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• ISLAM I SVERIGE

• Vikingar kom till Mellanöstern
900- Talet

• Harun Al Rashid / Öland



JUDAR
1782  Judereglemente
”Okristet” Stockholm -
Göteborg- Norrköping

• 1838Kunglig förordning

• Ej främlingskoloni

• Mosaisk församling

• 1870  Judarna beviljades likvädiga
medborliga rättigheter

• Göteborg – Judeborg
• 1779 – Haga - Linne



Karl den X11

• 1709-1714 Osmanska Imperiet

• Eskorterades hem av Osmanska 
soldater

• Kungligt Dekret om att Osmanska 
soldater får be på svensk mark. 
Första muslimerna i Sverige  ?



GÖTEBORG 
MED  
OMNEJD 
SEDAN  1965

• Sverige heterogent samhälle

• Muhammedaner

Denna studie är en kartläggning av 
utvecklingen  av religion  dialogarbete 
i Göteborg med omnejd utifrån  ett 
individuellt , gruppbaserat och  
samhälleligt perspektiv.



g

Samarbetsrådet för Judar och

Kristna . International Council of 
Christians and Jews - ICCJ

Nordiskt Centrum  för Interreligiös

Dialog – NCID –

Göteborgs Interreligiösa Råd



RELIGION

• RELIGION : GUDSDYRKAN, 
GUDSFRUKTAN
• RELIGARE :  BINDA SAMMAN
• RELIGIO : FÖRHÅLLNINGSSÄTT

GENTEMOT GUDAR 

• FUNKTIONELLA
• SUBSANTIELLA



RELIGION DEFINITION

• Gudar och andra transcendenta 
entiteter inget annat än illusioner 
generade  av :

• A/ Samhälleliga processer  -
sociologer

• B/ Psykologiska  processer  -
psykologer 



RELIGION  VAD ÄR 
DET ? 
• Religion är institutionaliserad vidskepelse.

• Religion är ett instrument för den härskande 
klassens förtryck.

• Religion är känslan av absolut beroende .

• Religion är ett perspektiv eller 
tolkningsmönster med vars hjälp människan 
organiserar sin världsbild.

• Religion är en upplevelse av något 
transcendent.

• Religion är människor sammanbundna till en 
social gemenskap för främjande av sina egna 
intressen. 



RELIGION I VÄST

• Våra vetenskapliga kategorier är 
skapade inom det västerländska 
tänkandet, där de uppfattats som 
universella och allmängiltiga.

• Men till exempel vår förståelse  av 
texters betydelse för ”religion” är 
stark formad av protestantiska 
trossatser ,till den grad att ” 
religion ” bör förstås som ett 
kristet  teologiskt begrepp 
snarare än en kategori som 
beskriver något som finns i olika 
samhällen.  



DIALOG

• DIA               .  GENOM

• LOGOS       :   FÖRNUFT

• DIALOGOS:   TVÅ ELLER FLERA 

LOGOS SOM MÖTS 

Sokrates Dialogsamtal .:

Förmågan  att betrakta

och tala om verkligheten
T.ex. Religion och Politik



Interreligiösa 
och 
Interideologiska 
Dialog

Dialog fungerar som spegel 
för varandra

Det hjälper att skifta från att 
mer titta utåt än inåt

Det skapar kedjereaktion

Det överför (övertar) element 
från dialogpartner

Nya frågor uppstår som är inte 
eller var inte aktuella tidigare. 



TRADITION

• Latinskt ord i betydelsen ”överlämnande” och det 
som lämnas vidare är det kulturella och sociala 
arvet.

• Inom kristet språkbruk, särskilt katolskt språkbruk 
,syftar det främst på kyrkans lära utöver  bibeln.

• Traditioner betecknar även vardagliga normer 
,liksom gamla sedvänjor som återupprepas i  en 
sluten gemenskap  eller i ett öppet samhälle.

• De flesta traditioner har en tendens att med tiden 
förändras, som en följd av att nya kunskaper och 
insikter tillfogas 



ANDLIGHET

• Avser det immateriella själslivet, 
koncept som utgår från antagandet att 
människan har en inneboende ande 
eller psyke.

• Människor med många serotonin 
receptorer är skeptiska men människor 
med få serotonin receptorer är mer 
öppna för utom sinnliga upplevelser, 
andligheter  i olika former tilltalar dem 
mer. Prof. Lars Farde .Karolinska 
Institutet klinisk neurovetenskap

• Andlighet  / Religiositet 



FORSKNINGSMETOD

Kvalitativa forskningsmetod. Intervjuer Studien betraktas som INDUKTIV vilket 
innebär att först observera verkligheten och 

därefter skapa en teoretisk referensram. 



MATERIALET
• Materialet i sin helhet består av sammanlagt 60 intervjuer 

medan underlaget för denna studie består av 15 intervjuer.
• 4 Kristna , 4 Muslimer , 3 Judar , 1 Bahai,  1 Zarathustra 

(Zoroaastrier) 
• 1 Hare Krishna , 1 Tibetansk Buddist . 
• Total 10 män och 5 kvinnor .



VARIABLER

• Hur beskrivs innebörden av 
Religionsdialogen av dem som 
medverkar i dialogen ? 

• Vilka hinder upplevs och vilka 
förbättringsförslag anges för 
Religionsdialogarbete ?



RESULTAT

14 deltagare   är 
positiva till 

Religionsdialog 
RD

1 deltagare är 
negativa till RD



RD DEFINITION ? 

Även om majoriteten av medverkande 
uttrycker sig positivt om RD varierar 
innehållet i det som lyfts fram som positiv 
beroende på deras olika förväntningar på 
RDs funktion i samhället.

Likaså varierar svaren gällande hur själva 
RD ska definieras och tillämpas i en 
utvidgat praktik.



ANALYS

• Positiv variation och olika 
förväntningar
• Förhållande mellan andlighet 

och religion
• Förhållande mellan religion 

och tradition 
• Förhållande mellan 

Religionsdialog och 
samexistens



VILKA HINDER ?

• Den moderna människans livsstil

• Mediernas negativa påverkan och 
politikernas ointresse

• Avsaknaden av naturliga mötesplatser

• Mycket dålig kunskap om den egna 
religionen hos majoritetsbefolkningen

• Internationella händelsers påverkan i 
lokalsamhället.

• Majoritetsbefolkningens   allmänna 
mycket negativa attityd mot religion



FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

• En öppnare och prestigelös 
dialog.
• Tydligare samhällsengagemang.
• Kunskaper om religioner utifrån 

ett historiskt perspektiv.
• Flera naturliga mötesplatser
• Minskad segregation.
• Engagera ungdomarna.



INDIVID-GRUPP-
SAMHÄLLE
• INDIVID : Hjälpmedel för 

individens/människans förlorade andlighet 
i dagens samhälle

• GRUPP :Fördjupat samarbete. Arbeta aktivt 
mot extremism/för att lösa etniska 
konflikter. Förbättra villkoren för olika 
gruppers integration i det svenska 
samhälle.

• SAMHÄLLE :Mer synligt och bredare 
samhällsengagemang när det gäller 
problem och motsättningar bland / mellan  
etniciteter .Bryta ned social  distansering till 
varandra och till det svenska samhälle  



PRAKTISKT 
GENOMFÖRANDE 
• Religiösa ledare och funktionärer träffas

• Skapa positiv attityd hos religiösa  
ledarna för RD

• Samarbete mellan religiösa ledare och 
församlingen

• Engagera församlings medlemmarna i RD

• De religiösa ledarna har mycket  
varierande utbildnings bakgrund

• De religiösa ledarna har  otrygga 
arbetsförhållande.



Göteborg 187 Födelseländer
• Etniska variationer ?
• Västerländska kyrkor
• Österländska kyrkor
• Judiska församlingen
• Islamiska församlingar, sunni 

,shia och Ahmadiyya
• Sikhiska församlingen
• Buddistiska församlingar
• Hare Krishna församling
• Zoroastrisk församling 
• Övriga

FÖRSAMLINGAR I GÖTEBORG



ORGANISATORISKA 
FRÅGOR
• Församlingarnas 

organisationer
• Lokalfrågor för församlingar
• Utbildning för religiösa ledare. 

T.ex. imamutbildning
• Gruppens representation.
• Bidragsregler



UTVECKLING AV 
RD VERKSAMHETEN 
• RD ska inte genomföras bara av de 

invigda

• RD borde även genomföras av 
församlingar

• Man borde inte ” gå på tå ” utan även 
kunna ta upp de besvärliga frågorna.

• RD är inte att missionera 
• RD förutsätter naturliga dialogmöten

• Naturliga mötesplatser  



RELIGION -
VÄSTVÄRLDEN
• Ordet ”religion ”som vi använder det i 

dagligt tal på svenska är en abstrakt 
folkkategori som vi ofta förutsätter har 
generell relevans, men som i själva 
verket är konstruerad med 
kristendomen som modell.

• Begreppet ”religion” används i svenskt 
vardagligt språkbruk dock inte bara för 
att beskriva Sveriges kristna arv utan i 
hög grad också för att beskriva en 
aspekt av andra länders kultur och 
historia.



INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER
• Muslimska brödraskapet 1928
• Hamas 1987
• Hizbullah 1985
• Al Shabab 2007
• Al Qaida 1988
• IS Islamiska staten 20014-20019
• Talibaner 1994
• Salafism 1800-talet
• Wahhabism 1700 talet
• Nationella stater



GÖTEBORG

• 62 problemområden i Sverige
• Varav 29 särskild är problematiska
• Varav 11 områden finns i Göteborg 
• 12 Klaner i Västra Götaland
• Parallell samhällen 
• Patriarkala  familjemönster
• Stor samhället är inte närvarande



BEHÖVS DET RELIGIONSDIALOG ?

• JA. 
• För individens andliga behov
• För att motverka extremiströrelserna 

i samhället
• För att skydda det  demokratiska 

samhällssystemet



TACK



Ivan Agueli (d. 1917)
Abd Al – Hadi

• International Sufi Movenment
svenska grenen

• Sufirörelsen i Sverige 

• Inayat Khan  (1882-1927 besökte

Stockholm 1924
• Elsa Umma Haglund  1892-1943

• Anna Greta Ångström 1903-1999



1920 Akif Arhan

• 1940 Tatarer Osman Soukkan

Imam

• 1960 Arbetskraftinvandring



ALEXIS TOCQUEVILLE 1805-1859 

• Det finns knappas någon mänsklig 
handling, hur personlig än den antas 
vara som inte har sitt ursprung i en 
mycket allmän föreställning som 
människor gjort sig om Gud, om hans 
förhållande till människosläktet…

• Religionen blev ännu viktigare för att 
skapa tillit och sammanhang i ett 
demokratiskt samhälle än i det feodala 
( O )m en människa inte har tron måste 
hon lyda, om hon är fri  måste hon tro.



• Mikronivå   : Individnivå

• Mesonivå   : Gruppnivå

• Exsonivå      :Kombination,individ,grupp  
: och samhällsnivå 

• Makronivå  : Samhällsnivå

Studiens teoretiska 
utgångspunkt utgörs av 
Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska 
systemteori

TEORI



SYFTE

• Att undersöka arbetet och 
betydelsen av dialog mellan 
religionernas företrädare/ledare 
och församlingsaktiva

• Att genom denna beskrivning ge 
röst åt människor tillhörande olika 
religioner och beskriva hur dessa 
försöker hitta sin plats i det svenska 
samhället ( som formellt betraktas 
som en sekulär demokrati ) men 
också deras vägar att i övrigt ta till 
sig den svenska kulturen 



RELIGION -
SAMHÄLLE
• Nationalitet och religion är identitetsmarkörer.

• Ej tror – men tillhör

• Privat religiösa ”fuzzies” vars religiositet  är ” 
suddig ”

• Ateister ,positiva och negativa

• Deister

• Teister

• Humanister

• Esoterisk-hemliga läror

• Shamaner

• Asatro



RELIGION och LAG

• RELIGIONFRIHETSLAG (1951:680) : 
Envar äger rätt att utöva sin religion 
…

• Ändras 2000-01-01( 1998:1593) 
Hänvisar till regeringsreformen  
kap.2 . Frihet från religion. 
Religioner och dess företrädare att 
kräva tillgång till det offentlig 
rummet och tillträde  offentliga 
verksamheter  



I DAG ?

• Badhus
• Maskering : Motion nr 90 
S Höstkongress 2019 Göteborg
• Förvaltningsrätten Malmö 2020
• Mål 7680-19 Kommunbeslut om

förbud mot bön på arbetstid
upphävs.

• Kulturkänsliga frågor
• Samhälle – Klan - Tradition



UNDERAVDELNINGAR
INOM SVERIGE och EU
• Diyanet 1924

• Milli Görus –IGMM- 1969

• Gulenrörelse - FETÖ- 1994

• Suleyman 1951

• -----------------------

• 15 Muslimska Sufiordnar är 
verksamma i Sverige.


