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Information om ramadan  
med anledning av COVID-19 

 

Följande dokument är sammanställt av Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) i samverkan med 

de sju islamiska trossamfunden inom Islamiska samarbetsrådet (ISR). Följande trossamfund ingår inom 

ISR: Förenade islamiska församlingar i Sverige (FIFS), Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), 

Sveriges muslimska förbund (SMF), Svenska islamiska församlingarna (SIF), Islamiska shiasamfunden 

i Sverige (ISS) och Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) och Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS). 

Trossamfunden inom ISR representerar 241 lokala medlemsföreningar med över 190 000 medlemmar 

och regelbundna deltagare.  

Ramadan under innevarande år (2020) infaller från slutet av april och avslutas sista veckan i maj. Exakta 

datum skiljer sig dock åt mellan olika muslimska grupperingar vilket får till följd att fastemånaden 

kommer inledas 24 eller 25 april, och Id al-Fitr/Bayram kommer att firas tre dagar med från och med 

24 eller 25 maj. 

Rekommendationer och riktlinjer från  
de muslimska trossamfunden med anledning av COVID-19 

Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS) 
FIFS är det äldsta av Sveriges muslimska trossamfund och startade 1974. Förbundet har idag 51 

föreningar spridda över stora delar av Sverige och betjänar över 36 000 medlemmar och regelbundna 

deltagare. FIFS medlemsföreningar representerar flera olika muslimska traditioner (t.ex. både sunni och 

shia) och en rik etnisk mångfald med medlemmar som har bakgrund framförallt i Mellanöstern, 

Nordafrika och Afrikas horn. Med anledning av COVID-19 uppmanar FIFS sina medlemsföreningar att 

ställa in all verksamhet som innebär fysisk kontakt samt hålla moskéerna stängda till annat meddelas. 

Man rekommenderar föreningarna att istället fortsätta bedriva religiös verksamhet i form av 

föreläsningar, påminnelser och kurser via digitala plattformar. Vidare uppmanar man föreningarna att 

följa myndigheternas beslut och rekommendationer, hålla sig uppdaterade och kontinuerligt informera 

medlemmar och följare kring rekommendationerna. FIFS anmodar också föreningarna att ta kontakt 

med sin hemkommun för att se hur de kan bidra till det organiserade krisberedskapsarbetet i 

lokalsamhället, ex. att hjälpa riskgrupper med vardagsärenden. Specifikt gällande ramadan 

rekommenderar också FIFS medlemmar att inte samla fler individer än de som ingår i hushållet för 

fastebrytningen på kvällarna (iftar) och nattbönerna (tarawih). 
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Svenska islamiska samfundet (SIS) 
SIS är ett islamiskt riksförbund med 23 medlemsförsamlingar och 30 000 medlemmar och deltagare. 

Förbundet hette fram tills nyligen Svenska islamiska församlingarna med förkortningen SIF. Med 

anledning av situationen med COVID-19 rekommenderar SIS sina medlemsförsamlingar att hålla 

bönelokalerna stängda och förlägga alla religiösa aktiviteter (såsom iftar, nattbön) till hemmet – och 

endast träffas inom familjen/hushållet. SIS budskap till medlemsförsamlingarna är vidare de skall hålla 

sig till Regeringens och Folkhälsomyndighetens föreskrifter. SIS uppmanar medlemmarna att vidta alla 

åtgärder för att viruset inte skall spridas ytterligare.  

Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS) 
ISS är ett rikstäckande trossamfund för shiaföreningar i Sverige. Förbundet, som grundades 1991, har 

57 medlemsföreningar och antalet medlemmar/deltagare överstiger 34 000. Många av medlemmarna 

har bakgrund i Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan och Libanon. Med anledning av situationen med 

COVID-19 avråder ISS sina medlemsförsamlingar att anordna gemensamma böner, kvällsprogram och 

gemensamma fastebrytningsceremonier (iftar). Vidare rekommenderar ISS medlemmar/deltagare i 

verksamhet att inte ta andra i hand och hålla minst 2 meter avstånd med andra i församlingen. Man 

uppmanar också föreningar och medlemmar att informera sig om och att följa FHM:s 

rekommendationer. 

Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS) 
IKUS är ett trossamfund i den sunnimuslimska inriktningen som startades 1979. Samfundet har idag 28 

medlemsföreningar (varav de flesta i stockholmsregionen) med strax under 20 000 medlemmar och 

deltagare – många med bakgrund i Turkiet. Med anledning av COVID-19 uppmanar IKUS samtliga 

församlingar att hålla bönelokalerna stängda tills vidare. Det kommer inte heller att hållas några 

nattböner i IKUS moskéer.  Inför ramadan har IKUS gett följande instruktioner till medlemmar: 

fastebrytningsmåltiden bör hållas inom den egna familjen – man bör inte bjuda vänner och släktingar. 

Varje person som är frisk och hälsosam,  rekommenderas att fasta under Ramadan. De dagliga s.k. 

”mukabele-läsningen” av Koranen kommer att IKUS att sända ut via webben. 

Sveriges muslimska förbund (SMF) 
SMF är ett trossamfund (startad 1981) för muslimska föreningar i Sverige med särskilt tonvikt på 

Stockholmsområdet. Förbundet har 45 medlemsföreningar som samlar över 40 000 medlemmar och 

regelbundna deltagare. Många medlemmar i SMF:s lokalföreningar har sina rötter i Turkiet, Pakistan, 

Bangladesh, Somalia och i den arabiskspråkiga världen. Förbundet samlar både sunni- och 

shiamuslimska föreningar. Med anledning av COVID-19 uppmanar SMF alla medlemsförsamlingar att 

hålla sina moskéer och bönelokaler stängda tills vidare. 

Islamiska fatwabyrån i Sverige (IFBS) 
IFBS är ett trossamfund för sunni-islamiska församlingar som grundades 2011. Idag har förbundet 11 

medlemsföreningar och servar 8 639 medlemmar och deltagare – framförallt från den arabiskspråkiga 

delen av världen. Förbundets säte finns i Malmö och de flesta av föreningarna är aktiva i södra Sverige.  

Med anledning av COVID-19 uppmanar IFBS sina medlemsföreningar att ställa in alla sedvanliga 

aktiviteter under ramadan (tarawih-bönen, iftar, eid-festen). Vidare skall alla föreläsningar, 

koranundervisning, konferenser och övriga möten ska hållas på webben. IFBS rekommenderar 

föreningarna att uppmana medlemmar att begränsa sina sociala kontakter tills vidare. Förbundets 

församlingar håller sina bönelokaler fortsatt öppna (för bön och fredagsgudstjänst) men IFBS poängterar 

att det inte får samlas fler än 50 personer samtidigt i moskéerna.  
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Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS)  
BIS grundades 1995 och är ett sunni-islamiskt trossamfund som framförallt samlar muslimer med 

bakgrund i Bosnien-Hercegovina. Förbundet har 26 församlingar och 14 532 medlemmar och deltagare. 

Med anledning av COVID-19 uppmanar BIS sina församlingar att ställa in samtliga aktiviteter, som 

innebär fysiska sammankomster, så som fredagsbönen, dagliga böner, teravih böner, iftar samt barn- 

och vuxenundervisning. Vidare rekommenderar BIS att medlemmarna begränsa även sina övriga 

personliga träffar tills vidare. Samfundet rekommenderar att församlingarna ger sina medlemmar 

möjlighet för enstaka besök i församlingslokalen för nödvändig hjälp och service. Alla föreläsningar, 

koranundervisningar, konferenser och övriga möten kommer att hållas på webben. 


