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ATT GÅ ÖVER GRÄNSEN 

Om kristna församlingars inställning till interreligiöst samarbete i det sociala arbetet 
 

 

LOUISE ANDER och EVELIN CARLSSON 

 

ABSTRACT: Ekumenik, dvs. kyrkliga enhetssträvanden, är en väletablerad företeelse 
inom kristna kretsar i Sverige. Religionsmöten relateras ofta till konfliktsituationer, men 
religionsdialog har också uppmärksammats som ett sätt att främja samexistens och öka 
förståelsen mellan olika religiösa grupper. Omtanke, medlidande och välgörenhet har en 
central plats inom alla världsreligionerna. Kan då det sociala arbetet vara en arena för 
religionsöverskridande samarbete? I studien fokuseras lokala kristna församlingars 
inställning till interreligiöst samarbete kring socialt arbete. Studien bygger på kvalitativa 
intervjuer med representanter från Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan och 
Frälsningsarmén. Resultatet pekar på skillnader mellan å ena sidan Svenska kyrkan och 
Katolska kyrkan och å andra sidan Pingstkyrkan och Frälsningsarmén. De förstnämnda 
har en positivare inställning till samarbete över religionsgränser och ett mångreligiöst 
samhälle. Frikyrkorna har en mer reserverad hållning till ett religionsöverskridande 
samarbete och tenderar att fokusera mer på svårigheter än på möjligheter i interreligiös 
samverkan. Det framkommer även att inriktningen på församlingarnas sociala arbete 
påverkas mycket av personliga initiativ och möjligheten till interreligiöst samarbete är 
följaktligen beroende av enskilda personers intresse i frågan. 

 

 

INLEDNING 

Ekumenik, dvs. kyrkliga enhetssträvanden, är en sedan länge väletablerad företeelse inom 

kristna kretsar och många kristna kyrkor och samfund är inblandade i denna form av 

intrareligiös samverkan. Svensk kristenhet har dessutom en relativt lång historia av intresse 

för andra religioner, men det var först 1992 som initiativ togs till den första organiserade 

interreligiösa dialogen mellan kristna, muslimer och judar (Ahlstrand, 2008).  

     Ytterligare en dimension av samverkan mellan trossamfund är dock möjlig. 

Världsreligionerna har inte bara tron på en högre makt gemensamt, utan på olika sätt och i 

olika former betonar de alla värdet av omtanke, medlidande och välgörenhet (Wuthnow, 

1991). Genom dessa gemensamma värden möjliggörs, förutom dialog, också praktisk 



2 

 

samverkan kring socialt arbete. Det är den här möjliga samverkan som är utgångspunkten för 

denna studie.  

     Religion har ofta uppmärksammats som en källa till konflikt, snarare än som ett verktyg 

för konfliktlösning (Abu-Nimer, 2001; Smock, 2002) men forskning tyder på att interreligiös 

dialog, om den används rätt, kan vara ett sätt att mötas i ömsesidig förståelse och främja 

samexistens i samhället (Liyakatali, 2004; Aneer, 1999). Interreligiöst fredsarbete och 

konfliktlösning har studerats (se t.ex. Abu-Nimer 2002; Lederach, 1999), men inom det 

sociala arbetet har interreligiös samverkan förblivit i skymundan. Trots att kristna 

församlingars sociala arbete utgör en betydande del av den frivilliga sektorn i Sverige, 

samtidigt som antalet religiösa föreningar med annan trosuppfattning ökar, finns stora 

kunskapsluckor vad gäller samarbete över religionsgränser inom det sociala arbetets sfär. 

Forskare som Engel (2006) och Jeppsson Grassman (2001) har studerat kyrkan som 

välfärdsaktör i ett globalt och föränderligt svenskt samhälle, men utan att rikta blicken mot 

interreligiösa samarbeten. Folkkyrkan och kristendomens betydelse för nationens ”vi-känsla” 

diskuteras av Bäckström (2001), samtidigt som det konstateras att kyrkans sociala arbete inte 

på ett tillfredställande sätt når ut till grupper utanför församlingens gränser (Engel, 2006; 

Jeppsson Grassman, 2001).  

     Sverige är idag ett mångreligiöst samhälle och följaktligen är det angeläget att kunna 

bygga en gemenskap även mellan grupper med olika religionstillhörigheter, eller om man så 

vill, mellan minoritetsgrupper och majoritetssamhället. Att mångreligiositet är en del av det 

svenska samhället går det idag inte att bortse ifrån och därför är interreligiös dialog och 

interaktion både viktigt och oundvikligt (Andersson & Sander, 2009).  

     Islam är numera en betydande religion i Sverige och ett 150-tal moskéer och bönelokaler 

finns idag runt om i landet (Hamrén & Sundqvist, 2009). Ofta målas en negativ bild upp av 

muslimska församlingar. De anklagas för att vara slutna och motverka integration, men 

aktuell forskning tyder på motsatsen (Strabac & Listhaug, 2008). Många muslimska 

församlingar bedriver ett omfattande socialt arbete och etablerar i dessa sammanhang 

samverkan med andra organisationer och med myndigheter (Bartels & de Jong, 2007). Syftet 

med denna studie är att undersöka kristna församlingars inställning till interreligiöst 

samarbete, särskilt inom det sociala arbetets sfär. Centrala frågor är: Hur ser inställningen till 

religionsmöten ut bland kristna församlingar? Finns det förutsättningar för att dessa, i 

majoritetssamhället redan etablerade och accepterade församlingar, kan mötas för samarbete 
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med Sveriges relativt nya religiösa församlingar av en annan trosuppfattning? Kan det sociala 

arbetets arena, vara en mötesplats för interreligiös samverkan? 

 

METOD 

 

Studien1 bygger på sex kvalitativa intervjuer med representanter från kristna församlingar i en 

mellanstor svensk stad. För att få en bredd bland representanterna baserades urvalet på kristen 

trosinriktning, men hänsyn togs också till församlingarnas storlek och synlighet i staden. På 

grund av Svenska kyrkans omfattande storlek och organisation innefattar studien kontakt med 

tre representanter från Svenska kyrkan; kyrkoherden, en diakon och en präst. De har alla 

arbetat länge inom Svenska kyrkan, men kyrkoherden är sedan några år tillbaka ny i den 

undersökta församlingen. Prästen har sedan ett halvår tillbaka sin tjänst på annan ort. 

Församlingens sociala verksamheter sträcker sig över flera målgrupper och omfattar t.ex. 

aktiviteter på äldreboenden, studenthälsa, barnrytmik och sånggrupper. 

     Frälsningsarméns församling är liten men aktiv inom socialt arbete. För tre år sedan 

startades verksamheten upp på nytt av deras nuvarande pastor. De sociala verksamheterna 

består främst av en ”secondhand” butik och sopplunch. 

     Pingstkyrkan är en av de största frikyrkorna i staden och har bland annat LP-verksamhet 

(arbete främst riktat mot missbrukare) och en stor ungdomsverksamhet som omfattar 

samarbete mellan flera frikyrkliga församlingar. Pastorn vi talat med är nyutbildad och hennes 

tjänst omfattar bland annat ansvar för ungdomsverksamheten.  

     En katolsk församling finns sedan 2005 i staden. Församlingen är liten och till skillnad 

från de andra församlingarna i studien kommer en majoritet av medlemmarna från andra 

länder än Sverige. Fadern vi intervjuat var vid tiden för intervjun anställd sedan en månad 

tillbaka. I dagsläget bedriver inte församlingen något organiserat socialt arbete. 

     Intervjuerna bygger på tre frågeteman; religionens inverkan på det sociala arbetet, 

inställning till gränsöverskridande samarbete och dialog samt synen på kyrkans roll i 

samhället. Vid alla intervjuer, med undantag för en, deltog båda författarna. En av oss ställde 

merparten av frågorna och den andra hade en reflekterande roll för att säkerställa att vi fick 

svar på våra frågor. Intervjuerna bandades och varade mellan 40-70 minuter vardera. Alla 

intervjuer har transkriberats. Intervjuerna kategoriserades och tematiserades och därefter 

gjordes tolkningar tillsammans av båda författarna (Kvale, 1997). För att säkra 

                                                           
1 Idén till studien utvecklades inom ”Mosképrojektet” vid Institutionen för Socialt arbete, Mittuniversitetet. 
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konfidentialiteten anonymiserades staden och intervjupersonerna i det färdiga resultatet. 

Studien har fokuserat på kristna kyrkor och församlingar och stadens muslimska församling 

har därför inte kontaktats.2  

     Det bör påpekas att församlingarnas organisationer ser olika ut. Frikyrkor har ofta en mer 

decentraliserad uppbyggnad, medan Svenska kyrkan och Katolska kyrkan har en tydligare 

nationell och internationell styrning. Det är dock uppenbart att alla församlingar vi varit i 

kontakt med lämnar stort utrymme för personliga åsikter och initiativ. De åsikter som uttrycks 

i intervjuerna företräder därmed inte nödvändigtvis alla församlingsmedlemmars inställning, 

men det får ändå antas utgöra en god representation för församlingarnas ståndpunkter.  

 

KRISTNA FÖRSAMLINGARS INSTÄLLNING TILL INTERRELIGIÖST 

SAMARBETE I DET SOCIALA ARBETET  

 

Studien behandlar kristna församlingars inställning och syn på interreligiöst samarbete med 

utgångspunkt i det sociala arbetet. Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Pingstkyrkan och 

Frälsningsarmén finns representerade i studien. Tre huvudteman återfinns i artikeln, där 

representanterna ger sin syn på religionens inverkan på det sociala arbetet, 

gränsöverskridande samarbete och dialog samt kyrkans roll i samhället.    

 

Förekomst av interreligiöst samarbete bland församlingarna 

När den katolska församlingen 2005 etablerade sig i kommunen inleddes ett samarbete mellan 

dem och Svenska kyrkan. Samarbetet tog sin början i gemensamma internationella 

gudstjänster/mässor, där deltagarna efteråt samlades för ett gemensamt knytkalas. Efter att 

under ett halvår ha ordnat tre av dessa internationella träffar kom idén om att initiera 

interreligiös bön. Den präst från Svenska kyrkan som var engagerad i detta hade sedan 

tidigare kontakt med ordföranden i den muslimska församlingen, som tillfrågades om att 

delta. Kontakt knöts även med en hindu och vid ett av bönetillfällena fanns även judendomen 

representerad. Prästen menar att det ibland var ett ”detektivarbete” att hitta personer som var 

kunniga inom respektive religion. Planering och upplägg sköttes av prästen från Svenska 

kyrkan, den dåvarande fadern i katolska församlingen samt den hinduiske representanten. 

Bönemötena ägde rum i en av Svenska kyrkans kyrkor. Skrifter från olika religioner citerades 

                                                           
2 Jämte vår studie, har det pågått en parallell studie inom ”Mosképrojektet” där den muslimska församlingens 
sociala arbete studerats. 
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av dess företrädare eller av den katolske fadern, som genom sina internationella erfarenheter 

var förtrogen med många olika religioner. Musiken hämtades i regel från kristna traditioner, 

vilket av prästen motiveras med att musik inte används på samma sätt inom de andra religiösa 

traditionerna. Ett ytterligare inslag vid träffarna innefattade diskussion av olika teman, till 

vilka representanter från myndigheter och organisationer inbjöds att delta. 

     Samarbetet kring den interreligiösa bönen utmynnade i ett projekt med finansiellt stöd av 

kommunen, i vilket olika organisationer ingår som medlemmar. Prästen beskriver projektets 

syfte:  

 

Att överbrygga klyftor, lära känna varandra, att staden ska bevara ett gott föredöme, ett bra 

ställe att bo på. Att människor som kommer är en resurs, inte ett problem. Att de inte måste 

bli som vi. Att integration inte är åt ett håll. 

 

Både kyrkoherden och diakonen uttrycker en vilja att se det interreligiösa samarbetet fortgå, 

frågan är vem som ska ta vid och leda arbetet, när både prästen och den katolske fadern 

avslutat sin tjänst.  

     I dagsläget existerar följaktligen endast ett gränsöverskridande samarbete i begränsad 

form. Detta sker genom arbetet i den lokala sjukhuskyrkan. Svenska kyrkan har där 

huvudansvaret för bemanning och samarbetet består i förmedlande av kontakter när någon 

behöver komma i kontakt med en representant från en annan religion eller församling.  

 

Personlig inverkan på verksamhetens inriktning 

Hur fungerade då samarbetet kring de interreligiösa bönemötena? Prästen menar att det inte 

funnits några svårigheter med en samverkan över religionsgränserna, men att det varit en 

besvikelse att ingen av frikyrkorna velat delta i det interreligiösa samarbetet. Det kan handla 

om rädsla och okunskap om till exempel islam, menar hon, och understryker att 

samarbetsklimatet beror mer på de samverkande individerna än på dess skilda teologiska 

uppfattningar.  

     Att arbetets inriktning beror mycket på personliga initiativ framkommer tydligt i 

intervjuerna. Prästen anser att det inom Svenska kyrkans organisation finns stort utrymme att 

som präst själv lägga upp sitt arbete. I detta instämmer diakonen, men säger samtidigt att det 

gått mot en starkare styrning uppifrån sedan hon började sitt arbete inom Svenska kyrkan. 

Hon anser att de förtroendevalda är dåligt insatta i diakoniarbetet och vad som i praktiken är 



6 

 

möjligt att utföra. Församlingsbornas röster om hur diakoniarbetet bör riktas borde höras 

bättre, anser hon, och säger att en diskussion pågår om hur detta ska uppnås.  

     Pastorn i pingstförsamlingen bekräftar att det även där finns stort utrymme för egna idéer 

och initiativ inom sociala verksamheter. Om personen eller gruppen ifråga har styrelsens 

förtroende har de tämligen fria händer att utveckla de idéer de tror på.  

     

Religionen som drivkraft för det sociala arbetet 

Att kristna församlingars sociala arbete utgår från den kristna tron kanske är ett självklart 

påstående. Men vad innebär det mera konkret? Skall kristet socialt arbete vara ett tyst vittne 

om kristendomen eller är socialt arbete ett tillfälle att föra fram ett religiöst budskap?   

     Frälsningsarmén arbetar efter mottot ”Soppa, tvål och frälsning” vilket syftar till att hjälpa 

människor med grundläggande behov som mat och kläder men även att samtala om Gud. I 

deras sociala arbete har det kristna budskapet med andra ord en viktig plats. Pastorn i 

församlingen förklarar: 

 

Alltså, jag är ju jättetydlig, ska jag gå in i ett socialt projekt så måste målsättningen vara att 

människor ska bli kristna. 

 

 Han säger dock att de flesta som uppsöker Frälsningsarmén inte är församlingsmedlemmar 

och att de inte nekar någon hjälp. Pastorn menar att Frälsningsarmén inte profilerat sig 

tillräckligt tydligt som en kyrka och ser det som problematiskt att de av allmänheten ofta 

uppfattas som en religiöst obunden organisation.  

     För Pingstkyrkan, liksom för Frälsningsarmén, är det viktigt att ha friheten att dela med sig 

av sin tro och det ses som en nödvändig utgångspunkt när sociala projekt inleds. Dock, menar 

pastorn, är det viktigt att i samarbetet med andra frikyrkor, tona ner ”pingstteologin”, för att 

alla ska känna sig lika delaktiga. Pastorn säger att ”… människor jag möter är inte främst 

frälsningsobjekt utan de är människor”. Samtidigt tillägger hon att som kyrka är det viktigt att 

kunna erbjuda både ”mat och vatten” och en tro. Människor blir hjälpta av att ha en tro, 

fortsätter hon, och menar att det inte hjälper någon att dölja det kristna budskapet i arbetet.  

     Fadern i Katolska kyrkan poängterar att arbetet handlar om att hjälpa människor, inte om 

att värva församlingsmedlemmar.  
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Det ska nog finnas där som vår drivkraft i första hand, inte att jag går runt med en skylt; 

’OBS! Jag representerar Katolska kyrkan’. 

 

Därtill säger fadern att de flesta som söker sig till dem redan är katoliker och följaktligen är 

det främst katoliker som tar del av deras sociala arbete. 

     Kyrkoherden i Svenska kyrkan säger att även om Sverige är sekulariserat så finns det i vårt 

samhälle en ”kristen grundsyn på människan”. ”Jag menar att svenskar är mer kristna än de 

själva tror, för vi har med det i tänkandet”. Det religiösa budskapet är inte uttalat i alla 

Svenska kyrkans verksamheter men diakonen säger att de räknar med att Gud är närvarande 

genom att den som leder verksamheten är troende. Enligt prästen är det en viktig uppgift att 

kyrkan arbetar gentemot människors andliga behov då det saknas i de flesta andra 

verksamheter i samhället. Det kristna budskapet i det sociala arbetet ligger i kyrkans självbild 

och är en inbjudan, inte ett krav för att få hjälp med materiella ting och stöd. 

 

De kristna församlingarnas syn på islam  

Vi kan alltså konstatera att det kristna budskapet är viktigt för samtliga av församlingarna 

inom det sociala arbetet, om än det manifesteras olika. Men hur uppfattas då islam, som är 

den snabbast växande religionen i Sverige idag?  

     Fadern i katolska församlingen anser det finnas mycket gemensamt mellan religionerna.  

Som exempel ger han att det finns flera profeter som vördas av både kristna och muslimer och 

faderns hållning är att man tillber samma Gud. Han påpekar att kristna och muslimer levt sida 

vid sida under lång tid och enligt honom är det politik och imperialism som skapat 

motsättningar, inte religionerna i sig.  

     Frälsningsarméns pastor är av annan åsikt. Enligt honom har religionerna mycket lite att 

göra med varandra.  

 

Även om islam har vissa influenser av kristendom är det rent teologiskt en helt annan 

religion, en helt annan uppfattning, en helt annan gudsbild. Och kristendomen är ju exklusiv, 

i den bemärkelsen att Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till 

fadern utom genom mig. Så där är det ju oerhört tydligt. 

 

Vid sidan av olikheterna säger pastorn att man kan se likheter mellan religionerna i etik- och 

moralfrågor som inte delas med samhället i övrigt.  



8 

 

     Så väl teologiskt som i det praktiska utövandet, säger Pingstkyrkans pastor att kristendom 

och islam skiljer sig åt, men tillägger att de även har gemensamma nämnare. Liksom pastorn i 

Frälsningsarmén tror hon att Jesus är den enda rätta vägen.”Jag tänker att alla längtar efter 

samma Gud men jag skulle inte säga att Allah är den Gud som predikas i kyrkan.” I 

kristendomen är synen på Jesus som Guds son central och detta är den största brytpunkten 

mellan religionerna. Eftersom de uppkom i samma geografiska område har de influerats 

kulturellt av varandra, men pastorn menar att det idag inte finns mycket gemensamt i 

kulturerna.  

     Kyrkoherden poängterar att det är mer utvecklande att möta människor med andra religiösa 

erfarenheter än vad man själv har. ”Man möter inte andra religioner, man möter andra 

människor.” Diakonen tror att människor vet för lite om likheterna mellan islam och 

kristendom. Hon berättar att hon själv nyligen fick insikt i att muslimerna älskar Muhammed 

”med samma intensiva kärlek” som kristna älskar Jesus. Diakonen och prästen delar 

inställning ifråga om att gudsbilden styrs av den kultur man föds in i. Prästen uttrycker att hon 

själv förstår Gud bäst genom ”den kristna klädedräkten” och härleder det till Sveriges kristna 

historia.  

 

[...] om Gud tar andra vägar till människor genom andra religioner, så kan jag ju inte säga att; 

’så där gör du inte!’. 

 

Hon menar att många kristna församlingar idag har en öppnare och ödmjukare syn på andra 

religioner jämfört med tidigare, då den vedertagna åsikten var att enda vägen till Gud var 

genom Jesus, vilket framställde kristendomen som den enda rätta religionen.  

      

Lokala förutsättningar för en interreligiös dialog 

Uppfattningen av islam och dess likheter med kristen tro skiljer sig följaktligen åt mellan de 

olika församlingarna. Påverkar detta förutsättningarna för dialog, mellan grupper med olika 

religioner och mellan de kristna församlingarna?  

     I kommunen finns ett kristet samarbetsråd som samlar de flesta av kommunens kristna 

kyrkor. Denna samverkan inskränks dock till kristna kyrkor med protestantisk inriktning och 

Katolska kyrkan finns inte representerad i rådet. Vad detta beror på råder det delvis delade 

meningar om. De frikyrkliga representanterna vi talat med, som inte arbetade i staden vid 

tiden för Katolska kyrkans etablering, uppger att Katolska kyrkan ej inkommit med en 
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ansökan om medlemskap. Pastorn i Pingstkyrkan bekräftar dock att det pågår en diskussion 

om Katolska kyrkans inträde i rådet och pekar på att det finns teologiska skillnader som bör 

tas i beaktning. Katolicismens tro på helgon och bön till Maria, samt Katolska kyrkans 

anspråk på att vara den enda rätta kyrkan, ges som exempel.  

     Pastorn i Frälsningsarmén instämmer i att Påvens uttalande gällande Katolska kyrkans 

exklusivitet är problematiskt för att det skapar en osäkerhet kring dess syn på andra kristna 

kyrkor. Han vill i dagsläget inte uttala sig om huruvida Katolska kyrkan bör representeras i 

samarbetsrådet eller inte, men säger samtidigt att han inte tror att det skulle innebära några 

problem. Båda frikyrkorna är positiva till det befintliga ekumeniska samarbetet och menar att 

det, speciellt mellan frikyrkorna, fungerar väldigt bra. Pastorn i Frälsningsarmén påpekar att 

de teologiska skillnaderna dem emellan är mycket små.  

     Den nytillträdde katolske fadern uppger att han inte känner till varför församlingen inte 

sitter med i samarbetsrådet, men säger att en av dess representanter nyligen kontaktat honom. 

Katolska kyrkan sitter med i internationella och nationella samarbetsråd och brukar även 

representeras lokalt. Den information han har är att katolska församlingen, vid dess etablering 

i kommunen, fick ett kyligt mottagande av rådet till en början, men att inställningen sedan 

dess blivit mer positiv. Han menar vidare att Påvens uttalande syftar till att Katolska kyrkan är 

den som är mest lik den ursprungliga Kristi kyrka, men betonar att det inte utesluter att också 

andra kyrkor har likheter med Kristi kyrka eller att det påverkar deras inställning till 

samarbete.  

     Både kyrkoherden och prästen från Svenska kyrkan anser att Katolska kyrkan borde sitta 

med i det lokala samarbetsrådet. De är mycket kritiska till den negativa inställning som vissa 

av rådets medlemmar visat gentemot den katolska församlingen och har av detta skäl övervägt 

att dra sig ur rådet. 

     Det ekumeniska samarbetet och dialogen förefaller alltså fungera inte helt konfliktfritt. 

Finns det då något intresse för en interreligiös dialog?  

     Kyrkoherden säger att i en alltmer globaliserad värld måste det till en ökad förståelse för 

andra religioner. I den interreligiösa dialogen möts man i respekt och fokuserar på att förstå 

och se det gemensamma. Kyrkoherden ser möjligheter till interreligiösa samarbeten i 

kommunen trots att endast små grupper med andra trosuppfattningar är representerade på 

lokalt plan. Han framhåller att fromhetsriktningen kan se olika ut i olika församlingar, även 

inom Svenska kyrkan, och menar att detta kan påverka församlingens intresse för 

religionsdialog.  Både kyrkoherden och prästen påpekar att stadens frikyrkor är skeptiska till 
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interreligiös aktivitet och prästen menar att dialogtänkandet är främmande för dem. Hon 

poängterar att dialog handlar om att hitta det gemensamma och intressera sig för den andra 

parten, inte att förklara vem som har rätt.  

     Pastorn i Frälsningsarmén är kritisk till Svenska kyrkans interreligiösa initiativ och är 

oroad över att det leder till religionsblandning. Enligt honom är målsättningen med 

interreligiös dialog oklar. Han är också osäker inför vad Svenska kyrkan tror på idag då han 

anser att de flera gånger uttalat sig emot vad Bibeln säger.  

     Pingstförsamlingen deltar heller inte i någon interreligiös dialog. Pastorn tillägger att det 

inte diskuterats och kan inte anses stå högt på agendan. Hon tror att det skulle se annorlunda 

ut om församlingar med annan religion var mer representerade och synligare i staden.  

     Fadern i Katolska kyrkan anser att religionsdialog är viktigt, både mellan kristna 

församlingar och mellan olika religioner. Han pekar på att Katolska kyrkan traditionellt för 

dialog både på nationell och internationell nivå.  

 

Inställning till framtida interreligiösa samarbeten 

Religionsöverskridande samarbete har alltså förekommit, dels genom interreligiös bön men 

också genom sjukhuskyrkan. Hur tänker de kristna församlingarna om framtida samarbeten 

inom socialt arbete, mellan kristna och muslimer? Fokuseras det på svårigheter eller 

potential? 

     Frälsningsarmén har inga kontakter med den muslimska församlingen. Pastorn uppger att 

de varit upptagna med sin egen verksamhet och därför inte intresserat sig för att söka nya 

kontakter. Han är också tveksam till att ett samarbete med en muslimsk församling skulle 

fungera. 

 

Jag tror att det skulle vara problematiskt för vi har vår identitet i Guds ord och risken är att 

det krockar och problemet blir då att man på något vis måste kompromissa. Och det kan man 

göra på många olika områden, men det finns också många saker som inte går. För då tappar 

vi vår identitet. Och dessutom så... jag menar Gud blir arg på mig. Rent krasst. Så är det. 

 

Pastorn uppger att han har väldigt lite kunskap ”om hur en muslim tänker”, vilket för honom 

gör det svårt att föreställa sig ett samarbete. Ett möjligt samarbetsområde med en muslimsk 

församling skulle kunna vara en gemensam insamling till ett visst ändamål eller att 

tillsammans delta i en aktion mot våld, men ett mera djupgående samarbete än så ser pastorn 
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skeptiskt på. Församlingsmedlemmarna skulle ställa sig olika till ett samarbete, menar pastorn 

och uttrycker att han som andlig ledare har det yttersta ansvaret för att verksamheterna hålls 

inom ”bibliska ramar”.   

     Pingstförsamlingens pastor uppger att hon många gånger tänkt ta kontakt med stadens 

muslimska församling, men att det inte blivit av. Hon tror inte att församlingen är speciellt 

aktiv inom socialt arbete. Ett samarbete är inte en omöjlighet, tror hon, men betonar att det är 

beroende av vilket form det skulle ta. Detta har inte diskuterats i församlingen, vilket pastorn 

tolkar som att det hittills inte funnits något intresse i frågan bland församlingens medlemmar. 

Det skulle krävas en lång startsträcka och diskussion, tror hon, för att ett samarbete skulle 

kunna komma till stånd. Det kristna budskapet är viktigt i alla verksamheter, så svårigheterna 

med ett samarbete ligger i att det kan begränsa möjligheten att dela med sig av sin tro. Precis 

som för Frälsningsarmén är det för Pingstförsamlingen viktigt att känna frihet i att förmedla 

det kristna budskapet och inte känna sig begränsad i detta av en samarbetspartner, vare sig det 

handlar om kommunen eller en annan frivilligorganisation. Pastorn kan ändå se fördelar med 

ett gränsöverskridande samarbete då det i mötet med människor skulle kunna innebära att fler 

personer känner sig representerade och välkomna.  

     Det kan vara svårare att samarbeta med kommun eller stat på grund av deras komplexa 

regelverk, än med frivilliga organisationer oberoende, av om de är av ideologisk eller religiös 

art, menar katolska församlingens fader. Han ställer sig positiv till ett samarbete med en 

muslimsk församling, men säger att han själv inte hunnit ta några kontakter. Eftersom 

Katolska kyrkan arbetar mycket med flyktingfrågor i Sverige menar han att det är ett möjligt 

samarbetsområde.  

 

För där handlar det ju ofta om att kunna lagen och hur svenska samhället fungerar. Och då 

handlar det inte om vem som är kristen, vem som är muslim, utan då hjälper man varandra. 

 

Fördelar med ett samarbete är enligt fadern att man kan åstadkomma mer genom att utbyta 

kompetens och nå ut till fler människor. För små kyrkor, som den Katolska kyrkan i Sverige, 

blir detta särkilt viktigt. Vidare menar han att med tanke på hur världen ser ut idag så är det 

viktigt att samarbeta på de punkter som är möjliga, för att minska och förebygga 

motsättningar. Men även fadern ser skiljelinjer som kan försvåra ett samarbete.  
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Det kan ju förstås finnas andra områden, vad ska man säga... synen på familjen, sexualmoral 

eller så där, där det skulle kunna vara lite komplicerat att samarbeta med muslimerna, därför 

att vi har lite olika värdeskalor och så. Men man kan ju ändå försöka, naturligtvis. Man ska ju 

inte utesluta att det går men man ska vara beredd på att det inte alltid är så enkelt. 

 

Ytterligare svårigheter kan ligga i att katoliker som kommit till Sverige på grund av förtryck i 

traditionellt muslimska länder, kan ha svårt att föreställa sig ett samarbete med muslimer i 

Sverige. Det finns även fördomar riktade mot katoliker i det svenska samhället och om än 

fadern inte själv stött på dessa så menar han att det kan utgöra ett tänkbart hinder för 

samarbete.  

     Som representant för en väletablerad institution i det svenska samhället menar 

kyrkoherden att de har ett ansvar att hjälpa mindre etablerade religiösa organisationer att bli 

accepterade. Han poängterar att det inte får handla om att ”idka välgörenhet”, arbetet bör utgå 

ifrån ett uttalat behov eller något man gemensamt kommit fram till. När samarbete diskuteras 

är det också viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till att olika församlingar kan ha skilda 

intressen och utgångspunkter. Som exempel nämner kyrkoherden att koranundervisning fyller 

en viktig funktion för muslimska församlingar, men det är inget som Svenska kyrkan kan 

hjälpa till med. Han poängterar dock att sådant inte utgör något hinder för samarbete inom de 

flesta sociala projekt. Kyrkoherden anser att som troende har man även mycket gemensamt 

och att tillsammans värna religionsfriheten, menar han, är viktigt.  

 

En del i det här landet tror att det handlar om frihet från religion. Jag tolkar de mänskliga 

rättigheterna, som handlar om frihet, att man har rätt till religion, oberoende av vilken tro 

man har. 

 

Att samverkan över religionsgränserna är främjande ser kyrkoherden som en självklarhet, 

men påpekar att det finns utrymme för olika åsikter inom Svenska kyrkan. Vissa församlingar 

är väldigt instängda, säger han. Diakonen har själv inte varit inblandad i något 

religionsöverskridande samarbete, men tror att det sociala arbetet är ett bra forum för detta, då 

medmänsklighet och barmhärtighet är ledord som kan förena. Diakonen leder vad hon kallar 

för en ”hel-ekumenisk” sånggrupp som leder allsång på äldreboenden ett par gånger i 

månaden.  

 



13 

 

De deltagare som finns kan få komma från vilken församling som helst [...] men alla, jag 

menar även en katolik eller muslim, skulle också få vara med och sjunga, bara de tycker om 

att sjunga de här gamla kända läsarsångerna som vi sjunger. 

 

Utgångspunkten vid ett religionsöverskridande samarbete i en social verksamhet kan vara att 

Gud är kärlek och kärleken kan förmedlas av människor oavsett tro. Diakonen anser att 

Svenska kyrkan kunde vara bättre på den typen av samarbete. Hon tycker att kyrkan är dålig 

på att nå invandrare och tror att samverkan skulle vara ett sätt att nå ut till fler människor.  

Alla parter skulle gynnas av att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. För nyanlända 

skulle det vara en möjlighet att träna på svenska språket, säger hon. Då hon i sitt arbete 

kommer i kontakt med äldre människor ser hon att många av dessa kan ha fördomar mot 

utlandsfödda, men menar att de säkert skulle ha utbyte av varandra om det fick möjlighet att 

lära känna varandra.  

 

Uppfattning om den egna kyrkans roll i samhället 

Hur ser de kristna församlingarna på sin roll i det svenska samhället? I studier av frivilligt 

socialt arbete brukar det skiljas på frivilliginsatser som är kompletterande, dvs. insatser som 

utförs parallellt med offentliga insatser (t.ex. boende för hemlösa) och insatser som är 

välfärdsförstärkande, dvs. insatser som är unika för frivilligorganisationer (t.ex. besök på 

sjukhus och äldreboenden) (Johansson, 2005). Anser sig församlingarna kunna fylla behov 

som den statliga välfärden ej förmår eller ser de sitt sociala arbete som ett komplement där 

välfärden inte lyckas nå ut? 

     Representanterna är eniga ifråga om att deras arbete behövs och att deras uppgift är att nå 

de mest utsatta i samhället. Den katolske fadern anser att Katolska kyrkan fyller en viktig 

funktion för katolska flyktingar som kommer till Sverige. Kyrkan blir en trygghet i en annars 

otrygg situation. Dess insats inom socialt arbete är dock mycket blygsam, anser fadern, och 

menar att detta har att göra med kyrkans litenhet i Sverige. Att bidra med andra perspektiv 

och värderingar i samhället tror han därför är en viktigare uppgift för Katolska kyrkan, än att 

vara den som konkret utför sociala insatser. Han menar att människor i Sverige har vant sig 

vid att staten tar hand om allt och människor behöver inspireras till att ta större ansvar. 

     De protestantiska representanterna pekar alla på ett andligt behov hos människor, som en 

sekulariserad stat inte uppfyller, men menar att det inte kan bortses från människors materiella 

behov. Pastorn i pingstförsamlingen uttrycker: 
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Om man ser någon som är hungrig eller inte har mat eller kläder eller så, då hjälper det ju inte 

om jag säger ’Gud välsigne dig’ utan då får man hjälpa till med behoven också. Så det går ju 

hand i hand, men jag tänker att det måste vara båda två ifrån kyrkans håll. 

 

Hon menar att trots att Sverige, i jämförelse med andra länder, har ett välfungerande 

välfärdssystem, finns det en stor ensamhet i samhället och människor har ett ouppfyllt behov 

av att känna tillhörighet. Frikyrkornas församlingar präglas av en stark gemenskap och 

engagemang för församlingen, vilket blir värdefullt för många människor. Oavsett arbete eller 

status kan människor hitta en tillhörighet i församlingen. Kyrkan kan dock arbeta mer med att 

komplettera staten, säger hon, och ger som exempel församlingens samarbete med 

arbetsförmedlingen, där de i arbetet kring sin andrahandsbutik, tar emot arbetssökande med 

ersättning från arbetsförmedlingen. 

     Pastorn i Frälsningsarmén liknar dess arbete vid ett skyddsnät under socialtjänsten. Ett 

arbete som utgår ifrån kärlek, där det finns tid för människor, är en motpol mot statens välfärd 

som är regelstyrd och präglas av tidsbrist. Det finns en stark uppfattning om att tron hjälper 

människor, vilket innebär att det ses som en viktig uppgift att sprida det kristna budskapet.    

     Prästen i Svenska kyrkan anser det vara viktigt att se hela människan och dess behov. 

”Människan lever inte av bröd allena, man ska inte tro att om man slänger ett matpaket åt 

någon, att det räcker...” Informanterna från Svenska kyrkan är överens med de övriga 

informanterna om att staten ska ta ansvar för den sociala välfärden och här ser de brister med 

ett system som ska bli allt effektivare men inte får kosta. Diakonen talar, precis som pastorn i 

Frälsningsarmén om att ha tid för människor och se de som hamnar i skymundan. Kyrkan som 

en kritisk röst i samhället poängteras av både prästen och kyrkoherden. ”Den (kyrkans roll) är 

vad den alltid har varit i alla tider, att se bristerna i samhället, att kunna vara en röst för den 

som ingen röst har.” Kyrkoherden påpekar samtidigt att kyrkan inte kan engagera 

församlingsborna i politiska frågor utan ser då istället vikten av att känna medmänsklighet i 

det lilla sammanhanget. Det är ett arbete som inte syns, menar han. Att stå för ett hopp och en 

vision om människors lika värde och om vad relationer i kristna förtecken innebär, är enligt 

prästen ytterligare en av kyrkans uppgifter i samhället.  Hon menar att det fortfarande finns ett 

stort förtroende för kyrkan som aktör inom socialt arbete, men att de ofta misslyckas med att 

hitta de utsatta i samhället, vilket väcker besvikelse hos allmänheten. ”Vi har blivit nästan 
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som miljöskadade för vår religion är individorienterad. Min frälselse, bara jag kommer till 

himlen så struntar jag i de andra.”  

 

Mötet med det mångreligiösa samhället 

Hur upplever de kristna församlingarna ett alltmer mångreligiöst Sverige? I takt med andra 

religioners etablering i det svenska samhället uppkommer aktörer inom socialt arbete som har 

sin drivkraft i en annan tro än den kristna. Ser församlingarna detta som en naturlig del av 

globaliseringen eller är det ovälkomna inslag i det traditionellt kristna territoriet? Innebär ett 

föränderligt samhälle även förändringar inom församlingarna?  

     Fadern i katolska församlingen ser positivt på ett mångreligiöst Sverige och säger att det 

speglar bilden av resten av världen. Han menar att ett mångfacetterat samhälle är mer 

spännande trots att kulturkrockar ibland kan uppstå. För Katolska kyrkan har det 

mångreligiösa samhället inneburit en expansion i medlemsantal då många invandrare är 

katoliker. Han påminner om att religionsfrihetslagen inträdde så sent som 1951 och menar att 

somliga fortfarande ser katolicismen som ett främmande inslag i Sverige. Han ser positivt på 

att spektrat breddas när det gäller sociala aktörer på marknaden och menar att allt arbete 

behövs om det tjänar människors nytta.   

      Pastorn i Frälsningsarmén ser att ett mångreligiöst Sverige för med sig både utmaningar 

och möjligheter. Han menar att för en redan troende person är det ofta lättare att förstå Guds 

budskap än för en ateist som inte är lika införstådd med religiösa ord och begrepp. Han 

framhåller att i etik- och moralfrågor finns det ibland mer gemensamt mellan de 

abrahamitiska religionerna än med ”ett ateistisk tankesätt”. Dock menar han att användningen 

av religionsrelaterade begrepp ökat såväl bland myndigheter som i det civila samhället. Han 

ser det som en ”livsfarlig utveckling” att religioner blandas i dagens samhälle, då det enligt 

honom ger utrymme för onda krafter. I fråga om hur Frälsningsarmén möter 

samhällsförändringar menar pastorn att det beror på vem som leder den aktuella församlingen. 

Personligen tycker han det är viktigt att Frälsningsarmén förtydligar det kristna budskapet i 

sitt arbete både för sig själva och andra. Han anser att andra religiösa gruppers sociala arbete 

är bra om det hjälper människor på något sätt, men poängterar samtidigt att hans målsättning i 

arbetet är att hjälpa människor till en personlig relation med Gud. ”Har man inte det (en 

personlig relation) och kommer längre ifrån det, så tappar man hela livet”.  

     Pastorn i Pingstkyrkan upplever att den bristande kunskapen om kristendom i Sverige kan 

ha att göra med att samhället numera rymmer fler religioner. Pastorn jämför med förut då det 
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fanns kristna inslag i skolan, vilket också innebar att människor hade större kunskap om den 

kristna tron. I ett mångreligiöst samhälle blir kristendomen en av flera religioner.  

 

Det är en del av det mångreligiösa Sverige och det är ju så det är. Det kan man ju inte säga är 

varken bra eller dåligt. 

 

Då kunskapen om kyrkan minskar tror pastorn att det även påverkar kyrkans roll som aktör i 

socialt arbete. ”Jag tror man räknar mindre med kyrkan idag än vad man gjort tidigare”. För 

att möta dessa samhällsförändringar och den minskade kunskapen om kristen tro, anordnar 

församlingen exempelvis studiegrupper där man lär sig om kristendom och diskuterar om 

religionen. Vid förfrågan besöker pastorn skolor och pratar om kristendom och hon säger att 

det inom församlingen pågår en ständig diskussion om hur gudstjänsterna kan anpassas för att 

ligga på en nivå som passar både nya och gamla församlingsmedlemmars behov. Pastorn är 

inte insatt i vilken utsträckning andra religiösa församlingar än kristna är utförare av socialt 

arbete. Hon tror dock att det är positivt om sådant arbete finns då hon menar att det kan bidra 

till ett bättre samhälle. 

     Att ett mer mångreligiöst samhälle får positiva följder är alla Svenska kyrkans 

representanter eniga om. Kyrkoherden i Svenska kyrkan ser chans till en större öppenhet och 

utveckling i samband med ett ökat mångreligiöst samhälle. ”Blir det inte förändringar blir det 

stagnation”, säger han, och betonar att förändringar alltid är till godo. Kyrkans arbete ska utgå 

från en omvärldsanalys som syftar till att synliggöra brister och tendenser i samhället. Han 

framhåller vikten av att se nya utsatta grupper när samhället förändras, exempelvis 

utlandsfödda, som idag ofta blir marginaliserade i samhället. Han anser det höra till kyrkans 

uppgift att samarbeta med andra religiösa grupper för att skapa förståelse och på ett bra sätt nå 

ut till fler grupper än de som kyrkan traditionellt har nått. Diakonen menar att nya religiösa 

grupper i Sverige, exempelvis muslimer, ofta har ett tydligare religiöst uttryck, vilket kan 

stimulera Svenska kyrkan att gå djupare i sin religionsutövning. Att det kommer fler sociala 

aktörer tycker hon är bra då deras arbete kan komplettera varandra. ”... ju fler som har sådant 

här (socialt arbete) desto bättre utbud för de som är i nöd.” Hon tror att de flesta kyrkor är 

positiva till andra religiösa gruppers sociala arbete men tror också inställningen kan ha att 

göra med vilken bakgrund man har i sin tro och religion.  
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Kyrkans ansvar för integration 

Det mångreligiösa samhället uppfattas på olika sätt av församlingarna. Ett mångreligiöst 

samhälle medför också frågor om segregation och integration. Hur möter församlingarna 

detta? Har de ett ansvar i integrationsfrågan och bör deras röster höras i debatten?  

     I pingstförsamlingen finns en grupp som arbetar med ”invandrarfrågor”. Exempel på hur 

de arbetar är arrangerande av internationella kvällar i kyrkan, med mat och musik och i 

samarbete med kommunen har bussutflykter i länet arrangerats för nyanlända invånare. Även 

viss svenskundervisning bedrivs. Pastorn menar att kyrkan har en speciell roll i att välkomna 

kristna från andra länder. Nya medlemmar hittar snabbt en gemenskap i församlingen. Hon 

tror även att andra än kristna kan känna sig hemma i församlingen.  

 

Kyrkan är en unik plats i samhället för där räknar man med att det finns en Gud, vilket man 

knappt kan möta någon annanstans i samhället. Där kan nog även muslimer känna sig 

hemma, på ett ställe där man räknar med att det finns en Gud… Tron på en Gud har jättestor 

del i integrationen. 

 

 Det framkommer i intervjun att Pingstkyrkan främst ses som en mötesplats människor 

emellan och inte som en potentiell aktör i samhällsdebatter. Enskilda församlingsmedlemmar 

kan vara politiskt aktiva men kyrkan som institution besitter inte den uppgiften.   

     Frälsningsarmén har ingen verksamhet som direkt syftar till integration, men pastorn 

påpekar att sådant arbete bedrivs i andra städer. Han menar att deras verksamheter är öppna 

för alla. ”De som kommer till oss och de vi springer på, de försöker vi hjälpa.” Inte heller 

Frälsningsarmén ser att påverkan genom debattinlägg hör till deras uppgifter, om än de 

historiskt sett intagit en sådan roll. Pastorn påpekar dock att dess hållning är att värna om allas 

rätt till frihet och respekt, oavsett religiös tillhörighet.  

     Många nationaliteter är representerade bland Katolska kyrkans medlemmar, vilket innebär 

en ständig diskussion om olika sätt att utöva religionen.  

 

Vi brukar ibland säga på kul, att Katolska kyrkan är som ett enda stort integrationsprojekt i 

Sverige. 

 

Man måste lära sig att det finns olika sätt att utöva religionen, men att det fortfarande kan vara 

katolskt, menar fadern, som anser att det i det stora hela fungerar bra, om än inte konfliktfritt. 
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Katolska kyrkan står religionsmässigt sett, närmare det svenska samhället, än vad många 

grupper med annan religionstillhörighet gör. Med den positionen menar fadern att kyrkan på 

nationell nivå bör ta ställning i debatten, slå vakt om det mångkulturella och påminna om 

vikten av att föra en dialog. För församlingarna handlar det då om att i praktiken omsätta det 

som förespråkas på nationell nivå, inte att själva ta ställning i debatten. 

     Integration är en viktig fråga inom diakoniarbetet, men diakonen själv anser inte att de 

kommit så långt i den frågan i församlingen. Hon menar att kyrkan har bra lokaler som genom 

att de är neutrala kan användas av människor med olika religionstillhörighet. Ett försök med 

ett internationellt café har gjorts, men den tilltänka målgruppen uteblev. Nu går tankarna mot 

att istället gå ut i andra, redan existerande verksamheter för att möta människor där. 

Samarbete mellan kommun, frivilliga organisationer och religiösa samfund tror prästen skulle 

vara gynnsamt för att skapa ett bra klimat i staden. 

 

Det är väldigt viktigt att samverka så mycket man kan. Naturligtvis med rätt praxis, att bjuda 

in [...] Jag tror att vi skulle behöva få tillbaka väldigt mycket av det här ”vi hör ihop” inte ”vi 

och dom”, för det är ju så vi tänker [...]. Det är bara genom mänskliga möten man lär känna 

varandra.  

 

Kyrkoherden instämmer i att integrationsarbete är svårt, han menar att det hos många 

svenskar finns en omedveten intolerans som försvårar ett möte. Hans inställning är att det 

skulle underlätta om kyrkan anställde fler personer med utländsk bakgrund, som talade fler 

språk.  

 

Där jag jobbade tidigare (inom Svenska kyrkan) anställde jag en muslimsk tjej. Det var en del 

som tyckte det var konstigt, men hon var väldigt bra. Då blev det ju så att andra muslimer 

kom [...]. 

 

Ställningstagande i samhällsdebatten är viktigt, anser prästen, och påminner om att man själv 

kan hamna i en situation där andra gruppers stöd blir avgörande.  
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DISKUSSION 

 

I den genomförda studien fokuseras kristna församlingars inställning till 

religionsöverskridande samarbete inom socialt arbete, i detta fall speciellt inställningen till 

samarbete med muslimska församlingar. Interreligiösa möten ses av många forskare som en 

väg till att öka förståelsen och främja samexistensen mellan olika religiösa grupper. Dock har 

interreligiöst samarbete inom socialt arbete inte tidigare belysts. Omtanke, medlidande och 

välgörenhet är centralt inom alla världsreligionerna, varpå denna studie syftade till att 

undersöka möjligheterna till interreligiös samverkan inom det sociala arbetets arena.   

     Studien visar att det i den undersökta staden tidigare funnits ett religionsöverskridande 

samarbete mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och muslimska församlingen, som 

inkluderade interreligiös bön. Trots att samarbetet var framgångsrikt är det i dagsläget vilande 

på grund av att de drivande personerna av olika anledningar lämnat församlingarna. Därmed 

är det befintliga samarbetet numera begränsat till samarbete kring sjukhuskyrkan.  

     Baserat på intervjuerna kan skillnader främst uppfattas mellan å ena sidan Svenska kyrkan 

och Katolska kyrkan och å andra sidan Pingstkyrkan och Frälsningsarmén. De förra har 

generellt sett en positivare inställning till samarbete över religionsgränser och de verkar även 

ha en positivare hållning gentemot islam som religion och ett mer mångreligiöst svenskt 

samhälle. De två frikyrkorna har en mer reserverad inställning till samarbete med en 

muslimsk församling och detsamma gäller synen på det mångreligiösa samhället och vikten 

av att föra en religionsdialog.  

     Kan specifika religionstolkningar utgöra hinder för gränsöverskridande samarbete? 

Församlingarna har på vissa punkter tolkat Bibeln olika och detta förefaller påverka både 

synen på den egna religionen och på islam och följaktligen även inställningen till ett 

samarbete dem emellan. Frikyrkornas tro på Jesus som den enda vägen till frälsning och 

behovet av att fritt kunna dela med sig av sin tro, verkar bidra till den reserverade 

inställningen till samarbete med en muslimsk församling. Katolska kyrkan, som gör anspråk 

på att vara den ”enda sanna kyrkan” visar dock på att ”totalitetsanspråk” och en positiv 

inställning till interreligiöst samarbete går att förena.  

     Trots att alla församlingar uttrycker att de kan tänka sig någon form av gränsöverskridande 

samarbete så pågår det endast i begränsad form. Indikerar det kyliga mottagandet av katolska 

församlingen en skepticism mot att samarbeta med oliktänkande, eller vilar motståndet på 

andra grunder? Prästen i Svenska kyrkan menar att det ibland kan vara enklare att samarbeta 
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med personer som tycks stå längre ifrån ens egen tro, än med de som står närmre. Enligt 

henne beror det inte i första hand på teologiska aspekter, utan på individer och individuella 

inställningar till samarbete och möten. Detta kan få ett tydligt uttryck i organisationer som 

lämnar stort utrymme för, och förlitar sig på, individuella initiativ i verksamheten. En 

”eldsjäl” kan åstadkomma stora ansträngningar i något hon eller han brinner för och detta ger 

stora möjligheter att skapa nya projekt och att tänka i nya banor. Nackdelen ligger dock i att 

verksamheten tenderar bli väldigt personberoende. En individ som lämnar verksamheten kan 

också komma att bli dess fall. Lågt institutionaliserade verksamheter är med andra ord mera 

sårbara för förändringar än sedan länge etablerade organisatoriska arbetssätt. Dessa aspekter 

exemplifieras av samarbetet kring interreligiös bön. Avsaknad av kontinuitet blir en uppenbar 

risk och frågan är hur det påverkar organisationens trovärdighet, möjlighet till utveckling och 

förmåga att bygga upp relationer för samverkan? De samarbetande parterna uttrycker att de 

vill se ett fortsatt samarbete kring interreligiös bön, men när de drivande personerna har 

försvunnit är det oklart hur samarbetet kan leva vidare. 

     De representanter som visade på en restriktivare hållning till samarbete med den befintliga 

muslimska församlingen uppgav också att de saknade djupare kunskap om dess arbete och om 

islam som religion. Dessa hade heller inte tagit någon kontakt med församlingen eller deltagit 

i det interreligiösa samarbetet. Således förefaller det i detta fall finnas en koppling mellan 

bristande kunskap och en reserverad inställning. Det finns överlag en negativ inställning till 

islam och muslimer i samhället, trots att majoriteten faktiskt saknar kunskap om religionen (se 

t.ex. Larsson, 2006). Har man som aktör, inom det sociala fältet, ett ansvar att söka en annan 

bild av en grupp som är hårt ansatt i samhället? Kan sökandet av kunskap om ”nykomlingen” 

vara en väg mot ett möte? Diakonen lyfte fram att ökad kunskap ledde henne till större 

förståelse för islam. Enligt informanterna så bör församlingen fungera som mötesplats och ett 

forum för gemenskap, men frågan är för vem? Jeppsson Grassman (2001) uppmärksammar 

behovet av att kristna församlingar arbetar mer utåtriktat mot andra grupper, för att det sociala 

arbetets positiva inverkan även ska nå utanför de aktiva församlingsmedlemmarna. Frågan är 

vilka som egentligen innefattas i den ”vi-känsla” och gemenskap som Bäckström (2001) anser 

en folkkyrka vara bärare av? Är det optimalt att tala om en specifik kyrka som skapare av 

nationens tillhörighetskänsla? Kan den interreligiösa dialogen vara redskapet för att skapa ”vi-

känsla” även emellan olika religiösa grupper?  

     Det pågår i samhället en ständig debatt om integration. Vilket ansvar har de kristna 

församlingarna som en del av den frivilliga sektorn i integrationsfrågan? Andersson & Sander 



21 

 

(2009) ställer frågan ”Kan man vara god kristen (jude, muslim, hindu etc.) i dagens 

pluralistiska värld om man upplever sin egen tro som hotad, snarare än stimulerad, av möten 

med företrädare för andra religiösa traditioner?”  

     De representanter vi intervjuat är alla eniga om att integrationsarbete är viktigt men svårt 

att utföra i praktiken. Trots ett sekulariserat Sverige så är fortfarande kyrkorna viktiga aktörer 

inom den frivilliga sektorn. Kanske kan deras roll få ytterligare ökad vikt i takt med en 

etablering av sociala aktörer som drivs av ett engagemang med grund i en annan religion? 

Kan det sociala engagemang som kommer ur de religiösa övertygelserna skapa en mötesplats, 

och för kyrkorna, skapa en möjlighet att öka sin räckvidd och nå grupper som 

”majoritetssamhället” ofta inte lyckas nå? Detta är fortfarande ett i hög grad outforskat 

område, men det bör uppmärksammas hellre förr än senare. Då muslimska församlingar visar 

sig villiga att arbeta ”brobyggande” mot ”majoritetssamhället” blir frågan vem som möter på 

andra sidan? 
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