i. 

I Förordning med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund, som trädde i kraft 
den1 juli 2017, anges våra uppgifter. De två första är att ”främja dialogen mellan staten och 
trossamfunden” och att ”bidra med kunskap om trossamfundsfrågor”. Det nya är att vi in-
te längre ska begränsas till enbart de statsbidragsberättigade trossamfunden utan att vi ska 
kunna vända oss till alla. Detta gäller också våra utbildningar likväl krisberedskapssamord-
ningen. Statsbidragsfrågorna, för de statsbidragsberättigade trossamfunden, har vi naturligt-
vis kvar.

I 2017 års regleringsbrev står det att ”myndigheten ska i sin årsredovisning tydliggöra hur 
myndighetens arbete i stort har bidragit till att främja religionsfriheten i Sverige”.

Hur kan man då sammanfatta myndighetens uppdrag och arbete? Jag skulle vilja påstå att 
det kan göras med ett ord, nämligen religionsfrihet. I vår regeringsform definieras den så här: 
”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.”  Därtill står 
det också att det offentliga har ett ansvar gentemot etniska, språkliga och religiösa minoriteter 
så att de får ”….möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv”.

Åke Göransson
Direktör

 Myndigheten för stöd till trossamfund

Vi arbetar för att stärka och 
främja religionsfrihet i vårt land
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i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 9:1), 
vilken genom Sveriges medlemskap i EU också är en del av svensk lag, definieras religions-
friheten så här: 

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

att regeringen då i budgetpropositionen för budgetåret 2017 beskriver den politiska 
inriktningen för politikområdet ”trossamfund” enligt nedan är då både naturligt och för-
klarligt:

Regeringen anser att trossamfunden spelar en viktig roll både i vårt samhälle och i enskilda 
människors liv. Frågor som rör religion och trossamfund har hög aktualitet. Trossamfunden 
utgör en del av det civila samhället som bl.a. gör viktiga samhällsinsatser på det sociala om-
rådet. Många trossamfund verkar för kunskap, förståelse och respekt för olika trosuppfatt-
ningar och motverkar därmed polariseringen i samhället. Det är av stor vikt att samarbetet 
mellan trossamfund fungerar och att kommuner och myndigheter ökar sin kunskap om och 
sitt samarbete med trossamfund.

ledorden för den verksamhet SST bedriver kan sammanfattas på följande sätt: ska-
pa förutsättningar, ge kunskap, öka kompetens, skapa dialog, våga synliggöra, stärka närva-
ron och vara långsiktig. Detta skulle också kunna förkortas så här: vi arbetar för  att stärka 
och främja religionsfrihet i vårt land.

Stockholm i februari 2018

Åke Göransson
direktör

myndigheten för stöd till trossamfund
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postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
besöksadress: Alviks Torg, Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
T-bana, tvärbana: Alvik
telefon: 08-453 68 70 fax: 08-453 68 29
e-post: info@myndighetensst.se hemsida: www.myndighetensst.se

direktör
Åke Göransson, 08-453 68 71, ake.goransson@myndighetensst.se

handläggare för andlig vård inom sjukvården
Gunnel Andréasson, 08-453 68 63, gunnel.andreasson@myndighetensst.se

assistent
Inger Carnbo, 08-453 68 74, inger.carnbo@myndighetensst.se

handläggare religiösa minoriteter
Hasnain Govani, 08-453 68 09, hasnain.govani@myndighetensst.se

handläggare för statsbidragsfrågor/ställföreträdande myndighetschef
Åsa E Hole, 08-453 68 72, asa.e.hole@myndighetensst.se

projektkoordinator
Jana Jakob, 08-453 68 17, jana.jakob@myndighetensst.se

handläggare för statsbidragsfrågor
Ingmarie Kaan, 08-453 68 73, ingmarie.kaan@myndighetensst.se

handläggare religiösa minoriteter  
Max Stockman, 08-453 68 77, max.stockman@myndighetensst.se

handläggare för krisberedskapsfrågor
Tanja Viklund, 08-453 68 30, tanja.viklund@myndighetensst.se

handläggare för krisberedskapsfrågor
Örjan Wallin, 08-453 68 75, orjan.wallin@myndighetensst.se

extern personal, forskningsuppgifter
Simon Sorgenfrei, Södertörns högskola, simon.sorgenfrei@sh.se
Erika Willander, Uppsala universitet, erika.willander@soc.uu.se

Kontaktuppgifter
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tillit i Malmö
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Det finns mycket som förenar judar och muslimer, såväl religiöst som kulturellt. 
År 2017 bildades den ideella föreningen Amanah i Malmö med uppgift att i olika 
sammanhang lyfta fram och problematisera likheter och skillnader mellan ju-
dendom och islam samt att bekämpa antisemtism och islamofobi bland Malmös 
unga. Amanah vill utgöra ett komplement till – och samverka med – judiska och 
muslimska församlingarna i Malmö och bygga en verksamhet som kan tjäna som 
modell i Sverige och Europa. Amanah har möjliggjorts tack vare bidrag från flera 
institutioner – en av dem är Myndigheten för stöd till trossamfund.

   

D et finns olika sätt att förhålla sig till livets utmaningar. Det ena 
är att acceptera att livet kan vara svårt ibland, eller att inse att vi själva kan vara 
med och påverka.
En person som betytt mycket för den senare inställningen är rabbin Michael  

Melchior, född och uppvuxen i Danmark bosatt och verksam i Israel.
Rabbin Melchior har under hela sitt liv sett möjligheter där andra har misströstat. 
Ett sådant exempel är dialog och samarbete mellan judar och muslimer, mellan israeler och 

palestinier.
Som rabbin och religiös företrädare insåg rabbin Melchior tidigt att religionen kan vara en för-

enande faktor, och att man genom verklig religionsdialog kan fördjupa kunskapen och därmed 
både respekten och intresset för grupper eller individer som vi betraktar som ”den andre”.

idén väcktes att ett liknande arbete som det rabbin Melchior gör skulle kunna ini-
tieras och genomföras i Malmö. Malmö, en stad som kommit att bli världskänt för antisemitism, 
islamofobi och främlingsfientlighet.

Under våren 2017 anlände den ortodoxe rabbinen, Moshe David Hacohen från Israel med sin 
familj. Tillsammans med imam Salahuddin Barakat, som är uppväxt i Skåne och redan väl för-
ankrad i Malmös muslimska gemenskap, påbörjades planeringen inför det som blivit Amanah.

Judar och muslimer 
bygger tro och tillit i Malmö
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Vad betyder ordet Amanah?
På hebreiska betecknar ordet Amanah tro, stöd, 
bekräftande och visshet. Det är även besläktat 
med ordet “amen” som betyder att bekräfta. Ordet 
Amanah är också starkt förknippat med förbund och 
överenskommelse. Amanah är även beslutat med “aman” som betyder tillförlitlighet och trofasthet.

På arabiska används ordet Amanah för att beteckna förtroende, tillit, pålitlighet och trygghet. Det är också besläktat 
ordet för tro [imân] och är en grundläggande islamisk princip som är så viktig att Profeten Muhammad definierade 
tro (iman) och den troende (mu’min) genom den då han sa: “Den troende (mu’min) är den människor förlitar (amâ-
nah) sig på gällande deras liv, egendom och ära.” och “Där finns ingen (fulländad) tro för den som inte har amânah.”
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namnet amanah föddes ur ett av rabbinen och imamens många kreativa möten och det är 
ett koncept, inte bara en förening, som bygger på att rabbinen och imamen genomför alla delar 
i verksamheten tillsammans. Detta har både en praktisk betydelse och ett starkt symbolvärde.

Det har på kort tid visat sig att den vänskap och det förtroende som vuxit fram mellan rabbinen 
och imamen är unikt. Människor som möter dem har kommenterat att ”jag förstår inte hur de har 
kunnat bli så nära vänner, men om de kan, då vill även jag vara en del av detta”. 

amanah adresserar svåra frågor som antisemitism och islamofobi, koscher och 
halal, manlig omskärelse vilket är något som är viktigt för både judar och muslimer. Vidare lyfter 
man upp och diskuterar rent teologiska frågor inom judendom och islam, och funderar kring 
likheter och olikheter.

Genom detta arbetssätt bidrar Amanah med kunskap om att människor med olika bakgrund 
och tro kan leva och samarbeta tillsammans på lika villkor och på ett konstruktivt och positivt 
sätt delta i utvecklingen av samhället där man verkar och bor.

Under hösten och vintern 2017 har Amanah träffat ungdomar och ledare på Fryshuset, hållit 
seminarium på ett muslimskt ungdomsläger och föreläst i Rosengård i samband med Ramadan. 

Judar och muslimer 
bygger tro och tillit i Malmö
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Man har också gjort gemensamma uttalanden mot hat 
och hot och gemensamt firat första kvällen av den ju-
diska högtiden Chanukka i Malmö synagoga.

rabbinen och imamen har rönt mycket upp-
märksamet i både svensk och utländsk media, och har 
även under hösten varit inbjudna till internationella 
sammankomster för att berätta om hur deras goda 
samarbete har växt fram.

Amanah har under året träffat elever och lärare. Flera 
skolor har visat stort intresse, medan andra än så länge 

är tveksamma. Detta är utmaningen för Amanah – att möta dem som sällan träffar företrädare 
för ”den andre”. 

Därför kommer fokus under 2018 att ligga på just möten med elever och lärare ute i främst 
gymnasieskolor. Under våren kommer också en Beit Midrash/Madrasa (forum för djupare stu-
dier och utforskande av text och tradition) att fortsatt vara en utgångspunkt för fördjupade stu-
dier i judendom och islam. Intresset bland såväl judar som muslimer har visat sig vara stort.

Tack vare rabbin HaCohen och imam Salahuddin och genom Amanah har det på kort tid visat 
sig vara möjligt att hitta fram till förståelse och samförstånd, och inte minst att bygga långsiktiga 
relationer.

För oss som är involverade och engagerade i Amanah är förhoppningen att denna förening skall 
lyckas så väl att arbetssättet blir en modell att efterlikna. l

Lena Posner-Körösi, Ordförande i Amanah
Lena har tidigare varit ordförande för Judiska centralrådet i Sverige och Judiska församlingen  

i Stockholm, som första kvinnan på den posten. År 2000 stiftade hon Paideia -  
The European Institute for Jewish Studies in Sweden i Stockholm.

Lena Posner-Körösi

Och fler initiativ är på gång…
Den 26 april hålls en konferens i Malmö på temat Judiskt-muslimskt partnerskap. Förutom svenska deltagare  
kommer inbjudna gäster från USA, Frankrike och Tyskland att delta. Vid konferensen kommer också det att  
presenteras en deklaration för judisk-muslimskt partnerskap och mot antisemitismen och islamofobin i Sverige. 
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För att undersöka hur statens stöd till trossamfunden på bästa sätt kan möta 
trossamfundens och samhällets behov tillsatte regeringen en utredning sommaren 
2016. Regeringen ansåg också att det fanns brister med det nuvarande stödsyste-
met och att demokratikriteriet behövde förtydligas. Den 13 mars 2018 överläm-
nade utredningen sitt betänkande, Statens stöd till trossamfund i ett mångreligi-
öst Sverige, till regeringen. I denna artikel redogör huvudsekreteraren i utredning-
en, Daniel Lindvall, i korta drag för några av förslagen.  

D et finns flera anledningar till varför sta-
ten bör fördela ett stöd till trossamfunden. Trossam-
funden utför en samhällsnyttig verksamhet genom att 
bl.a. möta människors existentiella behov. Flera tros-

samfund bedriver också ett omfattande socialt arbete riktat till bl.a. ut-
satta personer. Enligt oss är dock det främsta motivet för staten att ge 
stöd till trossamfunden religionsfriheten. Genom att fördela ett stöd 
får alla trossamfund likartade förutsättningar för sin religiösa verk-
samhet och alla individer ges relativt sett samma grundläggande möj-
ligheter att åtnjuta sin religionsfrihet. 

Eftersom stödet motiveras av religionsfriheten föreslår utredningen att regelverket ändras så 
att det i så stor utsträckning som möjligt uttrycks konfessionsneutralt och därmed är relevant för 
alla religiösa trosbekännelser. Vi föreslår till exempel att begreppet trossamfund framöver ska 
definieras som en gemenskap som utövar religiös verksamhet genom gudstjänst, bön, medita-
tion eller ritualer. 

de formella kraven som ställs på trossamfunden för stöd bör vidare inte vara alltför höga 
så att små trossamfund stängs ute. Utredningen föreslår därför att kravet på antal betjänade sänks 
från 3 000 till 1 000 personer, liksom att nuvarande krav på geografisk spridning av verksamhe-

Daniel Lindvall

Statligt stöd 
till trossamfund  
– för religionsfrihetens skull
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ten slopas. Alla stödberättigade trossamfund ska ha varit 
aktiva i fem år och verka i den juridiska formen registre-
rat trossamfund. Samverkansorgan ska inte kunna få stöd. 
Därutöver måste trossamfundens religiösa verksamhet i 
huvudsak finansieras av betjänade som är bosatta i Sverige. 

För att värna om trossamfundens oberoende ska stats-
bidraget även fortsättningsvis i huvudsak fördelas som ett 
organisationsbidrag, men för att stärka vissa verksamheter 
kommer ett projektbidrag för organisationsutveckling att 
införas liksom ett nytt utbildningsbidrag. Utbildningsbi-
draget ska kunna sökas av trossamfund eller församlingar 
för att finansiera såväl konfessionell som icke-konfessionell 
utbildning. 

det svåraste uppdraget för utredningen har va-
rit att utforma ett förtydligat demokratikriterium som är 
förenligt med religionsfriheten. Staten är skyldig att verka 
för att de grundläggande värderingar som är inskrivna i re-
geringsformens program- och målsättningsstadga skyddas. 
Stadgan omfattar värderingar såsom alla människors lika 
värde och den enskilda människans frihet och värdighet, 
demokratins idéer, delaktighet och jämlikhet samt skydd 

”Det svåraste uppdraget för utredningen har varit  
att utforma ett förtydligat demokratikriterium som är 
förenligt med religionsfriheten.”

Statligt stöd till trossamfund 
– för religionsfrihetens skull
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mot diskriminering, den enskildes privatliv och familjeliv samt barns rätt. Den svenska staten 
är därutöver skyldig att skydda olika mänskliga rättigheter i internationella konventioner. Sta-
ten kan därför inte ge stöd till verksamheter som bedrivs på ett sätt som är oförenligt med dessa 
grundläggande värderingar eller som kränker mänskliga rättigheter. 

Samtidigt ger Europakonventionens bestämmelse om religionsfrihet trossamfunden ett starkt 
skydd som bl.a. innebär att staten inte bör blanda sig i trossamfundens inre angelägenheter eller 
värdera samfundens religiösa lära eller de sätt på vilka läran manifesteras. Eftersom ageranden 
som kan stå i strid med samhällets grundläggande värderingar ofta har ett nära samband med 
trossamfundens inre förhållanden eller deras religiösa lära kan således en vägran att ge ett tros-
samfund stöd innebära att staten inskränker religionsfriheten. Europakonventionen tillåter dock 
inskränkningar av religionsfriheten, men det får bara ske för att skydda värden som anses vara 
särskilt skyddsvärda i demokratin. Inskränkningen måste även vara föreskriven i lag.

Ulf Bjereld, regeringens utredare
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därför föreslår vi att ett demokrati-
kriterium ska utformas på så sätt att det fram-
går att trossamfund som agerar i strid med 
särskilt utpekade skyddsvärda grundläggande 
värderingar i det svenska samhället ska exklu-
deras från stöd (s.k. exkluderingsgrunder). 
Genom ett demokratikriterium med exklude-
ringsgrunder blir det möjligt för staten att gö-
ra en avvägning mellan dess behov av kontroll 
och trossamfundens behov av integritet och 
självständighet. Det innebär vidare att tros-
samfunden skyddas eftersom de på förhand 
kan förutse vilka ageranden som kan leda till 
vägrat stöd. Samtidigt begränsas den myndig-
het som ska fatta beslut från att göra godtyck-
liga bedömningar. 

de grundläggande värderingar 
som får anses särskilt skyddsvärda är de som 
anges regeringsformens program- och mål-
sättningsstadga och som beskrevs ovan. Uti-
från dessa värderingar har utredningen utfor-
mat några exkluderingsgrunder. Enligt vårt 
förslag ska ett trossamfund vägras stöd om 
det utövar våld mot person, tvång eller hot; 
eller om det kränker ett barns rättigheter på 
sådant sätt att det finns en påtaglig risk för att 

Statligt stöd till trossamfund 
– för religionsfrihetens skull
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Alice Bah Kuhnke, demokratiminister

barnets hälsa eller utveckling skadas. Även trossamfund som rättfärdigar, främjar eller uppma-
nar till sådana typer av kränkningar ska vägras stöd. Vidare ska stöd vägras om ett trossamfund 
inskränker en betjänads fri- och rättigheter genom utnyttjande av utsatt belägenhet, bryter mot 
diskrimineringsförbud i diskrimineringslagen eller klart överträder principen om alla männis-
kors lika värde. Stöd ska även vägras om ett trossamfund aktivt motarbetar det demokratiska 
styrelseskicket. Ett trossamfund ska som huvudregel vara ansvarig även för dess församlingars, 
företrädares och föreläsares ageranden.

vi föreslår också att beslut om stödberättigande inte längre ska fattas av regeringen utan 
av ett särskilt råd inom SST. Dess ledamöter ska vara personer med relevant sakkunskap och till-
sättas av regeringen. Vår förhoppning är att vi med dessa förslag utformar ett stöd som skyddar 
samhällets grundläggande värderingar, men också religionsfriheten och trossamfundens själv-
ständighet och integritet. 

Daniel Lindvall
Huvudsekreterare i utredningen 

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
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Myndighetens uppdrag att stärka det interreligiösa arbetet har inneburit många 
kontakter med kommuner under 2017. Frågeställare som vänder sig direkt till myn-
digheten har fått svar på frågor men även tips, råd och hjälp. I Karlstad har myn-
digheten följt arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar kontakt med trossamfun-
den och via dialogprocesser jobbat fram områden att arbeta tillsammans med.  
Vi bad Camilla Kullander beskriva kommunens satsning. 

O ro och trygghetsfrågor tar allt mer utrymme i den offentliga debat-
ten såväl i världen som i Sverige och Karlstad. Medborgare med frågor och som 
känner oro hör av sig både personligen och på sociala forum. Ofta ökar orosytt-
ringarna kring enskilda specifika händelser eller företeelser. Det kan handla om 

allt från att en moské ska byggas till att vi öppnar ett hem för ensamkommande barn. Vi har för-
enings-, åsikts-, och religionsfrihet i Sverige och det är vårt uppdrag som kommun att värna den. 
Samtidigt ska vi arbeta för ett jämställt och demokratiskt samhälle.

I Karlstad vill vi arbeta förebyggande för att stärka och värna dessa grundläggande rättigheter. 
Därför har Karlstads kommun under hösten 2017 och början av 2018 genomfört dialogmöten 
med trossamfunden i Karlstad tillsammans med Lokalpolisområde Värmland och Landstinget i 
Värmland. SST har varit med som processledare under dialogmötena och fungerat som bollplank. 

vi har haft tre dialogmöten med olika teman:
• Utmaningen: Vad innebär det att vara trossamfund i Sverige idag? 
 Demokrati. Mänskliga rättigheter. Religionsfrihet. 
• Krockar: Dialog kring krockar mellan religionsfriheten och andra rättigheter och 
 lagstiftningar.
• Vägen framåt: Hur kan vi hitta vägar framåt i dialog och samverkan som fungerar 
 i det samhälle som vi lever i nu.

Engagemanget och viljan att samverka har varit stor både hos trossamfunden och vår egen per-

Karlstad 
bygger nya broar
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sonal på kommunen, landstinget och polisen. Därför har vi bestämt oss för att samverka långsik-
tigt inom sex områden:

• Alla barn känner sig trygga i skolan och har möjlighet att klara skolan.
• Alla barn kan vara med på fritidsaktiveter.
• Friheten att röra sig fritt på Karlstads gator utan oro för diskriminering och övergrepp.
• Rätten att fritt välja partner/livsstil.
• Dialog och mötesplatser för ökad kunskap, förståelse och tolerans.
• Alla har rätt till en likvärdig hälsa, sjukvård och hantering i kris.

Syftet är att öka förståelsen för varandra för att kunna leva tillsammans i harmoni i ett mångkul-
turellt samhälle. Vi vill öka inkluderingen och integrationen i Karlstad.

men det handlar även om att lösa praktiska frågor kring hur man lever tillsammans vad 
rör till exempel firande av religiösa högtider, fastemånader och skolbarn, bönetider på arbetsplat-
ser, klädedräkter i samband med bad, språk- och kulturkrockar i vården, bemötande av hatat-
tacker riktade mot religiösa samfund.

Arbetet inom samverkansområdena startar under våren 2018. För att bli framgångsrika ska vi 
tänka lågt hängande frukter och lätta segrar. Vi börjar med sådant som är lätt och genomförbart 
snabbt där vi var och en kan bidra med något. Så tar vi det som är svårare i nästa steg.

Camilla Kullander,  
Kommunikationsstrateg Karlstads kommun
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I takt med att Sverige blir ett alltmer mångreligiöst samhälle förändras också be-
hoven och verkligheten för de som jobbar inom den andliga vården inom sjukvår-
den. Vi bad medarbetarna på Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset i Stockholm fun-
dera på vilka utmaningar de ser i denna nya verklighet.  

D en andliga vården på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm är mångreligiös – 
den kristna andliga vården bedrivs genom Sjukhuskyrkans ekumeniska team som 
består av en präst och en diakon och en pastor. Den kristna andliga vården som 
erbjuds innefattar också en katolsk sjukhuspräst, som har hela Stor-Stockholm 

som sitt arbetsområde, samt ortodox kontakt via de två ortodoxa sjukhuspräster som finns med 
mindre tjänster på KS Solna respektive KS Huddinge. Den muslimska andliga vården består av 
en sjukhusimam samt två koordinatorer. Den buddhistiska andliga vården tillhandahåller en ko-
ordinatortjänst för hela norra Sverige.

en arbetsuppgift för den andliga vården
En relativ stor arbetsuppgift i sjukhuskyrkan på SÖS gäller familjer som förlorat sitt barn innan 
eller i samband med förlossningen. Vi hjälper familjen med krisstöd, sorgebearbetning och ord-
nandet av avskedsrit eller begravning. Kontexten är mångkulturellt och mångreligiös i likhet med 
hur vårt samhälle ser ut. Tidigare har vi av tradition hanterat dessa ärenden genom att hjälpa fa-
miljen till kontakt med den trosföreträdare som så att säga är deras tradition, om man inte redan 
har en självklar kontakt.

Vi ser nu en ny förändring som påverkar vårt sätt att bemöta familjer som drabbas. I och med 
ökande integration i det svenska samhället bildar unga människor familj över traditions- och 
religionsgränser. Det vanligaste som vi, teamet på SÖS, har mött är att en av parterna är kristen 
och den andra muslim. Föräldrarna har ofta resonerat ungefär som så att man vill berika och ge 

Hur kan vi vara delaktiga 
i varandras riter – 
för medmänniskans skull? 
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sitt barn det bästa ur båda trostraditionerna men låta 
barnet fatta ett eget beslut angående religion så små-
ningom.

men om barnet dör i samband med förloss-
ningen hamnar man i ett ingenmansland. Begravningsla-
gen gäller för alla, från och med graviditetsvecka 22. Döden 
är definitiv och inför döden känns det viktigt att göra det som är 
rätt – och rätt är förstås så som man har gjort inom den egna familjen/tra-
ditionen. Man vill gärna ha med något från sina båda trostraditioner i begravningen.

Idag är det så att man måste välja. Begravning kan enbart ske i en ordning – antingen är den 
kristen. Eller muslimsk. Eller buddhistisk. Men aldrig både-och.

Här ser vi i sjukhuskyrkan redan nu behov av förändring. Vi har inte lösningen men sitter med 
frågorna. Kanske skulle det underlätta om det fanns en interreligiös rit att tillgå vid dessa tillfäl-
len? Är det möjligt att komma överens om en sådan? Eller på vilka olika sätt kan vi från olika re-
ligioner samverka och vara delaktiga i varandras riter – för medmänniskans skull?

som det nu är försöker vi hitta lösningar i de enskilda fallen. Det skulle underlätta arbetet 
med den andliga vården på sjukhusen om det fanns något (t ex en rit, enkel ceremoni) att tillgå 
som i förväg är genomtänkt och genomarbetat av en interreligiös grupp för detta ändamål. Att 
frågan så att säga tas upp och arbetas med på en nivå över det praktiska, vardagliga arbetet inom 
andlig vård på sjukhusen. 

Vi som sjukhuskyrka möter detta nu och söker lösningar samtidigt som vi tänker att om ett an-
tal år kommer dessa frågor också att i större omfattning landa i församlingarna.  

Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset

”Idag är det så att man måste välja. Begravning kan enbart 
ske i en ordning – antingen är det kristen. Eller muslimsk. 
Eller buddhistisk. Men aldrig både-och.”
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Satsning 
mot islamofobi
Under vintern 2017-2018 samverkar Myndigheten för stöd till trossamfund med 
studieförbundet Ibn Rushd för att medvetandegöra hot, våld och trakasserier mot 
muslimer i Sverige. I projektet ingår kunskapsseminarier på olika platser runtom 
i Sverige samt en digital kunskapsplattform med rubriken islamofobi.se. Vi följde 
med på ett av dessa seminarier där kunskap, reflektion och statistik stod högst på 
dagordningen.

V ad är det första ni tänker på när jag säger islamofobi?
Aya Zemzem Mohammed, projektledare och utbildare, inleder med en öppen fråga. 
Svaren som kommer är korta och spontana: ”Rädsla för islam”, ”Donald Trump”, 
”koppling till terrorism”, ”att bli kallad jävla muslim på bussen”.

Även om de flesta har en bild av vad islamofobi är så är den bilden inte alltid heltäckande. Det 
är heller inte självklart att det är det första ordet som dyker upp i skallen på den som, exempelvis, 
blir trakasserad för att hon bär hijab.

Under januari och februari håller Ibn Rushd utbildningsseminarier om islamofobi på åtta plat-
ser runtom i Sverige. Syftet är att fler ska anmäla det de utsätts för, något som gör det nödvändigt 
att börja på ruta ett: med en grundlig genomgång av vad islamofobi, hatbrott och diskriminering 
egentligen är.

Det är en exposé som sträcker sig ända tillbaka till Martin Luthers dagar, men som snabbt lan-
dar i diskriminerande strukturer anno 2018.

– Till exempel finns det forskning som visar att du har 50 procents större chans att komma till 
en jobbintervju om du heter Erik än om du heter Hassan. Och den vanligaste beskrivningen av en 
muslim i medierna är en ung, muslimsk man som är terrorist, säger Aya Zemzem Mohammed.

det är en kall, vintervit lördag när seriens tredje utbildningsseminarium hålls i 
Gävle. I Alnoor Islamiska förenings lokaler är det varmt och fullt av folk. Några som sitter här är 
tonåringar, några är pensionärer. Några är nyanlända, några har bott hela sina liv i Sverige. Någon 
är läkare, någon har en byggfirma. Några ber fem gånger om dagen, andra gör det inte. Några av 
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kvinnorna bär hijab, andra gör det inte.
Alla är de helt vanliga Gävlebor, tillika muslimer, som kommit hit i jakt på stärkande kunskap. 

En av dem är Zeinab Al-Kaebi.
– Min mamma anmälde mig och jag tänkte att varför inte? Det är mest ordet rasism som jag hör 

i skolan och så, islamofobi och hatbrott har jag mycket sämre koll på. Men nu när jag lär mig mer 
kommer jag ju verkligen veta vad jag blir utsatt för om något händer, säger hon.
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Zeinab, som snart ska fylla 17, menar att det är först på senare tid hon börjat reflektera över sin 
utsatthet som muslim.

– Ju äldre jag blir desto mer tänker jag på det. Det är ju ett faktum att folk kollar snett på mig 
på gatan och så, som muslim behandlas man inte alltid som andra. Jag har vant mig vid det, men 
det är egentligen fel, säger hon.

varje seminarium är runt fem timmar långt. I gammal, god folkbildningsanda är interak-
tionen i rummet viktig – de teoretiska passen varvas med frågor, diskussion och reflektion. Något 
som flera tar upp är en växande frustration över att islam, av vissa, kommit att kopplas ihop med 
IS, islamism och terrorism.

– IS har blivit ett ansikte utåt som folk tror på. Jag tycker att det är oerhört frustrerande och det 
största problemet vi har i dag, säger Sadi Salavati.

Andra lyfter snarare upplevelser av en mer personlig natur. Syskonen Yousef och Dima Baroudi, 
som kommit till seminariet tillsammans med sin pappa Abdullah, säger båda att även om de trivs 
bra i skolan så finns det tillfällen då de känner sig utsatta för att de är muslimer.

– Då är det bra att veta hur man ska reagera. Och att kunna statistik är en jättebra grej, därför 
tycker jag att det är fint med den fördjupningen vi får här, säger Yousef Baroudi.

Han får medhåll av sin pappa.
– Det här är frågor som det är otroligt viktigt att lära sig mer om. Även om man har en del kun-

skap redan så kan man inte veta allt. Det märks att islamofobi och hatbrott ökar mer och mer och 
för mig som förälder känns det extra viktigt att ha kunskaper om mina barn blir utsatta, säger 
Abdullah Baroudi.

statistik är ett av islamofobiprojektets viktigaste inslag. Det handlar om att göra musli-
mer uppmärksamma på den statistik som finns, men också på hur mycket statistik som saknas. 
Samhället som helhet behöver en större medvetenhet om problemet islamofobi – och för att nå 
dit krävs att fler anmäler det de utsätts för.

– Vi vet att mörkertalet är väldigt stort. Till exempel är det många moskéer som inte alltid an-

”Det märks att islamofobi och hatbrott ökar mer och 
mer och för mig som förälder känns det extra viktigt att 
ha kunskaper om mina barn blir utsatta”
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mäler när de utsätts för skadegörelse, säger Aya Zemzem Mohammed.
Även på individnivå är det alldeles för få som anmäler. Mentimeter – en webbtjänst där man 

kan genomföra undersökningar i realtid – ger en ögonblicksbild av läget i lokalen. På frågan ”Har 
du blivit utsatt för hatbrott?” svarar 13 personer ja. Bara en enda svarar nej, resten väljer att svara 
”jag vet inte” eller att inte svara alls. Frågan som kommer strax därefter, ”Anmälde du hatbrottet?” 
resulterar i tolv nej och två ja.

När det gäller diskriminering är trenden ännu starkare. 14 personer har blivit utsatta, ingen 
har anmält.

Som ett komplement till utbildningarna finns sajten Islamofobi.se som lanserades den 24 ja-
nuari. Sidan samlar kunskap om hur diskriminering av muslimer och islamofobiskt motiverade 
hatbrott ser ut, samt om hur man går tillväga för att anmäla. Hela satsningen genomförs av stu-
dieförbundet Ibn Rushd på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. 

Hanna Svensson
(Texten publicerades ursprungligen på www.ibnrushd.se)

Aya Zemzem Mohammed  
är projektledare i projektet islamofobi.se
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K rönikören ibn khurdadbih berättar 
på 840-talet om hur vikingar kom ridande på 
kameler till Bagdad från hamnarna vid Kas-
piska havet. Andra källor berättar om vikingar 

som anföll såväl muslimska som kristna stater på den Ibe-
riska halvön, men också om vikingar som konverterade till 
islam. Den persiske krönikören Amin Razi vet att berätta att 
vikingarna var så förtjusta i griskött att även ”de som konver-
terat till islam åt fläsk.” Under 1500 och 1600-talen hade Sve-
rige intensiva kontakter med muslimska tatarer från dagens 
Ryssland vilket bland annat tog sig uttryck i en livlig kor-
respondens och regelbundna besök av ambassadörer i res-
pektive länder. I början av 1700-talet följde en grupp muslimer Karolinerna hem från Osmanska 
riket och bosatte sig för några år i Karlshamn. Karl XII gav då muslimer och judar rätten att utöva 
sin religion, bakom lyckta dörrar, samt begrava sina döda. Detta fribrev bröt mot tidigare lagtext 
och praxis och innebär att vi vet att islam praktiserats i Sverige i alla fall under åren 1715–1718. 
År 1897 flyttar den rysk-tatariske pälshandlaren Ebrahim Umerkajeff till Stockholm. Femtio år 
senare var han med om att grunda Sveriges första muslimska församling, Turk-Islam Föreningen 
i Sverige för Religion och Kultur, och från 1950-talet och framåt växer Sveriges muslimska befolk-
ning genom arbets- och flyktinginvandring. 

islam i sverige – de första 1300 åren syftar till att vara såväl en historisk översikt över 
olika former av kontakter mellan Sverige och muslimska kulturer, som en presentation av hur 

I början av juli, när många av oss planerar att slå sig ned i hängmattan för skön 
sommarläsning, lanserar myndigheten en ny bok signerad forskaren Simon Sor-
genfrei. Titeln är Islam i Sverige – de första 1300 åren och tar ett brett grepp på 
temat islam och muslimer på de nordligare breddgraderna.

Simon Sorgenfrei
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Ny bok på gång om islam 
och muslimer i Sverige
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islam kan organiseras och 
praktiseras i Sverige idag. 
Boken fokuserar huvudsak-
ligen på organiserad islam 
i Sverige, och bygger i hög 
grad på nytt empiriskt mate-
rial i form av arkivfynd och 
intervjuer. Boken har både 
en kronologiskt ordnad del 
och en mer tematiskt orien-
terad del. Dessa är i sin tur 
ordnade i tre avsnitt. 
 
det första avsnittet, förhistoria, behandlar kontakter mellan Sverige, svenskar och 
muslimska kulturer, från vikingatid fram till förra sekelskiftet. Mer än tusen års historia målas här 
med breda penseldrag, men i texten görs också nedslag på enskilda personer, platser och händel-
ser där relationerna mellan Sverige, svenskar och islam eller muslimska kulturer varit mer förtä-
tade. Inledningsvis förs också en principiell diskussion om islam, som fenomen och studieobjekt 
där bokens ingångar presenteras.
 
avsnittet, etableringshistoria, sträcker sig från slutet av 1800-talet in i vår egen tid. 
Här lämnas stort utrymme åt de två första församlingarna som kom att organisera sig i Sveri-
ge, Turk-Islam Föreningen i Sverige för Religion och Kultur samt Ahmadiyya Muslimska Samfun-
det. Trots deras stora betydelse för islams etablering i landet har de endast översiktligt behandlats 
i tidigare studier, varför de ges större utrymme i boken. Denna del av boken avslutas med etable-
ringen av de sex muslimska riksorganisationer som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet, 
som under sig samlar sunnitiska och shiitiska församlingar spridda över hela landet. 

 

Ny bok på gång 
om islam och muslimer i Sverige
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bokens sista del, islam i dagens sverige, går ännu ett steg närmare och fokuserar 
levd och praktiserad islam. Muslimskt samfundsliv i moskéer och föreningar presenteras, liksom 
muslimskt ledarskap och representation. I denna sista del presenteras också framträdande mus-
limska strömningar utöver de som huvudsakligen praktiseras inom riksorganisationernas ramar, 
nämligen islamism, salafism och sufism. Avslutningsvis diskuteras också inommuslimska mot-
sättningar och andra samhällsutmaningar översiktligt.

Boken är tänkt att kunna läsas både i sin helhet, men också skriven på ett sådant sätt att enskilda 
delar kan läsas var för sig beroende på läsarens specifika intressen och behov.

Simon Sorgenfrei, 
lektor vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola
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Under 2016 och 2017 anslog regeringen ett antal miljoner för att stärka tros- 
samfundens arbete för asylsökande. SST fick uppdraget att fördela pengarna.  
Fick regeringen valuta för dessa bidrag? 

M ed all rätt kan du tycka att denna fråga känns korkad, felaktig – el-
ler till och med inhuman. Men med handen på hjärtat har väl den offentliga 
debatten haft sådana inslag. Man kan ju faktiskt argumentera för att om så en 
enda människa eller familj fick en bättre start i Sverige så var bidraget ”valuta 

för pengarna”. Men det hände mer än så. Jag ska här kort försöka beskriva vad som gjordes och 
som också rapporterats till regeringen.

inför 2016 och 2017 anslog regeringen sammanlagt tolv och en halv miljon kronor för 
att stärka det pågående arbetet hos ett urval av trossamfund när det gäller insatser för asylsökan-
de och arbetet med etablering av nyanlända. Till detta har flera samfund, bland de som fick del 
av dessa pengar, satsat egna centrala medel, nästan sex miljoner, och även bekostad samordnare 
för att stödja församlingar och regioner. Därutöver måste man räkna in det som inte kan räknas, 
nämligen allt frivilligt arbete som skett lokalt och alla de kollekter och material som skänkts i de 
lokala församlingarna.

genom tjugotvå trossamfund nådde dessa extra medel 365 församlingar i alla Sveriges 
alla län. Sammanlagt i dessa församlingar användes medlen till kring 1700 aktiviteter, antingen 
enstaka eller sådana som pågick över längre tid. Därtill kom stöd för livsmedel och kläder, råd-
givning, boende och stöd till de familjer som öppnat sina hem för att låta asylsökande bo kvar på 
orten när flyktingförläggningar stängts, transporter för att kunna ta sig från flyktingförläggningar 
till församlingen eller till närmaste tätort när inte andra transportmöjligheter stod till buds. Vid 
upphandlingar av förläggningar verkar man rätt ofta glömt tillgång till kommunala eller andra 
transportmöjligheter.

Fick regeringen valuta 
för flyktingpengarna?
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att beskriva alla de olika aktiviteterna som skett i församlingar är en omöjlighet om inte 
denna årsbok ska bli tjock som en telefonkatalog, om det numera finns någon som minns vad en 
telefonkatalog är. Men huvudpunkterna kan sammanfattas så här: 

• Språkundervisning i olika skepnader såsom språkcaféer, matlagning på svenska, lära 
varandra olika hemslöjd och liknande. Här måste särskilt nämnas insatsen av alla pen-
sionerade och passionerade lärare. 

• Samhällskunskap. Mina rättigheter och skyldigheter. Samhällets uppbyggnad och de-
mokrati. Den religiösa kartan. Religionsfrihet för både mig och min granne. Hitta rätt 
i den kommunala byråkratin. 

• Kultur. Kultur och historia. Mötas och visa upp alla olika kulturer både lokalt och den 
rikedom de asylsökande tagit med sig. Jag brukar säga att termen blandad kör har i och 
med detta fått en ny betydelse. 

vilka glädjeämnen har jag kunnat läsa i de rapporter som skickats in till SST? Det har 
handlat om hur den lokala orten har vitaliserats. Nya samarbeten mellan civilsamhällets olika 
aktörer har skapats. Hur församlingarna har fått hjälp att tänja på och ibland spränga sina kultu-
rella gränser. Att man fått nya vänner.

vilka sorger har jag kunnat läsa ut? Framför allt att man lokalt inte blivit informerade om el-
ler involverade i oftast snabba beslut om nedläggningar av olika flyktingförläggningar och boen-
den. Uppbrott som betytt att vänskapsband har kapats, verksamheter som planerats har inställts 
och ibland har lokala ortens nya framtidshopp krusats.

vilka lärdomar har jag läst ut att man vill att staten ska ta med sig till nästa gång, för nästa 
gång kommer? Framförallt involvera trossamfunden från början i planerna för och planeringen 
av flyktingmottagande. Man måste ha en helhetsbild lokalt och regionalt. Det måste finnas bland 

Fick regeringen valuta 
för flyktingpengarna?
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de offentliga aktörerna kontaktpersoner för trossamfunden som känner till trossamfunden och 
har kunskap om religion. Hade det varit så nu hade många missförstånd, särbehandlingar och 
missräkningar kunnat undvikas. 

Så svaret då på frågan: 
Fick regeringen valuta för pengarna? – ja absolut.

Åke Göransson
Direktör

Intresserad av att läsa mer om hur trossamfundens 
engagemang för flyktingar och nyanlända ser ut? 
Kolla in reportageboken Trossamfunden och flykting-
arna som finns att beställa eller ladda ned från vår 
hemsida www.myndighetensst.se

En rEportagEbok om trossamfundEns vErksamhEt för nyanlända och flyktingar

trossamfundEn och

trossamfundEn och flyktingarna     En reportagebok om trossamfundens verksamhet för nyanlända och flyktingar

Hösten 2015 var speciell på flera sätt.  
Aldrig tidigare hade så många människor varit på flykt i världen. 2015 var också det år då rekordmånga  
flyktingar kom till Europa. Till Sveriges nordliga breddgrader tog sig över 160 000 personer.  
Detta innebar en stor utmaning för svenska myndigheter. 

Men det offentliga fick hjälp från civilsamhället. Organisationer, föreningar, församlingar, tillfälliga nätverk  
och enskilda människor engagerade sig i mottagandet av flyktingarna. 

För trossamfunden är det sociala arbetet för flyktingar en lika central som omistlig del av verksamheten.  
Så har det varit länge men det syntes tydligt under hösten 2015 då kyrkor, moskéer eller andra gudstjänstlokaler  
ofta blev samlingspunkter för de akuta mottagningsinsatserna. Hit kom flyktingar för att få en natts sömn,  
ett mål mat och varma kläder.

Den bok du nu håller i din hand är ett försök att ge en inblick i denna verklighet. Det är inte en utvärdering eller  
en kritisk granskning av vad samfunden gör, utan tio korta nedslag på olika platser i Sverige. Ambitionen har varit  
att på ett konkret sätt visa vad trossamfunden gör för flyktingar — och hur de går tillväga.

Boken är skriven av journalisten Tove Palén på uppdrag av Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). 

Box 14038 • 167 14 Bromma • www.sst.a.se
ISBN: 978-91-983453-1-5

trossamfundEn och
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När den muslimska andliga vården i sjukvården Sverige växer – då ökar också 
behovet av att samla och utbyta kunskaper om vad uppdraget innebär och hur 
det kan utvecklas. Ett sätt att göra det är att blicka ut i Europa vilket Sveriges 
sjukhusimamer och sjukhuskoordinatörer gjorde under hösten 2017 när de gjorde 
en studieresa till England. En av de som var med på resan var Sebastian Abdul-
Salaam Blasco, som samordnar den muslimska andliga vården i Uppsala.

V i landade i manchester vid nioti-
den måndag morgon. Innan vi åkte iväg på 
resans första mål, The Manchester Royal In-
firmiry, så var vi tvungna att äta lunch och 

ladda våra batterier – och då menar jag våra kroppars bat-
terier. Telefonbatterierna fick vi vänta med eftersom näs-
tan hela gruppen hade glömt bort att det inte är samma 
vägguttag i England som i Sverige…

Vi gick till ett ställe som jag tror alla i sällskapet gillade. 
Enda problemet var att snabbmatsrestaurangen inte hade 
några stolar, så vi fick äta ståendes. Efter lunchen bar det 
av i taxi – som verkade köra på fel sida av vägen – till sjukhuset. Det tog ett tag att hitta rätt och vi 
konstaterade att labyrinter som låtsas vara sjukhus inte endast är ett svenskt fenomen. Vi lycka-
des till slut lokalisera vår värd för dagen, the Multi-faith Team (”Det Multireligiösa arbetslaget”) 
och dagens program började. 

Arbetslaget bestod av folk som arbetade inom den andliga vården och samtidigt representerade 
olika världsreligioner, som till exempel kristendom och islam. Men det fanns också en person i 
teamet med bakgrund i en sekulär-humanistisk organisation. 

de berättade hur de arbetade tillsammans och vilka resurser de hade till sitt förfogan-
de. Vi diskuterade också skillnader mellan det engelska sjukvårdssystemet och det svenska, och 

Sebastian Abdul-Salaam Blasco

Brittiska lärdomar 
för den muslimska andliga  
vården i Sverige
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dynamiken mellan trossamfund och sjukhus. Detta blev en väldigt intressant inblick för oss. Det 
multireligiösa arbetslaget gjorde ett djupt intryck på oss och gav oss många nya saker att tänka 
på och kunskaper som vi kunde ta med oss hem. Generellt sett är de engelska andliga vården in-
om sjukvården en mycket mer etablerad och integrerad del av hela sjukvårdsapparaten eftersom 
präster, pastorer och imamer anställs och avlönas av sjukhusen själva. 

På kvällen var det dags för middag på Curry Road. Området levde upp till sitt namn, något som 
kan ha lett till trauma för vissa i sällskapet som i vanliga fall bara använder salt och peppar i mat-
lagningen. Ingen behövde somna hungrig i alla fall!

nästa morgon bar det av med tåg till Leicester där vi skulle göra vårt andra studiebesök. 
Vi hann ta en titt i stadens centrum, och erfara en ny gastronomisk upplevelse innan vi åkte ut på 
landsbygden för att besöka våra värdar för dagen på The Marksfield Insititute of Higher Educa-
tion. Institutet ligger vackert beläget i en lummig engelsk skog och det kändes skönt att komma 
bort från stadsmiljön ett kort tag. Ett mycket väl valt ställe för kunskapsinhämtning: detta kändes 
verkligen som en plats där man kunde fokusera sig på sina studier och koppla bort storstads-
stressen.

På Marksfield Insititute fick vi möta dem som utbildar blivande muslimska sjukhussjälavårdare. 
Gruppen fick också tillfälle att träffa ett par personer med praktisk erfarenhet av själavårdsarbete 
i England – som i England går under benämningen Muslim chaplains (”muslimska kaplaner”). 
De delade med sig av sina lärdomar och förklarade vad denna typ av arbete betydde för dem. Det 
var lärorikt att få ta del av både de perspektiv som utbildarna hade och men lika nyttigt att höra 
erfarenheter från de som arbetare ute på sjukhus, fängelser och andra institutioner. 

de visade oss deras bokförlag som låg på deras campus, något som gynnade deras 
dagskassa. Vi fick även se högskolans bibliotek som vi alla hade kunnat spendera väldigt myck-
et tid i om schemat tillåtit det. Några av oss till och med kanske hade valt att sova över mellan 
bokhyllorna. Personligen så var detta besök väldigt inspirerande och högskolans kursplaner var 

”Det multireligiösa arbetslaget gjorde ett djupt  
intryck på oss och gav oss många nya saker att tänka på  
och kunskaper som vi kunde ta med oss hem.”
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mycket intressanta. Innan kvällen tog slut så bjöd våra värdar oss på middag och de intressanta 
konversationer som hade påbörjats tidigare på dagen fortsatte till kvällens slut. Och sedan tidigt 
nästa morgon så bar det av i riktning mot London för att flyga hem till Sverige.

det var tre intensiva dagar och jag tror att jag talar för hela vår grupp när jag säger att 
studiebesöken var väldigt intressanta och givande. Min förhoppning är att dessa nyvunna erfa-
renheter kommer vara till vår fördel när vi fortsätter med vårt jobb inom den muslimska andliga 
vården i Sverige. 

Resan var också viktig för gruppsammanhållning, eftersom vi inom den muslimska andliga 
vården vanligen bara träffar varandra en-två gånger per år. Genom den här resan fick vi möjlig-
heten att komma lite närmare varandra – och jag hoppas och tror att det kommer att hjälpa oss i 
vårt framtida samarbete.

Sebastian Abdul-Salaam Blasco, 
samordnare av den muslimska andliga vården i Uppsala
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För tredje året i rad anordnade myndigheten en satsning för unga aktiva inom 
trossamfunden. En av dem som deltog var Agge Angusson som här berättar om 
sina erfarenheter i programmet och vad han tar med sig på sin fortsatta resa i  
livet – både i den ledarskapsroll han har idag men också i det prästyrke  
han siktar på i framtiden

J ag heter agge angusson och kommer från Staffans-
torp i Skåne. Jag är 25 år och sedan 2008 har jag engagerat 
mig i frågor om demokrati och interreligiös/interkulturell 
samexistens. Både på ideell basis och i några avlönade upp- 

          drag. Med mig i bagaget när jag klev in i projektet Ledarskap, 
religion och demokrati hade jag alltså flera års erfarenhet av både ledar-
skap men också interreligiöst och interkulturellt arbete.

Men kunskap är en färskvara. Jag strävar inte bara efter att vara en ledare, men också en kun-
nig och klok ledare – och då behöver en alltid uppdatera sitt kunskapsförråd. Världen är ständigt 
i rörelse. Samtidigt som jag sover, tänker en annan människa tankar som jag aldrig har tänkt. 

det som är bra med lrd är att utbildningen dels är uppbyggd på teoretisk kunskap om 
demokrati, mänskliga rättigheter, trossamfund och religion i Sverige. Men inte bara detta: pro-
grammet ger också praktiska verktyg för en som vill utvecklas i sin demokratiska ledarskapsför-
måga. Den ger god vägledning åt mig som vill kunna leda samtal inte bara inom men också mel-
lan trossamfund; detta gör också utbildningen väldigt relevant aktuell i ett Sverige som behöver 
bygga fler broar. 

Att Sveriges gränser omfamnar en rik mångfald kan vi alla enas om. De flesta av oss är också 
överens om att fördomar bygger på okunskap. Därför behöver vi fostra framtida ledare att arbeta 
för demokrati, för mänskliga rättigheter och för att skörda de gudomligt goda frukter, i form av 
bland annat kunskap, som denna mångfald bär med sig. Så anser i alla fall jag att vägen mot fram-
tiden behöver formas.

de nya arbetsmetoder och den inspirationen jag tar med mig från LRD när min överty-

”När vi tränas i 
interreligiös dialog lär vi 
varandra att fiska”

Demokrati-

projekt:
ledarskap

för unga
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Agge Angusson
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gelse att de interreligiösa projekt jag idag är engagerad i – som till 
exempel ”Tillsammans för Sverige” – är precis det jag vill ge till 
världen. Min plan är att i framtiden få fortsätta detta engagemang 
som präst i Svenska kyrkan.

Religion är nämligen ett konstverk i sig. I den ryms en mängd in-
slag som tillsammans formar en skönhet som går utöver vad vi kan 
erfara med våra sinnen. Den religiösa identiteten kan rymma såväl över-
tygelse och trygghet som tvivel och rädsla – och det är i denna symbios, där hjärta och hjärna 
förenas; som det till synes omöjliga äger rum. Det handlar om sådana konstverk som varken 
perfekt vässade pennor eller skulpturverktyg av stål kan åstadkomma. Detta är vad som finns 
att upptäcka i den religiösa identiteten. Detta är vad som motiverar mig att fortsättningsvis om-
famna mångfalden.

när vi tränas i interreligiös dialog lär vi varandra att fiska, istället för att köpa den 
första bästa fisk vi kommer över. Särskilt i en global och digital värld är det A och O att kunna 
skaffa sig en egen uppfattning istället för att svälja den information vi i våra skärmar blir serve-
rade med.

Sannerligen är det så, att jag i resten av mitt liv kommer att besitta de verktyg som hjälper mig 
att lyssna för att förstå, samt att prata för att bli förstådd.

Därför vill jag också varmt rekommendera alla unga ledare, oavsett erfarenhetsnivå, att gå ut-
bildningar liknande LRD.

Agge Angusson,
 studerar på kandidatprogrammet i religionsvetenskap och teologi

Demokrati-

projekt:
ledarskap

för unga

Ledarskap, Religion och Demokrati är ett program för unga ledare och andra aktiva inom trossamfund och försam-
lingar. program som omfattar sammanlagt nio dagar i internatform – uppdelat på tre omgångar. Detta betyder att 
deltagarna träffas vid tre separata tillfällen och bor, äter och umgås tillsammans under de åtta dagar. 2017 var LRD 
förlagt till Skåne och Helsingborg. Tre grupper har genomgått kursen (2015, 2016 och 2017). För innehåll i program-
met står SST i samarbete med DemokratiAkademin. Projektet stöttas också av Sveriges interreligiösa råd (SIR). I 
2017 års satsning var också Open Skåne samarbetspartner.
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Under hösten 2017 genomfördes den andra omgången av det interreligiösa men-
torskapsprogrammet för kvinnor ”Delaktig, stark och synlig”. Arton kvinnor från 
ett tiotal olika samfund samlades för fortbildning och inspiration kring ledarskap, 
organisation, kommunikation, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi bad en 
av deltagarna, Fatou Janneh, dela med sig av känslan efter avslutat program.

D elaktig. stark. synlig. Tre ord som har 
gett mig så mycket! Mycket mer än vad jag kunde 
ana när jag först fick inbjudan att delta i program-
met.

När jag kom till första delomgången av programmet, i slutet av 
augusti, möttes jag av sjutton kvinnor – alla från olika bakgrund. 
Det var både de med rötter i en svenskspråkig majoritetskultur 
men också andra kvinnor med ursprung i länder som Turkiet, 
Irak och Indien.  Dessutom med väldigt olika religiösa övertygel-
ser. Min första reaktion var att ta in så mycket intryck som möjligt 
för att kunna se hur jag passar in och hur jag skall kunna agera. Stämningen var positiv från allra 
första dag och jag upplevde att alla i gruppen kände sig avkopplade.

Vår kursledare, Hanna Gerdes, hade en energi och ett engagemang som smittade av sig på grup-
pen.  Jag kände redan från start att det här programmet kommer att ge mig nytta i min roll som 
ledare inom mitt eget trossamfund, Svensk-senegambiska trossamfundet. Jag fick känslan bekräf-
tad när Hanna påpekade att programmet var det första i sitt slag och ”history in the making”. Jag 
kände mig lyckligt lottad att få vara med på en sådan resa.

de var en rad färgstarka och inspirerande kvinnor som föreläste för oss under pro-
grammets tre tillfällen. Var och en berättade på ett personligt sätt om de resor de har varit med 
om och hur de hanterade att vara kvinnor – som gör skillnad – i denna konstant mansdomine-
rande värld. Och dessutom gör det med stor framgång! Till dessa kvinnor vill jag bara säga: ”Hats 

En känsla av att 
”sky is the limit” 

Fatou Janneh
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Delaktig, 

synlig och 

stark
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off ladies”. Två kvinnor lämnade särskilt djupa spår hos 
mig: prästen Ewa Lindqvist Hotz och riksdagspolitikern 
Birgitta Ohlsson. Jag känner en stor respekt och beund-
ran för dessa två kvinnor och de kommer att förbli mina 
förebilder. 

i de diskussioner och workshops vi hade under pro-
grammet fick jag också bekräftat en del av de svårighe-
ter och utmaningar som möter oss som kvinnliga ledare, 
oavsett organisation, religion eller institution. Att samtala 
kring detta med vår grupp har gett mig hopp och bekräf-
telse att jag har möjlighet att kunna lyckas i min ledarroll 
inom Svensk senegambiska trossamfund. Diskussionerna 
har också gett mig insikter kring värdet att av att stötta an-
dra kvinnliga – och manliga ledare – i vårt trossamfund.

Sedan 2015 driver myndigheten 
en satsning med syfte att möjligöra 
fördjupande diskussioner kring kvin-
nors makt, representation och med-
verkan inom trossamfunden. Sats-
ningen har kommit till stånd i samråd 
med trossamfunden själva med stöd 
från interreligiösa organ som Sve-
riges ekumeniska kvinnoråd (SEK) 
och Sveriges interreligiösa råd (SIR). 
Satsningen planeras fortsätta även 
under 2018. Syftet med detta projek-
tet är att:

• Stimulera diskussioner och med-
vetenhet om kvinnors makt, re-
presentation och medverkan inom 
trossamfunden.

• Stärka kvinnors nätverk mellan 
olika organisationer.

• Ge redskap till kvinnor att öka 
sitt inflytande och utvecklas som 
ledare

En känsla av att 
”sky is the limit” 

Delaktig, 

synlig och 

stark

Människorättsjuristen Hanna Gerdes 
processleder satsningen Delaktig, 
stark och synlig.
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vi pratade ledarskap med organisationsexperten Camilla Ländin och kommunikation 
och retorik med skådespelerskan Paula Ternström. Det var workshops med en bra blandning av 
teoretisk bakgrund och praktiska övningar. Det var rollspel och livliga diskussioner. De nya kun-
skaper och verktyg jag har fått från dessa seminarier har varit mycket värdefulla för mig.

Jag känner mig starkare i min roll inför trossamfundets verksamhet under 2018. Jag har fått 
mycket bra och konkreta tips och råd för att kunna förbättra min ledarroll, samt var jag kan vända 
mig till för att kunna få båda ekonomiskt- och annat stöd som skall möjliggöra att driva verksam-
heter för kvinnor och barn framöver. Jag fick också möjlighet att utvecklas tillsammans med en 
underbar och sympatisk mentorssyster.  Sista dagen på programmet checkade jag ut med sjutton 
nya vänninor och en känsla av att ” sky is the limit”.

Fatou Janneh
Svensk-senegambiska trossamfundet

SSGT är ett nybildat islamiskt trossamfund som framförallt samlar svenska muslimer  
med bakgrund i Senegal och Gambia. Samfundet har idag över 6000 medlemmar  

med 7 olika församlingar runt omkring i Sverige.
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Efter att ha deltagit ledarskapsprogrammet Delaktig, stark och synlig 2016 kände 
två kvinnor sig så inspirerade att de ville anordna en egen utbildning – för sitt 
eget sammanhang. Syftet var inte bara att fördjupa sig i frågor som rör mänskliga 
rättigheter utan även att diskutera och medvetandegöra kvinnors engagemang, 
delaktighet och makt i församlingar samt att ge inspiration till kvinnor att vilja 
och våga utvecklas som ledare. 

A lla deltagare hade samma mål – att prata om 
kvinnors situation i kyrkan och på vilket sätt vi kan ut-
vecklas. Med rätt resurser. Det är frågor som man inte pra-
tar om så mycket i vanliga fall, berättar Josefin Chamoun, 

som är tillförordnad ordförande för Syrianska kvinnoförbundet i Sve-
rige och en av de som var med och anordnade konferensen. 

Enligt henne finns det ett stort behov av att diskutera dessa frågor 
bland kvinnor inom den syrisk-ortodoxa gruppen. Josefin menar vi-
dare att de utmaningarna som kvinnor står inför tar sig uttryck på olika 
sätt: Det kan handla om balansen mellan olika normer som råder i hemmet och i samhället. Det 
kan beröra de krav och förväntningar som kommer när de ska kombinera jobb, barn och hus-
håll. För vissa handlar det om en känsla av utanförskap – trots att man varit bosatt i Sverige länge.

– Det behövs också mer kunskaper och kompetens inom olika områden som rör kvinnors livs-
situation, säger Josefin. 

och viktiga kunskaper fick också de tjugofem deltagarna under konferensen. Benja-
min Atas, som är ärkebiskop i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige, höll ett anförande om kvin-
nors roll ur ett teologiskt perspektiv, där han hänvisade till flera bibliska texter som framhäver 
kvinnors betydelse och värde. 

Människorättsjuristen Hanna Gerdes höll en introduktion till mänskliga rättigheter där hon 
bland annat diskuterade på ämnets komplexitet när rättigheter ibland krockar med varandra, och 

”Alla deltagare hade samma mål 
– att prata om 
kvinnors situation i kyrkan”

Josefin Chamoun
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de olika gränsdragningar som behöver göras. 
Konferens innehöll också ett seminarium kring härskartekniker  

– med journalisten Rebecka Bohlin – där deltagarna själva fick 
arbeta fram olika strategier för hur härskartekniker  kan hanteras 
och hur de kan jobba för förändring. Kvinnorna visade ett stort 
engagemang som tog sig uttryck i intensiva diskussioner och in-
tressanta reflektioner.

josefin berättar att deltagarna var väldigt nöjda med kon-
ferensen och önskar att fördjupa sig inom ämnena ännu mer.

– De tyckte att det var alldeles för kort tid. Därför planerar vi ett 
ytterligare tillfälle. Vi har inga stora resurser men vi är på gång.

Hon själv är engagerad i frågor som rör kvinnors rättigheter ef-
tersom hon tror på vikten av utveckling.

– Det finns väldigt mycket som vi kan lära oss – våra rättighe-
ter och skyldigheter. De påverkar oss i alla möjliga situationer, i 
hemmet, i kyrkan och på arbetet. Kunskap är makt. Hon tänker 
tillbaka till tiden då hon undervisade i samhällsorientering. Där 
träffades människor från olika kulturer med vitt skilda perspektiv.

– Mycket av det som diskuterades gick jag också igenom när jag 
kom till Sverige.

– Syrianska kvinnoförbundet kommer att jobba vidare för jäm-
ställdhet och ledarskap. Med en hand kan man inte klappa, det 
behövs två händer för att skapa ljud. Alla måste hjälpas åt för att 
åstadkomma förändring!

Jana Jakob
Projektkoordinator SST

”Syrianska kvinnoförbundet kommer att jobba vidare 
för jäm ställdhet och ledarskap. Med en hand kan man 
inte klappa, det behövs två händer för att skapa ljud.”
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Den 22 juli 2017 skrevs historia när första byggstenen murades i Europas första 
ändamålsenligt byggda mandeiska gudtjänstlokalen togs – i Lund i Skåne. Vi bad 
en Sveriges mest kunniga personer inom mandeism, Diar Sager, reflektera över 
denna händelse. Diar Sager är religionsvetare och har själv bakgrund inom den 
mandeiska traditionen. 

S verige rymmer en av största mandeiska diasporagrupperna i Europa och 
antagligen också en av de större grupperna i världen, vid sidan om Australien. Sveri-
ges mandéer utgör en del av den irakiska flyktinginvandringen till Sverige och redan 
på 1960-talet kom de första mandéerna hit för utbildning och arbete. 

   Under 1980-talet invandrade politisk aktiva mandéer till Sverige, på grund av politisk förföl-
jelse. Sedan slutet av 1980-talet har många mandéer valt att bosätta sig i södra Sverige och just 
Lunds kommun på grund av närheten till andra europeiska länder. Även Skånes mildare väder 
och inte minst Lunds universitet som var lockande för välutbildade familjer.

Antalet ökade konstant genom den flyktingvågen som följt på Gulfkriget. Då blev Lund den 
största diaspora mandéer i Skåne jämte Stockholm. I samband med det startas de första mande-
iska kulturella föreningarna i Sverige och skaffades också särskilda mandeiska begravningsplat-
ser. Norra kyrkogården är den första mandeiska begravningsplats i Skåne men det finns numera 
också på andra platser i södra Sverige.

i skåne finns det idag ungefär 3000 mandeer och de bor huvudsakligen i och runt Malmö, 
Lund, Kristianstad, Landskrona och Osby. För att ge varandra stöd, stärka sammanhållningen 
och bevara sina kulturella och religiösa traditioner har man byggt upp kulturella och religiösa 
lokala organisationer. Flertalet av de religiösa församlingarna ingår i dag i trossamfundet Man-
deiska Sabeiska Samfundet i Sverige.

Sommaren 1997 förrättades de första mandeiska ceremonin i Sverige när prästen Rafid Al- Sa-
bti besökte Stockholm och i Skåne. Han var bosatt i Holland och den första mandeiska prästen 
som hade invandrat till Europa. Året efter, kom prästen Salwan Alkhamas till Sverige och senare 

Från 
Mesopotamiens floder 
till en fristad i den skånska myllan
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kommer ytterligare två präster. Kais Idan var det första mandeiska prästen som bosatte sig i Skåne 
(Staffanstorp) år 2001. I skrivande stund finns det två aktiva präster i Skåne.

I samband med att prästen Kais flyttade till Staffanstorp aktiverades det religiösa livet i Skå-
ne och Danmark. I den mandeiska traditionen utgör de många ritualerna, ceremonierna och 
högtiderna själva religionens kärna och att samlas och bedriva ett aktivt gudstjänstliv är således 



54
myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2018

mycket viktigt för att förvalta och förstärka inte bara re-
ligionslivet som sådan – men också hela den mandeiska 
identiteten.

Problemet är att nästan samtliga mandeiska ritualer 
måste ske i yardna – det vill säga levande naturligt vat-
ten. Traditionellt har detta skett i Mesopotamiens floder 
Eufrat och Tigris, i nuvarande Irak.

att överföra dessa religiösa ritualer, 
som varit fast knutna och väl etablerats i en specifik geo-
grafisk plats i flera decennier, är en riktig stor utmaning 
för gruppen i deras nya land som präglas av kallt klimat 
mest av året med väl fruset rinnande vatten under vin-
tersäsongen.

För den skånska mandeerna betyder detta att man un-
der sommarhalvåret praktiserar ceremonierna aktivt, 
medan utövandet under höst och vinter blir betydligt 
mer begränsat. Mandeiska gudtjänstlivet pågår ute i na-
turen på ängarna vid Höje å som rinner genom Sankt 
Lars parken söder om Lund. 

Det är inte bara det kalla klimatet som är utmaning för 
mandéerna i exil. Mötet med det svenska sekulära sam-
hället, där den sociala identiteten inte främst knyts till 
religionstillhörighet, utan andra saker (som ålder, språk, 
kön och yrkestillhörighet), uppfattas av vissa som ett hot 
mot gruppens fortlevnad. Detta är en process som förvis-
so redan påbörjades under tidigt 1900-tal i Irak – när lan-

MANDÉER
Mandéer är en av Mellanöstern äldsta 
etno-religiösa minoritetsgrupper och 
brukar karaktäriseras som de sista 
kvarvarande gnostikerna. Uppskattning-
ar gör gällande att gruppen idag är mel-
lan 50 – 100 00 individer i världen. De 
flesta mandéer har tidigare bott i Irak 
men på grund av den instabila situatio-
nen i landet efter 2003 har majoriten 
lämnat Irak för att söka skydd i andra 
länder. I dag finns det färre än 5 000 
kvar i Irak samt några tusen i Iran.

Sveriges diaspora mandéer uppskattas 
ca 11 000 personer. Många av de flydde 
till Sverige under 90-talet men de flesta 
som kommit till Sverige har dock flytt 
till följd av Irakkriget 2003–2010. Mer 
information om mandéerna finns i SSTs 
rapport Religiösa minoriteter från Mel-
lanöstern som utkom 2017. 

”Mandeiska gudtjänstlivet pågår ute i naturen, på  
ängarna vid Höje å som rinner genom Sankt Lars  
parken söder om Lund”
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det genomgick en snabb moderniseringsperiod – vilket resulterade i att de kulturella och etniska 
aspekterna alltmer kom att dominera den mandeiska identitetet – inte den religiösa. 

den interna mandeiska diskussionen rörande hur man ska behålla sin tro och förvalta 
det religiösa livet i diaspora ledde till att Skånes mandéer bildade en kommitté. Syftet med denna 
grupp, bestående av representanter och aktivister från olika mandeiska föreningar, var att un-
dersöka möjligheten att bygga en beth-manda.  En Beth-manda är traditionellt sett en mandeisk 
gudstjänstlokal men kommittén tänkte sig också att det skulle kunna bli ett kunskapshus och en 
allmän samlingspunkt för mandéer. Här skulle alla ritualer, gudstjänster, kulturella och sociala 
aktiviteter kunna hållas. Platsen skulle å ena sidan kunna bidra till att bevara det mandeiska kul-
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turella arvet och å andra sidan främja integration i Skåne och 
Sverige. 

drivande och ansvariga för bygget av Europas första 
ändamålsenligt mandeiska gudstjänstlokal är den Mandeis-
ka församlingen i Lund. I flera år sökte man en lämplig plats 
i Skåne och 2014 de erbjöds man av Dalby kommun en 2500 
kvadratmeter tomt i Horsabjer.  Horsabjer ligger i östra Dalby 
några mil sydöst om Lund. 

Planerna omfattar ett bygge i flera etapper. I den första etap-
pen är det tänkt att uppföra en byggnad för religiösa ritualer 
och ceremonier. Eftersom samtliga religiösa ritualer baseras på 
dop i levande naturligt vatten så kommer byggnaden att för-
seddas med en dopbassäng som får sitt rinnande naturliga vat-
ten av en golvbrunn. I den andra fasen planerar församlingen 
att bygga en stor församlingssal.

Vidare finns också en mer långsiktig ambition att försam-
lingssalen ska inrymma ett bibliotek samt ett museum. Det 
planeras också för en särskild byggnad för prästverksamhet 
och själamässor (masiqta). I en sista etapp kommer bygget 
utökas med en större samlingslokal för olika mandeiska so-
ciala aktiviteter och kulturella engagemang som även kan hy-
ras ut till andra föreningar och verksamheter för konferenser 
och kulturarrangemang i Dalby. Runtom själva byggnaden är 
tanken att det ska finnas en stor trädgård med några lekplat-
ser för barn.

Många mandéer i Skåne ser på bygget av den nya gudstjänst-

Från Mesopotamiens floder 
till en fristad i den skånska myllan

Diar Sager har skrivit boken 
Mandeismen 
De sista gnostikerna
Johannes Döparens lärjungar
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lokalen med stolthet och tillförsikt. Byggnaden, tror man, kommer att bidra till att bevara grup-
pens religiösa och kulturella identitet som håller på utplånas i deras hemland. Och inte minst: 
föra det vidare till kommande generationer. Idag är många mandéer oroliga för att deras traditio-
ner kommer att helt försvinna, att man kommer assimileras, i diasporasituationen. Gudstjänst-
lokalen inger hopp att mandeiska ritualer, traditioner och språket hålls levande även i deras nya 
situation – i Skåne och Sverige.

Diar Sager,
religionshistoriker och religionsantropolog. 

Diars huvudsakliga forskningsintresse innefattar mandeismen, mellanösterns religiösa 
minoriteter och mångkulturalitet. Han har under många år arbetat med mångkulturella frågor, 

föreläst om mandéer, Jezidier och mellanösterns religiösa minoriteter. 
Hans bok Mandeismen fick stor uppmärksamhet när den utkom hösten 2012.
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Kan de nordiska länderna lära av varandra när det gäller insatser för att stärka 
kompetens och egenmakt hos minoritetsgruppernas religiösa ledare? Hösten 2017 
bjöd Oslo universitet in till ett tvådagars erfarenhetsutbyte dit man bjöd in före-
trädare för akademi, stat och civilsamhälle i de nordiska länderna. Vi bad en av 
arrangörerna, Brynjulv Norheim från Teologiska fakulteten, att reflektera över 
samtalen.

I 
närheten av holmenkollens backhoppningsanlägg-
ning utanför Oslo ligger det två vackra kurs- och konferensan-
läggningar. Dessa två anläggningar är nationalgåvor donerade 
av den norska staten till Sverige och Danmark för det stöd Nor-

ge mottog under det andra världskriget. Lysebu konferenscenter, som 
ägs av en dansk-norsk samarbetsfond, skulle visa sig vara ett utmärkt 
ställe för att utveckla vänskap och utbyta erfarenheter av kompetensut-
veckling av religiösa ledare i de skandinaviska länderna. 

Bakgrunden till konferensen var ett anslag från Kunnskapsdeparte-
mentet i Norge med syfte att bidra till och öka det offentliga samtalet 
om tros- och livsåskådningspolitiken. Historiskt sett har det funnits stora likheter mellan de 
skandinaviska länderna i det att man har haft samhällen med en religiöst sett homogen befolk-
ning och statskyrkor som gradvist har öppnat upp för en bredare tros- och livsåskådningsmässig 
pluralism. Samtliga länder vill säkerställa religionsfriheten och söka lösningar som bidrar till att 
trossamfund och livsåskådningsorganisationer aktivt kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 
Men där slutar likheterna. Det var en av lärdomarna vi i Norge drog vid seminariet om kurs och 
utbildningsverksamhet för religiösa ledare i Norge 21-22 augusti i 2017. 

i norge har den teologiska fakulteten på Oslo universitet sedan 2007 – på uppdrag av 
regeringen – erbjudit kurser för religiösa ledare med utländsk bakgrund. Kursplanen, som består 
av tre studieområden, genomförs i två gemensamma samlingar och hela utbildningen består av 

Norge, Danmark och Sverige 
delar tankar om 
religion och integration

Brynjulv Norheim
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12 dagar som sträcker sig över ett och ett halvt år.  De flesta deltagare gör kursen utan formell 
validering men några har avlagt examen och har då kunnat få 30 studiepoäng att tillgodoräkna 
sig (på kandidat- eller masternivå). Dessa högskolepoäng har fram tills idag inte kunnat ligga till 
grund för en specifik akademisk examen; istället har de förblivit lösa högskolepoäng som studen-
ten på egen hand får försöka passa in i ett studieprogram. 2018 fick emellertid Oslo universitet 
medel till att utveckla en masterutbildning för religiösa ledare men då utan speciellt fokus på in-
tegration – någon som tidigare varit en förutsättning.

I Danmark har Universitetet i Köpenhamn utvecklat ett flexibelt och erfarenhetsbaserat mas-
terprogram på 60 högskolepoäng. Detta program kallas master i islamisk teologi och praxisformer. 
Utbildningen drivs av olika lärare utan något speciellt stöd från det offentliga. I Sverige har Myn-
digheten för stöd till trossamfund arrangerat kompetensutvecklingskurser där man fokuserat på 
de religiösa ledarnas roll i samhället. Varje kurs har bestått av 5-6 kursdagar varav flera har varit 
ledda av lärare från universitet och högskola. Det är emellertid inte möjligt att ta få några akade-
miska poäng för dessa kurser. Diskussion om situationen i de olika nordiska länderna och former 
för kompetensutveckling formade första dagen på erfarenhetsutbytet i Norge den 21-22 augusti. 
Man diskuterade och jämförde också hur organisering av – och statens stöd till – trossamfund 
ser ut i de olika länderna, samt hur utbildningarna skiljer sig åt i formella och informella format. 

på den andra dagen valde vi att fokusera på olika större teman i ländernas olika kursutbud. 
I en första samtalssession diskuterades tros- och livsåskådningspolitiken med inledningstalare 
från både Sverige och Norge. Bägge länderna har, i motsats till Danmark, valt att avveckla stats-
kyrkan som institution och gått mot en ny relation mellan kyrka och stat. Från dessa diskussio-
ner kan vi dra två lärdomar: den ena är vikten av samlande paraply- och samverkansorgan för att 
stärka dialogen mellan trossamfund och statsförvaltningen; den andra är att religionens plats i 
offentligheten diskuteras på väldigt olika villkor. Här finns det en potential till att kunna stå mer 
samlade inn mot en europeisk kontext. 

Den andra samtalssessionen fokuserade på ungdomsledare och hur de kan vara vår tids kul-

”Historiskt sett har det funnits stora likheter mellan de skandina-
viska länderna i det att man har haft samhällen med en religiöst 
sett homogen befolkning och statskyrkor som gradvist har öppnat 
upp för en bredare tros- och livsåskådningsmässig pluralism.”
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turella vägvisare och på vilket sätt det påverkar den nya generationen av religiösa ledare i våra 
länder. En av inledningstalarna i detta samtal presenterade erfarenheter från projektet Tillsam-
mans för Sverige (kopplat till Fryshuset) som drivit en interreligiös ledarutbildning i ett ettårigt 
utbildningsprogram. I Norge har det funnits ett liknande utbildningsprogram, Dialogpiloterna, 
för ungdomsledare men då i form av en universitetskurs knutit till dialogiska praxisövningar i 
skolan. Sessionen synliggjorde visionen om ett ungdomsarbete som vill stärka tros- och livså-
skådningsdialogen och förhindra radikalisering i ungdomsgrupper till följd av kunskapsluckor. 

Den tredje sessionen handlade om existentiell och andlig vård i offentliga institutioner. Här dis-
kuterades de olika modeller för andlig och existentiell vård utifrån de olika förutsättningar som 
finns i de skandinaviska länderna. Något som togs upp och diskuterades var chaplaincy-begrep-
pet, som nyligen lanserats som en samlande term i Norge för alla religiösa funktionärer inom 
den andliga vården. Frågor som lyftes här var huruvida den andliga vården i de skandinaviska 
länderna innebär samma sak – eller innefattar de olika saker? Vilket stöd erbjuds dessa funktio-
närer? I Norge går utvecklingen mot formandet av formell universitetsutbildning som ska göra 
det möjligt för personer med bakgrund i olika tro- och livsåskådningstraditioner att få möjlighet 
att ta plats som chaplains inom offentliga institutioner.

den fjärde sessionen hade akademisk utbildning som tema och i denna diskussion beto-
nades speciellt den skandinaviska situationen med uppbrottet från en homogen luthersk kultur 
med tanke på forskning och utbildning som funnit sitt utlopp i form av prästutbildning av luth-
erska präster. Speciell uppmärksamhet väcktes kring frågan om hur motsvarande kurser för in-
divider från andra tros- och livssynssamfund skall erbjudas som en möjlighet med låg tröskel för 
praktiska ändamål – då utifrån en folkbildningsmodell – eller om den skall kompletteras med en 
forskningsbaserad och formell akademisk utvecklingsmöjlighet.

Representanter i diskussionen, med bakgrund i islamiska trossamfund, underströk vikten av 
att anlägga ett brett perspektiv för att bygga en koppling mellan islamiska traditioner och akade-
misk teologi. 

”I Norge går utvecklingen mot formandet av formell universi-
tetsutbildning som ska göra det möjligt för personer med bak-
grund i olika tro- och livsåskådningstraditioner att få möjlighet 
att ta plats som chaplains inom offentliga institutioner.”
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Avslutningsvis hölls ett sammanfattande inlägg om utbildning med fokus på dialog – och dess 
möjligheter i framtiden. Inlägget, som föreslog dialogfokuserad pedagogik som en pedagogisk 
metod för att stärka interreligiös bildning diskuterades utifrån de olika erfarenheter man har av 
begreppet i de olika länderna. 

förutom deltagare från Myndigheten för stöd till trossamfund (Sverige), Universitetet 
i Köpenhamn och Universitetet i Oslo deltog också ett antal representanter från muslimska, orto-
dox-kristna och buddhistiska trossamfund i de skandinaviska länderna. Från Norge kom dessut-
om representanter från flera paraplyorganisationer: Samarbetsrådet för tro- och livsåskådnings-
samfund, Norges kristna råd och Islamiskt råd i Norge samt personer som är aktiv i Dialogpilo-
terna. Från Sverige deltog personer från Studieförbundet Sensus och projektet Tillsammans för 
Sverige. Olikheterna till trots var det väldigt stimulerande att lära av varandra – samtidigt som be-
hovet av motsvarande erfarenhetsutbyte i framtiden uppenbarade sig tydligt för alla närvarande. 

Brynjulv Norheim
Avdelningschef  på den teologiska fakulteten,  Universitetet i Oslo

Översättning av max Stockman och Hasnain Govani

”Olikheterna till trots var det väldigt stimulerande att lära av 
varandra – samtidigt som behovet av motsvarande erfarenhets-
utbyte i framtiden uppenbarade sig tydligt för alla närvarande.”



65
årsbok 2018 • myndigheten för stöd till trossamfund



66
myndigheten för stöd till trossamfund • årsbok 2018

Under 2017 fick samverkansorganet för de ortodoxa och österländska kyrkorna 
en ny medlem – den georgiska ortodoxa kyrkan. Församlingen grundades 2014 
och har idag verksamhet i Stockholm.

D en georgiska ortodoxa kyrkan 
ser sig som en gemenskap grundad under 
apostlarnas tid. Enligt legenden var det Jung-
fru Maria som skulle vara Iberiens – vilket är ett 

gammalt namn för sydöstra Georgien – skyddsängel. Men efter 
att hon fick uppenbarelse från Jesus Kristus fick Aposteln Andre-
as resa istället för henne. Aposteln Andreas och den Helige Simon 
Seloten predikade kristendomen i de södra georgiska regionerna och 
senare längs Svarta havskusten. 

I början 300-talet antog Georgien officiellt kristendomen. Detta var under kung Mirians den III 
(d. 361) regeringstid. Mirian bad kejsaren i romerska riket, Konstatin den store (d. 337) att skicka 
en biskop tillsammans med präster och diakoner för att missionera kristendomens budskap och 
döpa folket i Georgien. Så grundades den georgiska ortodoxa kyrkan. 

på 400-talet blev den georgiska kyrkan självständig. Då fick man en egen ärkebiskop och 
det fastställdes att riket skulle delas in i tolv biskopsdömen. Ända sedan denna tid har Georgien 
haft sitt eget kyrkomöte som även idag bestämmer inrikes religiösa frågor och på egen hand be-
slutar biskoparnas utnämning och avskedande. 

Även om den georgiska ortodoxa kyrkan vårdar ett långt självständigt arv har man under pe-
rioder sett sig tvungen att underordna sig andra makter – både profana sådana och andra sam-
fund. Under 1800-talet kom Georgien under tsarrysslands kontroll vilket ledde till att kyrkans 
autonomi kraftigt beskars. 

Den 25 mars 1917 blev det dock beslutat att den georgiska kyrkan skulle fortsätta existera som 
en självständig kyrka. Samma år valdes katolikos-patriarken av hela Georgien. Därefter kom den 

Georgiska 
ortodoxa kyrkan 
lägger grunden i Sverige
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sovjetiska tiden med allt vad det innebar av inskränkningar och förföl-
jelse. Det var inte förrän 1990 som den georgiska ortodoxa kyrkans själv-
ständighet officiellt erkändes av det Ekumeniska patriarken.

Nuvarande överhuvud för kyrkan är Ilia den II med titeln Katholikos-
Patriark för den georgiska apostoliska, autokefala och ortodoxa kyrkan. 
Uppskattningar gör gällande att över 80 procent av befolkningen i Geor-
gien beräknas vara ortodoxa.

2014 beslutade den Georgiska ortodoxa kyrkan att etablera en församling i Sverige och året 
därefter skickades en präst hit för att bygga upp verksamheten. Församlingen, som fått namnet 
Helige Giorgis, har i dag regelbunden verksamhet i Danderyd i norra Stockholm med gudstjänster 
varje vecka i en kyrkolokal man lånar av Svenska kyrkan. Antalet medlemmar ligger idag runt 300. 

Prästen som tjänstgör i församlingen heter Shio Bitskinashvili och berättar att han tycker att 
det har varit spännande men också utmanande att som ensam präst serva hela den kristna exil-
georgiska gruppen i Sverige:

RYSSLAND

TURKIET
ARMENIEN

Tbilisi

GEORGIENSVARTA 
HAVET

AZERBAIJAN

Georgiska ortodoxa kyrkan 
lägger grunden i Sverige

Shio Bitskinashvili är präst 
i den georgisk-ortodoxa 
församlingen i Sverige.
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– Det har varit ett stort projekt för mig! Människor från det forna Sovjet är inte vana att bygga 
upp församlingar själva så i början var det trögt. Men nu går det bättre. 

Shio berättar att församlingen har fått god hjälp av andra samfund i Sverige och särskilt Svenska 
kyrkan. Men hur når de ut till georgier i Sverige?

– Jag använder personliga kontakter som jag har och den georgiska ambassaden har också hjälpt 
till. Sedan försöker vi bygga kontakter via Facebook och sms-utskick. De flesta av våra medlem-
mar bor i och runt Stockholm men vi funderar också på om vi borde ha verksamhet i Göteborg. 

I framtiden hoppas Shio att Helige Giorgis kan få en till präst och att man skulle kunna förfoga över 
en egen församlingslokal som inte bara erbjuder gudstjänstverksamhet. Prästen drömmer om att ut-
veckla den kulturella verksamhet man idag har dragit igång med språkkurser, ungdomsläger och kör. 

– Jag skulle vilja att vår församling inte bara samlar georgier utan också personer med svensk 
bakgrund.  Att det blir en mötesplats som bidrar till integration.

Max Stockman
Handläggare religiösa minoriteter (SST)

Jvari-klostret en av Geogriens äldsta religiösa byggnader (fr. 500-talet).
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I slutet av 2017 ledde myndighetens direktör Åke Göransson, på uppdrag av  
Utrikesdepartementet, en delegationsresa till Azerbajdzjan bestående av ledare 
från det svenska civilsamhället. Syftet med resan var utbyta erfarenheter av inter-
religiöst samarbete. En av de som var med på resan var Sofia Camnerin som är 
biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. 

S om representant för civilsamhället och 
i mitt fall en av kyrkorna i Sverige är jag tacksam 
över samverkan mellan olika aktörer. Utrikesdepar-
tementet (UD) samarbetade med Myndigheten för 

stöd till trossamfund och tillsammans bjöd de med en interre-
ligiös delegation till Azerbajdzjan. Där skulle vi möta olika fö-
reträdare för såväl civilsamhälle, religioner som universitet och 
myndigheter. 

Utrikesdepartementet beskrev resan som ett experiment, nå-
got de mig veterligen aldrig gjort tidigare. För egen del var det 
meningsfullt i sig att få åka tillsammans med företrädare för an-
dra religioner och organisationer i Sverige, få lära känna dessa, samt att få möta en helt annan 
kultur. Jag tror att relationer förvandlar världen. För att nå förändring och för att arbeta för det 
gemensamma bästa, behöver förtroende och tillit byggas. Det börjar med faktiska möten mel-
lan människor. 

resan var ett svar på den interreligiösa delegation Azerbajdzjan sänt till bland annat Sve-
rige två år tidigare med Sheikh ul-Islam Allahshukur Pashazadavar i ledningen. Denna delega-
tion var på turné för att presentera och lyfta fram sitt land. Nu skulle vi från Sverige berätta om 
vad vi ser som viktigt och avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och en hållbar värld. För 
UD var det också ett sätt att stärka relationen till detta land och hitta ingångar. Vi hade förberett 
oss innan. UD hade försett oss med rapporter om landet kring exempelvis brister i mänskliga 

Sofia Camnerin

På interreligiöst besök i 
Azerbajdzjan
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rättigheter. Sedan var det våra värdar i Azerbajdzjan som i kontakt med Sveriges ambassad hade 
utformat programmet. 

Vår uppgift var att berätta om hur vi i Sverige arbetar med religionsdialog, religionsfrihet, 
mänskliga rättigheter. För mig var det viktigt att lyfta fram kyrkornas roll och vår kyrkas sam-
arbete runt om i världen, bland annat med små församlingar i Azerbajdzjan och vad de kämpar 
med. Jag ville också berätta om hur det är att vara minoritetskyrka och hur vi arbetar med reli-
gionsfrihet. 

mina slutsatser är att det är påtagligt att alla vi mötte berättade ungefär samma sak. De le-
ver i världens bästa land vad gäller religionsfrihet, multikulturalitet och tolerans. De har världens 
bästa president. De säger att vi i Sverige har stora problem med invandring och radikalisering. 
Detta senare var något vi självklart sa emot. Samtidigt: Azerbajdzjan är ett mycket ungt land. Ett 
post-sovjetiskt land. Det ligger geografiskt trängt mellan Iran, Turkiet, Ryssland. De gör något 
bra (i min mening) i att försöka hitta fram till en sekulär stat, även om det finns mycket kvar att 
arbeta med. 

FOTO: PETER LÖÖV ROOS

”Vår uppgift var att berätta om hur vi i Sverige arbetar med  
religionsdialog, religionsfrihet, mänskliga rättigheter. För mig 
var det viktigt att lyfta fram kyrkornas roll och vår kyrkas  
samarbete runt om i världen, bland annat med små försam-
lingar i Azerbajdzjan och vad de kämpar med.”
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vi fick inte se något egentligt religiöst liv. Vi fick se organiseringen av det religiösa livet, 
möta företrädarna. Inte någon talade om trons uttryck, livet. Vi fick inte besöka någon moské 
eller kyrka, endast en synagoga. Vi fick inte höra något om hur majoriteten muslimerna har det 
i landet. Människorna vi mötte var lågmälda, vänliga och gästfria. Studenterna vi mötte bär jag 
med mig. Unga tjejer som kom fram och talade med oss, som fascinerades över att kvinnor kan 
vara rabbiner, pastorer och ambassadörer. De berättade om drömmar, talade om reproduktiv 
hälsa och kvinnors rättigheter. Det var också mycket speciellt att få besöka bergsjudarna. 

jag är mycket glad över saken i sig, att Utrikesdepartementet gjorde detta experiment och 
ville pröva att samarbeta med religiösa företrädare. Fredsbyggande måste ske på många nivåer 
och definitivt tillsammans med religiösa företrädare. 

Sofia Camnerin
biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan

FOTO: PETER LÖÖV ROOS
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Nyfiken på Myndigheten
för stöd till trossamfund?
På www.myndighetensst.se hittar du all information 
och nyheter rörande myndighetens verksamhet

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

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 mång-
kulturella råd inom ramen för kommuner och lands-
tings 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 regerings- 
uppdrag med syfte att fördjupa dialogen med tros-
samfunden om demokrati.

Främlingsfientliga handlingar 
Sammanfattning av SSTs rapport över regeringsupp-
draget 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 kunskaps-
översikt 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 Stock-
holm, Göteborg och Malmö av Simon Sorgenfrei, 2016.

Nr 7:  Religiösa minoriteter från Mellanöstern –
av Göran Larsson, Simon Sorgenfei och  
Max Stockman, 2017

Ladda ned, eller beställ, myndighetens skrifter och 
rapporter från www.myndighetensst.se

BIDRAG ANDLIG VÅRD KRISBEREDSKAP

UTBILDNING DIALOG/
SAMVERKAN KUNSKAP



RELIGIONSLIV 
- en kunskapsbank om  
trossamfund och religion i Sverige

Besök också vår multireligiösa webbkalender där vi samlar  
information om  högtider från olika religiösa traditioner.

Myndigheten för stöd till trossamfund har till 
uppgift att bidra med kunskap om trossam-
fundsfrågor. 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
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2017 Utbetalda statsbidrag 
organisationsbidrag och projektbidrag ( i kronor) 

Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisa-
tionsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. De senaste åren har det sam-
manlagda årsbidraget varit drygt 90 miljoner kronor.

organisationsbidrag
Organisationsbidrag utgör den stora delen av det ekonomiska stödet till trossamfunden och för-
medlas för att stödja och möjligöra lokal religiös verksamhet. Bidraget fördelas i huvudsak grun-
dat 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 an-
passningar för personer med funktionsnedsättning och säkerhetshöjande åtgärder. Ett mindre 
stöd förmedlas också som utbildningsbidrag för teologisk utbildning utomlands – för de sam-
fund som själva saknar utbildningsinstitutioner på högskolenivå i Sverige. 

Under året har följande medel utbetalats:

Organisationsbidrag 56 923 000 kr* 

Verksamhetsbidrag 10 235 675 kr

Projektbidrag 21 067 333 kr

Total 88 226 008 kr

* Från denna summa har avdragits avgift för skatteuppbröd för 13 trossamfund, se nästa sida.



Alevitiska Riksförbundet 299 777
Anglikanska kyrkan 245 057
Danska kyrkan 70 000
Equmeniakyrkan* 8 984 721 2 132 252
Estniska Ev-luth kyrkan 320 878
Evangeliska Frikyrk* 3 585 877 177 606  90 000
Ev Fosterlands-Stiftelsen 2 819 161 14 225
Frälsningsarmén* 714 357 243 437
Gemensamma förs 0 299 139
Isländska kyrkan 70 000
Judiska Centralrådet 593 831  4 094 926
Lettiska Ev-luth kyrkan 98 668
Mandeiska Sab. Samf. 499 199  16 370 10 000
Norska kyrkan 210 000
Pingströrelsen* 7 640 625 2 941 996
Rom-Katolska kyrkan*  8 086 535
Sjundedags Adv.samf 251 924
Sv Alliansmissionen*  1 451 604 481 124  50 507
Sv Buddh. Samarbetsråd 565 148  160 625 228 000
Ungerska Prot kyrkan* 359 217

OÖKER
- Antiokiska Grek-ort 71 958   30 000
- Armenisk ap kyrkan 315 227  80 000 30 000
- Bulgarisk ort  kyrkan 57 223
- Eritreanska ort kyrk 456 782   240 000
- Etiopisk ort kyrkan 220 308
- Finska ort kyrkan 73 371
- Grekisk ort kyrkan 1 716 689  116 094
- Koptisk ort kyrkan 222 097  130 775
- Makedonisk ort kyrkan 483 606  180 000
- Rumänska ort kyrkan 492 761  400 000
- Ryska ort kyrkan 247 489
- Ryska ort Moskva patr 109 869   30 648
- Serbisk ort kyrkan 1 584 790 123 310 379 125
- Svenska ort prosteriet 151 355
- Syrisk ort ställföretr* 1 499 599 258 565 1 130 314
- Syrisk ort kyrkan (ärkest)* 1 790 650  400 000
- Österns ass kyrka 529 241  34 500

Islamiska Samarbetsrådet
- BIS* 909 559 292 000 200 000
- FIFS* 1 664 044 1 597 800 110 838 210 000 40 000
- IFBS 513 036
- IKUS* 1 148 051  2 205 200 270 000 120 000
- ISS 2 225 544  104 525 420 000 40 000
- SIF 1 042 531  152 453 90 000
- SMF* 2 493 133  359 230 150 000 20 000

TOTALT 56 923 000 8 561 454 10 254 975 1 849 155 220 000
Utbildning/administration   181 749

FÖRSAMLINGAR INOM ORG. BIDRAG PROJEKTBIDRAG

Lokalbidrag Etablerings-
bidrag

Särskilt utbild-
ningsbidrag

Säkerhets-
bidrag

* Dessa trossamfund har uppbördshjälp för vilken avgiften dras från detta bidrag. 
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2016 Statistik: Antalet betjänade 
inom trossamfunden år 2016

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 rätt-
visetanke: 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 regel-
bundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två ka-
tegorier som betjänade.

övriga upplysningar:
Den statistik som redovisas för år 2016 har granskats dels genom kansliets personal för gransk-
ning av statistikunderlag hos ett antal trossamfund.

Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. 
Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa 
sin statistik.

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet 
Gemensam Framtid.



SAMFUND BETJÄNADE

Frikyrkor
Equmeniakyrkan 123 747
Evangeliska Frikyrkan 50 748
Frälsningsarmén 9 032
Pingströrelsen 114 140
Sjundedags Adventistsamfundet 3 689
Svenska Alliansmissionen 20 473

ISR - Islamiska samarbetsrådet
BIS, Bosniakiska islamiska förbundet 11 202
FIFS, Förenade islamiska föreningar i Sverige 30 747
IFBS, Islamiska fatwabyrån i Sverige 7 378
IKUS, Islamiska kulturcenterunionen 17 311
ISS, Islamiska shia samfunden 31 329
SIF, Svenska islamiska församlingarna 20 431
SMF, Sveriges muslimska förbund 35 742

Lutherska kyrkor
Danska kyrkan i Sverige 329
Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige 4 506
Evangeliska Fosterlandsstift 36 711
Isländska kyrkan i Sverige 262
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan 1 289
Norska kyrkan i Sverige 2 103
Ungerska Protestantiska kyrkan  5 028

OÖKER - Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd
Antiokiska ortodoxa kyrkan 747
Armeniska apostoliska kyrkan 4 414
Bulgariska ortodoxa kyrkan 846
Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan 8 603
Etiopiska ortodoxa Tewahdo kyrkan 4 300
Finska ortodoxa kyrkan 664
Georgiska ortodoxa kyrkan 270
Grekisk ortodoxa metropolitdömet 22 275
Koptiska ortodoxa kyrkan 4 750
Makedonska ortodoxa kyrkan 6 797
Rumänska ortodoxa kyrkan 7 092
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekumeniska patriarkatet) 3 390
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) Ej inkommit
Serbisk ortodoxa kyrkan 23 535
Svenska ortodoxa prosteriet 2 143
Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap 21 036
Syrisk ortodoxa ärkestiftet 26 553
Österns assyriska kyrka 7 864

Övriga bidragsberättigade samfund
Alevitiska Riksförbundet 4 545
Anglikanska kyrkan 2 600
Judiska centralrådet 8 316
Mandeiska Sabeiska samf. 7 690
Romersk-Katolska kyrkan 116 031
Sveriges Buddhistiska samarbetsråd, SBS 9 055

TOTALT 819 713
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