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Tillfälligt – hur lång tid är det?
Den frågan har SST haft anledning att ställa sig sedan 1997. 
Då sänkte riksdagen ”tillfälligt” bidraget till religiösa lokaler 
från 10 miljoner kronor till 2,5 miljoner. Skälet var det eko-
nomiska läget i landet och det drabbade även till exempel 
bidraget till allmänna samlingslokaler. Det bidraget återfick 
efter några år sin ursprungliga nivå och har under de senaste 
åren höjts med 10 miljoner kr till ca 30 miljoner. 

Denna sänkning gjorde att SST sedan 1997 enbart har kun-
nat stödja handikappanpassning av gudstjänstlokaler. Det är ett 
viktigt bidrag för att göra gudstjänstlokaler tillgängliga för alla. 

Många av de samfund som etablerats i landet under senare år 
(de brukar kallas invandrarsamfund men det är ju alla samfund 
i ett historiskt perspektiv, bortsett möjligen från asatron) har 
tvingats söka ekonomiskt stöd i olika delar av världen för att kunna bygga lokaler för 
bland annat gudstjänstfirande. I den allmänna debatten misstänkliggörs detta ibland 
men att då dra konsekvensen av detta och också hävda att riksdagen därför borde 
återinföra lokalbidraget till religiösa lokaler har man hittills inte gjort.

Idrott, kultur - och religion?
I budgetpropositionen 2011/12 skriver regeringen: ”Social oro, förtroendekriser och 
intressekonflikter kan komma att bli viktiga områden för preventiv krishantering när 
internationella händelser får genomslag som konflikter i Sverige. Trossamfunden har i 
detta sammanhang en viktig roll att fylla. Trossamfund som i huvudsak betjänar per-
soner med utländsk härkomst växer och därför behövs en väl fungerande basstruktur.”  
Den basstruktur som regeringen nämner och som är den viktigaste förutsättningen 
för att trossamfund ska kunna fylla den roll som regeringen både ser och efterfrågar 
är gudstjänstlokaler. Det är där man möts, där man får möjlighet att tolka en motsä-
gelsefull vardag och det är där man får styrka att starta ett nytt liv i ett nytt land. Det 
är också den basstruktur som behövs för att trossamfunden ska kunna arbeta utifrån 
statens mål med det statliga stödet när det gäller långsiktig religiös verksamhet i form 
av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. 

Lika självklart som det offentligas stöd till byggande av idrottsarenor, konserthus 
och allmänna samlingslokaler är borde också stödet till byggande av lokaler för religiös 
verksamhet vara. Därför bör riksdagen återinföra bidraget för byggande av nya reli-
giösa lokaler som ”tillfälligt” drogs in 1997. Då inte till 1997 års nivå utan till en nivå 
som möter de utmaningar och behov som finns idag. Därför föreslår SST i budgetun-
derlaget till regeringen för 2013 ett lokalbidrag på 20 miljoner kronor. 

Åke Göransson
Generalsekreterare
SST

SST:s generalsekrete-
rare Åke Göransson
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Regeringen markerar: Trossamfunden 
viktiga för samhällsutvecklingen
I ett tal i samband med en bönefrukost i Europaparlamentet 
berörde den dåvarande talmannen, Jerzy Buzek, den intolerans 
som han sett växa i Europa mot troende. Han menar att vi idag 
bevittnar en aggressiv sekularism, en negativ intolerans där en 
liten aggressiv minoritet vill stänga inne den privata tron i en 
liten låda. Kanske har religionen i Sverige samma problem som 
korpfotboll eller medelgympa på Friskis&Svettis? Det enga-
gerar många och betyder mycket för välstånd och livskvalitet. 
Denna värld är dock osynlig i media. Där diskuteras istället 
om Zlatan ska spela och i så fall i vilken position. Det finns 
ett stort gap mellan gräsrötternas verklighet och de frågor som 
fungerar medialt och politiskt. 

Bristfälligt speglad värld
När jag skriver detta har jag just kommit hem från ett familjeläger i fjällen som ar-
rangerades av Svenska Kyrkan/EFS där en stor grupp familjer med intresse för såväl 
det kroppsliga – skidåkning på fjället och i backen – som det andliga träffades. Helgen 
innan besökte jag en grekisk-ortodox mässa och tog del av den spännande liturgi och 
andlighet som präglar detta sammanhang. Denna värld speglas på ett bristfälligt sätt i 
den offentliga debatten och osynliggörs därmed på ett olämpligt sätt. Däremot fortsät-
ter den att locka människor genom det sätt på vilket den berikar livet.

I Sverige handlar diskussionen oftast om skolavslutningar som inte ska få hållas i 
kyrkan, eller om en taxichaufför verkligen kan ha turban på jobbet. Ofta hamnar vi i 
diskussioner där trons betydelse i samhället riskerar att förminskas till att handla om 
kulturella uttryck och värden.

Isolerade organisationer eller viktiga aktörer
Trossamfund har haft och kommer även i framtiden ha en viktig roll i det civila sam-
hället. Om vi bara ser tillbaka 100 år på den svenska historien så ser vi hur frikyrkorna 
i början av 1900-talet bidrog till att forma det samhället som vi lever i idag. I baptist-
samfundet hade kvinnor rösträtt långt före allmän rösträtt infördes i Sverige. Idag ser 
samhället snarare samfunden, i bästa fall, som utförare av tjänster som staten behöver 
hjälp med, i värsta fall som en isolerad organisation som i det stängda rummet får hålla 
på med sitt. Man ser inte samfunden som en viktig aktör.

Nyanserna saknas
Religion diskuteras ofta onyanserat. Jag är övertygad om att trossamfunden är en bety-
delsefull del av det civila samhället. Vi vet att det ideella engagemanget inom samfun-

Statssekreterare 
Ulf Perbo, 
socialdepartemtet
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den är stort, inte bara för församlingsverksamheten utan även för till exempel den so-
ciala hjälpverksamheten. En religiös övertygelse är en stark drivkraft i detta arbete. Det 
är uppenbart att människors insikt om att man kan göra nytta och bidra med något för 
andra människor är centralt för vårt samhälle. Inte enbart för att man engagerar sig i 
organisationer som i sig utför goda gärningar, utan för känslan av ansvar och delaktig-
het för att bygga en bättre värld.

Nu ökar stödet
Det statliga stödet till trossamfunden infördes på 1970-talet, och målet var att vitali-
sera och stötta goda krafter i samhällsbyggandet. De senaste tio åren har statens stöd 
till trossamfund dock varit oförändrade 50 miljoner kronor per år. I regeringens budget 
för 2012 prioriterades detta. Stödet till trossamfunden ökar med 10 miljoner kronor. 
För samfund med svag ekonomi hoppas vi att denna ökning blir ett viktigt tillskott 
som höjer kvaliteten på verksamheten. Och verksamheter som sjukhuskyrkan får bättre 
förutsättningar att verka.

Även Nämnden för statligt stöd till trossamfund tilldelas två miljoner kronor extra 
per år för att kunna möta regeringens ökande behov av kunskap och kontakt med olika 
trossamfund samt för att utveckla sin expertkunskap i allmänna religions- och tros-
samfundsfrågor.

Utöver denna förstärkning ska det inte heller glömmas bort att även avdragsrätt för 
gåvor till ideella organisationers hjälpverksamhet införs från och med i år. Det innebär 
att privatpersoner kan göra skatteavdrag på 25 procent för gåvor upp till 6 000 kronor. 
Det kommer med all sannolikhet att öka gåvogivandet och innebära en förstärkning av 
denna så betydelsefulla verksamhet. 

Tydlig markering
Alla dessa satsningar som gjorts den senaste tiden innebär att idealitet och engage-
mang för våra medmänniskor uppmuntras, och organisationer med detta fokus ges en 
starkare ställning.

Vi har under vårt första år som ansvariga för regeringens kontakt med trossamfun-
den arbetat för en god dialog med trossamfunden. Dels för att kunna se vilka behov 
som finns. Dels för att få kännedom om de utmaningar som samfunden i Sverige 
möter idag. Och att på våra möten och resor i Sverige få möta alla er som lägger ned 
all denna tid, pengar och engagemang i detta är viktigt för oss. Staten skulle inte klara 
sig utan alla era insatser. Den höjning av statsbidragen till trossamfunden som genom-
förts är en tydlig markering från regeringen att trossamfunden spelar en viktig roll för 
samhällsutvecklingen.  

Ulf Perbo
Statssekreterare hos civil- och bostadsminister Stefan Attefall
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Glad men inte helt nöjd
Charlotte Byström är finanschef i Stockholms katolska stift. Hon har just påbörjat 
sin andra tvåårsperiod som ordförande för SST:s nämnd. Glad över ökade statsbidrag 
efter att de legat still i många år. Men fortfarande har bidragen inte ens kommit ikapp 
inflationen.

Även Charlotte Byströms företrädare på finans-
chefsposten i det katolska stiftet, Tommy Thulin, var 
ordförande i SST:s nämnd under flera år. Charlotte 
var hans ersättare åren närmast innan han slutade sin 
tjänst.
– När han skulle sluta, var det naturligt att jag gick 
in som ledamot, säger hon. 

I två tvåårsperioder satt hon med som ledamot 
innan ordförandeposten återigen stod tom och hon 
blev tillfrågad om att ta uppgiften.
– Jag funderade ett tag och sedan sa jag ja, säger 
Charlotte.

Blandat i nämnden
Nämnden, SST:s styrelse, är en ganska blandad 
grupp. Ekonomer är ganska vanliga, för flera av 
frikyrkorna sitter ekonomichefer eller motsvarande. 
Men andra trossamfund har präster eller engagerade 
lekmän som sina företrädare. Charlotte är väldigt 
glad åt ordförandeuppdraget.
– Det är ett otroligt intressant uppdrag, säger hon. Det är fint att vara i ett samman-
hang där representanter för de olika religionerna och trossamfunden har ett gemen-
samt intresse.

SST:s nämnd är en ganska stabil grupp, få ledamöter byts ut från år till år. Det ser 
Charlotte som en stor fördel.
– Verksamheten är inte helt lätt att förstå sig på, det är bra att vara med ett tag, säger 
hon.

Aldrig avundsjuka
Som ledamot i nämnden representerar man egentligen inte sitt trossamfund utan hel-
heten, menar Charlotte. Det är allas ansvar att få till en rättvis fördelning av de medel 
som ställs till förfogande. Och hon tycker det fungerar bra.
– Det är aldrig någon diskussion om ”orättvis fördelning”, säger hon. Det kan bli sam-
tal om att kriterier skulle behöva ändras, men det är principiella diskussioner. Man hör 
aldrig ”vi borde få mer”. 

2012-2013 blir Charlotte By-
ströms andra period som ordfö-
rande i SST:s nämnd
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Bredare uppdrag
Huvuduppgiften för nämnden är ju att besluta om fördelning av statsbidrag enligt 
vissa regler och efter vissa kriterier. Ärendena är väl förberedda av ett kunnigt kansli 
och det är sällan diskussion om detta. Men de senaste åren har uppdraget utökats. En 
av SST:s uppgifter är numera också att fungera som regeringens expertorgan när det 
gäller frågor om religioner och trossamfund. I de sammanhangen, liksom när det gäller 
krisberedskapsfrågor, blir det mer samtal om hur SST ska arbeta, lite friare diskussio-
ner. 

 Nytillskjutna pengar
Från 2011 till 2012 ökade de statliga bidrag som SST har att förmedla från 50 till 60 
miljoner kronor, efter att i åtskilliga år ha legat still. Hur ser nämnden på den föränd-
ringen?
– Vi är glada men inte helt nöjda, säger Charlotte. Det är en liten vridning i rätt rikt-
ning, även om vi inte ens är ifatt inflationen än. Men det är ju också ett fint symboliskt 
erkännande, säger hon.
Uppmärksamheten kring de nya pengarna har gjort att trossamfunden känt att det 
blivit lite lättare att finnas i samhället. 
– Till syvende och sist handlar det om religionsfrihet, att samfunden ska ha möjlighet 
att verka, säger Charlotte.

Peter Carlsson



10

Sveriges buddhistiska samarbetsråd – 
senast in i ”SST-familjen”
Vid det som väl får kallas ett centrum för 
Sveriges buddhister, stupan nära Fel-
lingsbro i Örebro län, berättar samarbets-
rådets ordförande Trudy Fredriksson om 
buddhismen i Sverige.

Det började under tidigt 70-tal. Sys-
ter Amita Nisatta startade buddhistisk 
verksamhet i mindre skala. Strax därefter 
följde en tibetansk buddhistisk våg och 
Dalai Lama besökte Sverige första gången 
1973.
– De första informella stegen mot 
samverkan togs i slutet av 70-talet och 
ledde i början av 80-talet till bildandet av 
Sveriges Buddhistiska Union, säger Trudy 
Fredriksson. 

Vinterdag vid stupan
En isig och blåsig dag i februari möter 
hon upp på gården Solbo nära Fellings-
bro, några mil nordväst om Örebro. Den 
elva meter höga stupan mitt på gårdsplanen drar blickarna till sig. Vimplar fladdrar i 
vinden och små klockor plingar intensivt. Trudy förklarar att det börjar bli dags för en 
renovering av stupan; vid invigningen 1988 – Dalai Lama var i Sverige även då – var 
den naturligtvis skinande vit, men luftföroreningar, väder och vind har påtagligt smut-
sat ner och skadat den. 

Samarbetsrådet bildas
Kontakter mellan olika buddhistiska riktningar utökades allt eftersom i och med att 
nya organisationer startade verksamhet. I början av 80-talet fanns det föreningar för 
utövare av thailändska, lankesiska och tibetanska buddhistiska riktningar, liksom för 
zenbuddhism. Men i mitten av decenniet gick unionen ner i viloläge. Informella kon-
takter upprätthölls dock och i juni 1993 var tiden mogen att bilda Sveriges buddhistis-
ka samarbetsråd (härefter SBS). Förutom de fyra riktningarna från början av 80-talet, 
inbjöds andra buddhistiska organisationer att vara med i SBS. Några uttalade syften 
med bildandet var att öka samverkan och att ansöka om statsbidrag för verksamheten.

De många olika riktningarna i dagens SBS (se faktaruta) kanske kan förvåna, men 

Trudy Fredriksson, ordförande i SBS, i templet 
på Solbo gård utanför Fellingsbro
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Trudy låter trygg när hon säger:
– Det är helt naturligt att buddhismen utformas olika i olika kulturer. De yttre for-
merna kan variera, men kärnan är lika för alla.

Svåra att räkna
Det är svårt att räkna antalet buddhister i 
världen.
– Allt emellan 500 och 800 miljoner 
nämns, säger Trudy.

I SST:s statistik för 2010 uppskattas 
antalet betjänade i buddhistisk verksam-
het i Sverige till dryga 6 000 personer.  
Det gäller de tolv buddhistiska grupper 
som fick statligt stöd 2010, ytterligare två 
fick etableringsstöd. Men betydligt fler 
finns, bland annat thailändska och vietna-
mesiska grupper. Några till är på väg att 
ansluta sig till SBS. Trudy ser ett ökande 
antal organiserade buddhister i Sverige 
framför sig.
– Inom några år kan det bli flera tusen 
ytterligare, säger hon.

Års- och styrelsemöten
Sex av de fjorton organisationerna i 
samarbetsrådet är representerade i SBS styrelse. Förutom styrelsemöten håller man 
årsmöte och vissa år ytterligare något stormöte eller extra årsmöte. Årsmötena hålls 
vanligtvis i samband med den största buddhistiska högtiden, Vesak. Då firas Buddhas 
födelse, upplysning och bortgång. (Olika buddhistiska inriktningar ser lite olika på vad 
som ska firas vid Vesak eller firar vid andra tidpunkter, ibland beroende på den kultu-
rella kalendern). Ett tjugotal personer brukar närvara vid årsmötena, som oftast hålls i 
Stockholmstrakten. De formella delarna är naturligvis viktiga, men som Trudy säger:
– Det viktigaste i samarbetsrådet är att ha goda relationer med varandra.

En särskilt välsignad plats
Solbo, där stupan finns, är en plats som alla grupper känner samhörighet med, menar 
Trudy, och många kommer dit på besök. Också skolklasser, pensionärsföreningar och 
andra kommer i studiesyfte. Men största gruppen besökare är ”vanliga” svenskar som 
gör en utflykt och kommer till Solbo..
– Alla är välkomna, men för buddhister är det förstås en mycket speciell och välsignad 
plats, säger Trudy. 

Peter Carlsson

Buddha i centrum i templet på Solbo gård
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Fakta om stupan
• 11 meter hög 

• Uppförd i traditionell tibetansk stil 

• Invigdes 1988 av Dalai Lama 

• Symboliserar Buddhas rena sinne 

• Inuti finns ett snurrande böne-
hjul med 350 miljoner mantran 
(böneramsor) som med varje 
varv ska sprida frid och lycka över 
världen, samt reliker från Buddha 
och andra stora mästare, så kallade 
boddhisatvor.

Fakta om Sveriges Buddhistiska samarbetsråd
• Buddhistiska Viharaföreningen
• Buddhistiska gruppen Stockholm Karma Kagyu 
        (f d Diamantvägsbuddhism)
• Föreningen för tibetansk buddhism i Göteborg
• Karma Yönten Lin (KYL)
• Luleå buddhistiska förening
• Samfundet för tibetansk buddhism – Karme Tenpe Gyaltsen
• Sakya Changchub Chöling
• Svenska Soto-Zenföreningen
• Thailändska buddhistiska föreningen
• Vipassanagruppen
• Wat Dalarnavanaram
• Wat Santinivas
• Västerländska buddhistordens vänner
• Zenbuddhistiska samfundet

Organisationer som är knutna till erkända buddhistiska skolor/inriktningar som har minst 
femtio anslutna och minst fem års stabil verksamhet kan bli medlemmar i SBS. En grupp 
med mindre än femtio anslutna kan ansluta sig till en större medlemsorganisation i vissa 
fall. Varje organisation har en representant och en suppleant i rådet.

2010 fick SBS statligt stöd med 246 000 kronor, varav 204 300 fördelades bland de tolv 
medlemsorganisationerna och resten gick till SBS centrala verksamhet.
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”Sverigeräkningen” – och sedan? 
Margareta Skog ansvarade bland annat för den så kallade Sverigeräkningen i septem-
ber 1999, en helg då alla gudstjänstbesök i Sverige räknades. Någon mer liknande räk-
ning har inte gjorts sedan dess och frågan är om det någonsin kommer att ske igen. 

Margareta Skog har funnits nära den svenska religionssociologins centrum sedan tidigt 
70-tal. Nu har hon varit pensionär i snart tio år och följer inte utvecklingen på univer-
sitet och forskningsavdelningar längre. Men hon brinner fortfarande för ämnet och 
inte minst för den sortens kvantitativa studier som kom att bli hennes signum, framför 
allt under 90-talet.
– Den sortens studier blir som mest intressanta när man kan göra jämförelser över tid, 
säger hon.

Margareta Skogs förhoppning var att Sverigeräkningen 1999 skulle följas av fler, 
till att börja med en ny räkning tio år efter den första. Så blev det inte. Frågan är om 
den sortens mycket omfattande undersökningar över huvud taget kommer att göras i 
framtiden. Mer om det senare.

RSI:s uppgång och nedläggning
Den svenska religionssociologins portalfigur, Berndt Gustafsson, grundade Religions-
sociologiska institutet 1962. Med viss koppling till Svenska kyrkan, men i mångt och 
mycket fristående. 
– Först tror jag han hade materialet i några skolådor på Ersta, säger Margareta små-
skrattande. Men ganska snart flyttade RSI till Klara Västra Kyrkogata.
1975 dog Berndt Gustafs-
son. Margareta började 
arbeta där året efter. 1990 
lades RSI ner och integre-
rades med Svenska kyrkans 
nystartade forskningsenhet. 
Verksamheten flyttades till 
Uppsala och Margareta 
Skog flyttade med. Bib-
liotek, samlingar och arkiv 
likaså. 

Bakgrunden till 
Sverigeräkningen
Religionssociologisk forsk-
ning bedrevs också i Lund, 
där Göran Gustafsson var 
professor, och på Uppsala 

Två av Margareta Skogs skrifter. ”Det religiösa Sverige” är 
presentationen av Sverigeräkningens resultat. Margareta Skog 
var huvudansvarig för projektet och redaktör för boken. 
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universitet, med Thorleif Pettersson som drivande kraft. Margareta Skog genomförde 
under många år mätningar av antalet gudstjänstbesökare i Stockholm en specifik 
novemberhelg. Och inför 1999 blev siktet inställt på att samla ihop en totalbild av 
svenskt gudstjänstliv. Undersökning krävde förstås mycket omfattande förberedelser. 
Det gällde att få stöd för idén hos kyrko- och samfundsledare, så att dessa kunde sank-
tionera undersökningen i sina respektive sammanhang.
– Jag minns till exempel när jag besökte SST och mötte Islamiska samarbetsrådet, 
säger Margareta Skog. Jag fick berätta om projektet och de muslimska ledarna ställde 
upp och skrev följebrev till sina församlingar och grupper.

Tacksam mot SST
Margareta talar med stor värme om det mångåriga och tidvis mycket nära samarbetet 
med SST. 
– SST är nog den institution som bäst har förstått värdet av de kvantitativa undersök-
ningarna. Men där finns tyvärr inte resurser att göra ett så omfattande arbete som en 
Sverigeräkning, säger hon.
2003 drogs Margareta Skogs tjänst på Svenska kyrkans forskningsavdelning in och 
hon blev avtalspensionär, efter 27 år i religionssociologins tjänst.
– Det jag ägnade mig åt ansågs ligga vid sidan av Svenska kyrkans verksamhet, säger 
hon.

Tar någon vid?
Förhoppningen var att någon instans eller institution skulle sätta till resurser för att ett 
arbete liknande det Margareta gjort skulle kunna fortsätta. Så har det inte blivit. Och 
kanske sätter Margareta själv fingret på ett huvudproblem när hon beklagar att ingen 
”på ansvarigt håll” tagit ansvar för kontinuerliga kvantitativa undersökningar. Lite 
ospecificerat – och det finns heller ingen självklar plats att förlägga ansvaret. Förutom 
universitetens teologiska institutioner eller fakulteter, har Margareta försökt utmana 
flera sammanhang; Frikyrkliga forskningsrådet, Frikyrkosamråd, SST och Teologiska 
Högskolan är några exempel. Även Statistiska centralbyrån har hon funderat över.
– Kanske skulle frågan behöva tas upp på departementsnivå, säger hon. 

Utvecklingen i frikyrkligheten
Efter pensioneringen fortsatte Margareta att bearbeta det stora material hon fick in 
vid Sverigeräkningen. Artiklar i bland annat Tro&Tanke (Svenska kyrkans forsknings-
avdelnings skriftserie) och i tidskriften Tro&Liv (utgiven av Pastorernas riksförbund 
inom Svenska Missionsförbundet/Missionskyrkan)  blev några av resultaten. När det 
gäller frikyrkligheten, som Margareta jobbat mest med, syns överlag tydliga nedåt-
gående trender. På 20 år har antalet betjänade (SST:s term) gått ner från 450 000 till 
350 000. 
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”Det här är mitt bidrag”
2010 gav Margareta ut volymen Frikyrklighet och ekumenik vid sekelskiftet. 
– Den är mitt sätt att knyta ihop säcken, säger Margareta.
I boken finns bland annat gudstjänstbesöks- och medlemsstatistik fördelat på län och 
kommuner. Där finns också statistik och artiklar kring ekumeniska gudstjänster och 
så kallade ”gemensamma församlingar”, det vill säga frikyrkoförsamlingar anslutna till 
flera samfund.
– Nu har jag avslutat mitt arbete med materialet, säger Margareta. Det här är mitt 
bidrag i förvärvslivet.  Men databasen finns där om någon vill ta vid och använda den. 
 
Vad säger SST:s medlemssamfund och ministern för trossamfundsfrågor Stefan Atte-
fall? Bör inte utvecklingen av samfundsmedlemskap och gudstjänstdeltagande fortsätta 
beforskas?

Peter Carlsson
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”Jag har jobbat mycket mer med 
bokstäver än med siffror”
Kanske är det lite överraskande att de orden kommer från Sven-Eric Andersson. 
Efter 23 år förknippas han ju av många starkt med SST, med statistiken och med de 
bidrag trossamfunden får ta emot därifrån.

1989 såg Sven-Eric Andersson en annons om att SST 
sökte personal. Han ansökte om ett jobb – och fick ett 
annat.
– Jan-Erik Levy (SST:s generalsekreterare fram till 
våren 2010, red:s anm.) började alldeles före mig, säger 
Sven-Eric.

Under de 23 åren har förstås oerhört mycket föränd-
rats, i SST:s arbete och inte minst i samhället i stort. 
Bland annat när det gäller religionens plats i det offent-
liga rummet. Som Sven-Eric beskriver det:
– Sverige har under senare år blivit mer religiöst – men 
mindre lutherskt, säger han.

En viktig faktor i den utvecklingen har förstås varit invandringen. Sven-Eric, som 
arbetat mycket med muslimska församlingar, ger ett exempel.
– När jag började fanns det 30 muslimska församlingar i hela landet, nu är det minst 
150.

Kontakterna A och O
Vad menar han då med att han jobbat mer med bokstäver än med siffror? En bety-
dande del av hans arbete har handlat om att upprätta och upprätthålla kontakter. Och 
inte sällan har möten inom SST:s ram underlättat kontakter och samverkan mellan 
företrädare för olika religioner, eller mellan olika grupperingar inom samma religion.
– När det varit som bäst, har vi på SST kunnat ha öppna relationer åt båda håll i kon-
fliktsituationer och medverkat till att saker förts framåt, säger Sven-Eric.

Han beskriver SST som ”det bredaste organ som finns” i Sverige på religionens 
område och talar om hur representanter för religioner som strider ute i världen kunnat 
sitta vid samma bord och samtala i Sverige. Också från trossamfundens egna företrä-
dare har man fått liknande vittnesbörd. ”Det går här, men vi skulle inte klara det i våra 
hemländer”, har Sven-Eric fått höra.

Organisationsförändring också
Något som också förändrats under 23 år är SST:s organisatoriska form. SST bör-
jade som en avdelning inom dåvarande Sveriges Frikyrkoråd – före Sven-Erics tid i 
organisationen – och har sedan gradvis förts närmare den statliga sfären. Fullt ut statlig 

Sven-Eric Andersson vid skriv-
bordet på SST:s kansli i Alvik
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myndighet blev SST dock inte förrän 2000, i samband med att statens relationer till 
trossamfunden förändrades. Anknytningen till de statliga sammanhangen har varit på 
gott och ont, menar Sven-Eric.
– De administrativa rutinerna har blivit krångligare, nu när Kammarkollegiet istället 
för Frikyrkosamråd eller Diakonia sköter våra ekonomiska transaktioner.

OÖKER och IS
Organisationen har 
utvecklats och behoven 
har till viss del fått styra 
hur man valt att arbeta. 
OÖKER (Ortodoxa och 
österländska kyrkors 
ekumeniska råd) kom 
till bland annat därför 
att dessa kyrkor – också 
i Sverige – verkar som 
nationella kyrkor och OÖ-
KER gjorde det möjligt 
att ge även de numerärt 
mindre av dem ett forum. 
IS (Islamiska samarbetsrå-
det) kom till därför att det 
behövdes en organisationsform för de muslimska församlingarna.
– Muslimerna organiserar sig som de tror att samhället vill, säger Sven-Eric.

Även den politiska maktens syn på och behandling av trossamfundsfrågorna har 
skiftat under årens lopp. Åren närmast före 2000 hände mycket, utredningar, rådslag 
och nya relationer. Men efter 2000 har det mesta bara rullat på, fram till 2012. Då 
lyftes den summa SST får att förmedla till samfunden från 50 till 60 miljoner kronor. 
Även organisationens inre arbete tillfördes nya resurser.

En del siffror trots allt
Att många människor i trossamfunden som haft kontakt med SST ändå förknippar 
Sven-Eric med siffror, hänger förmodligen bland annat ihop med statistikinhämt-
ningen från samfunden. Statistiken är viktig för samfundens möjligheter att få – eller 
fortsätta få – statligt stöd, men den är inte allt, poängterar Sven-Eric.
 – Vårt arbete regleras av lag, förordning och föreskrifter, säger Sven-Eric. Det står 
inget i lagen om statistik. Det har SST, det vill säga samfundens representanter, själva 
lagt in i föreskrifterna. Statistiken är en variabel.

Metropoliten Pavlos, ordförande i OÖKER, tillsammans med 
Stefan Attefall, minister med ansvar bland annat för trossam-
fundsfrågor, vid invigningen av Ekumeniska centret i Alvik
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Mängder av möten med människor
– Innan Sveriges Kristna Råd kom till (1993) så var det samfundsledarna som satt i 
med i SST:s styrande organ. 

I de muslimska sammanhangen finns inte hierarkier på samma sätt som i vissa av 
kyrkorna. Där handlar det om företagsamma personer som får inflytande i kraft av sina 
insatser.  

Från de ortodoxa och österländska kyrkorna, slutligen, är det nästan alltid personer 
med positioner som deltar i SST-arbetet; biskopar och präster, inte särskilt många 
lekmän.
– Det finns mycket mer regler kring hur de ortodoxa kan jobba, säger Sven-Eric.

Mandéer näst på tur?
SST i framtiden, då? Är det hinduerna som efter buddhisterna står näst i tur att 
komma in i SST-gemenskapen? Man har kontakt med hinduiska grupper, men Sven-
Eric gissar på ett annat samfund. Och det är ju till syvende och sist regeringen som 
avgör om ett trossamfund ska kunna få statsbidrag. 
– Mandéerna har vi haft kontakt med under hela min tid på SST, säger han, och de 
håller på att organisera sig. Om de lyckas få till en övergripande organisation som har 
kontakt med flertalet av de lokala enheterna, tror jag snart de kommer med.

Peter Carlsson
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Hur gick det sedan?
I förra årets SST-årsbok fanns ett reportage 
om den nästan färdigbyggda syrisk-ortodoxa 
kyrkan i Bergsjön i nordöstra Göteborg.  Hur 
har det gått sedan dess?

– Hej, fader Kerim Sydby, hur har det gått med ert 
kyrkbygge i Bergsjön det senaste året?

– Vi kämpar väldigt, väldigt hårt. Allt är inte 
riktigt klart, men från Pingstdagen har vi använt 
vår kyrka.

– Vad är det som inte är klart?

– Framför allt kyrkans fasad med natursten från Libanon. Det är svårt att jobba med 
på vintern, arbetet måste ta en paus när det är snö och is. Men vi ska fortsätta snart när                 

det blir varmare. 

– När vi talades vid förra året hade församlingen tagit ett lån på 
20 miljoner, men något stöd från stat eller kommun gick inte att få. 
Hur har det gått med ekonomin?

– Vi har fått ett lån till, på fem miljoner kronor. Men, som sagt, 
vi får kämpa.

– Har ni använt den stora festsalen ännu?

– Ja, det var en stor fest på nyårsafton, med 600 deltagare. 
Men det var ännu fler som hade velat vara med, vi har ju 1 300 

medlemmar i församlingen.

– Hur ser framtidsutsikterna ut?

– Vår ärkebiskop har varit sjuk, men vi hoppas att han ska kunna komma till Bergsjön 
den 2 september så att vi kan ha en riktig invigning.

Peter Carlsson

Bilder: Hanna Carlsson

Fader Kerim Sydby

Det vackra korfönstret i syrisk-orto-
doxa kyrkan Mar Malke i Bergsjön
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”De stora religionerna i världen har 
utövare här i Örebro”
En motion till kommunfullmäktige i juni 2006 ledde fram till bildandet av Örebro 
kommuns interreligiösa/interkulturella råd. Möt de två kommunala företrädare som 
förmodligen betytt allra mest för rådets arbete.

2006 var Margareta Stenström integrationssamordnare 
på kommunen. När fullmäktige beslutat att rådet skulle 
inrättas blev hon den ansvariga tjänstemannen. Kom-
munfullmäktiges ordförande blev också rådets ordfö-
rande. 

Motionärerna skrev: ”De flesta stora religionerna 
i världen har utövare i vår egen kommun idag. För 
många Örebroare utgör rätten till religionsutövning den 
viktigaste av rättigheter. Därför kan kommunal inte-
grationspolitik aldrig vara framgångsrik om man inte 
beaktar religionens roll”, och vidare, ”Vår uppgift som 
förtroendevalda bör vara att skapa arenor för att ge våra 
medborgare mer kunskap och därmed ökad förståelse. 
Att mötas i tolerans innebär inte att man behöver dela 
varandras åsikter.”

Rådslag men inga beslut
I kommunfullmäktiges beslut fanns ytterligare motiveringar för rådets tillkomst.
– Förhoppningen var att rådet skulle bidra till fördjupad dialog mellan Örebroare med 
olika bakgrund och till ett integrerat Örebro, där religionerna och kulturerna utgör en 
positiv kraft, säger Margareta.

Rådet är ett råd i verklig mening. Dess möten innehåller inte religionsdialog i bety-
delsen samtal kring religionernas läror eller etiska ställningstaganden. Man fattar heller 
inga beslut. Om frågor väcks som skulle kunna leda till någon form av handling, förs 
frågorna vidare till rätt politiskt forum. Många politiker och kommunala tjänstemän 
inom olika sakområden har genom åren gästat rådet för att till exempel redogöra för 
vad kommunen kan erbjuda inom respektive område. Rådets samtal och diskussioner 
har då och då lett till att kommunen agerat på ett eller annat sätt. 
– Då får jag ofta en vink om vad som gjorts och kan återkoppla till rådet, säger Marga-
reta.

Viktigt med mandat
Även om rådet kallas interreligiöst och interkulturellt, ingår förutom de kommu-
nala företrädarna och polisen endast religiösa ledare. Några arvoden utgår inte. Tre 

När idén om det interreligiösa 
och interkkulturella rådet 
väcktes var Margareta Sten-
ström integrationssamordnare 
i Örebro. Idag arbetar hon på 
kommunledningskontoret.
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muslimska imamer, två frikyrkliga pastorer, två prostar från Svenska kyrkan och en 
ortodox präst ingår i rådet. Kommunfullmäktiges andre vice ordförande är rådets vice 
ordförande och Margareta Stenström dess sekreterare. Margareta ser den förkrossande 
könsobalansen som ett problem. Den har väckt kritik, men är dessvärre inte något 
kommunen kan göra något åt.
– När rådet formades, ville kommunen att ledamöterna skulle ha mandat att uttala sig 
och då blev det enbart män, säger hon.

Samtal när det brände till
Uttalar sig i det offentliga gör man dock inte särskilt ofta. Däremot fungerade rådet 
som ett mycket gott samtalsforum till exempel när de så kallade Mohammedkarikaty-
rerna publicerades i Nerikes Allehanda. De muslimska företrädarna fick möta tidning-
ens chefredaktör och samtala med honom och med stadens politiker. Och samtalet 
blev aldrig obehagligt eller hotfullt.

Normalt möts rådet nu två gånger om året. Vid varje möte beslutar man vad som ska 
tas upp nästa gång. Mötesplatsen är alltid densamma.
– Rådet har besökt moskéer och kyrkor, men mötena hålls alltid här i Rådhuset, säger 
Margareta. 

Minnesanteckningarna från rådets möten är offentliga nu, så var det inte i början. 

Områden man samtalat om och behandlat vid rådets möten hittills:

• Trossamfundens medverkan i krisberedskap. Gunnar Sandberg från SST   
medverkade och en telefonlista upprättades.

• De äldres situation, inte minst de som inte har svenska som modersmål. För   
området ansvariga politiker och tjänstemän deltog i mötet.

• Ungdomsfrågor. Om skolor, likabehandlingsplan, värdegrundsfrågor, ung-  
domsverksamhet och förebyggande arbete.

• Kommunens folkhälsobokslut redovisades. Samtal om ojämlikheter i hälsa   
och om barnfattigdom.

• Våldsbejakande rörelser i religionernas närhet.
• Seminarium med Jan Henningsson från Utrikesdepartementet. Ett syfte   

var att tydliggöra för lokala politiker och tjänstemän att religionsdialog pågår  
världen över och är viktig. Ett annat att göra klart att rådet inte ”sitter i knäet”  
på religionernas företrädare.

Under 2011 besökte Stefan Attefall Örebro och fick bland annat höra om rådets 
arbete. Han ville att en nationell konferens skulle anordnas om hur man kan jobba 
kommunalt på detta sätt.
– Det är många kommuner som ringer för att få höra hur vi gjort här, säger Margareta 
Stenström.         
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Synlighet bland medlemmarna
Konferensen är på gång och blir ett samarrangemang mellan Örebro kommun och 
SST. Margareta berättar att datum just ändrats från april till november. Det blev lite 
för tätt på för att kunna få loss kommuners och landstings företrädare, de målgrup-
per man vill nå. Något av samma syfte som vid seminariet med Jan Henningsson, ser 
Margareta Stenström med konferensen.
– Det behöver nog bli tydligt på många håll att religionerna är ett stort sammanhang 
och att folk även här påverkas till exempel när det är oroligt på andra håll i världen, 
säger hon.  

Ett viktigt, mer lokalt mål för rådets arbete framöver ser hon också.
– Rådet vill bli mer synligt för trossamfundens medlemmar och få fler av dem involve-
rade.

Peter Carlsson

”Vi behöver mycket dialog framöver”
Orden är Lars O Molins, ordförande i Örebro kom-
muns fullmäktige liksom i dess interreligiösa och inter-
kulturella råd. Missförstånd och oklarheter går sällan att 
reda ut på annat sätt än genom personliga möten, öga 
mot öga. Därför ser han dialog som den enda nyckeln 
till framgång om kulturer, religioner och det svenska 
samhället ska kunna mötas och samspela. Att religio-
nerna ska vara med är ovant för många svenskar, inte 
minst i den politiska sfären.
– Här i Sverige kan vi tycka det är konstigt att samhäl-
let och religionerna samtalar och möts, men utanför 
Norden finns det knappast någon som ser det så.

Såg inga problem
Motionen som startade rådets tillkomstprocess kom från en kristdemokratisk par-
tikamrat till Lars O Molin. Kände han sig någonsin osäker på om det var rätt att 
inrätta ett råd och inte minst om han, som kommunfullmäktiges ordförande, skulle bli 
ordförande i rådet?
– Nej, jag såg inga problem med det. I mitt uppdrag som fullmäktiges ordförande finns 
något av att jag ska höja mig lite över det dagliga partipolitiska. Och det ses ju som 
helt naturligt att vi politiker har kontakter med ledare inom till exempel idrott och 
annat föreningsliv, säger han.

Kristdemokrat och kommun-
fullmäktiges ordförande
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Örebro speciellt
På frågan om varför det gick att övertyga politiker i de övriga partierna i just hans stad 
om att det är viktigt att samtala med religionernas företrädare, när det visat sig svårt på 
många andra håll, blir svaret:
– Detta är Örebro.  
Även om vi talar i telefon så anar man ett leende och en glimt i ögat när han säger det. 
Han lägger ut vad han menar.
– Väckelserörelserna har betytt mycket här. Idag upplever Svenska kyrkan ett uppsving. 
Vi har ganska stora invandrargrupper, inte minst syrisk-ortodoxa kristna och muslimer, 
säger han.

Tänkbar risk
Trots att Lars O Molin är helt övertygad om dialogens oerhörda betydelse och om att 
rådet skulle kunna fortsätta fylla en viktig funktion, ser han, som själv är medlem i en 
av stadens större frikyrkliga församlingar, en riskfaktor inför framtiden. 
– Det har underlättat i de här samtalen att vi som funnits med från kommunen har ett 
eget religiöst engagemang, inte minst i mötena med de muslimska företrädarna. Vi får 
hoppas och tro att det ska gå bra, även om det skulle råka bli så att de som företräder 
kommunen i framtiden inte själva är engagerade på det sättet.

Peter Carlsson 
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Värna demokratin och det öppna samhället
”Det svenska folkstyret bygger enligt regeringsformens 
inledande paragraf på fri åsiktsbildning och på allmän 
och lika rösträtt. Det är genom tilltron till detta demo-
kratiska system och till respekten för varje individs lika 
värde som en bred acceptans för rättssamhället och för 
resultaten av de fria valen skapas. På grundval av dessa 
principer kan vi forma ett samhälle där alla individer 
känner sig delaktiga och jämlika.” (Regeringens skrivelse 
2011/12:44 sid. 4)

När vårt vanligtvis rätt trygga samhälle skakas om 
av individer som genom olika handlingar visar att de 
inte accepterar de grundsatser som vårt samhälle vilar på utan ser det försvarbart att 
bryta mot lagar och använda våld blir det hela samhällets angelägenhet. Ingen förblir 
oberörd av attentat som Oslo och Utoya den 22 juli 2011 eller självmordsattentatet i 
Stockholm den 11 december 2010. 

Attentaten är våldsamma angrepp på det demokratiska systemets kärna och kan lätt 
skapa otrygghet och rädsla som kan leda till inskränkningar i ett öppet och tolerant 
samhällsbygge.

Låt inte rädslan styra
Får rädslan styra kan toleransen för olikheter minska och samhällets pluralistiska och 
mångreligiösa inslag verka hotande.

Då är det hög tid att värna demokratin och det öppna samhället och insatser behövs 
för att slå vakt om demokratins grundläggande värderingar. 

Vårt svenska samhälle är pluralistiskt och mångreligiöst. Våra grundläggande vär-
deringar som vuxit fram genom processer där varje individs lika värde varit en viktig 
förutsättning för åsikters framförande och diskussion behöver plötsligt försvaras.

Många måste samspela
Hösten 2011 kom regeringens skrivelse 2011/12:44. En handlingsplan för att värna 
demokratin, som tar sin utgångspunkt i en bred uppslutning i samhället där långt fler 
än polis och rättsvårdande myndigheter förväntas vidta åtgärder. 

Skolan, kulturen och civilsamhällets olika aktörer har alla möjligheter att, förutom 
det värdefulla demokratiarbete som redan görs, ytterligare värna demokratin och det 
öppna samhället genom fördjupade insatser och riktade satsningar på ökad medveten-
het om demokratin och dess grundläggande värderingar och genom att stärka struktu-
rerna för samverkan.

När samhällsbyggandets goda krafter samverkar och enat försvarar de strukturer och 
principer som möjliggör olikheter, varierande ideologiers och trosriktningars existens 

Örjan Wallin är handläggare för 
krisberedskapsfrågor på SST
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skapas förutsättningar för ett samhälle med öppenhet, respekt och tolerans. För att se 
till individuella behov behövs kollektiv enighet och samsyn om grunderna och en aktiv 
medverkan.

Demokratidialog med trossamfunden
Ett av de uppdrag som regeringens handlingsplan ger beskrivs i åtgärd 2: ”Regeringen 
avser att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund i uppdrag att inleda en utvidgad 
dialog med trossamfunden om demokratibefrämjande arbete.”

Trossamfunden betraktas som en betydelsefull del av civilsamhället där olika tros-
riktningar verkar för att vårt demokratiska statsskick upprätthålls, stärks och utvecklas. 
Det är alltså självklart och önskvärt att våra olika trossamfund finns men också att de 
tar och får mer plats att i dialog främja demokratin. Ett exempel är Kulturutskottets 
yttrande över regeringens handlingsplan där man skriver: ”Utskottet ser mycket posi-
tivt på att dialogen nu intensifieras och vill understryka trossamfundens stora betydelse 
för integration och mångfald i samhället.” (2011/12:KrUly)

Inre djup och öppet samhälle
I en utvidgad dialog lär olikheter lyftas upp i ljuset men inte för att åsiktsmässigt 
likriktas utan som bidrag till demokratins utveckling där öppenhet är en förutsättning. 
Trossamfundens olikheter behöver inte vara ett problem utan kan i detta sammanhang 
vara en demokratisk tillgång.

Om trossamfunden i dialog visar varandra öppenhet och respekt i ett lugnt och 
tryggt utforskande av sin egen och andras sätt att tolka och förstå sig själva och sam-
hället de lever i så reduceras risken för att skapa grogrunder i slutenhet för enskilda 
eller grupper att betrakta andra med rädsla, misstro eller hat.

Om trossamfunden erbjuder öppna växtplatser för människor att se både inre djup 
och vidden av ett öppet samhälle som erbjuder en rik flora av trossamfund att verka 
och tillvarata enskilda behov så kan rädslan som skapar inskränkthet och mindre tole-
rans ersättas av trygghet i ett pluralistiskt och mångreligiöst land. 

Samtalet som verktyg
Hur skapar vi då en utvidgad dialog och ett demokratibefrämjande arbete? Viktigt är 
att se att det är en dialog, det vill säga att det rör sig om en process genom samtal. Del-
tagare i dialogen har inte rollen av lärare och elev utan förväntas bidra med sitt eget 
i det som är ett gemensamt arbete i samtalets form. Varje trossamfunds unika särart, 
som på vissa punkter kanske också avviker från majoritetssamhällets uppfattningar, bör 
tillvaratas och ses som ett bidrag till demokratins utveckling genom att samtal förs och 
argument utforskas. 

Den utvidgade dialogen kan få sin början i varje trossamfunds egen formulering 
av hur trossamfundet uppfattar sig själv i förhållande till samhället och i förhållande 
till andra trossamfund. En gemensam plattform för möte i tolerans och respekt skall 
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finnas och definieras. Skärningspunkten mellan trossamfundets övertygelse och statens 
lagstiftning/majoritetssamhällets uppfattningar skall återfinnas i ett sammanhang där 
tolerans och öppenhet råder. I tydlighet och öppenhet skapas trygghet.

Vidgad dialog
I mötet med sitt eget och andras utvidgas dialogen och uppdraget kan gestaltas i större 
och mindre seminarier, mötesplatser och publikationer. En utvidgad dialog – ett vär-
nande om demokratin och det öppna samhället. 

Örjan Wallin
Handläggare för krisberedskapsfrågor
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Utbetalda statsbidrag år 2011
      Projektbidrag
Församlingar inom Organisations- Lokal-   Etable-        Särskilt utbildn.-
samfunden:  bidrag  bidrag   ringsbidr.     bidrag

Frälsningsarmén  1.009.000 210.000

Metodistkyrkan     374.000

Evangeliska Frikyrkan 2.538.000   76.000     70.000

Pingströrelsen  6.458.000 665.000

Adventistsamfundet    237.000

Svenska Alliansmission 1.188.000

Svenska Baptistsamfundet 1.571.000   10.000

Svenska Missionskyrkan 6.137.000          1.145.000 

Gemensamma församlingar   139.000

ELM - Bibeltrogna Vänner    195.000

Evang Fosterlands-Stift. 2.372.000 120.000     50.000

Estniska ev lutherska kyrkan   211.000

Lettiska      ”           ”     102.000

Ungerska protestant. kyrkan     192.000

Danska kyrkan        45.000

Norska kyrkan      435.000

Isländska kyrkan        20.000

Anglikanska kyrkan     176.000

Romersk-katolska kyrkan  3.879.000   7.000  forts. på nästa sida
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      Projektbidrag
Församlingar inom Organisations- Lokal- Etable-     Särskilt utbildn.-
samfunden:  bidrag  bidrag ringsbidr.    bidrag

Ortodoxa & österländska kyrkor
-Bulgariska ortodoxa kyrkan     22.000

-Finska              ”      ”      64.000

-Grekisk            ”      ”     651.000

-Makedonska   ”      ”    333.000

-Rumänska       ”       ”       325.000

-Ryska              ”       ”       114.000             9.000

-Serbiska          ”       ” 1.341.000

-Svenska          ”  prosteriet    117.000

-Armeniska apostol kyrkan      82.000

-Eritreanska ortodoxa kyrkan   94.000

-Etiopiska        ”        ”    176.000

-Koptiska         ”        ”      92.000        100.000    55.000

-Syriska           ”        ” 1.904.000

-Österns assyriska kyrka    289.000

Judiska församlingar    518.000        100.000           9.000

Islamiska församlingar
-FIFS   1.583.000     50.000        25.000

-IKUS                   814.000     25.000

-SMF   1.465.000   105.000

-SIF                   569.000     25.000
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      Projektbidrag
Församlingar inom Organisations- Lokal- Etable-     Särskilt utbildn.-
samfunden:  bidrag  bidrag ringsbidr.    bidrag

-ISS                    306.000    151.000

-BIS                    737.000        9.000       18.000

Buddhistiska församlingar     264.000      40.000

   ________________________________________
SUMMA                  38.999.000         2.572.000     580.000         61.000

Dessutom har följande bidrag utbetalats:  Verksamhetsbidrag

Teologiska institutioner    1.200.000
Andlig vård inom sjukvården   5.100.000
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Statistiska uppgifter
Antal bidragsgrundande personer (betjänade) i trossamfund relaterade till SST 31 
december 2010

Samfund    Bidragsgrundande
     personer *

Anglikanska kyrkan       3 189

ELM - Bibeltrogna Vänner      2 810
 
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan     4 920 

Lettiska evangelisk-lutherskakyrkan     1 916

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen    44 717

Frälsningsarmén      14 521

Islamiska församlingar   110 000 

Judiska församlingar       9 039
 
Metodistkyrkan        5 830
 
Evangeliska Frikyrkan     47 900

Ortodoxa och österländska kyrkor

- Armeniska apostoliska kyrkan    -

- Bulgariska ortodoxa kyrkan        800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan     2 354

- Etiopiska ortodoxa kyrkan     2 870 

- Finska ortodoxa kyrkan           1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan                 17 500
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Samfund   Bidragsgrundande
    personer *

- Koptiska ortodoxa kyrkan      2 675

- Makedonska ortodoxa kyrkan       6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan      5 829

- Ryska ortodoxa kyrka                 1 500

- Serbiska ortodoxa kyrkan    27 877

- Svenska ortodoxa prosteriet      2 161

- Syrisk ortodoxa kyrkan     43 497

- Österns assyriska kyrka       6 106

Pingströrelsen    113 527

Romersk-katolska kyrkan     96 950

Sjundedags Adventistsamfundet      3 701

Svenska Alliansmissionen     22 083

Svenska Baptistsamfundet        27 789

Svenska Missionskyrkan   109 114

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd     5 379

Ungerska Protestantiska kyrkan      5 217

Totalt     749 271

* Bidragsgrundande person (Betjänad): Medlem eller registrerad deltagare i verksam-
het som organiseras av trossamfund eller församling.

Fr.o.m. 2000 är danska, norska och isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade 
genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Några statistiska 
uppgifter från dessa kyrkor redovisas tills vidare inte.

Statistikuppgifterna 
från samfunden har 
mycket olika karaktär. 
Bakom flertalet av 
uppgifterna ligger en 
noggrann redovisning 
från samfunden. En del 
uppgifter är dock mer 
osäkra och har bear-
betats av SST:s Analys-
grupp. Dessa uppgifter 
redovisas i kursiv stil.
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LEDAMOT

Thomas Bab
Judiska Centralrådet
Box 7427
103 91 Stockholm
08-587 858 09, fax 08-587 858 58
0708-12 73 52
thomas.bab@jfst.se

Elisabeth Beckman
Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
08-562 282 74
Fax 08-562 283 91
elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se

Helena Benaouda
Sturegatan 47b
172 31 Sundbyberg
08-509 109 24
073-685 53 54
helena2222@hotmail.com
helena.benaouda@sverigesmuslimskarad.se

Charlotte Byström
Katolska Biskopsämbetet
Box 4114
102 62 Stockholm
08-462 66 08, fax 08-462 94 25
0702-83 61 40
charlotte.bystrom@katolskakyrkan.se

Toader Doroftei
Blickavägen 29
146 50 Tullinge
08-607 44 20
070 091 33 33
bors.td@hotmail.com

ERSÄTTARE

Agneta Condén-Knutsson
Sandgärdsgatan 30
723 36 Västerås
021-14 56 60
070-438 17 53
condenknutsson@yahoo.se

Trine Foerevåg
Norska kyrkan
Stigbergsgatan 24
116 28 Stockholm
08-556 003 44
trine.farevag@sjomannskirken.no

Abd al Haqq Kielan
SIF
Mårdvägen 14
644 36 Torshälla
0735-31 56 88
tunawi@gmail.com

Michel Louis
Katolska Biskopsämbetet
Box 4114
102 62 Stockholm
08-462 66 09, fax 08-462 94 25
0707-33 07 36
michel.louis@katolskakyrkan.se

Suleyman Wannes
Norrgatan 22
586 62 Linköping
013-29 51 77, fax 013-29 51 77
0703-29 51 77
suleyman.wannes@tele2.se

Nämnden 2012-2013
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LEDAMOT

Trudy Fredriksson
Solbo Stupan
Oppeby 246
710 41 FELLINGSBRO
0581-63 30 73, 076-205 27 09
trudy@ktg.nu

Ulla Marie Gunner
Box 6302
113 81 Stockholm
08-674 07 00 / 82, fax 08-674 07 93
0730-48 27 60
ullamarie.gunner@missionskyrkan.se

Lars-Gunnar Jonson
Svenska Alliansmissionen
Västra Storgatan 14
553 15 JÖNKÖPING
036-30 61 60, 036-30 61 79
0733-81 49 02
lars-gunnar.jonson@alliansmissionen.se

Peter Lindskog
Pingst
141 99 Stockholm
08-619 25 51
070-257 91 15
peter.lindskog@pingst.se

ERSÄTTARE

Gunnar Fahlander
EFS
Box 23001
750 23 UPPSALA
gunnar.fahlander@efs.nu

Pontus Engström
Box 6302
113 81 Stockholm
08-674 07 70
0730-80 87 76
pontus.engstrom@missionskyrkan.se

Knut Bertil Nyström
EFK
Box 1624
701 16 Örebro
019-16 76 40, fax 019-16 76 11
0708-48 06 30
knut-bertil.nystrom@efk.se

Elisabeth Celaya
Pingst
141 99 Stockholm
08-619 96 09
0765-36 96 09
elisabeth.celaya@pingst.se

Övriga adresser

Angående ledamöter i SST:s råd samt adresser till bidragberättigade samfund hänvisar 
vi till SST:s hemsida. Det går även att beställa en adressfolder från kansliet.



Anteckningar







Kansli 
Postadress	 	 	 Box	14038,	167	14	Bromma

Besöksadress	 	 Gustavslundsvägen18,	2	tr,	Bromma
	 	 	 	 T-bana,	Tvärbana:	Alviks	Torg

Telefon	 	 	 08-453	68	70		

Fax	 	 	 	 08-453	68	29		

E-post	 	 	 info@sst.a.se	

Hemsida	 	 	 www.sst.a.se

Bankgiro	 	 	 781-7364

Organisationsnummer	 202100-5141

1SSN 1102-3724
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