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INLEDNING 

Under de senaste decennierna har Sverige genomgått stora demografska och 
politiska förändringar. Tillsammans har dessa inneburit att Sverige i dag sam-
tidigt är ett av Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa länder. Den 
snabba demografska förändring Sverige har genomgått har ställt många inför 
nya, stora och i vissa fall brådskande kunskapsbehov. Svensk polis, vård, skola 
och ofentlig förvaltning uppbärs av organisationer som är grundade i sekulära 
principer. Men de medborgare som man är satt att tjäna, och ibland också egna 
medarbetarna, har allt ofare önskemål som går emot dessa. Bör och ska med-
borgares religiösa behov tillgodoses i sådana lägen? På vilket sätt i så fall? Hur 
ska relationerna till religiösa aktörer struktureras? Hur kan situationer påverkas 
av den egna personalens förhållande till religion? Och vilka faktorer bör myn-
dighetsutövare ta i beaktande när de överväger dessa frågor? 

För att vi på ett informerat sätt ska kunna svara på dessa frågor behövs em-
pirisk forskning om de konsekvenser olika praktiker och policybeslut får. Trots 
detta bedrivs i dag både debatt och praktiskt arbete ofa utifrån ett tunt eller 
obefntligt kunskapsunderlag. För att exempelvis polis, vård- och skolpersonal 
på ett korrekt och efektivt sätt ska kunna utföra sina uppdrag behöver detta 
ändras. 

Föreligande rapport syfar till att presentera den forskning som gjorts på 
området under de senaste tio åren samt till att identifera de främsta kunskaps-
luckorna och forskningsbehoven. Arbetet med rapporten har skett genom en se-
rie symposier dit landets främsta forskare inom rapportens områden inbjudits. 

Rapporten Ofentlig sektor i ett mångreligiöst Sverige: utmaningar och kunskaps-
behov som utkommer parallellt med denna visar att yrkesverksamma inom vård, 
skola, polis och förvaltning uppger att det fnns ett behov av uppdaterad och 
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verklighetsförankrad kunskap om det mångreligiösa samhällets utmaningar 
och möjligheter. Utbildningarna inom dessa sektorer har inte i tillfredsstäl-
lande grad förberett de som arbetar inom dessa områden för att möta det allt 
mer mångreligiösa samhälle som utmärker dagens Sverige. De eferfrågar mer 
kunskap, dels om religion som fenomen, men också om de specifka religiösa 
traditioner som de möter i sitt yrkesliv. Personal verksam i områden med större 
pluralism upplever ett särskilt stort behov av specialiserade kunskaper och det 
behövs även riktade insatser för att ge kunskap till särskilda specialistgrupper 
inom dessa sektorer (Fokusgruppsintervju, 2019. Jfr. Wieslander, 2014; Larsson, 
Sorgenfrei & Viklund 2020). Behoven skiljer sig vidare åt beroende på var i lan-
det verksamheten fnns samt beroende på vilken specifk del av verksamheten 
det handlar om. De kan också se olika ut vid olika tidsperioder efersom land-
skapet ändrar sig snabbt. När nya frågor blir aktuella, nya grupperingar uppstår 
eller externa händelser som påverkar människor i Sverige sker, uppstår också 
behov av ny specifk kunskap. I sådana lägen måste det fnnas en förmåga att ut-
ifrån en bred forskningsbaserad kompetens inom religionsfältet ta fram sådan. 

Detta är rapport 1 i IMS rapportserie. IMS – Institutet för forskning om mångreli-
giositet och sekularitet syfar till att vara en resurs för empirisk forskning och fort-
bildning om de utmaningar den sekulära statens olika instanser möter i relation 
till det mångreligiösa samhället. Verksamheten riktas mot fyra samhällssektorer: 
polis, vård, skola och förvaltning. Denna rapport är uppdelad i fyra delar som 
fokuserar på dessa i tur och ordning. Framställningen i varje avsnitt inleds med 
en redogörelse för den lagstifning som reglerar de olika sektorernas uppdrag. 
Därefer sammanfattas den forskning som gjorts om de brytningspunkter där 
detta uppdrag möter det mångreligiösa samhället. Avslutningsvis identiferas 
de största forskningsbehoven inom respektive område. Rapportens referenslista 
är också tänkt att fungera som en orientering till befntlig forskning inom re-
spektive område, varför även ytterligare litteratur än den som specifkt nämnts i 
texten redovisas i tematiska referenslistor i slutet av rapporten. 

Simon Sorgenfrei 
Föreståndare IMS 

David Turfjell 
Forskningledare IMS 



 

 

FORSKNING OM MÅNGRELIGIOSITET, 
SEKULARITET OCH SVENSKT POLISVÄSENDE 

POLISENS UPPDRAG 

Enligt regeringsformen ska den ofentliga makten utövas med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
Det allmänna ska dessutom motverka diskriminering på basis av, bland annat, 
religiös tillhörighet (Regeringsformen 2 §). Enligt polislagen ska polisen ”upp-
rätthålla allmän ordning och säkerhet” (1 §); genom att ”förebyga, förhindra 
och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ord-
ningen eller säkerheten” samt ”utreda och beivra brott” (2 §). 

Numera fnns religionsfriheten uttryckt i regeringsformens 2 kap. 1 § p. 6 där 
det stadgas en rätt att utöva sin religion. I 2 kap. 2 § stadgas dessutom ett skydd 
mot att staten tvingar enskilda att tillhöra ett trossamfund. Enligt den av Sveri-
ge antagna Europakonventionens nionde artikel har var och en rätt att själv välja 
religion, eller att stå utan religion. I artikelns andra paragraf heter det att reli-
gionsfriheten endast får underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna 
i lag och som är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till 
skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers 
fri- och rättigheter. (Europakonventionen, artikel 9) 

Religion skyddas alltså av såväl nationell som europeisk lagstifning, vilken 
polisen har att förhålla sig till. Men som redan de ovan redovisade lagtexter-
na antyder är lagstifningen inte helt tydlig kring vad som menas med religion, 
eller vilka uttryck för religion som är tillåtna eller inte (för ett bra exempel på 
detta, se Nilsson & Enkvist 2016). Det faktum att det inte fnns någon juridisk 
defnition av religion i svensk lagstifning kan leda till osäkerhet om och när 
religion ska skyddas av lagen och mer precist vad det är som i så fall ska skyddas. 
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Vidare har religionsfrihetslagstifningen visats bära på otydligheter. I fera 
dokumenterade fall har den upplevts krocka med annan lagstifning, till exem-
pel inom Mänskliga Rättigheter-spektret (se vidare Åström & Wimelius 2020; 
Enkvist 2013). Många frågor vi förknippar med religion och religionsfrihet – som 
exempelvis böneutrop, omskärelse eller religiösa friskolor – lyder dessutom un-
der annan lagstifning än just religionsfrihetslagstifningen (Larsson & Sorgen-
frei 2020b; Enkvist, Lokrantz-Bernitz & Zillén 2020). 

VILKEN FORSKNING FINNS? 
Den polisrelevanta forskning som gjorts inom fältet religion och sekularitet 
kan grovt delas in i två kategorier: dels sådan som behandlar destruktiva sam-
hällsfenomen av relevans för polisens brottsförebygande eller utredande arbe-
te – exempelvis våldsbejakande extremism eller antireligiösa hatbrott — dels 
sådan forskning som rör polisens egna arbetsmetoder till exempel i fråga om 
bemötandestrategier eller attityder till pluralism inom den egna myndigheten. 
I det följande tematiserar vi befntlig forskning som bedöms vara relevant för 
polisen i fem områden varav de festa tillhör den första av dessa kategorier: 
(1) Finansiell brottslighet och religion, (2) Informationspåverkan, (3) Religion 
och våldsbejakande extremism, (4) Antireligiösa hatbrott, (4)  Hedersfrågor, 
(5) Forskning om poliskåren. Dessa områden har beforskats i varierande grad. 
Nedan berörs befntlig forskning inom vart och ett av dem kortfattat varefer 
vidare områden där vi ser behov av polisrelevant forskning identiferas. 

1. FINANSIELL BROTTSLIGHET OCH RELIGION 

Ett första område rör kopplingar mellan fnansiell brottslighet och religiösa 
grupperingar. Studier har visat på överlappningar mellan kriminella och reli-
giösa nätverk (Rostami et. al 2018) och då inte minst på ekonomisk brottslighet 
som begåtts av religiösa sammanslutningar. Exempelvis har Normark et al (2017) 
studerat hur personer som rest för att ansluta sig till Islamiska staten eller andra 
terrorgrupper fnansierat sin verksamhet. De pekar i sin rapport till Finans-
inspektionen på framtida forskningsbehov. Bland annat eferfrågar man: 
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➣ Kunskapsuppbygande åtgärder avseende terrorgruppers använd-
ning av sociala media och informella betalningsmetoder. Det 
behövs även ökad insikt och medvetenhet om risken för fnansiella 
transaktioner från utlandet till radikal islamistisk verksamhet (ra-
dikalisering, rekrytering, resande och attentatsplanering) i Sverige 
(Normark et al 2017: 50). 

Genom åren har också främst medierapporter pekat på kopplingar mellan ak-
törer inom syrisk-ortodoxa församlingar och organiserad brottslighet (se ex-
empelvis Wierup 2015). Här saknas i stort akademiska studier. Dessa är några 
exempel på hur religiösa nätverk kan vara inblandade i ekonomisk brottslighet, 
men också hur denna form av brottslighet då också ofa överlappar med andra 
kriminella och våldsorienterade beteenden. Det ställer inte bara samhället utan 
också forskarvärlden inför utmaningar, då frågornas komplexitet kräver mång-
disciplinära eller ämnesöverskridande forskningssatsningar. 

Kopplingen mellan globala fnansiella föden, en informell kriminaliserad 
ekonomi och krig med religiösa förtecken har diskuterats inom forskningen om 
icke-statliga säkerhetshot under hela 2000-talet (Beck 2004, 2005; Normark & 
Ranstorp 2015; Normark et al 2017; Goldmann, Hannertz & Westin 2000). Pen-
ningöverföringar från diasporagrupper och religiösa samfund liksom plundring 
och handel med stulet gods från krigsområden har blivit en viktig del i en glo-
baliserad krigsekonomi. Sådana fnansieringsmetoder är viktiga för stridande 
parter, samtidigt som det knyter konfikterna till samhällen som geografskt kan 
befnna sig långt ifrån både krigsområdet och varandra (Kaldor 2000, Münkler 
2002). Religiösa grupperingar ingår ofa i transnationella nätverk där både idéer 
och ekonomiska medel utbyts. Hur dessa typer av utbyten hänger samman med 
såväl inhemska som globala konfikter är en fråga där mer forskning behövs. Det 
är en angelägen uppgif att kartläga och analysera hur religiösa aktörer i Sveri-
ge kan använda sig av sådana nätverk på sätt som har negativ samhällspåverkan. 

2. INFORMATIONSPÅVERKAN 

Ett andra område där forskning fnns rör informationspåverkan, alltså potenti-
ellt skadlig kommunikation som främmande makt eller deras ombud, medvetet 
eller omedvetet liger bakom. Detta kan ske exempelvis genom att fabricera be-
vis, lyfa fram falska experter eller argumentera avsiktligt missledande på ett sätt 
som är skadligt för samhället eller demokratin. Myndigheten för samhällsskydd 
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och beredskap (MSB) har under de senaste åren initierat en rad projekt som 
rör oegentlig informationspåverkan kopplat till religiösa samfund (Norell et al 
2017; Carlbom 2020, Carlbom 2019; Sorgenfrei 2019). MSB har valt att inrikta sin 
verksamhet på islamistisk informationspåverkan, men i de rapporter de släppt 
påpekas även vikten av att bredda uppdraget och medvetandegöra sig om att 
det inom de festa religiösa traditioner fnns kopplingar till främmande aktörer 
med intresse att bedriva oegentlig informationspåverkan i Sverige (Sorgenfrei 
2019). MSB:s rapportförfattare bedömer att det fnns ett stort forskningsbehov 
inom detta område. 

3. RELIGION OCH VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 

Sedan attackerna mot USA den 11 september 2001 har den internationella forsk-
ningen om politiskt orienterad islam i allmänhet, och om våldsorienterad isla-
misk extremism i synnerhet ökat. Så också i Sverige. Sedan 2017 har en rad rap-
porter publicerats inom dessa områden: Särskild fokus har legat på Muslimska 
brödraskapets eventuella verksamhet i Sverige (Norell et al 2017; Carlbom 2018; 
Lagervall 2018; Carlbom 2019) och på islamiska fundamentalistiska miljöer i 
Sverige (Ranstorp et al 2019; Olsson 2012, Olsson 2012/2014, Olsson 2017, Olsson 
2019, Olsson 2020a, Olsson 2020b; Sorgenfrei kommande a, b, c). I den senaste 
av tre rapporter om islamism i Sverige, som tagits fram av MSB, sammanfattas 
bilden: 

➣ klassisk islamism bör ses som en politisk-religiös utmaning för 
Sverige men inte som ett säkerhetspolitiskt problem. Det säker-
hetspolitiska problemet bör i stället avgränsas till de neo-funda-
mentalistiska tolkningar av salafstisk ideologi som har påverkat 
alltför många muslimska ungdomar (Carlbom 2019: 47). 

Med “klassisk islamism” avses i denna rapport rörelser som till exempel Mus-
limska brödraskapet. De miljöer som defnieras som klassiskt islamistiska i 
den bemärkelsen bedöms alltså inte vara ett säkerhetspolitiskt problem (men 
är ändå intressanta vad gäller informationspåverkan och eventuell ekonomisk 
brottslighet), medan fundamentalistiska islamiska miljöer kan vara av större 
relevans. 

En bredare kartlägning av sådana fundamentalistiska nätverk presenterades 
av Försvarshögskolan i rapporten Mellan salafism och salafistisk jihadism – påver-
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kan mot och utmaningar för det svenska samhället (Ranstorp et al. 2019) medan 
fördjupande analyser av salafstisk praktik och mission i Sverige publicerats av 
religionsvetarna Susanne Olsson, Jonas Svensson och Simon Sorgenfrei (se re-
ferenser ovan). Som titeln på rapporten antyder skiljer man inom forskningen 
mellan salafsm som är icke-våldsorienterad och salafster som ser våld som en 
legitim metod, så kallad salafstisk jihadism (Wiktorowicz 2006, 217–221). Det 
är huvudsakligen den senare kategorin som är av direkt polisiärt intresse. Men 
även icke våldsorienterade salafster kan dock bedriva verksamhet av polisiärt 
intresse. Till exempel genom vad som ibland kallats ”moralpolisiär” verksamhet. 
Sådan verksamhet kan vara aktiv och medveten, men situationen kan också upp-
levas som begränsande eller potentiellt hotfull endast genom blotta närvaron 
och synligheten av individer som förespråkar en repressiv och antidemokratisk 
hållning i lokala miljöer (se Dogan 2012; Olsson 2020a). 

Det fnns fera studier om personer från Sverige som anslutit sig till vålds-
bejakande salafstiska nätverk. Dessa identiferar vissa mönster men ser också 
tydliga skillnader mellan dessa individer (Nilsson 2015, Nilsson 2018; Carlsson et 
al 2019). Det är viktigt för poliser som arbetar med dessa frågor att ha kunskap, 
inte bara om salafsm generellt, utan också om skillnader mellan olika salafs-
tiska miljöer, samt om de faktorer som kan locka personer till de mer våldsbe-
jakande bland dessa. Kunskap om vilka signaler som bör uppmärksammas kan 
vara mycket hjälpsamma i arbetet mot sådan radikalisering. Det behövs empi-
risk forskning som kan läga grunden för en sådan kompetens. 

För att efektivisera sitt arbete är det alltså av stor vikt att poliser som arbetar 
nära dessa miljöer inte bara lär sig skilja mellan salafsm och andra muslimska 
fromhetsuttryck, utan också att de lär sig identifera signaler på att en indi-
vid eller en gruppering närmar sig en våldsbejakande tolkning eller utövning. 
Överlappningar mellan icke våldsbejakande och våldsbejakande salafsm kan 
också vara av vikt för såväl polis som säkerhetspolis att känna till och det behövs 
forskning som tydligör hur dessa överlappningar ser ut. 

Hur jihadism kan identiferas utifrån ordval och språkbehandling inom grup-
perna har analyserats i en studie publicerad av Totalförsvarets forskningsinsti-
tut (Sorgenfrei & Svensson 2017, se också Olsson 2020b). Forskning som direkt 
behandlar hur man kan arbeta förebygande eller utredande som polis i salafs-
tiska miljöer saknas emellertid. 

Sverige har också haf kombattanter som rest för att ansluta sig till andra stri-
dande grupper, exempelvis svenska extremnationalister som rest för att strida 
för nationalistiska förband i Ukraina eller svenskar som rest för att strida mot 
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Islamiska staten i Syrien och Irak (Larsson 2021). Även dessa kan naturligtvis 
utgöra säkerhetsrisker när de återvänder hem till Sverige, och inte minst kan de 
utgöra säkerhetsrisker för personer som identiferas som muslimer eller invand-
rare generellt. Detta är också fält där vi saknar forskning. 

Studier av kända våldsbejakande salafster i Sverige visar att en majoritet av 
dessa har en tidigare kriminell bakgrund och att överlappningar med andra kri-
minella nätverk är vanliga (Rostami et al. 2018a, 2018b). Fler mångdisciplinära 
studier av sådana överlappningar med ett  polisforskningsperspektiv skulle san-
nolikt kunna bidra med positiva synergiefekter. Särskilt angeläget är det att 
studera vilken typ av tidigare brottslighet som kan predicera en dragning till 
våldsbejakande salafsm. I en rapport från 2019 understryker Rostami vikten 
av att medvetandegöra polisen om överlappningen mellan organiserad brotts-
lighet och våldsbejakande extremism, då symbiosen mellan dessa krafer – de 
kriminella gängens våldskapital och de fundamentalistiska nätverkens starka 
övertygelse och målmedvetenhet – kan bidra till allvarliga säkerhetsutmaningar 
(Rostami 2019). Det fnns ett behov av motsvarande studier som fokuserar andra 
kombattanter än salafstiska. 

Frågan om våldsbejakande extremism har även studerats inom ramen för 
rättsvetenskap. Här kan nämnas en nyligen publicerad rapport av Centret mot 
våldsbejakande extremism som skrivits av Vilhelm Persson, professor i ofentlig 
rätt vid Lunds universitet. Rapporten behandlar juridiska aspekter av våldsbe-
jakande extremism (CVE 2020). Nämnas kan också kapitlet ”Rätten som ram 
vid myndighetsåtgärder i syfe att motverka våldsbejakande extremism” i den 
ofentliga utredningen om våldsbejakande extremism  (SOU 2017:67). 

4. ANTIRELIGIÖSA HATBROTT 

Religiösa, etniska och sexuella minoriteter har alltid varit utsatta grupper i sam-
hället, speciellt under tider av social oro eller förändring. Genom Sveriges mo-
derna historia kan vi se att institutioner och individer som uppfattas som repre-
sentanter för etniska och religiösa minoriteter blir mer utsatta under perioder 
av stor invandring, eller då den tradition de förknippas med ges ökad negativ 
mediabevakning (Hoewe & Bowe 2018; Lööw, Gardell & Dahlberg-Grundberg 
2017). Det fnns relevant forskning om polisens arbete med rasism (se exempelvis 
Shoultz 2015; Atak 2019), men få studier specifkt riktade mot antireligiös dis-
kriminering. Brottsförebygande rådet redovisar löpande rapporter över anti-
religiösa hatbrott i Sverige, och mindre forskningsrapporter har publicerats 
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under senare år (Larsson & Sorgenfrei 2018). Större studier har genomförts rö-
rande antireligiösa hatbrott på nätet (Holgersson 2018. Se också Bevelander & 
Otterbeck 2006). 

Av alla de antireligiösa hatbrott som uppskattas ske varje år klaras endast 
någon promille upp (Larsson & Sorgenfrei 2018; Larsson & Sorgenfrei 2020). 
Befntlig forskning pekar på behovet av att polisen får en större förståelse för 
nyanser i Sveriges religiösa landskap, och erövrar kunskap om såväl möjliga 
konfiktlinjer mellan anhängare av olika religioner, som mellan anhängare av 
samma religion. Tidigare studier visar också att antireligiösa hatbrott i Sveri-
ge ofa relaterar till globala konfikter varför inte minst polisens förebygande 
arbete behöver anpassas efer en värld där gränser blir allt mer porösa. Man 
kan också tvingas förhålla sig till olika nyhets- och informationsföden för att 
efektivt kunna utföra sitt arbete (Larsson & Sorgenfrei 2018; Viklund 2020). 
Befntliga studier om bemötandestrategier kompletteras av ytterligare forsk-
ning som specifkt fokuserar polisiärt arbete i mångreligiösa miljöer, med de 
speciella utmaningar och möjligheter de kan innebära (Viklund 2020; Larsson 
& Hellqvist 2020). Till detta område kan också forskning om högerextrema och 
radikalnationalistiska strömningar knytas, vars aktivitet ofa riktas mot judiska 
och muslimska mål (Johansson & Mattsson 2021; Mattsson 2020; Lööw, Gardell 
& Dahlberg-Grundberg 2017) 

Att poliser har god kännedom om vilka religiösa grupper som fnns etablera-
de i deras distrikt, och vilka eventuella globala konfikter som kan ta sig uttryck 
i det aktuella lokalsamhället är därför av stor vikt (Larsson & Sorgenfrei 2018; 
Viklund 2020; Larsson & Hellqvist 2020). Här kan vi se behov av praktiknära 
forskning av hur dialog- och integrationspolis arbetar nära såväl trossamfund 
som extremistiska rörelser, och genom sitt arbete kan verka förebygande. 

5. HEDERSFRÅGOR 

Litteraturen om hederskultur och hedersvåld är relativt omfattande, och äld-
re litteratur fnns sammanställd i rapporterna Hedersrelaterat våld och förtryck 
– en kunskaps- och forskningsöversikt (NKC 2010) och Hedersrelaterad problematik 
i skolan: en kunskaps- och forskningsöversikt (Darvishpour, Lahdenperä & Lorentz 
2010). Dessa visar inte på någon entydig koppling till religion. I den översikt som 
publicerades av Nationellt Center för Kvinnofrid sammanfattas frågan: 
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➣ Bland annat visar forskningen, i kontrast till många mediala bilder, 
att det inte fnns någon automatisk koppling mellan religiös hem-
vist och hedersvåld. I den ofentliga debatten har muslimer pekats 
ut. Samtidigt visar forskningen att tvångsäktenskap och hedersrela-
terat våld inte är specifkt kopplade till en särskild religion. Där-
emot fnns studier som visar att religiositet kan inverka, men det 
fnns också studier som inte tillmäter religion någon betydelse alls 
(NKC 2010: 42). 

Samtidigt har organisationer som arbetar mot hederskultur, som Varken hora 
eller kuvad eller Glöm aldrig Pela och Fadime i olika sammanhang lyf fram religion 
som en pådrivande eller legitimerande faktor. Hur religion kan ha en destruk-
tiv funktion i hederssammanhang, och hur polis kan använda sig av kontakter 
bland trossamfunden för att arbeta både förebygande och utredande i relation 
till hedersvåld är områden inom vilka vi saknar forskning. I en aktuell forsk-
ningsrapport från Kriminalvården pekas på mönster bland personer dömda för 
hedersvåld. Det rör sig vanligen om män med invandrarbakgrund, en snittålder 
på strax över fyrtio år med någon form av kriminellt förfutet. Över 90 procent 
av hedersvåldsdömda är tidigare misstänkta för brott och över hälfen har en 
tidigare dom (Yourstone et al 2018). Att individer dömda för hedersrelaterade 
brott ofa också varit inblandade i annan brottslighet bekräfas också i en senare 
rapport från kriminalvården (Kärrholm et al 2020), där man också slår fast att 
det åtminstone ibland fnns en koppling till religion: 

➣ Hos individen verkar det som att begränsningar utifrån heder sam-
manfaller och är svåra att urskilja från till exempel annan förtryck-
ande ideologi, traditioner, religiösa övertygelser och relationsmöns-
ter. (s. 60) 

Det behövs således fer studier av hur specifkt religiösa strukturer och över-
tygelser kan legitimera förtryckande hederskulturer och hedersbrott, men ock-
så hur de kan bidra till att lösa upp sådan kultur och förhindra sådan brottslig-
het. 
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6. FORSKNING OM POLISKÅREN 

I en rapport från 2015 om extremism på nätet framhöll Larsson och Stjernholm 
att polisen behöver intensifera arbetet med fördomar och negativa attityder 
gentemot mångreligiositet inom kåren. Det fnns några studier som på olika sätt 
analyserar attityder till mångfald inom polisen, då ofast specifkt i relation till 
en omedveten majoritetsnorm. Exempelvis Malin Wieslanders studier visar hur 
synen på det normala och avvikande bland polisstudenter kan få konsekvenser 
för polisens brottsförebygande och brottsutredande arbete samt för interna re-
lationer inom kåren (Wieslander 2014; 2015; 2018; 2019; 2020; Sefon 2009; Sefon 
2010). Normen bland blivande poliser och inom polisen är inte bara vit, etnisk 
svensk, manlig och heterosexuell, utan också sekulär. Personer som anses falla 
utanför denna norm riskerar både utanförskap inom kåren, och att utsättas för 
hårdare kontroller eller få minskat beskydd i mötet med polisen. Wieslander vi-
sar också att blivande poliser beskriver religiös identitet som ett problem för po-
lisens arbete på ett fertal sätt. Normen bland blivande poliser anses också vara 
ett hinder för poliser att lagföra och utreda olika typer av hatbrott (Wieslander 
2014; Wieslander pågående). 

Samtidigt som blivande poliser eferfrågar ökad kunskap om religiösa grup-
per, återkommer i deras resonemang idén att ingen ska särbehandlas och att 
denna kunskap därför inte är relevant. I stället hänvisar de till likhet inför 
lagen och polisers sunda förnuf som tillräcklig grund för bemötande (Sefon 
2012; Wieslander 2014). Wieslander landar i slutsatsen att det fnns ett behov av 
att medvetandegöra hur osynliga strukturer bidrar till att polisens arbete blir 
mindre efektivt, eller i värsta fall kontraproduktivt. 

Det fnns forskning om etnisk proflering inom polisen som delvis tar upp 
även proflering av religiösa minoriteter (muslimer) och som pekar på hur po-
lisens arbete riskerar att försvaga myndighetens legitimitet, och traumatisera 
enskilda individer eller hela samhällsgemenskapen (Schclarek Mulinari 2017; 
Peterson & Åkerström 2013; EU-Midis 2017). Liknande analyser har också gjorts 
av hela rättsväsendet (Pettersson 2006). 

Statsvetaren Jenny Madestam har i sin forskning fokuserat attityder bland po-
lisstudenter och hur man kan arbeta med normfrågor inom polisutbildningen. 
Fördomar antas leda till diskriminering och därför är det viktigt att polisen som 
tjänstemannagrupp är så fri från fördomar som möjligt. Samtidigt visar forsk-
ningen att det bland nyantagna polisstudenter (liksom hos befolkningen i stort) 
fnns en tendens till negativa fördomar mot personer med utländsk härkomst. 
Detta gör det än viktigare att såväl polisutbildningen som polismyndigheten i 
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sin helhet arbetar för att motverka att sådana fördomar förstärks. Madestams 
forskning går igenom de initiativ till att motverka fördomar genom kunskaps-
höjande åtgärder som fnns (Madestam 2020). 

VAD BEHÖVS DET FORSKNING OM? 
Sammanfattningsvis kan vi se att det fnns viss polisrelevant forskning som 
fokuserar religion, men att det samtidigt är ett efersatt område inom svensk 
polisforskning. En sökning på ordet ’religion’ i BRÅ-rapporten Polisforskning i 
Sverige. En sammanställning över publicerad polisforskning i Sverige 2010–2017 resul-
terar i noll sökträfar. Vi har identiferat två övergripande brister och en specifk 
forskningslucka i den polisrelevanta forskningen om mångreligiositet och seku-
laritet: 

ÖVERGRIPANDE AVSAKNAD AV PRAKTIKNÄRA FORSKNING 

Den första övergripande bristen handlar om praktiknära empirisk forskning om 
polisens möte med det mångreligiösa samhället. Sådan forskning saknas inom 
samtliga ovan listade områdena och inte minst i fråga om polisens möte med oli-
ka islamiska miljöer. Sådan forskning skulle också kunna ge viktiga överförbara 
kunskaper, även i relation till mindre och i Sverige senare etablerade religiösa 
minoriteter. 

ÖVERGRIPANDE AVSAKNAD AV KONFLIKTREDUCERANDE POLISFORSKNING 

Den andra övergripande bristen handlar om forskning om vad som behövs för 
att minimera potentiella religiöst färgade konfikter inom poliskåren. Sådan 
forskning behövs för att polisen i förlängningen ska bli: i) en attraktiv arbets-
plats, ii) efektivare när det gäller att förebyga ordningsstörningar och brott, 
iii) efektivare när det gäller att utreda brott. Det är viktigt att polisen upplever 
att forskningen inom detta fält kan påverka det polisiära arbetet – inte bara de 
mjuka värdena – utan också för att förbättra resultaten. 

klankriminalitetens religiösa element 

Den tydligaste specifka kunskapsluckan vi kan identifera handlar om akade-
misk forskning om klanbaserad kriminalitet. De arbeten som fnns är huvudsak-
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ligen journalistiska produkter. Per Brinkemos studier (2020a; 2020b) är exempel 
på detta liksom Johanna Bäckström Lernebys artiklar, som också liger till grund 
för boken Familjen (2020) om klanbaserad kriminalitet i Göteborg. Den familj 
eller klan som står i fokus för Bäckström Lernebys artiklar leds av en ålderman 
som också är verksam som imam, men hur religion spelar in i de destruktiva 
uttryck för klanstruktur som hennes bok fokuserar berörs inte i hennes studie. 
Här behövs empirisk och vetenskaplig forskning. 
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sjukvårdens uppdrag 

Tre grundlägande styrdokument reglerar svensk sjukvård: (1) Hälso- och sjuk-
vårdslagen, (2)  Patientsäkerhetslagen samt (3)  Patientlagen. Hälso- och sjuk-
vårdslagen specifcerar att hälso- och sjukvårdens mål är att verka för god hälsa 
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med ”hälso- och sjukvård” 
avses i denna lag ”åtgärder för att medicinskt förebyga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador, sjuktransporter och omhändertagande av avlidna”. Vår-
den ska enligt lagen ges med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Enligt 5 kap. 1 § ska den ”byga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet”. Hälso- och sjukvårdslagen är den 
lag som sätter upp de juridiska ramarna för vårdgivarens verksamhet. 

Patientsäkerhetslagen, syfar till främja ett patientsäkerhets- och kvalitets-
arbete och i dess sjätte kapitel återfnns regler om hälso- och sjukvårdspersona-
lens särskilda skyldigheter. Patientlagen sätter upp regelverket kring patienten 
och defnierar gränserna för dennes ställning. I lagen samlas de centrala be-
stämmelserna som handlar om patientens ställning. Flera av dessa regler, såsom 
reglerna beträfande information återfnns även i de andra centrala lagarna på 
hälso- och sjukvårdens område. Enligt 5 kap. 1 § i denna lag ska hälso- och sjuk-
vården ”så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patien-
ten”. Lagen specifcerar också i 5 kap. 2 § att en patients medverkan i hälso- och 
sjukvården ska främjas genom att vård- eller behandlingsåtgärder ska ”utgå från 
patientens önskemål och individuella förutsättningar”. 

Till dessa tre lagar tillkommer annan specialreglering och domar som avgjorts 
inom fältet hälsa och sjukvård – samt en rad juridiskt bindande föreskrifer från 
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Socialstyrelsen samt beslut från bland annat Inspektionen för vård och omsorg 
och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Dessutom kan rättslig vägledning 
hämtas från rättsvetenskaplig litteratur – så kallad doktrin – och diverse inter-
na policydokument. Tidigare studier visar att dessa policydokument ofa till-
kommit som ad hoc-lösningar för att hantera någon situation som uppstått, sna-
rare än som del av ett förebygande arbete. Regeringens proposition 2005/06:115 
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre berör bland annat mångkul-
turell vård men styrdokument som explicit eller i detalj reglerar religion och 
religiös mångfald i vårdsammanhang fnns inte. I stället har praxis varit att i 
stunden och allt efersom lösa situationer som uppstått och med hänsyn till de 
speciella omständigheter som funnits i det enskilda fallet (Zillén 2016; Nordin 
2018; Nordin & Schölin 2011). 

Två ofentliga utredningar som berör tematiken är dock viktiga att nämna: 
I SOU 2017:47 – Kommissionen för jämlik hälsa – utreds tillgången till ”jämlik 

vård” i Sverige. Det är i dag ett folkhälsopolitiskt mål och ingår i riktlinjerna för 
många ofentliga hälso- och sjukvårdsinstanser att sådan ska erbjudas. Regering-
en tillsatte 2015 en kommission med uppdraget att utreda hälsoskillnader mel-
lan olika grupper i samhället, särskilt i relation till en ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbar utveckling. Sett i ett internationellt perspektiv har vi en god 
hälsonivå i Sverige, men den är ojämnt fördelad i befolkningen. Det politiska 
mål som redogörs för i denna SOU är att de hälsoklyfor som kan påverkas ska 
slutas inom en generation. 

SOU 2019:15 – Komplementär och alternativ medicin och vård: säkerhet, kunskap, 
dialog – är en av fera statliga utredningar om alternativmedicin som har gjorts 
i Sverige. Här beskrivs hur det är regel snarare än undantag att vårdsökande 
kombinerar etablerad hälso- och sjukvård med alternativa och komplementära 
behandlingar. Bland annat kan det handla om helandemetoder som har sin bak-
grund i folktro, religion eller andra former av andliga sammanhang. De alter-
nativmedicinska behandlingarna utgör en i huvudsak oreglerad marknad med 
många privata aktörer. Utredningen ger olika förslag till hur medborgarna ska 
kunna ges bättre underlag för att göra välinformerade val om de överväger att 
anlita komplementär och alternativ vård. Ett led i detta förslag är att införa 
utbildningar i komplementär och alternativ medicin (KAM) för vårdpersonal. 
Syfet med sådan fortbildning skulle vara att möjligöra för hälso- och sjuk-
vårdspersonal att över huvud taget kunna föra samtal med vårdsökande om de 
alternativa metoder som dessa kan vara i kontakt med. Den typen av dialog skul-
le kunna underlätta för vårdsökande att fatta informerade beslut om sin vård. 
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Religionsvetenskapliga perspektiv på alternativa vårdformer och helandemeto-
der presenteras i Moberg & Ståhle 2014. 

Till dessa kan lägas Diskrimineringsombudsmannens rapport Rätten till sjuk-
vård på lika villkor som publicerades 2012. I denna visas att frågan om diskrimi-
nering i vården inte är nog undersökt (DO 2012). 

vilken forskning finns? 
Medicinsk humaniora är ett växande forskningsfält, både internationellt och i 
Sverige. Fokus liger här på flosofska och kulturvetenskapliga aspekter av vård. 
Detta innebär att flosofska, världsbildsmässiga, etiska, sociala, kulturella och 
religiösa frågor som kan relateras till hälsa, sjukdom och vård studeras. I Sverige 
fnns centrumbildningar vid Göteborgs, Linköpings och Uppsala universitet 
och en forskningsnod vid Lunds universitet inom området. Forskning bedrivs 
också vid Karolinska Institutet och Södertörns högskola och det fnns ett natio-
nellt nätverk som binder samman forskare inom fältet (nnmhs.se). Medicinsk 
humaniora utgör ett komplement till biomedicinsk (naturvetenskaplig) vård-
forskning. Om vi tittar på vilka de underinriktningar inom detta område som 
fokuserar just religion och vård, och som fnns i Sverige, blir det tydligt att detta 
fält studerats inom fem fem forskningstraditioner: etik, etnografi, religionspsyko-
logi, teologi samt rättsvetenskap. 

1. MEDICINSK-ETISK FORSKNING 

Inom den medicinska etiken fokuseras etiska aspekter av de många nya meto-
derna inom vården. Exempel på teman som berörs är frågan om livets början, 
genetiska markörer, föräldrars konsumenträttigheter, dödshjälp och självvalt 
livsslut, samt hur länge man bör hålla en kropp vid liv för att bevara organ. Dessa 
områden har alla existentiella, livsåskådningsmässiga och religiösa konnotation-
er som behöver belysas och utredas. Statens medicinsk-etiska råd (SMER) är ett 
av regeringen tillsatt organ som har till uppgif att belysa medicinsk-etiska frå-
gor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I tilläg till detta fnns medicinsk-
etiska råd knutna till enskilda sjukhus och regioner. Dessa råd är rådgivande för 
policybeslut och är genom sin verksamhetsförankring av stor betydelse för de 
vårdbeslut som fattas. Till exempel har Region Skånes etiska råd sedan många år 
gett ut rapporter kring olika teman, bland annat rapporten Den mångkulturella 
vården som bland annat diskuterar religionsfrågor. Forskning om medicinsk etik 

https://nnmhs.se
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bedrivs dock även som en del av universitetens ordinarie verksamhet, inte minst 
i de ovan nämnda miljöerna för medicinsk humaniora. 

2. ETNOGRAFISK OCH SOCIOLOGISK FORSKNING OM RELIGION OCH VÅRD 

Ett andra fält inom vilket det fnns mycket empirisk forskning är mångkul-
turalitet och vård. Dock är det en relativt liten del av denna forskning som 
specifkt belyser religiösa aspekter. Två exempel är religionsvetaren Daniel 
Enstedts (2020) studie av värderingar i palliativ hemsjukvård för patienter med 
migrationsbakgrund samt religionssociologen Magdalena Nordins studier av 
patienters religiösa behov och hur dessa tillgodoses inom vården (Nordin 2018a; 
Nordin 2018b; Nordin 2014; Nordin & Schölin 2011). Här kan också nämnas 
Erika Willander med feras sociologiska forskning om sjukhuspräster och andra 
religiösa funktionärer inom vården (Willander et al. 2019). 

3.RELIGIONSPSYKOLOGISK FORSKNING OM RELIGION OCH VÅRD 

Religion och hälsa är ett etablerat forskningsområde inom internationell reli-
gionspsykologi. I Sverige fnns det representerat vid Uppsala universitet där 
Valerie DeMarinis är frontfguren. Temat ingick i forskningsprogrammet Im-
pact of religion och betecknas där som Wellbeing and Health. Inom detta fält utgår 
man från en bred defnition av religion som inkluderar meningsskapande och 
existentiella frågor i allmänhet. Forskning kring bemötandefrågor, existentiella 
rum, andliga rum och spatiala dimensioner av välmående är exempel på sådant 
som fokuseras. Det fnns också ett Nordiskt religionspsykologiskt nätverk om 
religion och hälsa där några av de mest tongivande forskarna är Önver Cetrez 
och Maria Liljas vid Uppsala universitet samt Cecilia Melder vid Ersta Sköndal 
högskola. 

4. TEOLOGISK FORSKNING OM RELIGION OCH VÅRD 

Mycket tidigare forskning har bedrivits i samarbete med religiösa organisatio-
ner och har därmed teologiska undertoner. Det fnns internationellt sett mycket 
teologiskt infärgad forskning om religiösa samfunds relation till vård i allmänhet 
och sjukhussjälavård i synnerhet. Svenska kyrkan har ett nätverk för institutions-
själavård och det fnns också ett europeiskt kyrkligt nätverk för andlig vård på 
sjukhus (ERICH) som är konfessionellt och teologiskt i sin forskningsinriktning. 
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5. RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING OM RELIGION OCH VÅRD 

Relationen mellan religion och juridik på hälso- och sjukvårdens område har 
under de senare åren studerats och behandlats inom den rättsvetenskapliga 
forskningen. När det gäller hälso- och sjukvårdspersonalens religionsfrihet har 
fera frågor behandlats så som frågan om vårdvägran, möjligheten att bära reli-
giöst kodad klädsel i förhållande till vårdens hygienföreskrifer och icke-diskri-
minering (Zillén 2016; Zillén 2017b). När det gäller patienters religionsfrihet 
kan nämnas rättsvetenskaplig forskning om religiöst motiverad omskärelse av 
pojkar, vilket är en kulturell och religiös företeelse som i dag tillåts under vissa 
förutsättningar (Enkvist 2013). Dessutom kan nämnas frågor som behandlar den 
negativa religionsfriheten i vården, dvs. vårdtagares rätt att inte bli påtvingad 
religion eller tvingas avslöja sin inställning till religion. I relation till detta har 
bland annat frågan om placering i särskilda ungdomshem eller paragraf 12-hem 
diskuterats. På dessa används ibland den så kallade 12-stegsmetoden som vilar 
på religiös grund vilket kan kollidera med enskildas rätt till negativ religionsfri-
het (Zillén 2017a). 

vad behövs det forskning om? 
Den demografska förändringen har medfört att temat religion och vård i dag 
är mer aktuellt än någonsin. Det fnns stora vita fäckar på forskningskartan 
när det gäller detta i Sverige. Vi har identiferat sex specifcerade områden där 
behovet av forskning bedöms vara särskilt angeläget: 

1. DE VÅRDSÖKANDES FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDAR OCH FÖRKLARINGSMODELLER 

Det första området rör de föreställningar som formar människors förväntningar 
på vården. Inom detta fält fnns mycket lite forskning att tillgå. Det fnns inter-
nationella studier som diskuterar synen på hälsa och ohälsa i olika delar av värl-
den i relation till majoritetsföreställningar inom de stora religionerna. Men hur 
det ser ut i vanliga människors vardagsverklighet är relativt obeforskat. Magda-
lena Nordins forskning på området (Nordin 2018a; Nordin 2018b; Nordin 2014; 
Nordin & Schölin 2011) utgör ett viktigt bidrag som behöver kompletteras med 
mer grundforskning. 
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2. de vårdsökandes beteenden 

Det andra området relaterar till det första och rör förståelsen för det svenska 
vårdsystemet bland vårdsökande med utländsk bakgrund. Vissa vårdsökande 
kan på grund av bristande förståelse för hur vårdsystemet fungerar och vilka 
de grundlägande premisserna för detta är sakna den kompetens som krävs för 
att orientera sig (Nordin 2018a, Nordin 2018b, Nordin 2014, Nordin & Schölin 
2011). Exempelvis kanske de inte känner till att det fnns möjlighet till vård över 
huvud taget utan har sett det som en del av livet att leva med sin åkomma. And-
ra förlitar sig på Gud eller andliga ledare. Forskning visar också hur behandling 
och terapi i vissa sammanhang är skambelagt och att personer som skulle be-
höva psykologhjälp inte vet vad psykologi eller psykoterapi över huvud taget 
är, utan i stället söker hjälp för psykosomatiska besvär (Bäärnhielm & Ekblad 
2008). Annan forskning pekar på problem med att nå ut med hälsoinformation 
till grupper som inte förstår hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och 
som har svårt att lita på myndigheter eller personer som representerar dessa. För 
dessa grupper utgör ofa negativa vårderfarenheter från hemlandet en referens-
ram som ökar förvirringen och misstron (Mackay et al 2017; Wedel 2011). 

Under den pågående coronapandemin kunde vi se hur svenska myndigheter, 
främst genom förmedling av Myndigheten för stöd till trossamfund och Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap, använde sig av olika religiösa sam-
fundsledare för att nå ut med samhällsviktig information till medborgare som 
myndigheterna annars har svårt att nå. Det är ett exempel på hur religiösa or-
ganisationer och företrädare kan vara en resurs och mellanhand. Forskning om 
relationerna mellan staten och de religiösa organisationerna och församlingarna 
behövs generellt, och inte minst vad rör vård- och hälsofrågor. 

3. vårdinstitutionernas relationer till religion 

Det tredje efersatta forskningsområdet rör vårdinstitutionernas relation och 
förhållningssätt till religion. Enligt nationella riktlinjer ska sjukvården också 
tillgodose patienternas existentiella behov och personalen är ansvarig för dessa. 
Frågan om existentiell hälsa har behandlats inom forskningsvärlden. Valerie 
DeMarinis har uppmärksammat hur central den andliga existentiella hälsan är, 
för att motverka sjukdom och för att uppnå ökad hälsa och ökat välbefnnande 
(DeMarinis 2003). Vad detta innebär i detalj och hur denna uppgif ska organi-
seras är dock oklart. De existentiella behoven fnns ofa med i de svenska sjuk-
husens policydokument. Samtidigt verkar det som att verksamheten i praktiken 
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ofa hemfaller till pragmatiska ad hoc-lösningar (Nordin 2018a; Nordin 2018b; 
Nordin & Schölin 2011). En särskilt angelägen fråga rör hur långt hälso- och 
sjukvården ska tillgodose religiöst motiverade önskemål om klädsel, mat, kon-
takt med det motsatta könet och annat. Vilka skyldigheter och krav kan ställas 
på vården när det gäller att tillgodose sådana önskemål? 

Det fnns behov av att undersöka dessa frågor närmare inom bland annat 
rättsvetenskaplig och rättssociologisk forskning både för att underlätta arbetet 
för vården och för att samtidigt säkerställa patientens rättigheter. All sjukvårds-
personal i Sverige måste ta hänsyn till religion men frågan är vad detta egent-
ligen innebär och om det ingår i sjukvårdens uppgifer att ägna sig åt det som ett 
sådant uppdrag kan medföra. Dessa frågor anknyter även till arbetsrättsliga frå-
gor om personalens arbetsskyldighet och vårdgivarens arbetsledningsrätt inom 
vården, något som i dag är underbeforskat. 

4. den organiserade religionen i vården 

Ett färde tema rör den organiserade religionsutövningen inom ramen för vård-
inrättningar. Ofentligt driven sjukvård ska vara religiöst obunden, men det 
fnns också religiösa aktörer inom sjukvården. Sjukhuskyrkan fnns sedan länge 
på de stora sjukvårdsinrättningarna och man har även börjat anställa sjukhus-
imamer. På många sjukhus fnns också så kallade ”stilla rum” dit patienter kan 
söka sig för att utöva sin religiositet (Bender et al 2013; Cadge 2013). Sjukhuskyr-
kan och andra religiösa vårdnära organisationer hamnar i en oklar sits i denna 
situation. Å ena sidan är de utanförstående men samtidigt är de delaktiga i vård-
inrättningarnas verksamhet. Detta kan ställa till med bekymmer till exempel i 
fråga om tystnadsplikten. Enligt svensk praxis räknas samfundsrepresentanter 
inte som anhöriga. Representanter för samfunden har därför till exempel inte 
rätt att veta vart patienten tagit vägen när den skrivits ut eller bytt avdelning 
(Nordin & Schölin 2011:80f). Inom detta område behövs empirisk forskning 
som beskriver och analyserar hur det ser ut, men även rättsvetenskaplig forsk-
ning och refektion. 

5. DEN MÅNGRELIGIÖSA VÅRDPERSONALEN 

Det femte underbeforskade området rör vårdpersonalens egen religiositet. Det-
ta är en annan sida av mötet mellan sekularitet och mångreligiositet i hälso- och 
sjukvård i dagens Sverige som aktualiseras vid en rad tillfällen, till exempel i 
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samband med vårdvägran och samvetsfrihet i samband med aborter. Religions-
friheten för svensk vårdpersonal är i praktiken mer begränsad inom detta fält 
än den är i våra grannländer. I Norge och Danmark fnns till exempel en ut-
tryckt rätt för sjukvårdspersonal att i vissa fall bli befriad från arbetsuppgifer 
som strider mot ens religiösa övertygelse. En öppen fråga är om liknande regler 
kan komma att införas i Sverige (Zillén 2016). Andra frågor som rör personalens 
religionsfrihet är var gränserna för religionsfriheten kan dras i förhållande till 
det arbetsrättsliga regelverket (Zillén 2019). Också här behövs såväl empiriskt, 
juridiskt som etiskt belysande forskning. 

6. FORSKNING OM VÅRDENS RELATION TILL KOMPLEMENTÄR 

OCH ALTERNATIV MEDICIN 

Det sjätte området där det fnns ett stort forskningsbehov rör relationen mellan 
skol- och komplementärmedicin. Forskning som empiriskt kartläger och ana-
lyserar mötet mellan ofentlig vård och olika former av religiösa helandemeto-
der behövs. Situationen för patienter som lever mellan olika livsåskådningsmäs-
siga paradigm måste studeras och de slitningar som fnns mellan dessa behöver 
beforskas. Här behövs forskningsmässigt samarbete mellan vårdforskning och 
forskning om komplementär och alternativmedicin (KAM). Tidigare forskning 
om religion och hälsa har tenderat att inte ta hänsyn till detta forskningsfält 
på grund av snäva religionsdefnitioner som prioriterat mer etablerade religi-
onsbildningar. Det fnns även behov av att utifrån ett rättsvetenskapligt per-
spektiv behandla frågor om hur religiöst grundade behandlingsmetoder kan och 
bör accepteras och i vilken utsträckning patienter ska kunna begära sådan vård 
(KAM-utredningen 2019). 

Inom samtliga dessa områden behövs handgriplig och praktiknära forskning 
som explicit, och med detta som huvudfokus, belyser religion i svensk sjukvård. 
Denna forskning bör vara empiriskt grundad – exempelvis med material in-
samlat genom exempelvis etnografska metoder, enkät- eller intervjustudier 
– och bör utgå från ett snävt och konventionellt religionsbegrepp som inte in-
kluderar alla meningsskapande och existentiella frågor i vård (vilket tenderar 
att få teologiska undertoner). Kunskap om behov och konstruktiva lösningar 
för vård av patienter som tillhör organiserade religioner som islam, kristendom 
och sikhism saknas. Den dagliga levda religionen, hur ser den ut på ett sjukhus? 
Vad fnns det för religiösa behov hos vårdsökande? Hur ska de tillgodoses? Vad 
får det för följder för den etablerade vården om den tillgodoser dessa behov? 
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Denna typ av handgripliga och vardagsnära frågor behöver genomlysas och ana-
lyseras. Vetenskapligt gedigna studier av de försök som gjorts för att underlätta 
situationen behövs också. Till exempel har det gjorts försöksverksamhet med 
”kulturtolkar” inom vården vilken fallit mycket väl ut. Detta gäller inte minst i 
äldrevården. Vilka förutsättningar och resurser som krävs för att denna typ av 
insatser ska fungera behöver utredas och fördjupas. 



 

   

 

 
 

FORSKNING OM MÅNGRELIGIOSITET, 
SEKULARITET OCH SVENSKT SKOLVÄSENDE 

SKOLANS OCH FÖRSKOLANS UPPDRAG 

Den svenska skolan och förskolan styrs av en rad olika lagar, regler och styr-
dokument. Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundlägande friheterna (Europakonventionen), barnkonven-
tionen samt Europeiska unionens stadga om de grundlägande rättigheterna 
utgör det internationella ramverket för skolans verksamhet. På nationell och 
mer konkret nivå är det dock skollagen, läroplanerna för olika skolformer, samt 
skolförordningen och gymnasieförordningen som utgör de viktigaste styrdoku-
menten. Religion och religionskunskapsämnet är något som berörs av dessa 
dokument på olika sätt. Europakonventionen stipulerar i sin nionde artikel att: 

➣ Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; 
denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att 
ensam eller i gemenskap med andra, ofentligt eller enskilt, utöva 
sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och 
ritualer (9.1). 

➣ Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas 
sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett de-
mokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna 
säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral 
eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter (9.2). 
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Europakonventionen deklarerar också att åtnjutandet av andra rättigheter som 
den fastställer ”skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av … 
religion” (artikel 14). Religion är alltså här stipulerat som en av de diskrimine-
ringsgrunder som det är varje samhälles plikt att motverka inom alla domäner, 
inklusive skolan. Europeiska unionens stadga om de grundlägande rättigheter-
na (Rättighetsstadgan) är något mer specifk när det gäller religion. Här upp-
repas Europakonventionens formuleringar om religionsfrihet och diskrimine-
ringsskydd. Tillämpningen av dessa lagar på skolutbildning står också tydligt 
artikulerade: 

➣ Friheten att inrätta undervisningsanstalter med iakttagande av 
de demokratiska principerna och föräldrars rätt att tillförsäkra 
sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överens-
stämmelse med föräldrarnas religiösa, flosofska och pedagogiska 
övertygelse ska respekteras enligt de nationella lagar som reglerar 
utövandet av dessa rättigheter. (14:3) 

Den svenska skollagen bekräfar i sin åttonde paragraf diskrimineringslagen och 
anger ”religion eller annan trosuppfattning” som en diskrimineringsgrund: 

➣ I diskrimineringslagen (2008:567) fnns bestämmelser som har till 
ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 
lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
lägning eller ålder. Lag (2014:960). 

Skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen föreskriver också i vil-
ken utsträckning religionskunskap ska ingå i skolans och förskolans undervis-
ning på olika nivåer. Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritids-
hemmet (Lgr 11) fastställer vidare vad som är skolans värdegrund. Här slås det fast 
att skolan ska förmedla ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och in-
tegritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet mellan människor”. Dessa är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla. Detta ska ske i enlighet med ”den etik som förvaltats av kristen tradi-
tion och västerländsk humanism” men undervisningen ”ska vara ickekonfessio-
nell”. Läroplanen deklarerar också att det liger i skolans uppdrag att ”utveckla 
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förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” samt att ”undervisningen 
ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att 
fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara”. Detta är kopplat till 
1976 års tilläg till regeringsformen i kap. 1, §2, där det står att etniska, språkliga 
och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- 
och samfundsliv bör främjas. Man kan alltså konstatera att de styrdokument 
som reglerar skolans verksamhet, när det kommer till frågor som rör religion, 
ger skolan i uppdrag: 

1. Att erkänna religionsfrihet som en rättighet 
2. Att erkänna religion som diskrimineringsgrund 
3. Att respektera religionsfriheten så länge den inte hotar andras 

rättigheter 
4. Att visa förståelse för och ta tillvara på kulturell mångfald 
5. Att förvalta ett västerländskt etiskt kulturarv 
6. Att vara demokratisk 
7. Att vara ickekonfessionell 

VILKEN FORSKNING FINNS? 
Det har gjorts relativt mycket religionsdidaktisk forskning om dagens svenska 
skola och förskola. Skolans och förskolans utmaningar i det samtidigt mång-
religiösa och sekulära samhället är en övergripande tematik som genomsyrar det 
mesta av det som skrivits. Forskningen skulle kunna inordnas i fyra övergripan-
de kategorier: (1) läroboksstudier, (2) empirisk etnografsk eller intervjubaserad 
forskning om mångreligiositet i praktiken, (3) historiskt och flosofskt refekte-
rande studier om skolans utmaningar i dagens samhälle, och (4) rättsvetenskap-
liga studier om religion och skola. 

1. LÄROBOKSSTUDIER 

Inom den religionsdidaktiska läromedelsforskningen märks seniora forskare 
som Härenstam (1993; 2000) , Otterbeck (2007) och Berglund (2014). Ämnet är 
också föremål för en uppsjö av uppsatser och examensarbeten. Frågan om hur 
islam skildras i läroböcker intar en särskilt stor plats, men det fnns också stu-
dier av hur andra religioner framställs (Se Religion & Livsfrågor 2014: 3). I dessa 
studier fnns ofa en kritik av den bild som förmedlas och en normativ ansats 
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att göra läromedlen mer nyanserade och rättvisande. En återkommande kritik 
är att skildringarna speglar författarnas och samhällets föreställningar snarare 
än forskning som valts ut efer genomtänkta didaktiska avvägningar samt att de 
individer som presenteras i religionskunskapsböcker (och flmer) kan beskrivas 
som ”maximalister” och därmed skiljer sig från majoriteten av eleverna i skolan 
(Berglund 2019). Detta gäller även skildringar av kristendomen som av kultur-
arvsskäl ska ges företräde i skolundervisningen. 

2. MÅNGRELIGIOSITET I PRAKTIKEN OCH SKOLANS NORMER 

Inom kategorin etnografskt inspirerade eller intervjubaserade studier fnns en 
rad forskare från olika discipliner med fokus på frågor som är relevanta i relation 
till det mångreligiösa klassrummet eller till förskolemiljön. Framträdande nu 
verksamma forskare är, förutom den här rapportens medförfattare (Bergdahl, 
Berglund, Gunnarsson, Kuusisto, Nilsson, Talén, Vikdahl och Zackariasson) 
till exempel Kerstin von Brömssen, Pia Karlsson Minganti, Karin Kittelmann 
Flensner, Fredrik Jahnke, Maria Klingenberg, Malin Löfstedt, Johan Liljestrand 
och Geir Skeie. Det pågår även en rad doktorandprojekt i landet som på olika 
sätt är av betydelse för att bättre förstå och hantera de förutsättningar och ut-
maningar som kan karaktärisera det mångreligiösa klassrummet. 

Dessa forskares studier belyser på fera sätt de utmaningar som det mångreli-
giösa samhället inneburit för skolans värld. Det kan till exempel handla om rela-
tionerna mellan elever med olika bakgrund, men också om de nya uppgifer som 
lärare ställs inför då de måste hitta strategier att uppfylla sitt uppdrag under 
förändrade förutsättningar. Det fnns ofa ett fokus på de olika problem som den 
religiösa mångfalden medför för skola och utbildning samt på de konfiktytor 
som uppstår när barn och ungdomar inom ramen för skolan möter varandra 
och den sekulariserade men kulturkristna majoritetskulturen (Berglund 2013). 
Idrottsämnet, sexual-, musik- och religionskunskapsundervisningen är exempel 
på särskilt tydliga sammanhang där olika normsystem bryts mot varandra. Barn 
och unga riskerar här att hamna i kläm mellan sociala världar som de inte själva 
valt eller har möjlighet att påverka (Berglund 2018a; Vikdahl & Liljestrand 2020). 

En annan återkommande tematik i fera av ovanstående studier är samhäl-
lets och skolans sekulära norm. Flera studier har visat på hur skolor i dag i sitt 
sätt att hantera mångreligiositet utgår från en sekulär icke-religiös livshållning 
som den normala (Kittelmann Flensner 2015; Berglund 2017; Berglund 2019). En 
sådan sekulär norm kan enligt den forskning som fnns bryta igenom på olika 
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sätt. Ett sådant är att religion helt enkelt inte berörs så att verksamheten i stället 
präglas av religionsblindhet och beröringsskräck inför religion. Ett annat är att 
religion tar formen av kulturarv, något som i dag särskilt tycks prägla verksam-
heten i förskolan (Puskás 2017; Puskás 2020). Det kan då fnnas ett bejakande av 
mångfald och mångkultur men utan att några religiösa element tillåts ta plats 
i detta (Talén 2018). Den sekulära normen kan också märkas i religionskun-
skapsundervisningens innehåll (Kittelmann Flensner 2015; Berglund 2017), samt 
i de sätt som lärare talar om och agerar gentemot elever med en uttalad religiös 
identitet. 

Den sekulära normen kan även bryta igenom i skolornas försök att skapa 
miljöer för eleverna utanför skoltid för att möjligöra för dem att komma bort 
från sina religiösa hemmiljöer, det kan handla om fritidsgårdar eller fngerade 
läxläsningspass. Den kil som denna typ av verksamheter slår in mellan barnens 
skol- och hemmiljöer och de konsekvenser den får för deras identitetsbyge är 
än så länge obeforskad (Vikdahl 2018). 

Ett annat uttryck för den sekulära normen är elevers upplevelse av religio-
sitet som en lågstatusposition i samspelet mellan elever. Vissa studier visar att 
tillskriven religiositet är ett skäl till att barn har blivit utsatta för mobbning 
(Schihalejev, Kuusisto, Vikdahl & Kallioniemi 2020). Upplevelsen av ens religion 
som stigmatiserande märks inte nämnvärt hos yngre barn men slår igenom i 
studier med äldre barn som tydligare uppfattar samhällsnormer. Detta kan gälla 
såväl barn och unga med muslimsk familjebakgrund  som barn och unga med 
koppling till svenska frikyrkor (Zackariasson 2012; Zackariasson 2014; Zackari-
asson 2016; Vikdahl 2018). 

För att hantera den sekulära normen måste eleverna ta till olika typer av so-
ciala strategier. En sådan strategi är att tystna och isolera sig (Vikdahl 2018). 
Studier av muslimska barn och elever som deltar i frivillig koranundervisning 
på helger och lov visar att dessa barn ofa inte berättar om detta för sina lära-
re i den vanliga skolan. I stället bildas separata världar för den konfessionella 
undervisningen och skolan och eleverna/barnen utvecklar en förmåga att växla 
mellan dessa (Berglund & Gent 2019; Puskás & Andersson 2020; Reimers 2020). 
En annan strategi är att berätta fram sin religiösa identitet och erfarenhet på 
ett sätt som framhåller likheterna med majoritetskulturens sociala normer och 
som tonar ner skillnaderna (Zackariasson 2014; Zackariasson 2016). En tredje 
strategi handlar om att gå samman över religiösa gränser och bilda grupper av 
aktivt religiösa i kontrast mot den icke-religiösa eller kulturkristna majoriteten 
(Kuusisto 2011). 
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Ett annat tema som framkommer i de empiriska klassrumsstudierna hand-
lar om dialogidealet och om förväntningar på vad dialog kan göra i både rela-
tionellt, didaktiskt och samhällsbygande syfe. Studier av lärares och elevers 
tankar om religionskunskapsämnets syfe visar att kunskap om olika religioner 
förväntas skapa empati för andra grupper i det mångreligiösa samhället (Kuu-
sisto 2011). Bakom denna tanke liger ett mer eller mindre uttalat dialogideal, 
alltså en förväntan på att dialog mellan olika grupper anses kunna lösa spän-
ningar. De empiriska studier som gjorts om detta, bland annat inom ramen för 
projektet ReDi som leddes av Wolfram Weisse, visar dock att så inte alltid är 
fallet. Försök att engagera eleverna i en dialog om religion resulterar ibland i 
konfikter, dels mellan olika religiösa grupper, dels mellan de som ser sig som re-
ligiösa och de med en sekulär eller feministisk identitet (Vikdahl 2019; Vikdahl 
& Skeie 2019). Enskilda elever har i dessa sammanhang upplevt att de måste stå 
upp för, eller representera sin egen religiösa grupp på sätt som blivit svåra både 
för dem själva och för lärarna att hantera. I stället för att leda till samförstånd 
och empati visar dessa studier att resultatet av dialogen blivit ökade konfikter 
och besvikelse, från elevernas sida, på lärare som inte tydligt tagit ställning för 
endera positionen. Kontentan, visar en studie, är att samförstånd har kunnat 
fnnas så länge man slapp engagera sig i en dialog snarare än tvärtom (Vikdahl 
2019). 

Andra studier visar på en liknande problematik. Vissa forskare menar att 
skolan implicit utgår från en underligande föreställning att de fentliga stäm-
ningar som fnns gentemot muslimer och andra grupper beror på fördomar som 
skolan kan lösa. Underförstått förväntas de latenta konfikterna inte handla 
om värderingar och världsbild utan om kunskapsbrist vilket gör att det ingår i 
skolans utbildningsuppdrag att utbilda bort. Studier av studiebesök i en moské 
visar hur skolan blir en arena där de etiska utmaningar och makthierarkier som 
det mångreligiösa samhället medför aktualiseras, och att detta ibland blir så 
problematiskt för lärare att undervisningen ”outsourcas” till att äga rum på 
andra platser än i skolan, till exempel hos religiösa samfund (Gunnarsson 2016). 
Halvarsson Britton (2019) visar dock hur just studiebesök kan ge möjligheter 
för upplevelse av ”levd religion”, men också vilka hinder som fnns för detta. 
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3. HISTORISKT OCH FILOSOFISKT REFLEKTERANDE OM SKOLANS UTMANINGAR 

Den tredje kategorin av forskning om religion i svensk skola är den som vi här 
kallar historiskt och flosofskt refekterande. Här märks, förutom den här rap-
portens medförfattare, forskare som David Carlsson, Johan Liljestrand, Stafan 
Nilsson, Sven Hartman, Olof Franck, Kristina Osbeck, Bodil Liljefors-Persson, 
Karin Sporre, och Viktor Aldrin. 

En del av denna forskning handlar om de utmaningar som ett förändrat reli-
giöst landskap medför för skolans religionsundervisning. Hur ska till exempel 
skolan hantera det faktum att religionslöshet är den starkast växande identi-
teten i religions-Sverige? I vilken utsträckning ska sekulära livsåskådningar tas 
med i undervisningen? Och hur påverkar detta religionskunskapsämnets exi-
stensberättigande och avgränsningar? Det fnns också en risk för att religions-
kunskapsämnet genom sitt distanserade sätt att diskutera religioner alienerar 
religiösa elever från sin egen tradition. ”Religion”, i sin religionskunskapsver-
sion, blir något obegripligt och märkligt också för de som själva trodde sig till-
höra de traditioner som skolan beskriver. Detta blir tydligt till exempel när det 
gäller undervisningen om kristendom och forskning visar att ortodoxt kristna 
elever i svensk skola ibland har svårt att känna igen sig i undervisningen om den 
egna religionen (Bergdahl 2015; Bergdahl 2018a). 

Kopplat till dessa diskussioner är frågan om religionskunskapsämnets hi-
storiska kontextualisering. Sveriges ickekonfessionella religionsundervisning 
uppkom i ett sammanhang präglat av svensk modernism å ena sidan, och den 
monokulturella statskyrkolutherdomen å den andra, och vilar alltså på en po-
litisk och kulturell plattform som tappat i aktualitet (Berglund 2013). Det fnns 
i dag ett växande gap mellan en gammal modernitet som lever kvar i styrdoku-
ment och policydeklarationer, och det postsekulära klassrum som växer fram i 
realiteten. För en skola som formats i en homogen sekulär statskyrkosituation 
blir den påtagliga frånvaron av sekularitet i vissa studentgrupper svårhanterlig. 
Det faktum att skolan ska förmedla demokratiska värden men i sin undervis-
ning samtidigt vara ickekonfessionell innebär också speciella utmaningar i re-
ligionskunskapen där lärare nu kastas ut i ett ingenmansland mellan förväntad 
neutralitet och normativitet. Angelägna frågor inom denna kategori forsknings-
studier är därför hur konfikter kring det religiösa kan förstås inom ramen för 
demokratisk utbildning, den språkliga kodningen av religionskunskapsunder-
visningen, vilken religionskunskapsämnets roll ska vara för att passa i dagens 
situation och hur lärare i sin undervisning ska kunna navigera i de utmaningar 
som denna komplexa situation medför (Talén 2018, Bergdahl 2010; Bergdahl 
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2018b). De stora skillnaderna mellan olika delar av landet och det växande an-
talet religiösa minoriteter innebär också att religionskunskapsklassrummet ser 
radikalt annorlunda ut i olika skolor. Man kan därför tala om ett ogeneraliserbart 
klassrum, något som ställer nya krav på lärarens kunskapsprofl och som gör reli-
gionskunskap till ett ämne som blir svårare och svårare att undervisa i (Nilsson 
2017; Berglund 2017). Dagens religionskunskapsklassrum har också visat sig vara 
synnerligen påverkat av olika typer av media. Lärare måste ständigt hantera 
frågor från elever som rör hur religion skildras i olika typer av sociala medier. 
Tof & Broberg (2018) har visat att mediadiskussionerna tar stort utrymme i re-
ligionskunskapsklassrummet och påverkar undervisningen om vissa religioner 
betydligt mer än andra (se också Tof 2019) 

Den övergripande frågan om hur skolans demokrati- och värdegrundsarbete 
ska utformas och hur det relaterar till samhällets värdegrund är länkad till det-
ta område. Den mångreligiösa situationen och den ökande polariseringen i det 
politiska samtalet kräver ett förnyat fokus på fera grundlägande frågor om 
skolans fostransuppdrag. Tidigare har det funnits en förgivettagen idé om inne-
hållet utifrån en gemensam värdegrund vilket har gjort att värdegrundsarbetet 
i första hand har handlat om form, det vill säga om metoder för hur (på förhand 
defnierade) värden som till exempel tolerans, jämställdhet och respekt ska läras 
ut. Sådana metoder har under lång tid haf demokratiska förtecken och handlat 
om olika former av dialog och deliberativa samtal (Englund 2004; Englund & 
Englund 2012). 

Senare studier har dock visat att formerna för skolans fostransuppdrag alltmer 
har kommit att bedrivas av externt konsulterade intressenter vars manualbase-
rade program kommit att ges ett ökat infytande över skolans fostransuppdrag 
(Bergh (red.) 2013). Den mångreligiösa situationen, liksom den ökade närvaron 
av religiös och politisk-ideologisk fundamentalism och extremism, har på senare 
år lett till insikt om att den föreställda gemensamma så kallade värdegrunden 
kanske inte är möjlig att utgå ifrån. Detta har i sin tur lett till ett förnyat veten-
skapligt fokus på värdegrundsarbetets innehållsliga dimension efersom det har 
saknats systematisk forskning om de flosofska grunderna för lärares fostrande 
uppdrag, samt om innebörden i de demokratiska värden som lärare enligt styr-
dokumenten ska gestalta och förmedla (Bergdahl & Langmann 2018; Bergdahl & 
Langmann 2020). 
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4. RÄTTSVETENSKAPLIGA STUDIER OM RELIGION OCH SKOLA 

När det gäller de utmaningar som skolorna ställs inför bör även nämnas att det 
gjorts viss rättsvetenskaplig forskning om religion och skola. Här kan nämnas 
att frågan om friskolors vara eller icke vara utifrån religionsfrihetsskyddet bland 
annat behandlats av Hedvig Bernitz (SOU 2019:64) och Lotta Lerwall (2018:15), 
dessutom har religionsfriheten i skolan behandlats i förhållande till föräldrar-
rätten (Bernitz 2016; Bernitz 2017). Andra centrala frågor som behandlats inom 
rättsvetenskapen på detta område är bland annat frågor om skolplikt (Lege 
2018; Warnling-Nerep & Bernitz 2017; Bernitz 2016/17; Bernitz & Warnling-
Nerep 2013;  Warnling-Nerep 2016). 

VAD BEHÖVS DET FORSKNING OM? 
I jämförelse med de andra områden som beskrivs i denna rapport är skolområ-
det relativt välbeforskat. Det fnns i dag religionsdidaktiska forskningsmiljöer 
på ett fertal svenska universitet och högskolor och en aktiv nationell samver-
kan mellan forskare i ämnet. Samtidigt fnns det en rad områden där behovet 
av forskning, givet Sveriges nya demografska situation, är stort. Vi har särskilt 
identiferat tre sådana områden: 

1. OBEFORSKADE GRUPPER OCH DELAR AV SKOLVÄRLDEN 

Det första handlar om grupper som inte studerats empiriskt och om vilkas si-
tuation i skolan vi inte vet mycket. Här märks dels olika religiösa minoriteter, 
inte minst de barn och ungdomar från frikyrkliga familjesammanhang som ofa 
glöms bort när Sveriges religiösa mångfald diskuteras (se dock Zackariasson 
2012; 2014; 2016). Religiösa lärare och annan personal i skolvärlden är också en 
grupp som inte studerats. Den växande gruppen av elever och lärare utan reli-
giös anknytning över huvud taget är också viktig att lyfa fram. 

Mest efersatt är dock studiet av mångreligiositet bland mindre barn och i 
förskolan. Viss forskning fnns (Puskás & Andersson (2019)) men mer behövs. 
Detta gäller även forskning om skolsituationen utanför klassrummen, på raster-
na och på fritidshemmen. Många av de konfikter och spänningar mellan olika 
grupper som kan fnnas kommer till uttryck, inte i undervisningen med en när-
varande lärare, utan i det sociala spelet på skolgården. Om detta fnns nästan 
ingen forskning. 

Friskolevärlden och folkhögskolorna är också obeforskade fält när det kom-
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mer till dessa frågor, och det är också andra delar av landet än storstäderna 
i vilka det mesta av den empiriska forskningen bedrivits. Även om det fnns 
forskning om religiösa friskolor i Sverige (Berglund 2007; 2010; 2015; 2018a) sak-
nas forskning om hur det ickekonfessionella religionskunskapsämnet bedrivs på 
dessa skolor. Det är också angeläget att religion studeras i relation till andra 
ämnen än religionskunskapen. 

2. SKOLANS ÖVERGRIPANDE KUNSKAPS- OCH FOSTRANSUPPDRAG 

Det andra området rör den didaktiska, politiska och flosofska frågan om sko-
lans övergripande uppdrag som ett sammanhållet uppdrag av kunskap och fost-
ran. Skolan i allmänhet och religionskunskapen i synnerhet behöver fnna sin 
roll och uppgif i det nya samhälle som växer fram och det står helt klart att 
mer vetenskapligt förankrad kunskap om olika religiösa traditioner, läror och 
praktiker behövs för att kunna navigera i ett pluralistiskt och postsekulärt sam-
hälle. Därtill kommer frågan om hur ett demokrati- och värdegrundsarbete som 
integrerar kunskap och fostran kan bedrivas, frågan om vad kristendomen som 
kulturarv kan innebära i ett mångreligiöst religionskunskapsklassrum, och hur 
skolans demokrati- och fostransuppdrag kan förstås didaktiskt i vår tid. 

3. KLASSRUMSMETOD 

Det tredje området handlar om hur lärare kan hantera det nya religionsläget 
i landet. Det ogeneraliserbara klassrummet kräver en repertoar av färdigheter 
som landets lärarutbildningar inte självklart förbereder sina studenter för fullt 
ut. Det handlar om hur man skapar villkor för dialog, hur man undviker att 
elever tystnar, hur man skapar ett trygt rum för samtal och refektion, hur man 
hanterar konfikter eller potentiella konfikter mellan elever. Utöver detta be-
hövs forskning om hur lärare kan hantera medias stora påverkan på vad som 
sker i religionskunskapsklassrummet (Broberg & Tof 2018). 

Det är angeläget att lärare får handledning i hur de ska ta tag i dessa problem-
komplex och kunskap om hur de ska förstå skolans uppdrag i mötet med en 
heterogen studentgrupp. För detta behövs empiriska evidensbaserade studier på 
vad som avgör utgången i potentiella konfiktsituationer och vilka metoder som 
fungerar. En fråga som särskilt behöver beforskas är frågan om hur skolan kan 
bidra till att förhindra religiös radikalisering givet de förutsättningar som gäller 
i ett svenskt sammanhang. I såväl Finland som Storbritannien studeras detta, 
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men hittills inte i Sverige (Niemi et al. 2018). Flera brittiska studier visar på svag 
evidens vad gäller betydelsen av religionskunskapsämnets innehåll i förhållan-
de till förståelse för personer med olika religionstillhörighet samt möjligheten 
att motverka främlingsfentlighet om undervisningen inte tar hänsyn till den 
så kallade “kontakthypotesen” (Allport 1954). Forskning om kontakthypotesens 
betydelse för fostran till förståelse för tolerans och “community cohesion” vad 
gäller religiös mångfald saknas helt i Sverige. Angeläget är också direkt under-
visningsutvecklande studier mot religionskunskapsämnet. Térèse Halvarsson-
Britton (2019) är en av få forskare som tagit sig an denna utmaning. 

4. KVANTITATIVA STUDIER AV SKOLAN 

Svensk skolforskning präglas av små kvalitativa studier. Det fnns ett stort 
underskott på kvantitativa studier av den svenska skolan när det gäller de fråge-
ställningar som berörs här. 
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FORSKNING OM MÅNGRELIGIOSITET, 
SEKULARITET OCH SVENSK 
OFFENTLIG FÖRVALTNING 

I förhållande till de specifka sakområden som behandlas i rapporten (vård, sko-
la, polis) rör sig detta avsnitt på ett slags metanivå – det berör övergripande 
aspekter och frågor. Vi kommer här fokusera på de områden där vi fnner att det 
fnns behov av ytterligare forskning. 

Uttrycket ”den sekulära staten” återspeglar principen att staten ska inta ett 
neutralt eller opartiskt perspektiv i frågor om religion och att staten inte ska 
läga sig i medborgares religiösa eller konfessionella övertygelser och identiteter. 
Hur denna princip ska förstås och genomföras i praktiken är emellertid långt 
ifrån självklart. Relationen mellan staten och medborgare med identitet i olika 
religioner är därför ett spänningsfält som rymmer en rad gränsdragnings- och 
tolkningsfrågor. På individnivå kan det handla om hur individer med religiös 
identitet bemöts av tjänstepersoner i kommun och myndigheter, men också om 
hur tjänstepersoner med religiös identitet agerar, resonerar eller blir bemötta. 
På kollektiv nivå kan vi ringa in frågor om hur staten förhåller sig till organi-
serade religioner – det kan handla om styrningsstrategier i form av fnansiellt 
stöd, samråd och samverkan med trossamfund. Men det kan även handla om 
att trossamfund involveras i genomförande av politik, t.ex. som utförare av väl-
färdstjänster. 

OFFENTLIGHETENS UPPDRAG I FRÅGA OM RELIGION 

Religionsfrihet skyddas i Sveriges grundlag. I regeringsformens 2 kap. 1 § första 
stycket p. 6 stadgas rätten till religion, medan det i 2 kap. 2 § RF regleras om 
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rätten att stå utanför en religion. I motsats till övriga opinionsfriheter är religi-
onsfriheten en absolut rättighet, vilket betyder att den inte kan begränsas genom 
föreskrif eller lag. Grundlagens skydd för religionsfrihet avser religion i en snäv 
bemärkelse, men religionsfriheten skyddas också av andra fri- och rättigheter 
– såsom yttrandefriheten och informationsfriheten. Religionsfriheten är även 
skyddad av en bestämmelse i Europakonventionen (art. 9) Aktörerna inom sek-
torerna vård, skola och polis har alltså alla att förhålla sig till regeringsformen. 
Enligt regeringsformens andra paragraf ska den ofentliga makten utövas med 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet 
och värdighet. Det allmänna ska dessutom motverka diskriminering på basis av, 
bland andra faktorer, religiös tillhörighet (Regeringsformen 2 §). 

Enligt den svenska religionsfrihetslagstifningen har också varje svensk med-
borgare rätt att stå utan religion, eller fritt utöva den religion han eller hon själv 
väljer så länge den religiösa praktiken inte ”stör samhällets lugn eller åstadkom-
mer allmän förargelse.” (Religionsfrihetslag 1951:680) Enligt den av Sverige an-
tagna Europakonventionens andra paragraf heter det vidare att ”religionsfrihe-
ten endast får underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och 
som är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för 
allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 
rättigheter” (Europakonventionen, artikel 9). 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av ”religion eller 
annan trosuppfattning” inom arbetsliv, utbildning och en rad andra samhälls-
områden, som exempelvis hälso- och sjukvård och socialtjänst; socialförsäkrings-
system och arbetslöshetsförsäkring. Förbudet mot att diskriminera någon på 
grund av dennes religion ingår som en av sju så kallade diskrimineringsgrunder 
(de övriga är kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; 
funktionsnedsättning; sexuell lägning och ålder) (för religionsfrihetslagstif-
ning, se Enkvist; Bernitz & Zillén 2020). 

VAD BEHÖVS DET FORSKNING OM? 
Vi kan konstatera att det fnns stort utrymme för studier som handlar om reli-
gionsfrihetens gränser, relationen mellan stat och organiserade religioner samt 
om religiösa organisationers aktiviteter, organisering och identitet som en del 
av civilsamhället. 
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1. RELIGIONSFRIHETENS GRÄNSER? 
Ett centralt forskningsfält gäller hur den svenska religionsfriheten ska tolkas och 
förstås. Flera studier har undersökt de rättsliga ramarna för religionsfriheten i 
Sverige, exempelvis hur religionsfriheten tolkas då det gäller religiöst motiverad 
slakt, omskärelse eller religiösa symboler i det ofentliga (Enkvist 2013; Zillén 
2016; Borevi, Leis-Peters, Lind 2016; Roth 2012, Stockman 2019). 

Ett annat forskningsfält handlar om att kartläga och analysera ageranden 
och idésystem som leder till att människor kränks på grund av sin religiösa över-
tygelse eller identitet, exempelvis islamofobi, antisemitism, hatbrott och diskri-
minering (Gardell 2018; Löwander & Hagström 2011). 

När, hur och varför kommer religiöst motiverade övertygelser i konfikt med 
det som uppfattas som grundlägande värderingar och förhållningssätt i ett 
samhälle? Det är frågeställningar som kan bli aktuella då det gäller till exempel 
synen på abort, jämställdhet mellan män och kvinnor, hbtq-rättigheter eller f-
nansiering av forskning på mänskliga embryonala stamceller. Det sistnämnda 
exemplet har inte varit föremål för större diskussioner i Sverige men väl i många 
andra länder (exempelvis Tyskland och USA) där det av religiösa och etiska skäl 
fnns ett starkt motstånd mot forskning på mänskliga embryonala stamceller 
(Weinryb 2015). 

Ett område där det också fnns behov av mer forskning gäller hur aktörer 
inom ofentlig förvaltning uppfattar och bemöter den religiösa mångfalden på 
gräsrotsnivå – i enskilda möten mellan tjänstepersoner och medborgare. Hur 
ska ofentlig förvaltning förhålla sig till anspråk och önskemål från medborgare 
att få olika religiösa krav tillgodosedda? Vilka tolkningar och gränsdragningar 
kan göras, och vad är egentligen myndigheternas ansvar? Frågeställningarna kan 
konkretiseras med ett verkligt exempel från hemtjänsten i en svensk kommun, 
där två till synes liknande frågor om religiöst motiverat bistånd ledde till olika 
beslut: en kristen kvinna nekades bistånd för att ta sig till kyrkan på söndagar 
med hänvisning till att hon kunde följa högmässan på tv eller radio, medan en 
muslimsk man beviljades begäran att få hjälp med att tvaga sig inför fredags-
bönen. 

2. STATEN OCH SAMFUNDENS ORGANISERING 

Staten har olika instrument för att styra och påverka inriktningen och orga-
niseringen av trossamfund och religiösa föreningar och organisationer. Samti-
digt framhålls trossamfundens autonomi som ett viktigt värde att värna. Ett av 
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statens styrmedel är systemet för finansiellt stöd till trossamfund och religiösa 
organisationer – som administreras av Myndigheten för stöd till trossamfund 
(SST) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Stödet 
villkoras med att organisationen lever upp till vissa krav. Samverkan är en an-
nan möjlighet för staten att utöva påverkan på trossamfunden, men kan omvänt 
också fungera som en påverkanskanal för trossamfunden i kontakt med statliga 
aktörer. Andra exempel på hur staten kan utöva kontroll och styrning av tros-
samfund är inrättande av imamutbildning i statlig regi, vilket fnns i fera euro-
peiska länder, men inte i Sverige. Idén om statlig imamutbildning tillbakavisa-
des 2009 av en statlig utredning (SOU 2009:52) som tillsatts för att ta ställning 
till frågan. 

Det har påpekats att religiösa organisationer och trossamfund i Sverige inte 
varit en lika självklar del av civilsamhället som på många andra håll i Europa, 
vilket delvis förklaras med att den största religiösa organisationen – Svenska 
kyrkan – var en statskyrka fram till 2000 (Leis-Peters, Middlemiss Lé Mon & 
Nordin 2015). Samtidigt skedde tidigt en inkorporering av andra trossamfund 
i styrningsarrangemang enligt en typiskt svensk korporativ modell. Statsbidrag 
till ”fria trossamfund” infördes redan 1971, i början främst till de traditionella 
frikyrkorna, men efer hand utökades stödet till att omfatta även katolska kyr-
kan och de judiska församlingarna, samt ortodoxa och österländska samfund 
(Ekström 2006). I slutet av 1970-talet kom också de muslimska organisationerna 
med bland de statsbidragsberättigade samfunden (Sorgenfrei 2018). Stödet till 
trossamfund förmedlades via Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd (SFRS) 
och som 1980 bytte namn till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossam-
fund (SST). (för SST:s historia, se Bjereld 2018.) 

Relationen mellan staten och muslimska organisationer är ett fält som just 
nu präglas av stora förtroendekriser och som på senare år utsatts för granskning 
både från myndigheter och media. Kritik framför allt mot muslimska organisa-
tioner har lett fram till förslag på förstärkta demokratikrav (SOU 2018:18; SOU 
2019:35); Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat 
rapporter om bidragsberättigade organisationernas eventuella kopplingar till 
Muslimska brödraskapet (Norell et al 2017; Carlbom 2018;  Carlbom 2019) och 
Folkbildningsrådets utredning av det muslimska studieförbundet Ibn Rushd, 
vilken presenterades hösten 2019 (Amnå 2019). I ett forskningsprojekt vilket in-
leds 2021 (Islam och den svenska modellen) ska religionsvetaren Simon Sorgenfrei 
och statsvetaren Karin Borevi närmare analysera relationen mellan staten och 
de muslimska organisationerna under en period av 50 år, mellan 1968 och 2018. 
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Frågan hur relationen mellan stat och religiösa organisationer ska se ut rym-
mer viktiga och dagsaktuella frågor men är till stora delar ett outforskat fält, 
både då det gäller historiska och mer samtida skeenden. Statens förhållningssätt 
till bland andra katolska och judiska minoriteter under eferkrigstiden har be-
handlats i studier av svensk invandrings- och integrationspolitik (Borevi 2002; 
Borevi 2013; Gorniok 2016). Det fnns också studier om etablering av muslimska 
organisationer i Sverige (Sorgenfrei 2018, Sorgenfrei 2020). Borell och Gerdner 
(2013) har studerat muslimska organisationers samverkan med statliga och and-
ra aktörer på kommunal nivå. 

3. TROSSAMFUND SOM UTFÖRARE AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER 

Ett annat område då det gäller relationen mellan den sekulära staten och det 
mångreligiösa Sverige handlar om trossamfund och andra religiösa organisatio-
ner som på ett eller annat sätt involveras som välfärdsproducenter. I samband 
med den så kallade valfrihetsrevolutionen i Sverige på 1990-talet kom särskilt 
de idéburna frivilligorganisationerna ofa att nämnas som en viktig aktör för 
att uppfylla mål om individens valfrihet. Samtidigt skedde en förskjutning av 
statens stöd till civilsamhällesaktörer från bidrag till organisationernas verk-
samhet i stort till ersättning för utförda tjänster – den svenska ideella sektorn 
utvecklades från ”röst till service” (Lundström & Wijkström 2002). I studiet av 
dessa skeenden har inte minst Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör fokuse-
rats (Bäckström 2014; Linde 2014; Wijkström 2014; Leis-Peters 2014; Bäckström 
& Svalfors 2015), men det fnns även exempel på forskning om exempelvis mus-
limska organisationer som välfärdsproducenter (Borell & Gerdner 2011). 

En aspekt som också uppmärksammats är att trossamfund och andra organisa-
tioner på konfessionell grund kan fylla ett tomrum som staten lämnat. Exempel 
på detta kan vara religiösa organisationer som erbjuder hjälp för utsatta männi-
skor som faller utanför välfärdssystemen (till exempel för hemlösa EU-migran-
ter) eller salafstiska organisationer som inrättar LVU-hem. I samband med den 
stora tillströmningen av asylsökande under hösten 2015 engagerade sig organisa-
tioner och trossamfund (med olika inriktning) för att hjälpa och bistå med mat, 
kläder, rådgivning, etc. (men även för att skapa opinion och påverka politikerna 
i fyktingfrågan). En handfull analyser av religiösa organisationers involvering 
i asylmottagande har gjorts (Asp 2017; Lundgren 2018; Linde & Ideström 2019) 
men frågan om hur trossamfundens välfärdsarbete påverkar samhället är fort-
farande i stort sett obeforskad. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

I KORTHET 

I denna forskningsöversikt har vi kartlagt den forskning som fnns om mång-
religiositet och sekularitet inom svenskt polisväsende, vård, skola och ofentlig 
förvaltning samt identiferat några av de tydligaste luckorna som fnns i forsk-
ningen. De huvudsakliga insikterna är: 

BETRÄFFANDE POLISEN 

• Det saknas praktiknära forskning om religionsrelaterad brottslighet. 
• Det saknas islamologisk polisforskning. 
• Det saknas forskning om mångreligiositet inom poliskåren. 
• Det saknas forskning om klankriminalitetens religiösa element. 

BETRÄFFANDE VÅRDEN 

• Det saknas handgriplig och praktiknära forskning som explicit, och 
med detta som huvudfokus, belyser religion i svensk sjukvård. 

• Det behövs empirisk forskning om vårdsökandes föreställningar 
och förväntningar på vården och om de de beteenden som dessa 
leder till i mötet med vården. 

• Det behövs empirisk och rättsvetenskaplig forskning om olika 
alternativ för bemötande av mångreligiositet i vården. 

• Det behövs forskning om relationen mellan vård och organiserad 
religion. 

• Det saknas forskning som kartläger och analyserar mötet mellan 
skolmedicin och olika former av religiösa helandemetoder. 
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BETRÄFFANDE SKOLAN 

• Det saknas forskning om situationen för barn med koppling till 
olika religiösa minoritetsgrupper. 

• Det saknas forskning om de spänningar mellan olika religiösa grup-
per som kan uppstå i skolmiljön utanför klassrummet, på raster 
och fritidshem. 

• Det saknas didaktisk, samhällsvetenskaplig och flosofsk forskning 
om skolans övergripande uppdrag som är att ge kunskap och fostra. 

• Det saknas forskning om hur lärare kan hantera det nya religions-
läget i landet som präglas av ogeneraliserbara klassrum. 

BETRÄFFANDE OFFENTLIG FÖRVALTNING 

• Det saknas forskning om var religionsfrihetens gränser går i prakti-
ken samt om relationen mellan praktik och lag inom detta område. 

• Det saknas forskning om hur aktörer inom ofentlig förvaltning 
uppfattar och bemöter den religiösa mångfalden på gräsrotsnivå. 

• Det saknas forskning om relationen mellan staten och de religiösa 
minoriteterna i allmänhet, och de muslimska organisationerna i 
synnerhet. 

• Det saknas forskning om relationen mellan den sekulära staten och 
religiösa organisationer som på ett eller annat sätt involveras som 
välfärdsproducenter. 

Föreligande forskningsöversikt har inventerat befntlig forskning som på något 
sätt studerar religion och migration i relation till polisiärt arbete, situationen i 
skolans värld och inom vården liksom i relation till svensk ofentlig förvaltning. 
Rapporten visar på viktig forskning som gjorts men också på de stora kunskaps-
luckor som fnns. Detta är också kunskapsluckor som växer i takt med samhäl-
lets förändring. Resultatet pekar på stora forskningsbehov inte bara inom dessa 
fyra områden, utan också på behov av tvärvetenskaplig och mångdisciplinär 
forskning, vilket genom synergiefekter skulle kunna stärka såväl de enskilda 
forskningsfälten som bidra till en mer fullödig och nyanserad helhetsbild. 
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