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Ingång 
 
”Vi behöver en historia som kan hjälpa oss att förstå förändring. En berättelse om 
förändringar, som hjälper oss att få syn på vad vi varit med om…….. 
Det är genom att trä en tråd mellan sin gårdag och sin morgondag som man kan skapa 
sammanhang…. ”                           Maja Hagerman DN 2/4 2013 
 
   
Att skapa sammanhang är en del av trossamfundens självbild. De bär med sig sin historia och 
sin livssyn, förvaltar det i sin tid för att det ska leva vidare in i framtiden. Genom att gestalta 
tro och övertygelse just här och just nu, blir samfunden del av flera sammanhang, dels sitt 
eget konfessionella sammanhang, dels samhället som det ser ut just nu.  
 
Den mångfald av trossamfund som finns i Sverige idag, har som ambition att utvecklas och 
vara aktiva i landet.  De är en del av det svenska samhället och vill skapa sammanhang för sig 
själva, sina medlemmar, sina barn och ungdomar och andra i sin närhet. På det sättet är de 
med i berättelsen om förändringen. 
 
För att trossamfunden ska inta en aktivare roll i samhället idag är det flera sammanhang som 
behöver stärkas. Sammanhangen mellan samhället och samfunden, mellan historien och 
nuet, mellan samfunden och mellan individer och gemenskapen, det som också kallas 
integration. En kompetensutveckling för trossamfundens ledare kan i det perspektivet ha en 
viktig roll.  
 
Trossamfunden och dess ledarskap måste trä tråden själva. Andra kan hålla fram redskapen 
och tillhandahålla verktygen. Ska tråden bli stark nog att forma sammanhang in i 
morgondagen måste trossamfunden själva känna att de har förtroendet att trä den. En 
kompetensutveckling för samfundens ledare är ett av dessa verktyg. 
 
 
 
Sammanfattning  
En kompetensutveckling för trossamfundsledare som kommit till Sverige från andra länder, 
är möjlig att genomföra om den utgår både från samfundens förutsättningar och från 
samhällets behov. Trossamfunden är en del av civilsamhället och de har unika bidrag i 
integrationsprocesser, vid kriser och i andra sammanhang där staten inte räcker till.  
 
För att samfunden ska svara upp mot de förväntningar som finns, att de ska bidra till att 
stärka demokratin och vara aktiva i samhällsbygget, måste ledarskapet vara medveten om 
denna förväntan och vara beredd att ta en aktiv roll.  En riktad kompetensutveckling syftar 
till att bejaka och ta vara på kraften hos trossamfunden och låta deras ledare möta 
samhällets förväntningar. Kompetensutvecklingen vänder sig till alla statsbidragsberättigade 
trossamfund i Sverige och erbjuds både samfundens religiösa och administrativa ledarskap. 
 
Kompetensutvecklingen omfattar kursverksamhet på 10 dagar utlagd över 4-5 månader med 
regelbundna samlingar och distansstudier med tid för reflektion kring det egna arbetet. 
Områden som kursen ska behandla är en bred kunskap om det svenska samhället, aktuell 
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lagstiftning, svensk religionshistoria, mänskliga rättigheter mm. Genom hela 
kompetensutvecklingen finns fokus på ledarskapsutveckling för att ge deltagarna möjlighet 
att bearbeta synen på ledarskap och bildning. 
 
Kompetensutvecklingen ska bedrivas av någon aktör inom folkbildningen. Där finns 
möjlighet att forma pedagogiska möten som öppnar och utmanar deltagarna från olika 
samfund. Från hösten 2013 och ett år framåt kan över 60 personer inom trossamfunden 
erbjudas denna kompetensutveckling till en uppskattad kostnad på mindre än 2 500 000:-. 
Kursverksamheten kommer att koncentreras till storstadsregionerna. Eftersom detta är en 
unik insats ska allt dokumenteras. 
 
 
1 Inledning 
1.1 Uppdraget 
I regleringsbrevet för 2013 gav regeringen Nämnden för statligt stöd till trossamfund/SST 
följande uppdrag:   
 

”Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska analysera behovet av och föreslå åtgärder för 
genomförande av insatser för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika 
religioner i syfte att värna demokratin och samhällets uppbyggnad. Uppdraget skall 
redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 30 april 2013.”  
 
SST:s generalsekreterare har konkretiserat uppdraget och angett de ramar inom vilka han 
anser kompetensutvecklingen bör hålla sig. 
 
 
1.2 Arbetssätt och metod 
Underlaget till SST:s redovisning av uppdraget har tagits fram genom många samtal och 
möten med företrädare för trossamfunden. Efter en första mejlkontakt med inbjudan till 
samfunden inom IS, OÖKER, SBS, FSR1 och Judiska centralrådet att svara på några frågor, har 
det ofta blivit en uppföljande kontakt i telefonsamtal, e-post eller direkt möte.  
 
Det har inte varit möjligt att möta alla statsbidragsberättigade samfund utan ett medvetet 
val har varit att börja med samarbetsråden och de samfund som är engagerade där. 
Beroende på samfundens skiftande storlek, möjlighet och intresse att delta har kontakterna 
sett olika ut.  
 
Förutom från de ortodoxa kyrkorna, har viljan att svara och bidra med synpunkter varit god. 
För att kompensera uteblivna ortodoxa svar har andra företrädare för de ortodoxa kyrkorna 
fått möjlighet att bidra med åsikter. Samordnaren för de ortodoxa kyrkorna inom SKR2 och 
personer inom Sankt Ignatios andliga akademi i Södertälje, där flera av landets ortodoxa 
kyrkor samverka, har bidragit aktivt.  Att inte de ortodoxa samfunden i större grad valt att 
svara beror troligen på flera saker; brist på tid, osäkerhet i hanteringen av propåer som inte 
kommer via de traditionella vägarna och en stark tilltro till samordnaren på SKR och det 

                                                        
1 Se förklaringar 
2 Se förklaringar 
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gemensamma ortodoxa arbete som växer fram inom Sankt Ignatios. Dessa båda funktioner 
får mer och mer företräda majoriteten av ortodoxa samfund i landet. 
 
Ett 30-tal personer från islamiska samfund och ortodoxa kyrkor har fått personliga mejl med 
frågor om sina egna tankar kring behovet av kompetensutveckling. Ett fåtal av dem har 
svarat. 
 
Fler av de utbildningsanordnare som trossamfunden är huvudman för har intervjuats, 
framför allt företrädare för de folkbildningsorgan som finns i eller i närheten av 
trossamfunden även enstaka företrädare för högskola. Handläggare för institutions-
själavården har intervjuats om de olika utbildningsinsatser de ansvarar för (avsnitt 4.1). 
 
Några förtroendevalda på kommunal nivå har haft möjlighet att bidra med synpunkter. 
 
En avstämning skedde i slutet av mars med en mindre grupp företrädare för samfunden. 
Syftet med samlingen var att den skulle utgöra kontrollstation under vägen. Där deltog också 
generalsekreteraren och handläggare från SST. 
 
Vid SST:s rådsmöte i mitten av april fanns möjligheten för deltagarna att ge synpunkter på 
förslagen kring kompetensutveckling. 
 
 
1.3 Lägesbeskrivning, generellt 
2012 fick 41 statsbidragsberättigade trossamfund del av statligt stöd i form av organisations-
verksamhets- eller projektbidrag. Regelverket som styr SST:s arbete och relationen till 
trossamfunden är Lag om trossamfund (SFS 1998:1593), Lag om stöd till trossamfund (SFS 
1999:932) samt Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 199:974). 
 

SST har en fortlöpande dialog med de statsbidragsberättigade trossamfunden om 
förutsättningarna och målet för stödet. Utöver bidragsfrågor har SST i uppgift att ge allmänt 
stöd till trossamfund, främst nyetablerade. Samordna trossamfundens roll i 
krisberedskapssamordning och vara ett dialogforum för trossamfunden gällande 
värderingar, respekt och tolerans. Vara expert när det gäller allmänna trossamfunds- och 
religionsfrågor. SST har också ett särskilt regeringsuppdrag att utvidga dialogen med 
trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar.  
 
Det mångreligiösa Sverige förändras ständigt. Det påverkas av flyktingströmmar, politiska 
skeenden och människors allt större benägenhet att röra sig över gränser. För många 
personer som kommer till Sverige är den religiösa identiteten en av de starkaste markörerna 
och de önskar att i en ny omgivning få praktisera sin religion. Det ställer stora och delvis nya 
krav på samfundens ledarskap.  
 
För en bredare historieskrivning om förändringar i det religiösa Sverige, hänvisas till 
Imamutbildningsutredningen 3. 
 
 

                                                        
3 SOU 2009:52 sid 21-24 
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1.4 Aktuella exempel 
Det finns några dagsaktuella exempel där en genomtänkt kompetensutveckling kan stärka 
ledarskapet och hindra isolering, subkulturella uttryck och en tilltagande känsla av avstånd 
mellan trossamfund och samhälle. Där avstånd växer byggs inga sammanhang mellan det 
gamla och det nya. 
 
TV-programmet Uppdrag Gransknings reportage Imamerna råd från 2012, visade på enskilda 
muslimska individers sätt att förhålla sig till situationer som delvis är att betrakta som 
oförenliga med svensk lagstiftning. Där blev en skillnad uppenbar mellan vad lagen säger och 
vad individer i trossamfunden anser. Här kan en aktiv insats för kompetensutveckling vara av 
mycket stor vikt. 
 
Situationen i Södertälje visar från tid till annan på mottsättningar av både religiös och 
kulturell art, motsättningar som också påverkar det omgivande samhället. Ska det religiösa 
ledarskapet kunna fungera som goda rådgivare och positiva krafter i sådana skeenden, 
behöver de båda kompetens och erfarenhet av samhällets stöd.  
 
SKR4 har under våren 2013 kartlagt migrantförsamlingar, sammanslutningar av människor i 
enhetliga etniska grupper som oftast utöver sina riter på andra språk än svenska. Det finns 
över 100 sådana församlingar i landet. En majoritet av dem lever utanför de etablerade 
samfunden. Här finns ett växande behov av att skapa sammanhang så att dessa grupper inte 
blir avgränsade öar i samhället. De flesta migrantförsamlingar omfattas idag inte av SST:s 
arbete, men deras existens kommer att märkas än mer i det mångreligiösa Sverige. 
 
Allt tre exempel visar på behovet av kompetensutveckling för att stärka de religiösa ledarna 
och därmed bidra till att utveckla samhället. Ett ledarskap som inser sin och sitt samfunds 
roll i dagens Sverige kan bidra till en stärkt demokrati och ett gott samhälle. 
 
 
2 Ord och begrepp 
De två huvudorden i uppdraget har krävt en del förklaringar i samtal och möten med 
företrädare för trossamfunden. 
 
2.1 Trossamfundsledare 
Med trossamfundsledare avsågs från början samfundens andliga ledare, de som på olika sätt 
möter medlemmar och andra i ett lokalt sammanhang. Det var inte biskopar, föreningarnas 
ordförande eller trossamfundens administrativa funktionärer som avsågs, utan de personer 
inom samfunden som står för de rituella, andliga och sociala mötena med samfundens 
medlemmar. Under arbetets gång har det blivit nödvändigt att vidga begreppet.  
 
Trossamfunden har, helt självklart, olika förståelse av och syn på ledarskap, vem som är 
ledare för vad och vilken ställning ledarskapet har.  
De buddhistiska samfunden har förklarat att munken svarar för den andliga delen medan 
styrelserna ansvarar för helheten och att de på det sättet har ett tydligare ledaransvar för 
både samfund och föreningarna. 

                                                        
4 Se förklaringar 
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I de ortodoxa kyrkorna har prästen ett tydligt andligt ledarskap insatt i kyrkans hierarkiska 
struktur, medan samfunden och församlingarna i många fall administreras av demokratiskt 
valda styrelser.  
  
Inom de islamiska församlingarna finns det en lika markerad skillnad mellan imamer och 
styrelserna och deras respektive ansvarsområden. Begreppet imam är dessutom inte så 
enhetligt som det kan verka.5 
 
Begreppet trossamfundsledare måste uppfattas väldigt flexibelt för att täcka in samfundens 
olika synsätt. Inför en kompetensutveckling är det nödvändigt att bredda definitionen av 
begreppet till att också omfatta det administrativa ledarskapet dvs. de personer som har 
ledande uppgifter i styrelser och liknande beslutande organ inom samfunden.  
 
 
2.2 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling syftar på den kontextuella kompetens hos trossamfundens ledare, 
som är önskvärd när de verkar i Sverige. Det handlar inte om en konfessionell kompetens, 
grunden (utbildning, erfarenhet, acceptans) förutsätts deltagarna ha för att kunna utöva sitt 
uppdrag.  Kompetensutvecklingen bygger vidare på den identiteten och kunskapen som var 
och en har med sig.  
 
Begreppet kompetensutveckling innefattar också ledarskapsutveckling. Flera samfund har 
påpekat vikten av att de andliga ledarna behöver utveckla en ledarskapskompetens som 
omfattar syn på sig själv som ledare, ledare i relation till en demokratiskt vald styrelse/ 
förening och ledare i relation till församling/större grupp och i samhället som helhet. 
 
 
3 Behov av kompetensutveckling av trossamfundens ledare 
 
3.1 Samhällets behov 
Ett starkt skäl för kompetensutveckling för trossamfundens ledare, är samhällets 
förväntningar på samfunden som en viktig aktör i det civila samhället. Samfunden har unika 
bidrag i integrationsprocesser, vid kriser och i andra sammanhang där staten inte räcker till.  
 
I budgetpropositionen för 2013 skriver regeringen vidare att samhällets förväntningar på 
trossamfunden inte minst hänger samman med att de möter många människor som tvingats 
fly till Sverige. Det ställer krav bl.a. på en väl fungerande basstruktur för de samfund som i 
första hand betjänar personer med utländsk härkomst. Till basstruktur kan utan tvekan 
kunskap och kompetensutveckling räknas. 
 
För att samfunden ska svara upp mot de förväntningar som finns, måste ledarskapet vara 
medveten om denna förväntan och beredda att ta en aktiv roll. Här kan den andliga ledaren 
spela en avgörande roll, men det krävs insikt och kunskap för att kunna agera. 
 
Flera samhällsaktörer påpekar vikten av att trossamfundens ledare har goda kunskaper i 
synnerhet när det gäller mänskliga rättigheter, barnens rättigheter och jämställdhet. 

                                                        
5 Berglund/Larsson/Lundgren sid 103, samt SOU 2009:52 sid 28 
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I Imamutbildningsutredningen6 skissas på en interreligiös ledarutbildning som på ett tydligt 
sätt skulle svara mot behov som finns inom flera trossamfund. Utredarens tanke måste 
uppfattas som en viktig slutsats efter den gedigna utredningen.  
 
Sven Halvardson beskriver det kulturella och sociala kapital som finns i trossamfunden, och 
resonerar hur det kapitalet kan komma andra till del. Han konstaterar att ”när det gäller 
församlingar med inflyttade nysvenskar saknas inte mänskligt kapital där heller, men bristen 
på resurser och viktiga kunskaper i och om den svenska miljön gör deras situation något 
annorlunda och ställer högra krav på ledningsnivån”7  
 
Ska även de trossamfund som etablerat sig i landet de senaste 50 åren bli en aktiv aktör i 
samhället, ställer det krav på ledarskapet, krav som en kompetensutveckling kan svara upp 
mot. 
 
SST:s arbete med att stärka samfundens roll i krisberedskapsfrågor, visar också att 
ledarskapet är viktigt för att den lokala församlingen/föreningen ska uppfattas som seriös 
partner till samhällsaktörerna t.ex. kommunerna. Det är ytterligare ett skäl till att samhället 
behöver ge förutsättningar till en höjd kompetens hos de religiösa ledarna. 
 
3.2 Trossamfundens behov och perspektiv på kompetensutveckling 
 
3.2.1 Målgruppen  
Trossamfunden uppger att det finns mellan 70-105 personer som tillhör den tänka 
målgruppen av religiösa ledare och som skulle vara aktuella för kompetensutveckling i ett 
nära perspektiv.  
 

En grov uppskattning av antal personer fördelat på samfunden visar följande fördelning: 
45 – 60 islamiska samfund   
15 – 25  ortodoxa kyrkor  
5 – 10 frikyrkorna   
5 – 10 buddhistiska samfund, Judiska församlingen Stockholm, Katolska kyrkan 

 
Här har ingen hänsyn tagits till språkkunskaper eller faktiska möjligheter att delta. Den 
realistiska siffran på möjliga deltagare är säkerligen lägre. Om begreppet trossamfundsledare 
breddas till att omfatta även det administrativa ledarskapet växer målgruppen markant. 
 
3.2.2 Innehåll 
När samfunden får frågan om innehållet svarar så gott som alla samma saker; en 
kompetensutveckling måste var praktisk och utgå från det samhälle och de frågor 
ledarskapet lever med i idag. Några samfund påpekar hur viktigt det är att de religiösa 
ledarna har kunskap om och förståelse för de frågor om ungdomarna lever med och som de 
ställer till sin religiösa ledare. Om den insikten saknas hos ledarskapet finns risken att 
ungdomarnas vilsenhet tilltar i ett nytt samhälle. Den religiösa ledaren kan vara en positiv 
faktor som bidrar till ökad förståelse och integration. 

                                                        
6 SOU 2009:52 sid 103 
7 Halvardson sid 28 
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Ämnesmässigt anser samfunden att det i en kompetensutveckling bör ingå samhällskunskap, 
historia, lagstiftning (i synnerhet familjerätt), hur rättssamhället fungerar, hur det 
mångreligiösa Sverige ser ut, ledarutveckling, mänsklig rättigheter, barnens rätt och liknande 
ämnen. 
 
Det finns inga markanta skillnader i svar på frågan om ämnesinnehåll mellan samfunden. 
Möjligen finns en större tydlighet och medvetenhet om behoven hos de islamiska 
samfunden, troligen beroende på att några av deras församlingar varit föremål för 
granskning i media. SST:s uppföljningsrapport till regeringen angående Uppdrag gransknings 
reportage Imamernas råd, anger tänkbara kunskapsområden som bör ingå i en 
kompetensutveckling (svenska lagar, normer, kultur, socialt arbete och mänskliga fri- och 
rättigheter).8 Det är tydligt att de islamiska samfunden delar de tankarna. 
 
Alla samfund poängterar, med skiftande språkbruk, att de inte vill var föremål för en 
undervisning som dikteras ovanifrån utan som tar deras erfarenheter på allvar även när det 
gäller val av ämnen. 
 
Alla är också överens om att en gemensam kompetensutveckling inte ska innehålla några 
konfessionella inslag utan fokusera på praktiska och sociala frågor som är lika för alla 
samfund. 
 
 
3.2.3 Föreningskunskap 
Flera trossamfund har gett uttryck för behov av mer utbildning i föreningskunskap, ekonomi, 
revision etc. De delarna är väsentliga för att trossamfunden ska bli skickligare i sin egen 
förvaltning, det stärker långsiktigt demokratin och samfundens egen livskraft. 
 
SST har redan påbörjat insatser för att tillgodose framför allt de islamiska samfundens behov 
av utbildning för kassörer och revisorer. Av det skälet finns inga förslag i rapporten att 
kompetensutvecklingen för religiösa ledare ska omfatta föreningskunskap, ekonomi etc.  
 
 
3.2.4 Svenska språket 
När det gäller svenska språket får trossamfundens andliga ledare idag använda sig av de 
befintliga utbildningsvägar som finns i samhället. En del väljer aktivt att avstå från 
möjligheten att delta i Svenska för invandrare/Sfi och i vidare studier i svenska som 
andraspråk. Skälet är att de personerna inte ser något behov av svenska språket i sitt arbete 
med medlemmar från det egna språkområdet.  
 
För att utöva sitt religiösa ledarskap är inte språket nödvändigt och en mindre grupp av 
dessa ledare har dessutom för avsikt att bara vara i landet en kortare tid. För att kunna delta 
i den föreslagna kompetensutvecklingen är dock grundläggande kunskaper i svenska 
nödvändiga. Därför finns ett behov av att finna former för en profilerad, tillfällig, 
språkundervisning för den gruppen (förslag 6.9). 
 

                                                        
8 SST rapport 2012-10-03 sid 3 och 12 
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Möjligen kan någon utbildningsanordnare inom vuxenutbildning/folkbildning finna det 
intressant att starta Sfi för religiösa ledare som en pilotinsats, men det förutsätter att det 
finns ett tydligt uppdrag till en utbildningsanordnare att göra det.  
 
De Sfx-kurser (Svenska för yrkesverksamma i Stockholms län) som erbjuds idag utgår från ett 
nära samarbete mellan utbildning och framtida arbetsgivare. Se http://sfx-yrke.se/ 
Trossamfunden tillsammans kan möjligen vara en aktör på lång sikt men det krävs sannolikt 
stöd från SST för att det ska vara möjligt att få till stånd en Sfx för religiösa ledare.  
 
 
3.3 Trossamfundens övriga åsikter om kompetensutveckling 
Om en kompetensutveckling för trossamfundens ledare ska lyckas, måste den utgå från och 
vara förankrad i trossamfunden. Det är varken möjligt eller önskvärt att staten genomför 
någonting som kan uppfattas som fostran eller korrigering av de andliga ledarna. 
Utvärderingen från liknande kurser i Norge är mycket tydliga på den punkten9. 
 
Trossamfundens erfarenhet och vilja att vara med och forma samhället måste vara 
vägledande. Det är värt att notera att några av samfunden har funnits länge i landet. Den 
Ryska ortodoxa kyrkan har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1600-talet och judiska 
församlingar har funnits sedan 1780-talet, liksom den katolska kyrkan.  Det är inte möjligt att 
betrakta dagens mångreligiösa land och tro att allt hänt de senaste åren. Samfunden är en 
del av samhället, en kompetensutveckling för samfundens ledare kan bidra till att väva 
samman det gamla med det nya. 
 
Kompetensutvecklingen bör omfatta både det andliga ledarskapet och de administrativa 
delarna. Det stärker helheten, ger flera möjligheter för deltagarna att förankra och förmedla 
innehållet samt bidrar långsiktigt till att bygga upp samfunden och därmed samhället.  
 
Trossamfunden anger i varierande grad att en kompetensutveckling kan vara gemensam för 
samtliga samfund. I samtal har det framgått att viljan att delta ökar om insatsen sker 
tillsammans med konfessionellt likasinnade. Skälet är att det är lättare med samtal och 
reflektion om gruppen har en gemensam förförståelse och samma teologiska referensramar.  
 
Några samfund anger tydligt att de befarar att en gemensam kompetensutveckling skulle 
orsaka mer problem än leda till något positivt. Väldigt mycket avgörs av hur kursen 
introduceras, att tankarna med kompetensutvecklingen framgår tydligt och att det inte finns 
några dolda avsikter från uppdragsgivarens sida. Exemplet från den norska kursen visar att 
det är just dialogen och möten över samfundsgränser som gav många deltagare stor 
behållning av kursen.10 
 
3.4 Individuella behov 
De enskilda individerna som utgör målgrupp för den föreslagna kompetensutvecklingen har 
naturligtvis personliga behov av detta. En religiös ledare som kommer till Sverige är 
efterlängtad och kastas ofta rakt in i samfundens arbete. Ledaren har med sig ett sätt att 
arbete och fungera som inte alltid relaterar till förhållanden som råder i Sverige. Här finns ett 

                                                        
9 Evalueringsrapport 2011 sid 14, 16 och17 
10 Evalueringsrapport 2011 sid 5 
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behov av att lära sig svenska språket, att försörja sig själv och en ev. familj och genast 
fungera i samfundet/församlingen. Ett antal av de religiösa ledarna har inte en akademisk 
utbildning och kanske inte heller en studievana som gör det möjligt att snabbt tillgodogöra 
sig de utbildningsvägar som finns idag.  
 
Förväntan från samfundet att ledaren snabbt ska komma igång med sina religiösa uppgifter 
ska hanteras samtidigt som samhällets förväntningar och krav på nyanlända ska uppfyllas. I 
vissa fall behöver också personen ordna ett lönearbete utanför samfundet för försörjningens 
skull. 
 
För vissa personer kan alltså en riktad kompetensutveckling, som tar alla dessa faktorer på 
allvar, vara enda möjligheten att förstå mer av samhället och sammanhanget. För de 
enskilda individerna kan denna möjlighet vara oerhört avgörande och svara mot flera av de 
personliga behoven. 
 
 
4 Inventering  
4.1 Befintliga kurser i Sverige 
Det finns redan idag viss kurs- och utbildningsverksamhet för den tänkta målgruppen. Det 
gäller alltså inte grundutbildning utan fortbildning eller kompetensutveckling med sikte på 
avgränsade områden. Inom institutionssjälavården i Sverige finns helt naturliga de mest 
utvecklade kurserna. 
 
 
4.1.1 NAV – nämnden för andlig vård inom kriminalvården 
För att få tjänstgöra i den andliga vården inom kriminalvården krävs förutom egen 
grundutbildning och personlig duglighet, deltagande i den grundkurs som Kriminalvården 
kräver. Efter några års tjänst erbjuds en fördjupningskurs. Det är myndigheten som 
finansierar utbildningen och som ställer krav på deltagarnas kompetens. Fokus i 
utbildningarna är sådant som ger specifik kunskap att fungera i den andliga vården inom 
kriminalvården.  
 
Sveriges muslimska Råd håller i samverkan med studieförbundet Ibn Rushd och St Lukas 
stiftelsen (utbildningsinstitut inom psykoterapi med stark förankring inom den kyrkliga 
sfären) på att arbeta fram en kurs för imamer som har uppdrag inom Kriminalvården. 
 
 
4.1.2 Andlig vård inom sjukvården – vanligt kallat Sjukhuskyrkan 
Här finns ett gediget utbildningssystem med kurser i flera nivåer. Under kommande år är det 
meningen att dessa kurser inte bara ska omfatta de präster/pastorer som sedan länge varit i 
funktion inom den andliga vården inom sjukvården, utan även erbjudas de imamer och 
buddhister som är koordinatörer från sina respektive samfund för andlig vård inom 
sjukvården. Fokus för dessa kurser är mycket tydligt på frågor som rör tystnadsplikt, 
sekretess och andra frågor med direkt bäring till sjukhusmiljön. 
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4.1.3 Kyrka - Polis 
Den etablerade utbildning som Polisen erbjudit präster och pastorer sedan 90-talet, har inte 
varit möjlig att vidga till ortodoxa präster eller imamer. Skälet är främst frågor kring 
tystnadsplikten och svårigheterna att definiera vad som räknas som grundutbildning,  
framför gäller det imamerna men även några av de etablerade samfunden inom FSR11.  
De som arbetar med Kyrka-Polis har för närvarande en vilande dialog med muslimska 
företrädare om imamernas möjlighet till utbildning.  
 
Årligen möts personer som är verksamma inom institutionssjälavården till enstaka 
seminarier och föreläsningar. Ansvariga handläggare för de olika områdena strävar efter att 
etablera en grundläggande praktiskt utbildning för hela gruppen, möjligen redan till 2014. 
 
 
4.2 Exempel från Norge. 
Sedan 2007 arbetar Oslo universitet med en kurs för de religiösa ledarna i det norska 
samhället. Det sker på uppdrag av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet och 
kursen vänder sig till religiösa ledare med utländsk bakgrund.  En brett förankrad 
referensgrupp med representanter från olika trossamfund har arbetat fram innehållet i 
samverkan med universitet. 
 
Innehållet i kursen är bl.a. norsk lagstiftning, MR-frågor, moralisk och religiös rådgivning och 
värderingar i samhället idag. Även religionsdialog och samfundens rättigheter och 
skyldigheter ingår i kursen. Av kursinformationen framgår att fokus ligger på att vara religiös 
ledare i Norge idag och inte så mycket på historia eller allmän samhällskunskap.  
 
Utvärderingen av två av tre kurser som genomförts i Norge innehåller många slutsatser som 
bör vara vägledande i den fortsatta planeringen av kompetensutvecklingen.  
 
Så till exempel slår den fast att kursen bidragit ”til å myndiggjøre religiøse ledere i Norge”. 
Det innebär att deltagarna känner större trygghet i att formulera sig och möta behov som 
finns både i samfunden och i samhället. 12  De norska kurserna kommer i fortsättningen att 
ha ett ännu tydligare fokus på den religiösa ledarrollen och hur den praktiseras i det norska 
samhället.13  
 
Lärprocessen som kännetecknat kurserna karaktäriseras enligt utvärderingen som inlärning 
baserad på dialog dvs. en mycket hög medvetenhet om dialogen som metod och sätt att 
mötas.14 Flera kommentarer från deltagarna visar hur viktig den utgångspunkten är för att 
en sådan här kurs ska nå resultat.  
 
Utvärderingen tar också upp många metodfrågor och avvägningar som kursanordnaren 
hanterat. Återkommande är också slutsatsen att kursen måste möta samfundens behov och 
inte bara samhällets förväntningar. Ytterligare slutsatser från den norska kursen återges på 
andra platser i rapporten. 

                                                        
11 Se förklaringar 
12 Evalueringsrapport 2011 sid 3 och 8  
13 Evalueringsrapport 2011sid 3 
14 Evalueringsrapport 2011 sid 4 – 5  
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Till skillnad från förslaget till kompetensutveckling i Sverige, har den norska kursen 
genomförts på akademisk nivå. Det var ett medvetet val från uppdragsgivaren och i 
utvärderingen framstår det som en av framgångsfaktorerna.15 Även om kursen placeras 
inom folkbildningen är det fullt möjligt att ta vara på erfarenheterna från Norge och dra 
nytta av dem. 
 
4.3 Tidigare försök till kompetensutveckling 
Frågor om utbildning och kompetensutveckling för trossamfundens ledare har aktualiserats 
på olika sätt tidigare. Imamutbildningsutredningen (SOU 2009:52) är det senaste exemplet. I 
mitten av 2000-talet prövades tanken om utbildning av imamer på Ersta Sköndal högskola 
utifrån ett initiativ från muslimskt håll.  
 
4.4 Samfundens egna insatser  
Inom katolska kyrkan finns flera program som vänder sig till präster och ordenssystrar som 
kommer till Sverige för att tjäna inom kyrkan. Hur de programmen sett ut har skiftat över tid. 
Syftet är att ge de nyanlända personer en grundläggande kunskap om landet och kyrkans 
sätt att fungera här. 
 
Flera av trossamfunden har engagerat sig i folkbildningen och utnyttjat möjligheten att driva 
folkhögskolor och studieförbund. Inom ramen för de institutionerna bedrivs sedan många år 
fortbildning för de egna samfundens behov. De fortbildningsinsatserna vänder sig både till 
de andliga ledarna och till samfundens administrativa delar. Fortbildningen följer 
konfessionella gränser och håller fortfarande på att utvecklas. 
 
 
5 Legitimitet och mervärlden 
För att en kompetensutveckling för trossamfundens andliga ledare ska vinna legitimitet 
måste den vara förankrad hos samfunden. Att samhället ser behoven och kan initiera detta 
är en god sak, men samfunden måste själva känna att de kan bidra och påverka innehållet.  
 
Staten ger uppdraget att genomföra en kurs men deltagarna i kursen ska också ha 
möjligheter att förmedla kunskap till uppdragsgivarna. För att väva in den nya i det gamla 
måste de båda delarna mötas.  
 
För deltagarna måste det finnas ett mervärde, att delta ska leda till någonting synbart och 
konkret. Det kan var diplom, ett gediget kursintyg som går att använda i mötet med 
företrädare för samhället (t.ex. kommunala tjänstemän). Mervärdet kan också vara att möta 
andra religiösa ledare och på det sättet bidra till en ökad dialog mellan samfunden. 
 
Det är inte önskvärt att staten i och med kompetensutvecklingen, legitimerar vilka 
företrädare för trossamfunden som är godkända. Någon sådan funktion kan och ska inte 
staten ha.  Däremot kan trossamfunden ta vara på den kompetensutveckling som några av 
deras ledare får och internt utveckla former för behörighetsförklaring eller liknande. 
Genomgången kompetensutveckling kan inom trossamfundet vara bevis på en kontextuell 
kompetens som respektive samfund kan värdera. 
 

                                                        
15 Evalueringsrapport 2011 sid 21 
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6 Innehåll och upplägg – 10 tydliga förslag 
 
6.1 Målgrupp 
Med bakgrund av det som tidigare är sagt, är det möjligt att genomföra en ledarskaps- och 
kompetensutveckling för trossamfundens ledare, både de som ansvarar för det 
andliga/religiösa ledarskapet och de ytterst ansvariga i samfundens styrelser. Att bredda den 
tänkbara målgruppen skulle troligen innebära att ett antal kvinnor får möjlighet att delta, 
eftersom de religiösa ledarna inom de aktuella trossamfunden till mycket stor del är män. 
Deltagarna ska ha sin bakgrund i något annat land och tala svenska. 
 
6.2 Fokus 
För att en sådan insats ska vara möjlig att genomgöra, bör den inte innehålla några moment 
av konfessionell eller teologisk karaktär. Kompetensutveckling ska helt ägnas åt ämnen och 
frågor som berör samfundens sociala och demokratiska roll i samhället. Den ska vara 
praktisk och fokusera på deltagarnas behov. 
 
6.3 Ämnesområden 
Några ämnesområden som bör ingå är svensk religionshistoria, samhällets utveckling fram 
till idag, dagens lagstiftning med fokus på familjerätt och barnens rätt, det sekulära 
samhällets syn på trossamfunden och trossamfundens syn på samhälle, mänskliga 
rättigheter, samfunden som en del av det civila samhället och liknande ämnen. Exakt 
innehåll fastställs av referensgruppen från samfunden i samråd med kursanordnaren. 
 
6.4 Ledarskapsutveckling 
Genom hela kompetensutvecklingen ska ledarskapsutvecklingen löpa som ett 
sammanhållande band. Det ger utrymme för reflektion kring den egna rollen som ledare och 
rådgivare och ger deltagarna möjlighet att själva väva sin tråd så att sammanhang stärks.  
 
6.5 Omfattning 
Insatsen omfattar en sammanlagd kurstid på 10 dagar över en period på 4-5 månader. 
Kursen ska innehålla minst 6 dagar med föreläsningar, seminarier och studiebesök och upp 
till 4 dagar avsatta för distansstudier. Fler av trossamfunden har angett att deras ledare inte 
har möjlighet att avsätta alltför många sammanhängande dagar för en kurs på grund av 
andra arbeten och hög arbetsbelastning i samfundet. För att underlätta deltagandet är 
därför bättre med återkommande samlingar än hela kursveckor. Den sammanlagda 
kurstiden är något längre än i den norska modellen. 
 
6.6 Upplägg 
Kombinationen med samlingar och distansstudier ger utrymme för egen reflektion, läsning 
och tid att bearbeta kursinnehållet under pedagogisk ledning. För att ge deltagarna 
ytterligare stöd för egen reflektion bör möjligheten att ordna mentorskap inom det egna 
samfundet prövas.  
 
6.7 Gemensamt för alla 
Att kompetensutvecklingen ska vara gemensam för samtliga trossamfund är en 
förutsättning, även om det kräver grundliga förberedelser och lyhördhet. Det går inte att 
naivt blunda för de motsättningar som funnits mellan samfunden historiskt, men inte heller 
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underhålla dem. En gemensam kompetensutveckling för ledare kan vara en faktor som gör 
att samfunden möts och dialogen stärks.  
 
6.8 Platser och antal deltagare 
För att möta behoven runt om landet bör kursen genomföras på olika platser. Det är möjligt 
att under hösten 2013 – våren 2014 genomföra tre kurser, delvis parallellt. Det bör finnas 
resurser avsatta för en fjärde kurs hösten 2014 för deltagare som till en början inte har 
tillräckliga kunskaper i svenska språket. Räknat på 16 deltagare/kurs kan totalt 64 personer 
omfattas av insatsen. 
 
6.9 Enstaka insats för kurs i svenska språket 
För att redan nu göra det möjligt att ordna en kurs hösten 2014, bör det övervägas att ge SST 
resurser att via lämplig utbildningsanordnare erbjuda en kurs i svenska för religiösa ledare 
hösten 2013 - våren 2014. Det är en engångsinsats som riktar sig till religiösa ledare med 
uppdrag i sina samfund.  
 
6.10 Referensgrupp 
En referensgrupp med representanter från samfundens samarbetsorgan bör finnas med 
under hela projekttiden. Referensgruppens uppgift är att säkerställa att innehållet i 
kompetensutvecklingen svarar på reella behov i samfunden samt följa processen. SST samlar 
och ansvarar för referensgruppen.  
 
 
7 Målsättning med kompetensutvecklingen 
Kompetensutvecklingens långsiktiga mål anges i uppdragets syfte – att stärka demokratin 
och samhällets uppbyggnad. Det innefattar en större förståelse mellan samhälle och 
samfund. I trossamfunden har ledarskapet en stark ställning och påverkar både samfund och 
medlemmar. Om de trossamfund som etablerat sig i Sverige de senaste 50 åren ska finna sin 
form och roll i samhälle, bli en del av sammanhanget, är kompetensen hos ledarna en viktig 
faktor.  
 
Målet med insatsen är att genomföra kurserna med det antal deltagare som skissas i 
förslaget, att deltagarna ska delta aktivt, bidra med sina erfarenheter och genom denna 
bildningsinsats få redskap att leda sina samfund/församlingar. De konkreta målen är aktiva 
deltagare, hög kvalité i kursinnehållet och en större medvetenhet hos deltagarna om sin och 
sitt samfunds roll i dagens Sverige.  
 
Genom den förslagna kompetensutvecklingen får deltagarna en större kännedom om svensk 
lagstiftning, insikter i hur samhället fungerar och får redskap till att på ett bättre sätt relatera 
till olika samhällsinstitutioner i sitt arbete.  Därmed underlättas den ömsesidiga 
integrationen både för individen och för det samfund han/hon är verksam inom.  En bildad 
religiös ledare bidrar till hela gemenskapen och vill ta sitt ansvar för samhällsutvecklingen. 
 
Dokumentationen som ska göras av hela insatsen blir ett synligt resultat och ett konkret 
verktyg inför framtida satsningar.  
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8 Ekonomi och organisation 
Flera av trossamfunden har påpekat svårigheten för deras andliga ledarskap att avsätta tid 
för fortbildning eftersom många av dem inte har tjänster i den traditionella meningen. 
Många tjänstgör mer eller mindre ideellt i sina församlingar och har andra lönearbeten för 
att klara sin försörjning.  För att de ska kunna delta i en kompetensutveckling behöver det 
finnas ekonomiska incitament som gör det möjligt.  
 
Det vore klart olämpligt att avlöna personer direkt för att de ska gå en kurs, det är ett 
tveksamt sätt att rekrytera deltagare. 
 
Förslaget är att ge trossamfunden en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för 
deltagarna att vara med utan att förlora intäkter från andra arbeten. Ersättningen måste 
vara lika för alla och trossamfunden avgör själva hur ersättningen kommer deltagaren till del.  
 
Då får också trossamfundet ett eget intresse att rekrytera deltagarna. Det är inte 
eftersträvansvärt att tvinga fram ett deltagande genom att koppla det till befintliga 
statsbidrag. Att däremot erbjuda deltagarna en möjlighet till ekonomisk kompensation för 
lönebortfall genom en ersättning till trossamfundet är ett positivt sätt att möjliggöra 
deltagande. Ersättningen utgår från den tid som deltagarna faktiskt lägger ned på kursen 
dvs. 10 dagars arbete. 
 
De ska framgå av verksamhetsredogörelser till SST att trossamfundet erhållit ersättning för 
deltagare som genomgått kursen.    
 
Trossamfunden ansvarar för att deltagarna får resurser att delta aktivt i kursen (resor, dator 
mm). 
 
SST avser att under hela perioden anställa projektledare som säkerställer kvalitén och att 
insatsen följer uppdrag och riktlinjer. 
 

Kostnaden för kompetensutvecklingen består av tre delare:  
 
direkta kostnader för respektive kurs    310 000:-/kurs 
ersättning till trossamfunden för uteblivna arbetsinkomster 240 000:-/kurs 
SST:s direkta kostnader för administration/projektledning 125 000:-/kurs 
 
Total kostnad för tre kurser 2.025.000:- fördelat på 2013 och 2014.  
Tillkommer kostnaden för en ev. fjärde kurs hösten 2014. 240.000:- 
Svenska för religiösa ledare, deltidsstudier 2013/14     85.000:-/termin 

 
 
9 Utbildningsanordnare 
Samfundens företrädare har gett uttryck för att kompetensutvecklingen måste ha en hög 
innehållslig nivå för att locka deltagare och uppfattas som seriös. Både 
utbildningsanordnaren, föreläsare och andra medverkande förutsätts ha goda kunskaper om 
trossamfunden och deltagarnas bakgrund men det efterfrågas också en närhet till 
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samfunden. Då finns en förförståelse om deltagarnas villkor och arbetssituation som ger 
trygghet i en ovan studiesituation. 
 
Flera högskolor erbjuder en god akademisk kvalité och ämneskompetens men skulle 
möjligen inte leva upp till samfundens önskan om närhet. I den tilltänkta målgruppen är det 
dessutom en minoritet som har behörighet för högre studier.   
 
Trossamfunden förfogar tillsammans över flera folkhögskolor och studieförbund som redan 
arbetar med olika former av fortbildning för ledare inom respektive samfund. En eller flera 
av dessa i samverkan har goda förutsättningar för att erbjuda en kompetensutveckling med 
hög kunskapsnivå och bibehållen närhet till deltagarna. 
 
Det utesluter inte medverkan från högskolorna eller att någon avgränsad del erbjuds på 
högskolenivå med möjlighet till examination och högskolepoäng för de som är behöriga. 
 
 
10 Dokumentation och utvärdering 
Eftersom detta är första gången något liknande genomförs bör kursen dokumenteras 
grundligt. Genom att en person deltar i förberedelserna, finns med under kursdagarna och 
intervjuar deltagarna, lyssnar och ställer rätt frågor, kan alla delar av kursen dokumenteras 
på ett heltäckande sätt.  
 
Dokumentationen blir också trossamfundens berättelse tillbaka till uppdragsgivaren, i syfte 
att ta vara på deltagarnas erfarenheter. På det sättet ger kompetensutvecklingsinsatsen ett 
tydligt resultat i form av en skriftlig dokumentation som bidrar till berättelsen om Sverige i 
förändring. 
 
Delar av dokumentationen kan också fungera som utvärdering av deltagarnas upplevelse av 
kursen. Hela satsningen bör utvärderas av utomstående aktör.  
 
 
11 Framtiden 
De flesta trossamfund som etablerat sig i Sverige under de senaste 50 åren, anger att de 
inom de närmaste 5 – 10 åren har ett fortsatt behov av nyrekrytering av religiösa ledare. På 
längre sikt hoppas samfunden tillgodose sina ledarbehov genom ungdomar som växt upp i 
landet men i ett kortare perspektiv måste religiösa ledare hämtas från andra länder.   
 
Det talar för att en kompetensutvecklingsinsats bör erbjudas trossamfunden med viss 
regelbundenhet de kommande 12-15 åren. Hur ofta är omöjligt att säga men avgörs i dialog 
med samfunden i samband med denna insats avslutas och utvärderas 2014. 
 
Även utvärderingen från de norska kurserna visar på ett återkommande behov av 
kompetensutveckling med den utmanande tanken att kursen på sikt även ska erbjudas alla 
religiösa ledare oavsett ursprung16. Den riktningen på kompetensutvecklingen låter lockande 
även i en svensk kontext. 
 

                                                        
16 Evalueringsrapport 2011 sid 14 och 17 
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Utgång 
Det är något unikt att erbjuda trossamfundens ledare en möjlighet till kompetensutveckling. 
Den historia och rika erfarenhet som trossamfunden bär med sig, kan möta dagens samhälle 
och de behov som uppstår här.  
 
”Det gäller att väva in det nya i det gamla” skriver Maja Hagerman. Det ställer krav, både på 
det gamla att se förändringen och nödvändigheten av att det nya fogas in. Det ställer också 
krav på det nya, att vilja vara med och komplettera det gamla. Det är så det skapas 
sammanhang, det är så vår gemensamma bildning ökar och det är så berättelsen om Sverige 
kan utvecklas.  
 
 
Botkyrka folkhögskola, Hallunda 
maj 2013 
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