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Sammanfattning 
 

Detta är en kvalitativ studie som inspirerats av fenomenografisk metod som behandlar olika 

aspekter av islams etablering i Sverige som är ett kulturkristet samhälle. Intervjuer har gjorts 

med representanter för tre olika trosinriktingar: Svenska kyrkan, Pingstkyrkan samt en fri-

kyrkoförsamling med anknytning till Evangeliska Frikyrkan. 

 Syftet var att undersöka hur praktiserande kristna bemöter islam i samhället. Fokus 

läggs på kristna ledare och deras förhållningssätt med utgångspunkt i om de förespråkar po-

lemik eller dialog, samt effekterna av dessa förhållningssätt. De teoretiska utgångspunkterna 

är dels en kunskapssociologisk teori av Berger och Luckmann, samt två olika religionsveten-

skapliga teorier om dialog från Kyrkornas världsråd samt Swanberg och Westerlund ur ett 

normativt teologiskt perspektiv. Resultatet och analysen visar på att det finns en stor variation 

i förhållningssätt och attityd bland de kristna ledarna gentemot islam, beroende på vilken grad 

av konfrontation som förespråkas, samt på vilket plan i mötet man anser att tyngdpunkten 

ligger inom det sociokulturella, politiska eller teologiska. 

 

Nyckelord i studien: Polemik, dialog, konsensus, kultur/religionsmöten, symbolsystem 
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1. Inledning/problemformulering 
”Låt inte en islamisk lag få plats i Sverige”. Så lyder ett citat från en artikel i Expressen.1

Etableringen av islam i det svenska samhället sker inom många olika områden, dels inom det 

religiösa men även det praktiskt sociala och det politiska området som till exempel det kon-

troversiella förslaget om ansökan gällande rätten till egna särskilda skilsmässolagar, vilket 

väckte negativa reaktioner som den i det ovanstående citatet från expressen visar. Vi lever i 

ett mångkulturellt samhälle där många religioner ska leva sida vid sida vilket väcker blandade 

känslor och reaktioner. Ytterligare en debatt har gällt ändringar i det som anses vara svenska 

traditioner till exempel att det inte längre ses som etiskt rätt att hålla skolavslutningar i kyrkor 

utan på ”neutral mark”.2 Orsaken till detta förslag är att de elever som inte har anknytning till 

kristendomen inte ska tvingas till en kristet präglad miljö som kyrkan. Även en reform av 

svensk skolundervisning förespråkas då det råder en uppfattning om att viss undervisning 

präglas av en negativ förutfattad mening om islam. Muslimer i samhället har även etablerat 

egna friskolor. De har även beviljats rättigheter att bygga moskéer på skilda ställen i landet, 

på det viset blir etableringen av islam mer synlig och konkret. Det finns även andra särskil-

jande rättigheter som omfattas av den så kallade minoritetspolitiken som beviljats muslimerna 

politiskt.3

 Nya religiösa och kulturella uttryck har etablerats och växer fram i det svenska samhäl-

let som annars är ett västerländskt kulturkristet land. Samtidigt träder en bild i media fram av 

islam som ett hot mot den västerländska civilisationens kultur, etik och moral i det flitiga an-

vändandet av begrepp som fundamentalism och terrorism förknippat bland annat med händel-

sen i USA den elfte september 2001. Inom politiken i landet kan man se tecken på religiöst 

grundad politisk hållning som till exempel hos kristdemokraterna, vilket man även kan ställa i 

relation till att islam förknippas med politik - islamism eftersom den tillämpas av regimer 

genom utövande av Sharia, vilket gör att dessa två religioner även kan uppfattas som två poli-

tiska motpoler. Mötet mellan kristendom och islam är inte helt oproblematiskt eftersom de i 

media skildras som två makter som står emot varandra. Många av de konflikter som skildras i 

världen är anknutna till religion. I Sverige som räknas till ett av världens mest sekulariserade 

länder lever ändå kristendomen kvar även om den inte är lika utbredd och praktiserad som den 

tidigare varit. De två symbolerna för de respektive trossystemen: korset och halvmånen syns 

båda i vårt samhäller, de lever sida vid sida. Enligt Sveriges muslimska råd (SMR) bor det i 

                                                 
1 Expressen 20071203. 
2 Expressen 20061204. 
3 Stenmark och Westerlund, 1999:195-209. 
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dag c:a 370 000 muslimer i Sverige.4 Siffra är väldigt osäker eftersom det är mycket svårt att 

göra en bedömning av vem som ska anses som muslim och vem som inte är det. Det framgår 

inte klart hur SMR gått till väga när man gjort dessa undersökningar. Statistiskt sett kan dessa 

individer uppfattas som muslimer eftersom det kommer från islamska regimer trots att det inte 

är säkert att de utövar sin religion. 

 Med detta som bakgrund växer vissa funderingar fram som till exempel hur praktiseran-

de kristna i det svenska samhället förhåller sig till att islam etablerar sig? Vilka reaktioner 

väcker det? Vad anser de själva att konsekvenserna kan komma att bli? De två vanligaste ut-

gångspunkterna är dialog eller en mer polemisk hållning. Eftersom det är de kristna ledarna 

som står som representanter för de trossamfund de företräder är det dessa jag väljer att lägga 

fokus på. Med kristna ledare avser jag präster och pastorer. I Sverige möts många kulturer och 

i kulturmöten ingår även möten mellan religioner. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur kristna ledare ser på etableringen av världsreli-

gionen islam i det svenska kulturkristna samhället. Syftet är även att se till vad de anser att 

konsekvenserna av ett visst förhållningssätt kan bli, som till exempel förespråkande av dialog 

eller polemik. Undersökningen syftar till att ge en bild av dagsläget gällande mötet mellan 

religioner som även berör relationerna i ett mångkulturellt/polyetniskt samhälle som Sverige. 

Många av de människor som möter det svenska samhället idag bär på andra kulturellt prägla-

de livssyner/religioner. Mina funderingar/frågor kan sammanfattas på detta vis: 

- Hur förhåller sig kristna ledare till att islam etablerar sig i samhället? 

- Förespråkas dialog eller polemik? Vad anser de att det får för konsekvenser? 

- Har de konkreta upplevelser av mötet religionerna emellan och hur har det i så fall på-

verkat deras syn på islam i samhället? Inom vilket område ligger tyngdpunkten i mö-

tet? Det sociokulturella, politiska eller i teologin? 

- Hur anser de sig kunna lösa eventuella konflikter i mötet mellan religionerna? Är en 

lösning önskvärd överhuvudtaget? 

1.2 Avgränsning 
Jag vänder mig i denna studie till de kristna ledare, eftersom de står som representanter för sin 

församlings trosuppfattning. Det hade blivit för omfattande att vända sig till var och en enskilt 

inom en viss församling. Genom att vända mig till just ledarna får jag en mer representativ 

bild av församlingen som helhet. De jag valt att vända mig till tillhör olika trosinriktingar 
                                                 
4 www.basio.de/faktamuslim. 
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Evangeliska Frikyrkan, pingst samt evangelisk luthersk tradition. Att jag har valt tre olika 

inriktningar beror på att jag vill få en spridning i uppfattningar genom att skildra flera per-

spektiv. Jag har också fått lov att begränsa uppgiften till att endast intervjua kristna ledare, 

inte islamska på grund av utrymmet i denna uppsats även om intresse finns att även intervjua 

islamska ledare för att undersöka deras upplevelse av att integreras i ett kulturkristet samhälle. 

Slutligen har jag också av tidsskäl Fått lov att göra intervjuer med fyra kristna ledare i en stad 

i Mellansverige 

1.3 Förförståelse 
Jag är medveten om att det alltid finns en risk att studien kan präglas av min egen förförståel-

se och styra mitt eget förhållningssätt och därmed framställningen av studien. Därför anser jag 

det nödvändigt att rannsaka min förförståelse. Själv bekänner jag mig vara kristen och är upp-

vuxen i en kristen familj. I släkten finns muslimer vars inställning till kristendomen är präglad 

av respekt. I min egen vardag och närmiljö har det inte förekommit konflikter mellan kristet 

praktiserande människor och troende muslimer, därför är min egen erfarenhet av mötet mellan 

dessa religioner inom den privata sfären positiv. Däremot styrs den även av medias skildring 

av en mer konfliktladdad bild av religionsmöten som resulterar i strider. Mitt förhållningssätt 

till ämnet är att fenomenet möten mellan religioner är ett komplext område som inte går att 

förse med enkla svar eftersom många aspekter måste vägas in. I denna studie kommer jag 

eftersträva objektivitet. 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 görs en begreppsdefinition. Kapitel 3 utgörs av bakgrund och tidigare forskning. 

Efter detta följer kapitel 4 som behandlar metod samt urval och etiska överväganden. I detta 

kapitel ges även information om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Jag går även ige-

nom hur jag utformat intervjun och bearbetat information samt urval. I kapitel 5 presenteras 

den teoretiska utgångspunkten. Efter detta presenteras resultatet av intervjuerna. I kapitel 7 

avslutas studien med en slutdiskussion. 

2. Begreppsdefinitioner 
Kultur 

Min definition av kultur bygger på sociolog Giddens5 teorier om kulturbegreppet. Enligt Gid-

dens utgör kultur de aspekter av samhället som är inlärda, inte nedärvda. Gemensamma för 

medlemmar av ett samhälle som möjliggör samarbete och kommunikation. Kulturen utgör en 

                                                 
5 Giddens, 2000:37-39. 
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kontext i vilket individerna lever sina liv. Ett samhälles kultur omfattar uppfattningar, idéer 

och värderingar samt konkreta eller påtagliga aspekter, till exempel objekt och symboler. 

Normerna utgör det som uppfattas som viktigt, värdefullt och önskvärt. De ger mening och 

vägledning för människor när de samspelar i den sociala verkligheten. Normerna är ”regler” 

för beteendet. 

Kulturkristet 

Sveriges kultur är präglat bland annat av kristna etniska normer och värderingar. Sverige är i 

dag ett sekulariserat land, det går dock inte att bortse från den kristna prägeln av traditioner 

som fortfarande anammas i Sverige. På detta vis är Sverige ett kulturellt kristet land. 

Kulturmöte 

När jag använder mig av begreppet kulturmöte, avser jag mötet mellan de etniska minoriteter-

nas kulturer och det svenska samhällets. Mötet mellan dessa normer, värderingar och traditio-

ner samt förhållningssätt och anpassning till detta. 

Islam 

Islam är mångfasetterat och kan inte generaliseras. Det finns många olika inriktningar inom 

islam som skiljer sig drastiskt åt. När jag i denna studie använder mig av begreppet islam syf-

tar jag inte på en specifik inriktning, utan utgår ifrån den huvudsakliga dogmen inom islam 

vilken kan sammanfattas i trosbekännelsen som är gemensam för alla islamska inriktningar 

”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud”.6

Kristendom 

Även kristendomen är mångfasetterad. Olika kristna inriktningar representerar olika teologis-

ka utgångspunkter. När jag använder benämningen ”kristen” fokuserar jag på de som bekän-

ner sig vara kristna, som har en tro innefattande de mest centrala delarna i kristen tro.7 Dock 

finns det inte inom kristendomen en lika generell trosbekännelse liknande den inom islam. 

Däremot i mina intervjuer har jag valt tre skilda kristna inriktningar: Evangeliska Frikyrkan, 

pingst samt evangelisk luthersk tradition. 

Polemik 

Målet är inte att sträva efter konsensus, utan snarare att omvända de som inte tillhör samma 

trossystem. I detta förhållningssätt ingår konfrontation.8

                                                 
6 Esposito, 2002:103-104. 
7 Mc Grath, 2004:134-141 
8 Stenmark och Westerlund, 2002:55-56. 
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Dialog/Religionsdialog 

Syftet är att mötas i ömsesidig förståelse. Målet är att sträva efter konsensus genom till exem-

pel samtal och samarbete. Dialog innefattar olika aspekter dels kommunikation, men även 

sociala aspekter. 

Diskriminering 

Begreppet diskriminering är utifrån religionsfrihetsbegreppet, som innebär att människor har 

rätt att fritt utöva sin religion, delta i sammankomster för att fira gudstjänst.9

3. Bakgrund 
Kajsa Ahlstrand10 (Stenmark och Westerlund, 2002:49–70) har undersökt kommunikationen 

mellan kristna och muslimer. Den kommunikationsform hon har valt att se till är dialog. Hon 

menar att när västerländska kristna i dag ser andra religioner omkring sig är det inte med 

samma syn och attityd som längre tillbaka i tiden då kristendomen sågs som den religion som 

hade rätt till makt och göra anspråk på att vara den enda rätta. Enligt Ahlstrand beror detta på 

politiska förhållanden, så som övergången till senmodern demokrati och globaliseringens ef-

fekt på ekonomin och politiken. Detta gör att möjligheten till en annan typ av kommunika-

tionsform blir möjlig. Ahlstrand talar om 4 typer av dialog som hon kallar för religionsteologi: 

Det levda livets dialog, den sociala dialogen, intellektuell dialog samt kontemplativ dialog. 

Hon beskriver även 4 områden som är vanligast att man fokuserar på när det gäller dialog 

mellan kristna och muslimer: Skrifterna, teologiska/filosofiska problem, sociala och politiska 

frågor samt fromhet och bön. Hon har även undersökt den polemiska hållningen som innebär 

att det finns förespråkare inom dessa religioner som anser att de har funnit den enda rätta vä-

gen vilket innebär att deras utgångspunkt blir en annan än att söka nå konsensus. 

 Maria Södling har gjort en undersökning11 (Södling: 1991). Om religioner som möts i 

Sverige, i vilken hon bland annat behandlar islam i det svenska samhället i form av intervjuer 

som berör de problemområden man som praktiserande muslim kan stöta på i detta samhälle. 

Hon menar att religionerna även innehåller en kultur som möter den svenska kulturen, efter-

som religionen är ett sätt att leva. Det enda rimliga sätt att bemöta detta menar hon är genom 

dialog. Hon upptäcker att ett återkommande tema bland de intervjuade är identitet. Religionen 

och traditionen anses vara det som ligger som grund för att kunna skapa denna identitet. 

                                                 
9 http://lagen.nu/1951:680 [Åtkomst: 2008 06 02]. 
10 Stenmark och Westerlund, 2002:49-70. 
11 Södling, 1991. 
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4. Metod 
Jag har i denna studie valt att använda mig av en kvalitativ metod. För att förklara varför jag 

valt en kvalitativ metod kommer jag att ange vad denna metod tillför mig som inte de andra 

alternativa metoderna kunde tillföra. Alla fenomen som vi upplever är i sin grund kvalitativa. 

I detta fall är det frågan om att återskapa vissa händelser och upplevelser. En kvalitativ under-

sökning som denna söker inte objektiva fakta utan människors erfarenheter av en social pro-

cess. Den typen av representation jag vill göra kan inte återges i siffror utan måste beskrivas 

så att man får en förståelse av själva fenomenet i sig.12 Studien handlar om människors sub-

jektiva erfarenheter, vilket gör att den kvalitativa metoden lämpar sig väl. Detta ger mig ytter-

ligare ett skäl att utföra denna studie kvalitativt. Jag studerar människor och inte ting, detta är 

vad jag har utgått från när jag valt metod men jag är även medveten om att distinktionen 

kvantitativ/kvalitativ kan uppfattas olika mellan olika forskare. I min studie är jag ute efter att 

undersöka en företeelse FEI står för företeelse - egenskap - innebördssökande. FEI hjälper till 

att studera strukturer och processer i en företeelse och att undersöka samband mellan olika 

företeelser. Eftersom det är människor och sociala fenomen jag studerar kan jag inte låta mig 

präglas av den deterministiska syn som kan finnas inom positivismens kvantitativa metoder.13

 Jag riktar in mig på fenomenografi14 eftersom man inom denna undersöker människors 

uppfattningar om fenomen och människors olika förståelse för saker och ting. Man kartlägger 

variationen. Fokus ligger även på att se hur dessa uppfattningar ser ut. Metoden innebär att det 

är den subjektiva erfarenheten som är utgångspunkten, fokus läggs på idévärlden. Det är ting-

ens ”uppenbarelseform” som är av betydelse och intresse. Man studerar individens former av 

mening. Inom fenomenografi studeras de olika sätt det finns att uppfatta ett visst fenomen. 

Man arbetar med uppfattningar om något, det baseras på teorier och kognitivt tänkande. Det 

är inte frågan om vad som är sant eller falskt, utan vad som är det för individen. Objektets 

mening formas av människans tolkning. Man försöker identifiera meningsstrukturen. Inom 

fenomenografi ses människan som en meningssökande varelse. I denna studie har jag inspire-

rats av fenomenografins arbetssätt. Av tidsskäl har det dock inte varit möjligt att fullt ut an-

vända fenomenografisk metod. Jag har alltså använt mig av en förenklad och modifierad fe-

nomenografisk metod. 

                                                 
12 Starrin och Svensson, 1994:19. 
13 Ibid:21-22. 
14 http://portal.omv.lu.se [Åtkomst: 2008 06 02]. 
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4.1 Urval 
När jag har gjort urvalet ligger fokus på kristna ledare, eftersom de kan konfronteras med des-

sa frågor inom sitt arbete. Jag har även valt att se till de teologiska skillnaderna som finns 

mellan olika kristna samfund när jag valt respondenter. De tre olika inriktningarna jag valt att 

vända mig till är den evangelisk- lutherska tradition samt Evangeliska Frikyrkan och pingst. 

Genom att ta hänsyn till den skillnaden får jag en större helhetsbild av representationen bland 

kristna. Med tanke på att denna uppsats måste hålla sig inom ramen för en viss omfattning har 

jag inte kunnat göra många intervjuer, utan enbart ge en liten inblick i hur det kan se ut. Re-

spondenterna är fyra stycken män. 

4.2 Etiska överväganden 
När det gäller etiska överväganden har jag utgått från de fyra etiska grundreglerna integritet, 

information, nyttjande, samtycke.15 Detta innebär att jag har ansett det vara av vikt att tilläm-

pa anonymitet i hanterandet av personuppgifter gällande dessa personer även om de själva 

inte begärt det. Informationen och ärligheten har tillämpats på det viset att jag har informerat 

respondenterna om mitt syfte och intresse av studien samt hur materialet var tänkt att använ-

das. Jag har inte gjort någonting utan deras samtycke. Jag har även gjort ett utskick av resulta-

tet till respondenterna så att de haft chans att ge sitt godkännande av att jag förstått dem rätt. 

4.3 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Eftersom detta är en kvalitativ undersökning behandlar jag inte reliabilitet eftersom det har att 

göra med korrekt angivna mätningar och räkningar. Det anses därför höra till det positivistis-

ka området. Vad som däremot blir aktuellt för denna kvalitativa studie är validitet som inne-

bär att jag har undersökt det jag verkligen avsett undersöka och inget annat.16 Validiteten i 

min studie ligger i att jag kopplat frågeställning och teoretisk utgångspunkt till de frågor jag 

ställer till respondenterna. Jag har även sett till att koppla empiri till teori som är lämpad för 

det jag undersöker och därmed gjort en så kallad empirisk förankring.17 Gällande generaliser-

barhet gör jag inte anspråk på att kunna generalisera till en rikstäckande representerbarhet 

eftersom jag enbart utfört intervjuerna med ett litet antal individer. Dessa individer har sub-

jektiva individuella erfarenheter. Syftet är att ge ett exempel och en inblick i hur det kan se ut 

i individuella fall. Eftersom jag använt mig av en kvalitativ metod är inte generaliserbarhet 

något som eftersträvas. Jag har även tagit hänsyn till perspektiv medvetenhet vilket innebär att 

fakta är perspektivberoende. Det innebär att min förståelse och tolkning bidrar till det per-
                                                 
15 http://www.codex.uu.se [Åtkomst: 2008 06 02]. 
16 Thurén, 1991:22. 
17 Starrin och Svensson, 1994:180. 
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spektiv jag har när jag analyserar fakta, jag undanhåller inte läsaren detta perspektiv, på så vis 

blir studien tillgänglig för kritisk granskning. Framställningen av intervjuerna är objektiv i 

den bemärkelsen att jag har försökt att inte lägga in för mycket av min egen tolkning i presen-

tationen av intervjuerna. 

4.4 Intervjuernas utformning och bearbetning av materialet 
Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjumall, vilket har inneburit att vissa frågor 

redan är fastställda men utrymme gavs att låta vissa svar leda till en annan fråga om den an-

sågs vara intressant för frågeställningen. Detta var möjligt just för att det är en kvalitativ un-

dersökning och frågorna därmed inte behöver vara standardiserade. Allting som sades ned-

tecknades, ingen transkribering förekom eftersom jag ville skapa en avslappnad stämning. Jag 

har strävat efter att utforma frågorna så att de inte riskerar att vara ledande. Jag har försökt att 

utforma dem så att de inte träder över någon integritetsgräns. 

5. Teoretisk utgångspunkt 
Här följer en presentation av den teoretiska utgångspunkt jag valt att ansluta resultatet till i 

analysen. Avsnittet skildrar teorier om förhållningssätt till mötet mellan religioner, dels kyr-

kornas världsråds teori om dialog, samt ett normativt teologiskt förhållningssätt till dialog 

mellan religioner och även ett kunskapssociologiskt förhållningssätt till mötet mellan konkur-

rerande symbolsystem. 

 En sammanställning från Kyrkornas världsråd har gjorts som beskriver vad dialog inne-

bär och vilket syfte den har. Den skildras i ”Dialog, Christians meeting muslims, WCC Papers 

on 10 years of Christian muslim dialouge”.18

 Enligt denna sammanställning har dialog den effekten att det röjer undan fördomar och 

misstänkliggöranden. Dialog ses om en förutsättning för pluralistiska samhällen i vilket dialog 

är ett måste på grund av att pluralismen bara kan existera på de villkoren. Dialog möjliggör 

samarbete och hindrar missbruk av religioner så att de inte längre kan användas för att rättfär-

diga hat och krig i religioners namn. 

 Även Gudmar Aneer19 har skildrat dialog på det viset att om dialog grundar sig på öm-

sesidig respekt, förståelse, samtal och aktiviteter underlättar detta möjligheten att lösa sam-

hällsproblem mellan ett samhälles grupper, vilket även leder till minskade motsättningar. För-

utsättningen för dialog i Sverige är att avskaffa den skadliga mediebilden av islam.20 Lös-

                                                 
18 Swanberg och Westerlund, 2002:251. 
19 Ibid:252. 
20 Ibid:255. 
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ningen på eventuella motsättningar eller konflikter mellan religionerna är att lägga mer fokus 

på mötet mellan de enskilda människorna istället för mötet mellan trossystemen. Lösningen i 

att låta dessa grupper mötas ligger i att fokusera mer på konkreta samhällsfrågor än själva 

trossystemen, snarare än att lägga fokus på lära och etik.21

 Enligt ett Pluralistiskt Normativt Teologiskt teoretiskt förhållningssätt22 så anser man att 

olika religioners mening och mål skiljer sig åt, att försöka finna gemensamma nämnare är en 

risk. En dialog mellan olika trosbekännare bör inte gå ut på att se till gemensamma nämnare 

det vill säga försöka se att de handlar om samma sak. Utan i denna dialog bör man i stället 

lära sig att se den andra parten som unik Detta kan innebära en risk för konflikter. Det kan 

även skapa spänningar och motsättningar. Men detta är konstruktivt och bättre än att dölja 

motsättningarna. 

 Enligt det kunksapssociologiska perspektivet kan möten mellan religioner ses som mö-

ten mellan så kallade konkurrerande symbolsystem.23 Enligt det kunskapssociologiska för-

hållningssättet hör alla religioner hemma i ett socialt sammanhang. Det kan även ses som ett 

system som ger mening åt individens liv. Den styr hur individen uppfattar och formar sin so-

ciala verklighet. Detta förhållningssätt representeras av Berger och Luckmann. De menar att 

religionen utgör ett symbolist universum.24 Symbolsystemet i detta fall teologin ger mening åt 

vardagliga handlingar och tänkesätt och gränssituationer. Symbolsystemets viktigaste funk-

tion är att vidmakthålla den verkligheten både på det objektiva och subjektiva planet. Det kan 

hotas av gränssituationer och alternativa verklighetsuppfattningar. Interaktion med signifikan-

ta andra bekräftar och förstärker individens subjektiva verklighetsuppfattning. Symbolsyste-

met fungerar bäst när det är förankrat i en grupp av människor, vilket Berger och Luckmann 

kallar plausibilitetsstruktur.25 Den är nödvändig för vidmakthållandet av verkligheten. Sym-

bolsystemen i detta fall religionerna kan befinna sig i olika samhällssituationer. I Sverige är 

det den pluralisiska situationen som råder vilket innebär att det finns olika symbolsystem som 

konkurrerar med varandra. Berger och Luckmann talar även om en så kallad referensgrupp 

vilken består av de människor man har närmast omkring sig med samma verklighetsuppfatt-

ning. Referensgruppen kan till exempel vara församlingen.26 Referensgruppen innefattar vissa 

normer och värderingar som kallas gruppens perspektiv. Identiteten grundas i denna grupp. I 

                                                 
21 Ibid:159. 
22 Ibid:165. 
23 Geels och Wikström, 1999:67. 
24 Ibid:52. 
25 Ibid:55. 
26 Ibid:63. 
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den subjektiva verklighetsuppfattningen söker man svar och tolkning av den objektiva verk-

ligheten. Man kan finna förklaringar till andra symbolsystem med till exempel textbelägg.27

6. Resultat 
Kyrkoherde inom svenska kyrkan: 

”Nyckelord i mötet är trygghet, öppenhet och respekt, dock måste man få tillåtas vara kritisk”. 

 

Naturligt att islam kommer till Sverige 

Att islam kommer till Sverige är en naturlig följd av den senare invandringen och jag ser in-

vandringen som positiv. Man måste respektera dessa människors bakgrund. Att mötas med 

respekt för varandra är av stor vikt. Dock är det inte helt oproblematiskt eftersom det inte bara 

är tron som möts, utan det blir även ett möte mellan två kulturer och ibland kan det vara svårt 

att urskilja vad som är religion och vad som är kultur. Svårigheten för islam i detta samhälle 

är att de tvingas finna en ny identitet. Islam som annars är statsbärande, politisk och teokratisk 

står på det viset i kontrast till detta samhälle i vilket religionen är en privatsak och inte av en 

sådan kollektiv karaktär som islam. 

När Islam tar sig konkreta uttryck 

När det gäller frågor angående moskébygge anser jag att moskéerna har lika stor rätt att finnas 

som kyrkorna om det ska vara ett rättvist samhälle. En moské skiljer sig något från en kyrka i 

och med att den även är ett kulturellt centrum i vilken man kan ha anknytning till sitt ur-

sprung, dock har både kyrkor och moskéer en viktig social betydelse eftersom de betyder 

mycket för gemenskap. När det gäller frågan om friskolor så anser jag att skolan helst bör 

vara gemensam för alla, men om de ska finnas i samhället måste det få finnas friskolor för 

alla. Vi stöder till exempel en friskola i Betlehem för både kristna och muslimer. Gällande 

skolundervisningen anser jag att den kristna traditionen som präglat Sverige under så lång tid 

bör respekteras, dock kan det vara nödvändigt att man ser över vad det är man säger om islam 

i undervisningen. Det är lika viktigt att de som kommer hit lär sig vår tradition som att vi lär 

oss deras. Beträffande de politiska uttryck etableringen av islam tar sig anser jag att de svens-

ka lagarna måste respekteras. Det förslag som lades fram angående rätten till egna skilsmässo-

lagar var inte lyckat dels för att det enbart var en liten grupp som kom med detta förslag och 

dessutom fick de även andra muslimer emot sig. Samma lagar måste gälla för alla i samhället. 

                                                 
27 Ibid:71. 
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Polemik /dialog 

När det gäller förhållningssätten dialog och polemik gäller det att se på andra med respekt, 

vilket underlättas om man skaffar sig kunskap om varandra. Det är nödvändigt för att kunna 

samarbeta och bygga på samhället gemensamt. För mig är syftet med en dialog förståelse, 

men det innebär inte att man bör hindra sig själv från att vara kritisk på vissa punkter. Jag 

menar att man måste få stå för det man tror på utan att föra en överdriven polemik. Mötet sker 

på flera olika plan även politiskt och kulturellt vilket innebär att man inom det politiska kan 

ha skilda åsikter precis som man kan med vilken människa som helst, trots att man inom det 

sociala och kulturella är överens. På så vis kan man säga att de meningsskiljaktigheter som en 

kristen kan ha med en muslim, kan man ha även med de människor som tillhör samma kultur 

och religion. I mötet anser jag även att man måste kunna möta människor utan att ha några 

biavsikter, självklart vill jag frälsa människor, men mötet handlar om mycket mer som att 

skaffa kunskap och förståelse för varandra och bygga upp ett förtroende för varandra. 

 I mötet mellan religionerna går det att bevara särarten. Man måste kunna leva tillsam-

mans trots att man tillhör olika religioner, jag respekterar människan. En from muslim som 

lever rättroget, hans/hennes öde kan inte jag avgöra. Ett konkret exempel på vad dialog kan 

innebära för mig är det samarbete vi har med IFFI – invandrarkvinnornas förening i vilken de 

flesta är muslimer. Jag har även etablerat kontakt med ordföranden i moskén på Söder. Jag 

och mitt arbetslag har även planerat att göra ett studiebesök i moskén. Syftet med detta är att 

skapa en kontakt och skaffa kunskap. Jag vill ge den kulturen och religionen ”ett ansikte” 

detta sker genom att man möter dem personligen. Genom att skapa en mer personlig kontakt 

försvinner alla fördomar och misstankar som kan ha uppkommit på grund av okunskap. Inom 

den privata sfären har jag däremot inte haft något personligt möte med någon muslim, vilket 

jag tror kan beror på kommunikationssvårigheter. 

Barriärer 

Det finns vissa ”barriärer” som måste brytas ned föra att öppna möjligheten för kommunika-

tion. De hinder som kan vara i vägen för denna kommunikation är bland annat brist på språk-

kunskaper. Det kan även bero på skillnader i utbildning, om man ska kunna sitta och föra ett 

andligt samtal om existentiella frågor förutsätter detta att man har vissa kunskaper och en viss 

inblick som utbildning kan ge. Muslimerna är en ny invandrargrupp, på så vis är de inte till-

räckligt etablerade för att kunna känna sig bekväma i att sitta och ha konversationer om livs-

frågor med mig. När de har blivit mer etablerade kan vi mötas och samtala på en mer jämbör-

dig grund. Gällande gemensamma faktorer mellan trossystemen anser jag att likheterna är 

större än skillnaderna likheterna så som att vi alla är människor. Vi behöver alla en säng att 
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sova i, kläder, mat att äta, trygghet, kärlek. Nyckelord i mötet är trygghet, öppenhet och re-

spekt, dock måste man få tillåtas vara kritisk. 

Medias roll 

Media påverkar förhållningssättet till islam eftersom de flesta människors erfarenheter av is-

lam sker genom media. De flesta känner ingen muslim privat. Om man lär känna en människa 

så förändras bilden av det man tidigare trott. Den bild av islam som visas i media skildrar ett 

våldsamt drag av islam. Den visar på hur man tar avstamp i religionen för att kunna föra krig. 

Det kan inte generaliseras och få stå för hela islam, det är enbart en liten grupp terrorister. Att 

det inte finns några möten med muslimer i Gävles kristna råd beror på att mötena enbart rör 

frågor som rör kyrkan. 

Mötet – mer än två religioner 

De flesta konflikter som sker mellan dessa grupper sker på ett samhälleligt plan, det rör först 

och främst aspekter inom det sociala och kulturella. 

 Mötet mellan kristendom och islam handlar om så mycket mer än bara två olika sorters 

tro som möts. Det rymmer väldigt mycket mer. Det finns många andra aspekter som också 

måste vägas in. Några exempel är utbildning, ekonomi, bostadspolitik, etniskt ursprung m.m. 

Vad det egentligen handlar om i mötet mellan kristendom och islam är att det i första hand 

egentligen är två kulturer som möts. 

 

Pastor inom pingstkyrkan: 

”Jag tror att det ligger en välsignelse från Gud i att vara generös mot främlingen” 

 

Lika rättigheter 

Det ligger en moské precis bredvid vår kyrka, den har tidigare också varit en kyrka. Jag har 

ingenting emot att den har varit kyrka förut, den hade börjat tappa medlemmar. Vi har inga 

relationer, men heller inga problem. Jag upplever inte att de driver en aktiv mission. Att de 

expanderar är naturligt eftersom många som kommer hit som invandrare i dag är muslimer, 

man måste respektera dessa människors kultur och religion. Angående friskolor tycker jag att 

de har samma rätt att existera som kristna friskolor, så länge de håller sig till svensk skollag 

och är av samma kvalitet. Lika undervisning måste ges till alla så att de inte förvandlas till 

någon sorts ”koranskolor”. När det gäller rätten till egna lagar tror jag inte på någon särlag-

stiftning. Lagen måste vara lika för alla. Men naturligtvis måste man ha rätt att opponera sig 

mot vissa beslut och genom ett demokratiskt tillvägagångssätt kunna ha möjlighet att påverka 

beslut som fattas. Jag tror även att kompetensen i domstolarna måste öka om hur människor 
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inom olika religioner tänker. Jag känner en som arbetar med integration som reser runt och 

informerar om islam bland annat inom olika rättsväsenden, sådant behövs det mer av. Jag tror 

även att det är bra om muslimer kommer in dessa yrken. 

Religionsfriheten självklar 

Jag tycker att religionsfrihetslagen är en självklarhet och den måste omfatta alla människor. 

Men det finns vissa problem med den och det är att den säger emot sig själv ibland. Ett exem-

pel på detta är de starka reaktionerna som väcktes i samband med Muhammed- karikatyrerna. 

Religionsfrihet hör ihop med yttrandefrihet och de negativa reaktionerna som uppkom med 

Muhammedbilderna kan visa på att vissa muslimer inte förstått hur yttrandefriheten kan te sig 

i vårt land. Eftersom vi här har rätt att uttrycka vad vi vill så kan det hända att man gör det i 

vissa fall till och med för att väcka debatt och provocera och testa hur långt man kan gå. Att 

det kan verka främmande för människor som kommer från ett samhälle där man inte kan ut-

trycka sig lika fritt kan jag förstå, men muslimerna måste lära sig att vi har yttrandefrihet här. 

Vi kristna är mer toleranta, även Jesus har förolämpats och kränkts, men vi har inte reagerat 

på samma sätt som vissa muslimer gjorde när det var deras profet som kränktes. Man måste 

möta detta i samtal och diskussion. Man måste respektera deras religion men jag väntar mig 

även samma respekt tillbaka. Det gäller även de sekulariserade. 

Polemik/dialog 

Islamsk tro och kristen tro är en minoritet i förhållande till det sekulariserade samhället. Men 

det finns en viss kristen kultur som lever kvar. Vi känner oss ibland trängda av det sekulära 

samhället Många gånger står kristendom och islam mer på samma sida gentemot det sekulari-

serade samhället. Vi har till exempel samma åsikter när det gäller äktenskapslagen. Som kris-

ten har man ibland mer gemensamt med en muslim än en icke troende. Det finns en god grund 

för dialog och själv föredrar jag dialog framför en konfrontation. Konfrontation är aldrig bra. 

Muslimernas barn blir försvenskade och man måste bygga på goda relationer med dem och 

det svenska samhället. Ju mer band desto bättre, man hittar aldrig en förståelse annars. 

 Vi driver mission i olika länder där islam är en majoritet, men då kan situationen se an-

norlunda ut. De länder där muslimer är i majoritet beter de sig annorlunda, en muslim som 

omvänder sig och blir kristen i ett sådant samhälle kan tvingas fly landet. Den frihet som finns 

här måste finnas överallt. I situationer där omständigheterna ser annorlunda ut kan förhåll-

ningssättet komma att likna mer en konfrontation. På grund av hur majoriteten muslimer beter 

sig i vissa länder bemöts den enskilde individen som tvingas fly med rädsla när han/hon 

kommer hit. 
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Det är möjligt och viktigt att bevara särarten hos religionerna. Synkretism leder bara till ut-

slätning. Kristendomen är en väldigt tydlig tro, när det gälle dess budskap. Nåden och kärle-

ken till medmänniskan är viktig. Att leva ut riktig kristen tro är att även älska min muslimske 

granne. 

Tyngdpunkter i mötet, gemensamma nämnare 

Det finns några i vår församling som är omvända till kristendom från islam. De tar ibland med 

sina anhöriga vilket gör att det kommer mycket muslimska familjer till kyrkan. Det brukar gå 

bra. Då ligger tyngdpunkten i mötet mest på det sociala. 

 På vilket plan lösningen ligger om en konflikt uppstår beror på vem man har konflikten 

med. Om det är med imamen ligger ofta tyngdpunkten i själva teologin/trossystemet. Då kan 

man hamna mer i en konfrontation beroende på vad det gäller, ett exempel är om terrorism 

eller självmord förespråkas. Då övergår vi från dialog till konfrontation. Jag tror att tyngd-

punkten ligger i mötet mellan tron och inte det sociala och politiska eftersom det då mer skul-

le likna en vanlig konflikt som man kan ha med vem som helst. Ett annat exempel på en kon-

flikt på det trosmässiga planet är synen på skuld och bekännande, skuld och skam. 

 Vi är alla människor, det är basen. Judendom kristendom och islam är besläktat eftersom 

vi utgör de abrahamistiska religionerna. Bibeln är sprungen ur judendomen och koranen häm-

tar mycket ur bibeln. Vi har mycket gemensamma nämnare, vilket gör att det finns en god 

grund för dialog. Jesus finns även med inom islam, men de har en annorlunda gudstro, inte en 

lika god gudsbild. 

Medias framställning av islam och främlingsrädsla 

Medias bild bör vara mer insiktsfull än vad den är i dag. Ofta handlar det om en kamp om de 

heliga platserna. Man måste förstå utgångspunkten i detta för att kunna förstå konflikterna. 

Sekulariserade svenskar har svårt att förstå detta, och ju mer sekulariserad man blir ju svårare 

blir det att förstå. Ingvar Karlsson uttrycker sin mening om att ökade kunskaper om religion 

hos politikerna är nödvändig för att förstå dessa konflikter som tar sig politiska uttryck. Detta 

är ett individualistiskt samhälle och för att förstå kollektivistiska konflikter anser jag att det 

behövs en folkupplysning. 

 Jag tror att människor präglas av en rädsla för det som upplevs vara främmande, det 

handlar egentligen inte om arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik. Jag tror att invandrings-

politiken behöver regleras, vi har en väldigt generös flyktingpolitik. Jag tror att det ligger en 

välsignelse från Gud i att vara generös gentemot främlingen. Kristendomen är universell, det 

finns inget nationalistiskt tänkande i den, inga rasperspektiv. Jag tror inte att det finns en stör-
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re rädsla för främlingen hos kristna än vad det finns hos andra människor. Jag skulle kunna 

tänka mig att ha möten med muslimer i Gävles kristna råd, även om det inte har förekommit. 

 

2 pastorer i en fristående församling med anknytning till Evangeliska Frikyrkan: 

”Många ska komma i mitt namn.” 

 

Etableringen av islam väcker oro 

Islams etablering i samhället är någonting vi ser allvarligt på. Det finns många kyrkor som har 

förvandlats till moskéer, vilket vi upplever vara alarmerande. Vi ser detta som ett hot. Svens-

ka politiker blundar för vad det är de egentligen accepterar i samhället. Den frihet och tolerans 

som finns i detta land får inte utnyttjas till att börja utöva förtryck, vilket vi anser förekommer 

inom den islamska religionen. Det finns en rädsla att samhället ska islamiseras. Inom denna 

religion finns inte samma kärlek och förlåtelse. När det gäller utvecklingen av samhället anser 

vi att skolan spelar en stor roll, det är den som bland annat styr utvecklingen av sekularise-

ringen. Vi anser att friskolor är bra eftersom alla bör ha friheten att välja skolform. Det måste 

finnas en sorts mångkulturell frihet, men risken med islamska friskolor att är att det kan bidra 

till en utveckling av islamisering. Denna utveckling av avkristningen och islamiseringen är 

oroväckande. Det finns tecken som kan tyda på att islam villfar människor. Ser man till vad 

Jesus själv har sagt så varnade han för att många ska komma och bedra människor angående 

sanningen. ”Många ska komma i mitt namn …” 

Guds tio budord – mallen för acceptans 

Vi anser ändå att religionsfriheten måste få finnas eftersom den skapar frihet för individen, det 

måste man respektera. Vi är positivt inställda till den, men om den tränger bort den kristna 

tron är den skadlig. Om vi kommer till ett annat land respekterar vi den religionen som finns 

där. Den frihet som finns i vårt land existerar inte i islamska regimer där man kan riskera 

dödsstraff om man konverterar till kristendomen samt ett utbrett förtryck mot kvinnor. Vi 

anser att Guds tio budord är ett riktmärke för hur man bör acceptera andra religioner. Guds 

bud tillåter inte att man tar en annan människas liv, vilket innebär att vi inte kan acceptera en 

religion inom vilken till exempel hedersmord begås. Vi anser att den liberala och humanistis-

ka prägel detta samhälle har är skadlig eftersom den innebär att man blint accepterar allt, man 

ser inte till bristerna av detta förhållningssätt och glömmer bort allt det skadliga i det som 

accepteras. 
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Gudsvälde 

Detta samhälle kallas demokratiskt trots att detta inte är sant, man kan till exempel bli för-

tryckt på grund av att man är en kristen minoritet. Det finns även annat i samhället som tyder 

på att demokratin inte är vad den påstår sig vara. Motsatsen till demokrati är teokrati vilket 

betyder Gudsvälde, vi vill ha ett samhälle som sätter Gud i centrum. 

 När islam kommer till detta samhälle är det naturligt att det tar sig politiska uttryck, is-

lam söker att politiskt ta över världen. Alla som inte tillhör islam räknas till ”de otroende”. 

ambitionen ligger i att omvända dem. Ansökan om rättigheter till egna skilsmässolagar ställer 

vi oss kritiska till eftersom vi är rädda att det innebär att kvinnan blir förtryckt. 

Polemik/dialog - kärleken konfronterar 

Den bästa vägen är dialog, men ibland kan det bli oundvikligt med konfrontation. Det finns så 

mycket som skiljer islam och kristendom åt. I slutändan blir det så att det ene måste träda 

framför den andre, förnekelsen av att Jesus är Guds son är ett exempel som illustrerar svårig-

heten att mötas i dialog. Dock söker vi dialog med människan/individen, inte trossystemet. De 

är människor och vi möter individen och söker dialog med henne. Många muslimer bli frälsta 

idag till följd av dialog, men utan någon slags konfrontation vattnas det ut. Konfrontationen 

ligger i att religionen islam inte innefattar kärlek, förlåtelse eller andedop som inom kristen-

domen. Därför anser vi att konfrontationen kan vara nyttig och konstruktiv. Det är svårt att nå 

muslimer, den som kan nå en muslim bäst är andra muslimer, man når bäst de egna. I ordet 

står det att kärleken har behag till rättfärdigheten, vilket innebär att den ibland ställs inför att 

konfrontera. Jesus har själv sagt ”Älska din nästa så som dig själv” I Bibeln finns gott om 

exempel på profeter som konfronterat människor de levde med. Moses konfronterar Farao när 

han vill att Farao ska släppa folket fritt från slaveriet, i detta låter han inget förhandlas, inga 

villkor får ställas. Profeten Elias levde i konfrontation med sin samtid då hans ambition var att 

folket skulle vända om till Gud. Vi tror att det går att bevara särarten och leva sida vid sida. 

Jesus ger exempel på detta då det berättas i evangelierna om hans umgänge med samarierna. 

 I mötet med muslimerna ligger tyngdpunkten i trossystemet, det väger mer än det socio-

kulturella och politiska. Det är i mötet mellan trossystemen som konfrontationen ligger inte 

när det gäller att mötas på individnivå. Våra erfarenheter av muslimer som individer är att de 

är fina människor, frikostiga och har en gudsfruktan, men saknar livstryggheten och meningen 

med livet. Vi har fört många av dem till tro på Jesus. Det finns muslimska föräldrar som hellre 

placerar sina barn i våra kristna skolor istället för i kommunala skolor. 
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Lösning på konflikt – Kristi kärlek, inte distansering 

Lösning på en eventuell konflikt som kan uppstå ligger inte i det sociokulturella eller i de po-

litiska aspekterna, utan i att möta människor med Kristi kärlek. Kärlek kan lösa konflikten, 

den kan även tillintetgöra grupperingar. Roten är Jesus lära, man måste skapa kontakt för att 

få förtroende och krossa segregationen. Faran ligger i att betrakta varandra på avstånd istället 

för att skapa kontakt. Vi tror att det ligger en fara i att distansera sig eftersom det leder till 

rädsla vilket ligger till grund för krig. Vi tror att media påverkar människors uppfattningsnivå 

av islam, motståndet mot islam handlar inte om att stänga människor med islamsk bakgrund 

ute ur samhället utan vi måste träda fram med en stark tydlig kristen profil/politik. De invand-

rare som kommer till Sverige idag är skatter för oss, invandringen är positiv för Sverige. Vi 

skulle kunna tänka oss att ha möten/sammanträden med muslimer men det beror på vad syftet 

med sammanträdet är, inte om det innefattar att leta gemensamma nämnare i trossystemet. Vi 

är inga inklusivister eller pluralister. 

Av frukten känner man igen trädet 

Vi gör skillnad på individen och religionen. Vi vänder oss inte mot muslimerna som personer, 

utan själva trossystemet, Jesus är deras frihet. Det finns texter i uppenbarelseboken som kan 

tyda på att islam är antikrists ande. I länder med islamska regimer har kristna mördats. Inom 

kristendomen finns inte rätten att döda. Jesus har sagt ”Av frukten ska ni känna igen trädet” 

Frukten av islam är inte god eftersom den ofta förebådar strid, men vi ser till individen. Vi ber 

för muslimerna, vi älskar dem. 
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7. Analys 
När jag presenterar min analys strukturerar jag upp den i fem olika teman som kunde urskiljas 

av de framställda intervjuerna. 

 

Kulturellt, politiskt, teologiskt 

Samtliga respondenter var överens om att mötet skedde dels i tron, men även på ett politisk 

och kulturellt plan. Vilket stämmer överens med Aneers teori om mötets samhälleliga aspek-

ter. Mötet får konsekvenser av att det även sker på en social, kulturell nivå. Dialog i detta fall 

ska enligt Aneer leda till minskade motsättningar vilket visade sig i att till exempel religions-

frihetslagen respekteras av de kristna ledarna. Enligt Aneer är lösningen på eventuella kon-

flikter att lägga mer fokus på själva mötet med individen, det vill säga på individnivå, vilket 

visade sig i respondenternas uttalanden om att de skiljer på individen och religionen, de anser 

sig respektera individerna. På det plan inom vilket individerna möts finns respekt och förstå-

else. Inom detta sociala, samhälleliga plan nämner även förespråkaren för evangelisk luthersk 

inriktning att arbetsmarkandfrågor samt bostadsfrågor spelar en avgörande roll, han betonar 

att det egentligen är två kulturer som möts, vilket bestyrks av Aneers teori om att fokus bör 

läggas på konkreta samhällsfrågor. När det gäller mötet på det politiska planet anser respon-

denterna att samma lagar måste gälla för alla, i ett fall ses mötet på den politiska nivån som ett 

hot mot samhällets demokratiska förhållningssätt. I detta fall bör det förankras till Anners 

uppfattning om att grupper bör mötas för att lösa samhällsfrågor eftersom detta ligger inom 

den samhälleliga sfären. 

 När mötet sker på det plan inom vilket själva tron möts råder vissa skilda uppfattningar 

bland respondenterna. Representanten för pingst, samt representanten för den evangelisklut-

herska inriktningen förespråkade sökandet efter gemensamma nämnare. De menar att det 

finns större likheter än skillnader mellan religionerna, de anser sig på det viset finna en grund 

för dialog. Detta kan anslutas till Kyrkornas världsråds teori om att dialog möjliggör samarbe-

te. Förespråkarna för Evangeliska Frikyrkan ser att dialogen förs på andra grunder som stäm-

mer överens med den normativa teologiska teorin, vilken innebär att man inom dialogen inte 

söker gemensamma nämnare. Detta kan visserligen utgöra en risk för konflikt, men enligt 

denna teori är detta bättre än att dölja/blunda för skillnaderna. Resonemanget stämmer med 

denna teori om att mål och mening mellan religionerna skiljer sig åt och att det därför ligger 

en risk i att söka gemensamma nämnare. Det är en mer konfrontativ hållning som enligt re-

spondenterna och den normativt teologiska teorin kan vara konstruktiv. 
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Polemik / dialog? - respekt, förståelse, acceptans 

När det gäller förespråkandet av förhållningssätt till mötet mellan kristendom och islam var 

det kopplat till definitionen av dialog och polemik. Representanten för den evangeliskluthers-

ka traditionen ansåg att dialog innefattade mer än enbart att mötas i samtal. Även sociala 

handlingar som möten i form av lärande av den andres kultur genom till exempel att besöka 

en moské med sitt arbetslag, eller organiserandet av en organisation för invandrarkvinnor. 

Dialogen i form av samtal kunde försvåras av språksvårigheter samt brist på etablering och 

utbildning. Detta bestyrks av Anners teori om att dialog är mer än enbart samtal, det utgör 

även aktiviteter och möten vilket enligt teorin minskar motsättningar, det visar sig i respon-

dentens positiva inställning. 

 Representanten för pingst ansåg att valet av förhållningssätt beror på vilket plan mötet 

sker, det sociokulturella, det politiska eller mötet i trosfrågor. Definition av polemik utgörs av 

konfrontation. Denna konfrontation äger rum i vissa aspekter gällande teologin, i synnerhet 

frågan gällande skuld och bekännande, även i gudsbilden. I mötet gällande dessa aspekter 

eftersom dialog inte tillämpas i detta fall riskerar konflikter som rör dessa punkter att uppstå, 

dock kan de ur den normativt teologiska aspekten vara konstruktiva. Dialogen sker mer på 

individnivå och den kulturella sociala, eftersom han menar att man måste respektera dessa 

människors kultur, och att dialogen sker med individen inför vilken man bör ha respekt och 

förståelse för att kunna bygga upp en god relation. Detta har stöd i kyrkornas världsråds sätt 

att se dialog som en grund för att undanröja misstänkliggöranden. Respondenterna inom 

Evangeliska Frikyrkan ansåg att dialog bör föras med själva individen vilket kan ses i skenet 

dels av Aneer som betonar mötet mellan de enskilda individerna som avgörande, men de be-

tonade även konfrontationen och såg den som oundviklig i mötet på trons plan, och dels nöd-

vändigheten att även se till skillnader. Dialogen betonas som mest av samtliga respondenter 

när det gällde individnivån, för när individ möter individ finns respekt, förståelse och accep-

tans. Detta belyser vad som anses vara dialogens grunder enligt den teoretiska utgångspunk-

ten. Enligt denna måste fokus ligga på just denna individnivå i större utsträckning än till ex-

empel det politiska eller trosmässiga. Uppfattningar om olika grader av konfrontation grundar 

sig i trossystemet i vilket det var viktigt att kunna få vara kritisk och stå för sin tro. 

 

Konkurrerande symbolsystem - Kommunikation/kontakt, distansering 

Kristendom och islam kan enligt det kunskapssociologiska synsättet ses om två olika symbol-

system. Korset och halvmånen står för två olika normsystem och värderingar som hör till den 

referensgrupp inom vilka de är aktuella. En referensgrupp kan vara en församling. Inom refe-
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rensgruppen förstärks normsystemet genom det Berger och Luckmann kallar signifikant inter-

aktion. Symbolsystemet styr den sociala verkligheten i detta fall styr den synen på det konkur-

rerande symbolsystemet, vilket yttrar sig till exempel i det förhållningssätt man har till ”den 

andra parten”. Eftersom det i Sverige är den pluralisiska situationen som råder med olika 

symbolsystem som konkurrerar med varandra, i detta fall kristendomen och islam. Om man 

väljer dialog eller polemik i detta fall kan utifrån det kunskapssociologiska perspektivet ses 

som en effekt av gruppens perspektiv och tolkning av den subjektiva och objektiva verklighe-

ten. Eftersom den viktigaste funktionen av symbolsystemet enligt Berger och Luckmann är att 

vidmakthålla denna verklighet kan det konkurrerande symbolsystemet ses som ett hot. Mötet 

med den utgörs av vad Berger och Luckmann kallar gränssituation. Hur man ska hantera den-

na gränssituation avgörs av tolkningen och belägg för tolkningen till exempel ett aktuellt text-

belägg vilket i detta fall skulle kunna vara de heliga skrifterna inom de konkurrerande sym-

bolsystemen. I detta fall kan det ta sig i uttryck i om man har en inklusivistisk/pluralistisk syn 

på sin religion eller om man anser att det går att bevara särarten. Anser man att det går att 

bevara särarten i samlevnad med det andra systemet kan man inta ett förhållningssätt som 

utgörs av dialog. Upplever man sig däremot hotad kan en mer naturlig reaktion bli att man 

antar konfrontation som förhållningssätt. Särskilt med tanke på att identiteten enligt Berger 

och Luckmann skapas i referensgruppens symbolsystem. I en gränssituation kan därmed iden-

titeten upplevas vara hotad. Eftersom kristendom och islam existerar i ett socialt sammanhang 

och samtliga respondenter betonar individen i detta sociala sammanhang, så är det på individ-

nivån kontakt och kommunikationen sker. Både de som förespråkade konfrontation och de 

som förespråkade dialog var överens om att distansering är fel sätt att lösa en konflikt på, de 

betonade vikten av mötet och att bygga band och relationer. Det är på det viset de hanterar 

gränssituationerna som Berger och Luckmann talar om. 
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8. Slutdiskussion 
De huvudfrågor som presenterades i frågeställningen var: Hur förhåller sig kristna ledare till 

att islam etablerar sig i samhället? Förespråkar de dialog eller polemik och vad anser de att 

det får för konsekvenser? Har de konkreta upplevelser av mötet religionerna emellan och hur 

har det i så fall påverkat deras syn på islam i samhället? Samt hur anser de att man ska kunna 

lösa eventuella konflikter i mötet mellan religionerna. Är en lösning önskvärd överhuvudtaget 

om konflikt uppstår? 

 

Det som förvånar mig med resultatet av intervjuerna är att det finns en större variation på sva-

ren än vad jag hade väntat mig. Däremot fanns det mer samstämmiga uppfattningar om huru-

vida islam bör få göra anspråk på att ändra lagarna i Sverige. Man kan urskilja att de som fö-

respråkar en högra grad av konfrontation också anser att tyngdpunkten i mötet ligger i själva 

trossystemet, medan en högra grad av förespråkande av dialog hängde samman med uppfatt-

ningen att tyngdpunkten i mötet ligger i det sociala och kulturella. 

 Det visade sig att kristna ledar i det svenska kulturkristna samhället förhöll sig på olika 

vis till etableringen av islam i Sverige beroende på inom vilket område mötet sker. Mötets 

karaktär: socialt, kulturellt, politiskt, eller trosmässigt avgjorde om dialog eller polemik an-

sågs som rätt lösning. Det fanns även olika uppfattningar om vad dessa förhållningssätt får för 

konsekvenser. Dialog var för respondenterna ett sätt att möta individen på, vilket de anser är 

vägen till att bygga goda relationer. Konfrontation sågs dock i vissa fall vara oundvikligt för 

vissa då de menade att även konfrontationen kan vara konstruktiv. Att alla respondenter anser 

att religionsfrihetslagen bör finnas hindrar diskriminering i form av att inte tillåta andra män-

niskor att utöva sin religion 

 När det gällde egna erfarenheter av mötet med muslimer varierade det även där bland 

respondenterna. Vissa hade erfarenheter av att muslimer hade kontakt med församlingarna 

genom till exempel omvända familjemedlemmar, eller genom att de hellre låter sina barn gå i 

kristna skolor än kommunala. Dessa erfarenheter upplevde de som positiva. En av responden-

terna hade själv sökt kontakt med imam och besökt en moské, vilket även det bidrog till en 

positiv erfarenhet av mötet. Dock nämndes inget om privata personliga kontakter med musli-

mer mer som vänner, utan mötet verkar ha skett i ”formella situationer”. En av respondenter-

na berättade att det styr hans syn på etableringen av islam i samhället på det sättet att kontak-

ten ger den kulturen och religionen ”ett ansikte” så att det inte känns främmande. 
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Synen på hur man löser eventuella konflikter var för två av respondenterna att lägga fokus på 

trossystemet och se frälsning som en lösning. För en av dem berodde det på vem konflikten 

var med huruvida man kunde finna rätt sätt att lösa en konflikt. För en av dem ansågs lösning-

en ligga i att fokusera på samhällsfrågor och individen. 

 Vidare funderingar som detta väcker är var tyngdpunkten i mötet mellan dessa tossy-

stem ligger om det rör sig om individer som ses som ”svenskar” vilka konverterar till islam, i 

vilket fall inga kulturskillnader hade funnits. Vidare finns ett intresse att även se till hur mus-

limska ledare ser på sin situation i detta kulturkristna samhälle. Ytterligare en fundering är 

huruvida resultatet blivit ett annat om man i valet av respondenter tagit hänsyn till variabler så 

som kön och ålder. Även om svaren skilt sig för varje församling om man intervjuat försam-

lingsmedlemmarna och inte ledarna för församlingen. En annan fundering är även om resulta-

ten hade sett annorlunda ut om medias bild av islam varit en annan. Alla respondenter ansåg 

att media styrde uppfattningsnivån hos människor i samhället om islam. 

 Mötet mellan två skilda trossystem/symbolsystem är komplext, det verkar inte finnas 

några lätta svar på hur man löser konflikter, vad man bör ha för förhållningssätt, var tyngd-

punkten i mötet ligger och så vidare. Allting är beroende av kontext, perspektiv och samman-

hang. Detta var endast en liten inblick som syftade till att väcka funderingar och reflektioner 

samt belysa de variationer som finns i attityder och förhållningssätt. Att reflektera över detta 

är viktigt eftersom det är någonting som är dagsaktuellt. 
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Intervjuguide 
 

1. Berätta för mig hur du som kristen förhåller dig till att islam etablerar sig i ett kultur-

kristet samhälle som till exempel: 

- moskébygge, muslimska begravningsplatser 

- muslimska friskolor 

- Reform av skolundervisningen gällande undervisningen i religionsvetenskap som 

de anser är präglad av en negativ bild av islam, samt ändra på traditionen att ha 

skolavslutning på ”neutral mark”. 

2. Vad anser du om att det tar sig politiska uttryck? (som förslaget om rätt till egna lagar 

gällande islams syn på skilsmässa) 

3. Vad anser ni om religionsfrihetslagen, vilka bör den omfatta? 

4. Hur skulle ni definiera ni polemik och dialog, vad skulle ni själva säga att ni föresprå-

kar, vad tror ni att dessa förhållningssätt får för konsekvenser i praktiken? 

5. Anser du att man måste ha ett inklusivistiskt eller ett pluralistiskt förhållningssätt till 

andra religioner för att kunna acceptera dem i samhället? 

6. Har du några personliga erfarenheter av möte mellan din egen tro och en praktiserande 

muslim? Hur upplevde du det? Vart låg tyngdpunkten i det mötet trossystemet, det 

samhälleliga, sociala, politiska eller i själva tron? 

7. Om en konflikt skulle uppstå mellan kristendom och islam, vad tror du skulle kunna 

vara en bra lösning, att se till det samhälleliga eller till teologin. Är en lösning önsk-

värd över huvud taget? 

8. Anser du att man ska leta efter genensam nämnare eller respektera skillnaderna när det 

gäller våra olika trossystem? 

9. Tror du att den bild media framställer av islam påverkar valet av förhållningssätt gent-

emot islam? 

10. Tror ni att den negativt präglade bild av islam som finns i samhället påverkar männi-

skors inställning till att man tar in folk till Sverige, med tanke på att de flesta invandra-

re som kommer hit är från muslimska länder. 

11. Har någon gång muslimer funnits med på möten inom Gävle kristna råd? Om ja eller 

nej Hur kommer det sig? 

12. Finns det någonting övrigt du skulle vilja lägga till? 
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Sammanfattning


Detta är en kvalitativ studie som inspirerats av fenomenografisk metod som behandlar olika aspekter av islams etablering i Sverige som är ett kulturkristet samhälle. Intervjuer har gjorts med representanter för tre olika trosinriktingar: Svenska kyrkan, Pingstkyrkan samt en frikyrkoförsamling med anknytning till Evangeliska Frikyrkan.


Syftet var att undersöka hur praktiserande kristna bemöter islam i samhället. Fokus läggs på kristna ledare och deras förhållningssätt med utgångspunkt i om de förespråkar polemik eller dialog, samt effekterna av dessa förhållningssätt. De teoretiska utgångspunkterna är dels en kunskapssociologisk teori av Berger och Luckmann, samt två olika religionsvetenskapliga teorier om dialog från Kyrkornas världsråd samt Swanberg och Westerlund ur ett normativt teologiskt perspektiv. Resultatet och analysen visar på att det finns en stor variation i förhållningssätt och attityd bland de kristna ledarna gentemot islam, beroende på vilken grad av konfrontation som förespråkas, samt på vilket plan i mötet man anser att tyngdpunkten ligger inom det sociokulturella, politiska eller teologiska.


Nyckelord i studien: Polemik, dialog, konsensus, kultur/religionsmöten, symbolsystem
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1. Inledning/problemformulering

”Låt inte en islamisk lag få plats i Sverige”. Så lyder ett citat från en artikel i Expressen.


Etableringen av islam i det svenska samhället sker inom många olika områden, dels inom det religiösa men även det praktiskt sociala och det politiska området som till exempel det kontroversiella förslaget om ansökan gällande rätten till egna särskilda skilsmässolagar, vilket väckte negativa reaktioner som den i det ovanstående citatet från expressen visar. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där många religioner ska leva sida vid sida vilket väcker blandade känslor och reaktioner. Ytterligare en debatt har gällt ändringar i det som anses vara svenska traditioner till exempel att det inte längre ses som etiskt rätt att hålla skolavslutningar i kyrkor utan på ”neutral mark”.
 Orsaken till detta förslag är att de elever som inte har anknytning till kristendomen inte ska tvingas till en kristet präglad miljö som kyrkan. Även en reform av svensk skolundervisning förespråkas då det råder en uppfattning om att viss undervisning präglas av en negativ förutfattad mening om islam. Muslimer i samhället har även etablerat egna friskolor. De har även beviljats rättigheter att bygga moskéer på skilda ställen i landet, på det viset blir etableringen av islam mer synlig och konkret. Det finns även andra särskiljande rättigheter som omfattas av den så kallade minoritetspolitiken som beviljats muslimerna politiskt.



Nya religiösa och kulturella uttryck har etablerats och växer fram i det svenska samhället som annars är ett västerländskt kulturkristet land. Samtidigt träder en bild i media fram av islam som ett hot mot den västerländska civilisationens kultur, etik och moral i det flitiga användandet av begrepp som fundamentalism och terrorism förknippat bland annat med händelsen i USA den elfte september 2001. Inom politiken i landet kan man se tecken på religiöst grundad politisk hållning som till exempel hos kristdemokraterna, vilket man även kan ställa i relation till att islam förknippas med politik - islamism eftersom den tillämpas av regimer genom utövande av Sharia, vilket gör att dessa två religioner även kan uppfattas som två politiska motpoler. Mötet mellan kristendom och islam är inte helt oproblematiskt eftersom de i media skildras som två makter som står emot varandra. Många av de konflikter som skildras i världen är anknutna till religion. I Sverige som räknas till ett av världens mest sekulariserade länder lever ändå kristendomen kvar även om den inte är lika utbredd och praktiserad som den tidigare varit. De två symbolerna för de respektive trossystemen: korset och halvmånen syns båda i vårt samhäller, de lever sida vid sida. Enligt Sveriges muslimska råd (SMR) bor det i dag c:a 370 000 muslimer i Sverige.
 Siffra är väldigt osäker eftersom det är mycket svårt att göra en bedömning av vem som ska anses som muslim och vem som inte är det. Det framgår inte klart hur SMR gått till väga när man gjort dessa undersökningar. Statistiskt sett kan dessa individer uppfattas som muslimer eftersom det kommer från islamska regimer trots att det inte är säkert att de utövar sin religion.


Med detta som bakgrund växer vissa funderingar fram som till exempel hur praktiserande kristna i det svenska samhället förhåller sig till att islam etablerar sig? Vilka reaktioner väcker det? Vad anser de själva att konsekvenserna kan komma att bli? De två vanligaste utgångspunkterna är dialog eller en mer polemisk hållning. Eftersom det är de kristna ledarna som står som representanter för de trossamfund de företräder är det dessa jag väljer att lägga fokus på. Med kristna ledare avser jag präster och pastorer. I Sverige möts många kulturer och i kulturmöten ingår även möten mellan religioner.

1.1 Syfte och frågeställning


Syftet med denna studie är att undersöka hur kristna ledare ser på etableringen av världsreligionen islam i det svenska kulturkristna samhället. Syftet är även att se till vad de anser att konsekvenserna av ett visst förhållningssätt kan bli, som till exempel förespråkande av dialog eller polemik. Undersökningen syftar till att ge en bild av dagsläget gällande mötet mellan religioner som även berör relationerna i ett mångkulturellt/polyetniskt samhälle som Sverige. Många av de människor som möter det svenska samhället idag bär på andra kulturellt präglade livssyner/religioner. Mina funderingar/frågor kan sammanfattas på detta vis:


· Hur förhåller sig kristna ledare till att islam etablerar sig i samhället?


· Förespråkas dialog eller polemik? Vad anser de att det får för konsekvenser?


· Har de konkreta upplevelser av mötet religionerna emellan och hur har det i så fall påverkat deras syn på islam i samhället? Inom vilket område ligger tyngdpunkten i mötet? Det sociokulturella, politiska eller i teologin?


· Hur anser de sig kunna lösa eventuella konflikter i mötet mellan religionerna? Är en lösning önskvärd överhuvudtaget?


1.2 Avgränsning


Jag vänder mig i denna studie till de kristna ledare, eftersom de står som representanter för sin församlings trosuppfattning. Det hade blivit för omfattande att vända sig till var och en enskilt inom en viss församling. Genom att vända mig till just ledarna får jag en mer representativ bild av församlingen som helhet. De jag valt att vända mig till tillhör olika trosinriktingar Evangeliska Frikyrkan, pingst samt evangelisk luthersk tradition. Att jag har valt tre olika inriktningar beror på att jag vill få en spridning i uppfattningar genom att skildra flera perspektiv. Jag har också fått lov att begränsa uppgiften till att endast intervjua kristna ledare, inte islamska på grund av utrymmet i denna uppsats även om intresse finns att även intervjua islamska ledare för att undersöka deras upplevelse av att integreras i ett kulturkristet samhälle. Slutligen har jag också av tidsskäl Fått lov att göra intervjuer med fyra kristna ledare i en stad i Mellansverige

1.3 Förförståelse


Jag är medveten om att det alltid finns en risk att studien kan präglas av min egen förförståelse och styra mitt eget förhållningssätt och därmed framställningen av studien. Därför anser jag det nödvändigt att rannsaka min förförståelse. Själv bekänner jag mig vara kristen och är uppvuxen i en kristen familj. I släkten finns muslimer vars inställning till kristendomen är präglad av respekt. I min egen vardag och närmiljö har det inte förekommit konflikter mellan kristet praktiserande människor och troende muslimer, därför är min egen erfarenhet av mötet mellan dessa religioner inom den privata sfären positiv. Däremot styrs den även av medias skildring av en mer konfliktladdad bild av religionsmöten som resulterar i strider. Mitt förhållningssätt till ämnet är att fenomenet möten mellan religioner är ett komplext område som inte går att förse med enkla svar eftersom många aspekter måste vägas in. I denna studie kommer jag eftersträva objektivitet.


1.4 Disposition


I kapitel 2 görs en begreppsdefinition. Kapitel 3 utgörs av bakgrund och tidigare forskning. Efter detta följer kapitel 4 som behandlar metod samt urval och etiska överväganden. I detta kapitel ges även information om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Jag går även igenom hur jag utformat intervjun och bearbetat information samt urval. I kapitel 5 presenteras den teoretiska utgångspunkten. Efter detta presenteras resultatet av intervjuerna. I kapitel 7 avslutas studien med en slutdiskussion.


2. Begreppsdefinitioner

Kultur


Min definition av kultur bygger på sociolog Giddens
 teorier om kulturbegreppet. Enligt Giddens utgör kultur de aspekter av samhället som är inlärda, inte nedärvda. Gemensamma för medlemmar av ett samhälle som möjliggör samarbete och kommunikation. Kulturen utgör en kontext i vilket individerna lever sina liv. Ett samhälles kultur omfattar uppfattningar, idéer och värderingar samt konkreta eller påtagliga aspekter, till exempel objekt och symboler. Normerna utgör det som uppfattas som viktigt, värdefullt och önskvärt. De ger mening och vägledning för människor när de samspelar i den sociala verkligheten. Normerna är ”regler” för beteendet.


Kulturkristet

Sveriges kultur är präglat bland annat av kristna etniska normer och värderingar. Sverige är i dag ett sekulariserat land, det går dock inte att bortse från den kristna prägeln av traditioner som fortfarande anammas i Sverige. På detta vis är Sverige ett kulturellt kristet land.


Kulturmöte


När jag använder mig av begreppet kulturmöte, avser jag mötet mellan de etniska minoriteternas kulturer och det svenska samhällets. Mötet mellan dessa normer, värderingar och traditioner samt förhållningssätt och anpassning till detta.


Islam

Islam är mångfasetterat och kan inte generaliseras. Det finns många olika inriktningar inom islam som skiljer sig drastiskt åt. När jag i denna studie använder mig av begreppet islam syftar jag inte på en specifik inriktning, utan utgår ifrån den huvudsakliga dogmen inom islam vilken kan sammanfattas i trosbekännelsen som är gemensam för alla islamska inriktningar ”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud”.


Kristendom

Även kristendomen är mångfasetterad. Olika kristna inriktningar representerar olika teologiska utgångspunkter. När jag använder benämningen ”kristen” fokuserar jag på de som bekänner sig vara kristna, som har en tro innefattande de mest centrala delarna i kristen tro.
 Dock finns det inte inom kristendomen en lika generell trosbekännelse liknande den inom islam. Däremot i mina intervjuer har jag valt tre skilda kristna inriktningar: Evangeliska Frikyrkan, pingst samt evangelisk luthersk tradition.


Polemik

Målet är inte att sträva efter konsensus, utan snarare att omvända de som inte tillhör samma trossystem. I detta förhållningssätt ingår konfrontation.


Dialog/Religionsdialog

Syftet är att mötas i ömsesidig förståelse. Målet är att sträva efter konsensus genom till exempel samtal och samarbete. Dialog innefattar olika aspekter dels kommunikation, men även sociala aspekter.

Diskriminering


Begreppet diskriminering är utifrån religionsfrihetsbegreppet, som innebär att människor har rätt att fritt utöva sin religion, delta i sammankomster för att fira gudstjänst.


3. Bakgrund

Kajsa Ahlstrand
 (Stenmark och Westerlund, 2002:49–70) har undersökt kommunikationen mellan kristna och muslimer. Den kommunikationsform hon har valt att se till är dialog. Hon menar att när västerländska kristna i dag ser andra religioner omkring sig är det inte med samma syn och attityd som längre tillbaka i tiden då kristendomen sågs som den religion som hade rätt till makt och göra anspråk på att vara den enda rätta. Enligt Ahlstrand beror detta på politiska förhållanden, så som övergången till senmodern demokrati och globaliseringens effekt på ekonomin och politiken. Detta gör att möjligheten till en annan typ av kommunikationsform blir möjlig. Ahlstrand talar om 4 typer av dialog som hon kallar för religionsteologi: Det levda livets dialog, den sociala dialogen, intellektuell dialog samt kontemplativ dialog. Hon beskriver även 4 områden som är vanligast att man fokuserar på när det gäller dialog mellan kristna och muslimer: Skrifterna, teologiska/filosofiska problem, sociala och politiska frågor samt fromhet och bön. Hon har även undersökt den polemiska hållningen som innebär att det finns förespråkare inom dessa religioner som anser att de har funnit den enda rätta vägen vilket innebär att deras utgångspunkt blir en annan än att söka nå konsensus.



Maria Södling har gjort en undersökning
 (Södling: 1991). Om religioner som möts i Sverige, i vilken hon bland annat behandlar islam i det svenska samhället i form av intervjuer som berör de problemområden man som praktiserande muslim kan stöta på i detta samhälle. Hon menar att religionerna även innehåller en kultur som möter den svenska kulturen, eftersom religionen är ett sätt att leva. Det enda rimliga sätt att bemöta detta menar hon är genom dialog. Hon upptäcker att ett återkommande tema bland de intervjuade är identitet. Religionen och traditionen anses vara det som ligger som grund för att kunna skapa denna identitet.


4. Metod


Jag har i denna studie valt att använda mig av en kvalitativ metod. För att förklara varför jag valt en kvalitativ metod kommer jag att ange vad denna metod tillför mig som inte de andra alternativa metoderna kunde tillföra. Alla fenomen som vi upplever är i sin grund kvalitativa. I detta fall är det frågan om att återskapa vissa händelser och upplevelser. En kvalitativ undersökning som denna söker inte objektiva fakta utan människors erfarenheter av en social process. Den typen av representation jag vill göra kan inte återges i siffror utan måste beskrivas så att man får en förståelse av själva fenomenet i sig.
 Studien handlar om människors subjektiva erfarenheter, vilket gör att den kvalitativa metoden lämpar sig väl. Detta ger mig ytterligare ett skäl att utföra denna studie kvalitativt. Jag studerar människor och inte ting, detta är vad jag har utgått från när jag valt metod men jag är även medveten om att distinktionen kvantitativ/kvalitativ kan uppfattas olika mellan olika forskare. I min studie är jag ute efter att undersöka en företeelse FEI står för företeelse - egenskap - innebördssökande. FEI hjälper till att studera strukturer och processer i en företeelse och att undersöka samband mellan olika företeelser. Eftersom det är människor och sociala fenomen jag studerar kan jag inte låta mig präglas av den deterministiska syn som kan finnas inom positivismens kvantitativa metoder.



Jag riktar in mig på fenomenografi
 eftersom man inom denna undersöker människors uppfattningar om fenomen och människors olika förståelse för saker och ting. Man kartlägger variationen. Fokus ligger även på att se hur dessa uppfattningar ser ut. Metoden innebär att det är den subjektiva erfarenheten som är utgångspunkten, fokus läggs på idévärlden. Det är tingens ”uppenbarelseform” som är av betydelse och intresse. Man studerar individens former av mening. Inom fenomenografi studeras de olika sätt det finns att uppfatta ett visst fenomen. Man arbetar med uppfattningar om något, det baseras på teorier och kognitivt tänkande. Det är inte frågan om vad som är sant eller falskt, utan vad som är det för individen. Objektets mening formas av människans tolkning. Man försöker identifiera meningsstrukturen. Inom fenomenografi ses människan som en meningssökande varelse. I denna studie har jag inspirerats av fenomenografins arbetssätt. Av tidsskäl har det dock inte varit möjligt att fullt ut använda fenomenografisk metod. Jag har alltså använt mig av en förenklad och modifierad fenomenografisk metod.

4.1 Urval


När jag har gjort urvalet ligger fokus på kristna ledare, eftersom de kan konfronteras med dessa frågor inom sitt arbete. Jag har även valt att se till de teologiska skillnaderna som finns mellan olika kristna samfund när jag valt respondenter. De tre olika inriktningarna jag valt att vända mig till är den evangelisk- lutherska tradition samt Evangeliska Frikyrkan och pingst. Genom att ta hänsyn till den skillnaden får jag en större helhetsbild av representationen bland kristna. Med tanke på att denna uppsats måste hålla sig inom ramen för en viss omfattning har jag inte kunnat göra många intervjuer, utan enbart ge en liten inblick i hur det kan se ut. Respondenterna är fyra stycken män.

4.2 Etiska överväganden


När det gäller etiska överväganden har jag utgått från de fyra etiska grundreglerna integritet, information, nyttjande, samtycke.
 Detta innebär att jag har ansett det vara av vikt att tillämpa anonymitet i hanterandet av personuppgifter gällande dessa personer även om de själva inte begärt det. Informationen och ärligheten har tillämpats på det viset att jag har informerat respondenterna om mitt syfte och intresse av studien samt hur materialet var tänkt att användas. Jag har inte gjort någonting utan deras samtycke. Jag har även gjort ett utskick av resultatet till respondenterna så att de haft chans att ge sitt godkännande av att jag förstått dem rätt.

4.3 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet


Eftersom detta är en kvalitativ undersökning behandlar jag inte reliabilitet eftersom det har att göra med korrekt angivna mätningar och räkningar. Det anses därför höra till det positivistiska området. Vad som däremot blir aktuellt för denna kvalitativa studie är validitet som innebär att jag har undersökt det jag verkligen avsett undersöka och inget annat.
 Validiteten i min studie ligger i att jag kopplat frågeställning och teoretisk utgångspunkt till de frågor jag ställer till respondenterna. Jag har även sett till att koppla empiri till teori som är lämpad för det jag undersöker och därmed gjort en så kallad empirisk förankring.
 Gällande generaliserbarhet gör jag inte anspråk på att kunna generalisera till en rikstäckande representerbarhet eftersom jag enbart utfört intervjuerna med ett litet antal individer. Dessa individer har subjektiva individuella erfarenheter. Syftet är att ge ett exempel och en inblick i hur det kan se ut i individuella fall. Eftersom jag använt mig av en kvalitativ metod är inte generaliserbarhet något som eftersträvas. Jag har även tagit hänsyn till perspektiv medvetenhet vilket innebär att fakta är perspektivberoende. Det innebär att min förståelse och tolkning bidrar till det perspektiv jag har när jag analyserar fakta, jag undanhåller inte läsaren detta perspektiv, på så vis blir studien tillgänglig för kritisk granskning. Framställningen av intervjuerna är objektiv i den bemärkelsen att jag har försökt att inte lägga in för mycket av min egen tolkning i presentationen av intervjuerna.


4.4 Intervjuernas utformning och bearbetning av materialet


Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjumall, vilket har inneburit att vissa frågor redan är fastställda men utrymme gavs att låta vissa svar leda till en annan fråga om den ansågs vara intressant för frågeställningen. Detta var möjligt just för att det är en kvalitativ undersökning och frågorna därmed inte behöver vara standardiserade. Allting som sades nedtecknades, ingen transkribering förekom eftersom jag ville skapa en avslappnad stämning. Jag har strävat efter att utforma frågorna så att de inte riskerar att vara ledande. Jag har försökt att utforma dem så att de inte träder över någon integritetsgräns.

5. Teoretisk utgångspunkt


Här följer en presentation av den teoretiska utgångspunkt jag valt att ansluta resultatet till i analysen. Avsnittet skildrar teorier om förhållningssätt till mötet mellan religioner, dels kyrkornas världsråds teori om dialog, samt ett normativt teologiskt förhållningssätt till dialog mellan religioner och även ett kunskapssociologiskt förhållningssätt till mötet mellan konkurrerande symbolsystem.



En sammanställning från Kyrkornas världsråd har gjorts som beskriver vad dialog innebär och vilket syfte den har. Den skildras i ”Dialog, Christians meeting muslims, WCC Papers on 10 years of Christian muslim dialouge”.



Enligt denna sammanställning har dialog den effekten att det röjer undan fördomar och misstänkliggöranden. Dialog ses om en förutsättning för pluralistiska samhällen i vilket dialog är ett måste på grund av att pluralismen bara kan existera på de villkoren. Dialog möjliggör samarbete och hindrar missbruk av religioner så att de inte längre kan användas för att rättfärdiga hat och krig i religioners namn.


Även Gudmar Aneer
 har skildrat dialog på det viset att om dialog grundar sig på ömsesidig respekt, förståelse, samtal och aktiviteter underlättar detta möjligheten att lösa samhällsproblem mellan ett samhälles grupper, vilket även leder till minskade motsättningar. Förutsättningen för dialog i Sverige är att avskaffa den skadliga mediebilden av islam.
 Lösningen på eventuella motsättningar eller konflikter mellan religionerna är att lägga mer fokus på mötet mellan de enskilda människorna istället för mötet mellan trossystemen. Lösningen i att låta dessa grupper mötas ligger i att fokusera mer på konkreta samhällsfrågor än själva trossystemen, snarare än att lägga fokus på lära och etik.



Enligt ett Pluralistiskt Normativt Teologiskt teoretiskt förhållningssätt
 så anser man att olika religioners mening och mål skiljer sig åt, att försöka finna gemensamma nämnare är en risk. En dialog mellan olika trosbekännare bör inte gå ut på att se till gemensamma nämnare det vill säga försöka se att de handlar om samma sak. Utan i denna dialog bör man i stället lära sig att se den andra parten som unik Detta kan innebära en risk för konflikter. Det kan även skapa spänningar och motsättningar. Men detta är konstruktivt och bättre än att dölja motsättningarna.



Enligt det kunksapssociologiska perspektivet kan möten mellan religioner ses som möten mellan så kallade konkurrerande symbolsystem.
 Enligt det kunskapssociologiska förhållningssättet hör alla religioner hemma i ett socialt sammanhang. Det kan även ses som ett system som ger mening åt individens liv. Den styr hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Detta förhållningssätt representeras av Berger och Luckmann. De menar att religionen utgör ett symbolist universum.
 Symbolsystemet i detta fall teologin ger mening åt vardagliga handlingar och tänkesätt och gränssituationer. Symbolsystemets viktigaste funktion är att vidmakthålla den verkligheten både på det objektiva och subjektiva planet. Det kan hotas av gränssituationer och alternativa verklighetsuppfattningar. Interaktion med signifikanta andra bekräftar och förstärker individens subjektiva verklighetsuppfattning. Symbolsystemet fungerar bäst när det är förankrat i en grupp av människor, vilket Berger och Luckmann kallar plausibilitetsstruktur.
 Den är nödvändig för vidmakthållandet av verkligheten. Symbolsystemen i detta fall religionerna kan befinna sig i olika samhällssituationer. I Sverige är det den pluralisiska situationen som råder vilket innebär att det finns olika symbolsystem som konkurrerar med varandra. Berger och Luckmann talar även om en så kallad referensgrupp vilken består av de människor man har närmast omkring sig med samma verklighetsuppfattning. Referensgruppen kan till exempel vara församlingen.
 Referensgruppen innefattar vissa normer och värderingar som kallas gruppens perspektiv. Identiteten grundas i denna grupp. I den subjektiva verklighetsuppfattningen söker man svar och tolkning av den objektiva verkligheten. Man kan finna förklaringar till andra symbolsystem med till exempel textbelägg.


6. Resultat


Kyrkoherde inom svenska kyrkan:

”Nyckelord i mötet är trygghet, öppenhet och respekt, dock måste man få tillåtas vara kritisk”.


Naturligt att islam kommer till Sverige


Att islam kommer till Sverige är en naturlig följd av den senare invandringen och jag ser invandringen som positiv. Man måste respektera dessa människors bakgrund. Att mötas med respekt för varandra är av stor vikt. Dock är det inte helt oproblematiskt eftersom det inte bara är tron som möts, utan det blir även ett möte mellan två kulturer och ibland kan det vara svårt att urskilja vad som är religion och vad som är kultur. Svårigheten för islam i detta samhälle är att de tvingas finna en ny identitet. Islam som annars är statsbärande, politisk och teokratisk står på det viset i kontrast till detta samhälle i vilket religionen är en privatsak och inte av en sådan kollektiv karaktär som islam.


När Islam tar sig konkreta uttryck


När det gäller frågor angående moskébygge anser jag att moskéerna har lika stor rätt att finnas som kyrkorna om det ska vara ett rättvist samhälle. En moské skiljer sig något från en kyrka i och med att den även är ett kulturellt centrum i vilken man kan ha anknytning till sitt ursprung, dock har både kyrkor och moskéer en viktig social betydelse eftersom de betyder mycket för gemenskap. När det gäller frågan om friskolor så anser jag att skolan helst bör vara gemensam för alla, men om de ska finnas i samhället måste det få finnas friskolor för alla. Vi stöder till exempel en friskola i Betlehem för både kristna och muslimer. Gällande skolundervisningen anser jag att den kristna traditionen som präglat Sverige under så lång tid bör respekteras, dock kan det vara nödvändigt att man ser över vad det är man säger om islam i undervisningen. Det är lika viktigt att de som kommer hit lär sig vår tradition som att vi lär oss deras. Beträffande de politiska uttryck etableringen av islam tar sig anser jag att de svenska lagarna måste respekteras. Det förslag som lades fram angående rätten till egna skilsmässolagar var inte lyckat dels för att det enbart var en liten grupp som kom med detta förslag och dessutom fick de även andra muslimer emot sig. Samma lagar måste gälla för alla i samhället.

Polemik /dialog


När det gäller förhållningssätten dialog och polemik gäller det att se på andra med respekt, vilket underlättas om man skaffar sig kunskap om varandra. Det är nödvändigt för att kunna samarbeta och bygga på samhället gemensamt. För mig är syftet med en dialog förståelse, men det innebär inte att man bör hindra sig själv från att vara kritisk på vissa punkter. Jag menar att man måste få stå för det man tror på utan att föra en överdriven polemik. Mötet sker på flera olika plan även politiskt och kulturellt vilket innebär att man inom det politiska kan ha skilda åsikter precis som man kan med vilken människa som helst, trots att man inom det sociala och kulturella är överens. På så vis kan man säga att de meningsskiljaktigheter som en kristen kan ha med en muslim, kan man ha även med de människor som tillhör samma kultur och religion. I mötet anser jag även att man måste kunna möta människor utan att ha några biavsikter, självklart vill jag frälsa människor, men mötet handlar om mycket mer som att skaffa kunskap och förståelse för varandra och bygga upp ett förtroende för varandra.



I mötet mellan religionerna går det att bevara särarten. Man måste kunna leva tillsammans trots att man tillhör olika religioner, jag respekterar människan. En from muslim som lever rättroget, hans/hennes öde kan inte jag avgöra. Ett konkret exempel på vad dialog kan innebära för mig är det samarbete vi har med IFFI – invandrarkvinnornas förening i vilken de flesta är muslimer. Jag har även etablerat kontakt med ordföranden i moskén på Söder. Jag och mitt arbetslag har även planerat att göra ett studiebesök i moskén. Syftet med detta är att skapa en kontakt och skaffa kunskap. Jag vill ge den kulturen och religionen ”ett ansikte” detta sker genom att man möter dem personligen. Genom att skapa en mer personlig kontakt försvinner alla fördomar och misstankar som kan ha uppkommit på grund av okunskap. Inom den privata sfären har jag däremot inte haft något personligt möte med någon muslim, vilket jag tror kan beror på kommunikationssvårigheter.


Barriärer


Det finns vissa ”barriärer” som måste brytas ned föra att öppna möjligheten för kommunikation. De hinder som kan vara i vägen för denna kommunikation är bland annat brist på språkkunskaper. Det kan även bero på skillnader i utbildning, om man ska kunna sitta och föra ett andligt samtal om existentiella frågor förutsätter detta att man har vissa kunskaper och en viss inblick som utbildning kan ge. Muslimerna är en ny invandrargrupp, på så vis är de inte tillräckligt etablerade för att kunna känna sig bekväma i att sitta och ha konversationer om livsfrågor med mig. När de har blivit mer etablerade kan vi mötas och samtala på en mer jämbördig grund. Gällande gemensamma faktorer mellan trossystemen anser jag att likheterna är större än skillnaderna likheterna så som att vi alla är människor. Vi behöver alla en säng att sova i, kläder, mat att äta, trygghet, kärlek. Nyckelord i mötet är trygghet, öppenhet och respekt, dock måste man få tillåtas vara kritisk.


Medias roll


Media påverkar förhållningssättet till islam eftersom de flesta människors erfarenheter av islam sker genom media. De flesta känner ingen muslim privat. Om man lär känna en människa så förändras bilden av det man tidigare trott. Den bild av islam som visas i media skildrar ett våldsamt drag av islam. Den visar på hur man tar avstamp i religionen för att kunna föra krig. Det kan inte generaliseras och få stå för hela islam, det är enbart en liten grupp terrorister. Att det inte finns några möten med muslimer i Gävles kristna råd beror på att mötena enbart rör frågor som rör kyrkan.


Mötet – mer än två religioner

De flesta konflikter som sker mellan dessa grupper sker på ett samhälleligt plan, det rör först och främst aspekter inom det sociala och kulturella.



Mötet mellan kristendom och islam handlar om så mycket mer än bara två olika sorters tro som möts. Det rymmer väldigt mycket mer. Det finns många andra aspekter som också måste vägas in. Några exempel är utbildning, ekonomi, bostadspolitik, etniskt ursprung m.m. Vad det egentligen handlar om i mötet mellan kristendom och islam är att det i första hand egentligen är två kulturer som möts.

Pastor inom pingstkyrkan:

”Jag tror att det ligger en välsignelse från Gud i att vara generös mot främlingen”

Lika rättigheter


Det ligger en moské precis bredvid vår kyrka, den har tidigare också varit en kyrka. Jag har ingenting emot att den har varit kyrka förut, den hade börjat tappa medlemmar. Vi har inga relationer, men heller inga problem. Jag upplever inte att de driver en aktiv mission. Att de expanderar är naturligt eftersom många som kommer hit som invandrare i dag är muslimer, man måste respektera dessa människors kultur och religion. Angående friskolor tycker jag att de har samma rätt att existera som kristna friskolor, så länge de håller sig till svensk skollag och är av samma kvalitet. Lika undervisning måste ges till alla så att de inte förvandlas till någon sorts ”koranskolor”. När det gäller rätten till egna lagar tror jag inte på någon särlagstiftning. Lagen måste vara lika för alla. Men naturligtvis måste man ha rätt att opponera sig mot vissa beslut och genom ett demokratiskt tillvägagångssätt kunna ha möjlighet att påverka beslut som fattas. Jag tror även att kompetensen i domstolarna måste öka om hur människor inom olika religioner tänker. Jag känner en som arbetar med integration som reser runt och informerar om islam bland annat inom olika rättsväsenden, sådant behövs det mer av. Jag tror även att det är bra om muslimer kommer in dessa yrken.


Religionsfriheten självklar


Jag tycker att religionsfrihetslagen är en självklarhet och den måste omfatta alla människor. Men det finns vissa problem med den och det är att den säger emot sig själv ibland. Ett exempel på detta är de starka reaktionerna som väcktes i samband med Muhammed- karikatyrerna. Religionsfrihet hör ihop med yttrandefrihet och de negativa reaktionerna som uppkom med Muhammedbilderna kan visa på att vissa muslimer inte förstått hur yttrandefriheten kan te sig i vårt land. Eftersom vi här har rätt att uttrycka vad vi vill så kan det hända att man gör det i vissa fall till och med för att väcka debatt och provocera och testa hur långt man kan gå. Att det kan verka främmande för människor som kommer från ett samhälle där man inte kan uttrycka sig lika fritt kan jag förstå, men muslimerna måste lära sig att vi har yttrandefrihet här. Vi kristna är mer toleranta, även Jesus har förolämpats och kränkts, men vi har inte reagerat på samma sätt som vissa muslimer gjorde när det var deras profet som kränktes. Man måste möta detta i samtal och diskussion. Man måste respektera deras religion men jag väntar mig även samma respekt tillbaka. Det gäller även de sekulariserade.

Polemik/dialog


Islamsk tro och kristen tro är en minoritet i förhållande till det sekulariserade samhället. Men det finns en viss kristen kultur som lever kvar. Vi känner oss ibland trängda av det sekulära samhället Många gånger står kristendom och islam mer på samma sida gentemot det sekulariserade samhället. Vi har till exempel samma åsikter när det gäller äktenskapslagen. Som kristen har man ibland mer gemensamt med en muslim än en icke troende. Det finns en god grund för dialog och själv föredrar jag dialog framför en konfrontation. Konfrontation är aldrig bra. Muslimernas barn blir försvenskade och man måste bygga på goda relationer med dem och det svenska samhället. Ju mer band desto bättre, man hittar aldrig en förståelse annars.



Vi driver mission i olika länder där islam är en majoritet, men då kan situationen se annorlunda ut. De länder där muslimer är i majoritet beter de sig annorlunda, en muslim som omvänder sig och blir kristen i ett sådant samhälle kan tvingas fly landet. Den frihet som finns här måste finnas överallt. I situationer där omständigheterna ser annorlunda ut kan förhållningssättet komma att likna mer en konfrontation. På grund av hur majoriteten muslimer beter sig i vissa länder bemöts den enskilde individen som tvingas fly med rädsla när han/hon kommer hit.


Det är möjligt och viktigt att bevara särarten hos religionerna. Synkretism leder bara till utslätning. Kristendomen är en väldigt tydlig tro, när det gälle dess budskap. Nåden och kärleken till medmänniskan är viktig. Att leva ut riktig kristen tro är att även älska min muslimske granne.


Tyngdpunkter i mötet, gemensamma nämnare


Det finns några i vår församling som är omvända till kristendom från islam. De tar ibland med sina anhöriga vilket gör att det kommer mycket muslimska familjer till kyrkan. Det brukar gå bra. Då ligger tyngdpunkten i mötet mest på det sociala.



På vilket plan lösningen ligger om en konflikt uppstår beror på vem man har konflikten med. Om det är med imamen ligger ofta tyngdpunkten i själva teologin/trossystemet. Då kan man hamna mer i en konfrontation beroende på vad det gäller, ett exempel är om terrorism eller självmord förespråkas. Då övergår vi från dialog till konfrontation. Jag tror att tyngdpunkten ligger i mötet mellan tron och inte det sociala och politiska eftersom det då mer skulle likna en vanlig konflikt som man kan ha med vem som helst. Ett annat exempel på en konflikt på det trosmässiga planet är synen på skuld och bekännande, skuld och skam.



Vi är alla människor, det är basen. Judendom kristendom och islam är besläktat eftersom vi utgör de abrahamistiska religionerna. Bibeln är sprungen ur judendomen och koranen hämtar mycket ur bibeln. Vi har mycket gemensamma nämnare, vilket gör att det finns en god grund för dialog. Jesus finns även med inom islam, men de har en annorlunda gudstro, inte en lika god gudsbild.


Medias framställning av islam och främlingsrädsla


Medias bild bör vara mer insiktsfull än vad den är i dag. Ofta handlar det om en kamp om de heliga platserna. Man måste förstå utgångspunkten i detta för att kunna förstå konflikterna. Sekulariserade svenskar har svårt att förstå detta, och ju mer sekulariserad man blir ju svårare blir det att förstå. Ingvar Karlsson uttrycker sin mening om att ökade kunskaper om religion hos politikerna är nödvändig för att förstå dessa konflikter som tar sig politiska uttryck. Detta är ett individualistiskt samhälle och för att förstå kollektivistiska konflikter anser jag att det behövs en folkupplysning.


Jag tror att människor präglas av en rädsla för det som upplevs vara främmande, det handlar egentligen inte om arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik. Jag tror att invandringspolitiken behöver regleras, vi har en väldigt generös flyktingpolitik. Jag tror att det ligger en välsignelse från Gud i att vara generös gentemot främlingen. Kristendomen är universell, det finns inget nationalistiskt tänkande i den, inga rasperspektiv. Jag tror inte att det finns en större rädsla för främlingen hos kristna än vad det finns hos andra människor. Jag skulle kunna tänka mig att ha möten med muslimer i Gävles kristna råd, även om det inte har förekommit.

2 pastorer i en fristående församling med anknytning till Evangeliska Frikyrkan:

”Många ska komma i mitt namn.”

Etableringen av islam väcker oro


Islams etablering i samhället är någonting vi ser allvarligt på. Det finns många kyrkor som har förvandlats till moskéer, vilket vi upplever vara alarmerande. Vi ser detta som ett hot. Svenska politiker blundar för vad det är de egentligen accepterar i samhället. Den frihet och tolerans som finns i detta land får inte utnyttjas till att börja utöva förtryck, vilket vi anser förekommer inom den islamska religionen. Det finns en rädsla att samhället ska islamiseras. Inom denna religion finns inte samma kärlek och förlåtelse. När det gäller utvecklingen av samhället anser vi att skolan spelar en stor roll, det är den som bland annat styr utvecklingen av sekulariseringen. Vi anser att friskolor är bra eftersom alla bör ha friheten att välja skolform. Det måste finnas en sorts mångkulturell frihet, men risken med islamska friskolor att är att det kan bidra till en utveckling av islamisering. Denna utveckling av avkristningen och islamiseringen är oroväckande. Det finns tecken som kan tyda på att islam villfar människor. Ser man till vad Jesus själv har sagt så varnade han för att många ska komma och bedra människor angående sanningen. ”Många ska komma i mitt namn …”

Guds tio budord – mallen för acceptans

Vi anser ändå att religionsfriheten måste få finnas eftersom den skapar frihet för individen, det måste man respektera. Vi är positivt inställda till den, men om den tränger bort den kristna tron är den skadlig. Om vi kommer till ett annat land respekterar vi den religionen som finns där. Den frihet som finns i vårt land existerar inte i islamska regimer där man kan riskera dödsstraff om man konverterar till kristendomen samt ett utbrett förtryck mot kvinnor. Vi anser att Guds tio budord är ett riktmärke för hur man bör acceptera andra religioner. Guds bud tillåter inte att man tar en annan människas liv, vilket innebär att vi inte kan acceptera en religion inom vilken till exempel hedersmord begås. Vi anser att den liberala och humanistiska prägel detta samhälle har är skadlig eftersom den innebär att man blint accepterar allt, man ser inte till bristerna av detta förhållningssätt och glömmer bort allt det skadliga i det som accepteras.

Gudsvälde


Detta samhälle kallas demokratiskt trots att detta inte är sant, man kan till exempel bli förtryckt på grund av att man är en kristen minoritet. Det finns även annat i samhället som tyder på att demokratin inte är vad den påstår sig vara. Motsatsen till demokrati är teokrati vilket betyder Gudsvälde, vi vill ha ett samhälle som sätter Gud i centrum.


När islam kommer till detta samhälle är det naturligt att det tar sig politiska uttryck, islam söker att politiskt ta över världen. Alla som inte tillhör islam räknas till ”de otroende”. ambitionen ligger i att omvända dem. Ansökan om rättigheter till egna skilsmässolagar ställer vi oss kritiska till eftersom vi är rädda att det innebär att kvinnan blir förtryckt.

Polemik/dialog - kärleken konfronterar


Den bästa vägen är dialog, men ibland kan det bli oundvikligt med konfrontation. Det finns så mycket som skiljer islam och kristendom åt. I slutändan blir det så att det ene måste träda framför den andre, förnekelsen av att Jesus är Guds son är ett exempel som illustrerar svårigheten att mötas i dialog. Dock söker vi dialog med människan/individen, inte trossystemet. De är människor och vi möter individen och söker dialog med henne. Många muslimer bli frälsta idag till följd av dialog, men utan någon slags konfrontation vattnas det ut. Konfrontationen ligger i att religionen islam inte innefattar kärlek, förlåtelse eller andedop som inom kristendomen. Därför anser vi att konfrontationen kan vara nyttig och konstruktiv. Det är svårt att nå muslimer, den som kan nå en muslim bäst är andra muslimer, man når bäst de egna. I ordet står det att kärleken har behag till rättfärdigheten, vilket innebär att den ibland ställs inför att konfrontera. Jesus har själv sagt ”Älska din nästa så som dig själv” I Bibeln finns gott om exempel på profeter som konfronterat människor de levde med. Moses konfronterar Farao när han vill att Farao ska släppa folket fritt från slaveriet, i detta låter han inget förhandlas, inga villkor får ställas. Profeten Elias levde i konfrontation med sin samtid då hans ambition var att folket skulle vända om till Gud. Vi tror att det går att bevara särarten och leva sida vid sida. Jesus ger exempel på detta då det berättas i evangelierna om hans umgänge med samarierna.


I mötet med muslimerna ligger tyngdpunkten i trossystemet, det väger mer än det sociokulturella och politiska. Det är i mötet mellan trossystemen som konfrontationen ligger inte när det gäller att mötas på individnivå. Våra erfarenheter av muslimer som individer är att de är fina människor, frikostiga och har en gudsfruktan, men saknar livstryggheten och meningen med livet. Vi har fört många av dem till tro på Jesus. Det finns muslimska föräldrar som hellre placerar sina barn i våra kristna skolor istället för i kommunala skolor.


Lösning på konflikt – Kristi kärlek, inte distansering

Lösning på en eventuell konflikt som kan uppstå ligger inte i det sociokulturella eller i de politiska aspekterna, utan i att möta människor med Kristi kärlek. Kärlek kan lösa konflikten, den kan även tillintetgöra grupperingar. Roten är Jesus lära, man måste skapa kontakt för att få förtroende och krossa segregationen. Faran ligger i att betrakta varandra på avstånd istället för att skapa kontakt. Vi tror att det ligger en fara i att distansera sig eftersom det leder till rädsla vilket ligger till grund för krig. Vi tror att media påverkar människors uppfattningsnivå av islam, motståndet mot islam handlar inte om att stänga människor med islamsk bakgrund ute ur samhället utan vi måste träda fram med en stark tydlig kristen profil/politik. De invandrare som kommer till Sverige idag är skatter för oss, invandringen är positiv för Sverige. Vi skulle kunna tänka oss att ha möten/sammanträden med muslimer men det beror på vad syftet med sammanträdet är, inte om det innefattar att leta gemensamma nämnare i trossystemet. Vi är inga inklusivister eller pluralister.


Av frukten känner man igen trädet


Vi gör skillnad på individen och religionen. Vi vänder oss inte mot muslimerna som personer, utan själva trossystemet, Jesus är deras frihet. Det finns texter i uppenbarelseboken som kan tyda på att islam är antikrists ande. I länder med islamska regimer har kristna mördats. Inom kristendomen finns inte rätten att döda. Jesus har sagt ”Av frukten ska ni känna igen trädet” Frukten av islam är inte god eftersom den ofta förebådar strid, men vi ser till individen. Vi ber för muslimerna, vi älskar dem.


7. Analys


När jag presenterar min analys strukturerar jag upp den i fem olika teman som kunde urskiljas av de framställda intervjuerna.

Kulturellt, politiskt, teologiskt


Samtliga respondenter var överens om att mötet skedde dels i tron, men även på ett politisk och kulturellt plan. Vilket stämmer överens med Aneers teori om mötets samhälleliga aspekter. Mötet får konsekvenser av att det även sker på en social, kulturell nivå. Dialog i detta fall ska enligt Aneer leda till minskade motsättningar vilket visade sig i att till exempel religionsfrihetslagen respekteras av de kristna ledarna. Enligt Aneer är lösningen på eventuella konflikter att lägga mer fokus på själva mötet med individen, det vill säga på individnivå, vilket visade sig i respondenternas uttalanden om att de skiljer på individen och religionen, de anser sig respektera individerna. På det plan inom vilket individerna möts finns respekt och förståelse. Inom detta sociala, samhälleliga plan nämner även förespråkaren för evangelisk luthersk inriktning att arbetsmarkandfrågor samt bostadsfrågor spelar en avgörande roll, han betonar att det egentligen är två kulturer som möts, vilket bestyrks av Aneers teori om att fokus bör läggas på konkreta samhällsfrågor. När det gäller mötet på det politiska planet anser respondenterna att samma lagar måste gälla för alla, i ett fall ses mötet på den politiska nivån som ett hot mot samhällets demokratiska förhållningssätt. I detta fall bör det förankras till Anners uppfattning om att grupper bör mötas för att lösa samhällsfrågor eftersom detta ligger inom den samhälleliga sfären.


När mötet sker på det plan inom vilket själva tron möts råder vissa skilda uppfattningar bland respondenterna. Representanten för pingst, samt representanten för den evangelisklutherska inriktningen förespråkade sökandet efter gemensamma nämnare. De menar att det finns större likheter än skillnader mellan religionerna, de anser sig på det viset finna en grund för dialog. Detta kan anslutas till Kyrkornas världsråds teori om att dialog möjliggör samarbete. Förespråkarna för Evangeliska Frikyrkan ser att dialogen förs på andra grunder som stämmer överens med den normativa teologiska teorin, vilken innebär att man inom dialogen inte söker gemensamma nämnare. Detta kan visserligen utgöra en risk för konflikt, men enligt denna teori är detta bättre än att dölja/blunda för skillnaderna. Resonemanget stämmer med denna teori om att mål och mening mellan religionerna skiljer sig åt och att det därför ligger en risk i att söka gemensamma nämnare. Det är en mer konfrontativ hållning som enligt respondenterna och den normativt teologiska teorin kan vara konstruktiv.


Polemik / dialog? - respekt, förståelse, acceptans


När det gäller förespråkandet av förhållningssätt till mötet mellan kristendom och islam var det kopplat till definitionen av dialog och polemik. Representanten för den evangelisklutherska traditionen ansåg att dialog innefattade mer än enbart att mötas i samtal. Även sociala handlingar som möten i form av lärande av den andres kultur genom till exempel att besöka en moské med sitt arbetslag, eller organiserandet av en organisation för invandrarkvinnor. Dialogen i form av samtal kunde försvåras av språksvårigheter samt brist på etablering och utbildning. Detta bestyrks av Anners teori om att dialog är mer än enbart samtal, det utgör även aktiviteter och möten vilket enligt teorin minskar motsättningar, det visar sig i respondentens positiva inställning.


Representanten för pingst ansåg att valet av förhållningssätt beror på vilket plan mötet sker, det sociokulturella, det politiska eller mötet i trosfrågor. Definition av polemik utgörs av konfrontation. Denna konfrontation äger rum i vissa aspekter gällande teologin, i synnerhet frågan gällande skuld och bekännande, även i gudsbilden. I mötet gällande dessa aspekter eftersom dialog inte tillämpas i detta fall riskerar konflikter som rör dessa punkter att uppstå, dock kan de ur den normativt teologiska aspekten vara konstruktiva. Dialogen sker mer på individnivå och den kulturella sociala, eftersom han menar att man måste respektera dessa människors kultur, och att dialogen sker med individen inför vilken man bör ha respekt och förståelse för att kunna bygga upp en god relation. Detta har stöd i kyrkornas världsråds sätt att se dialog som en grund för att undanröja misstänkliggöranden. Respondenterna inom Evangeliska Frikyrkan ansåg att dialog bör föras med själva individen vilket kan ses i skenet dels av Aneer som betonar mötet mellan de enskilda individerna som avgörande, men de betonade även konfrontationen och såg den som oundviklig i mötet på trons plan, och dels nödvändigheten att även se till skillnader. Dialogen betonas som mest av samtliga respondenter när det gällde individnivån, för när individ möter individ finns respekt, förståelse och acceptans. Detta belyser vad som anses vara dialogens grunder enligt den teoretiska utgångspunkten. Enligt denna måste fokus ligga på just denna individnivå i större utsträckning än till exempel det politiska eller trosmässiga. Uppfattningar om olika grader av konfrontation grundar sig i trossystemet i vilket det var viktigt att kunna få vara kritisk och stå för sin tro.


Konkurrerande symbolsystem - Kommunikation/kontakt, distansering


Kristendom och islam kan enligt det kunskapssociologiska synsättet ses om två olika symbolsystem. Korset och halvmånen står för två olika normsystem och värderingar som hör till den referensgrupp inom vilka de är aktuella. En referensgrupp kan vara en församling. Inom referensgruppen förstärks normsystemet genom det Berger och Luckmann kallar signifikant interaktion. Symbolsystemet styr den sociala verkligheten i detta fall styr den synen på det konkurrerande symbolsystemet, vilket yttrar sig till exempel i det förhållningssätt man har till ”den andra parten”. Eftersom det i Sverige är den pluralisiska situationen som råder med olika symbolsystem som konkurrerar med varandra, i detta fall kristendomen och islam. Om man väljer dialog eller polemik i detta fall kan utifrån det kunskapssociologiska perspektivet ses som en effekt av gruppens perspektiv och tolkning av den subjektiva och objektiva verkligheten. Eftersom den viktigaste funktionen av symbolsystemet enligt Berger och Luckmann är att vidmakthålla denna verklighet kan det konkurrerande symbolsystemet ses som ett hot. Mötet med den utgörs av vad Berger och Luckmann kallar gränssituation. Hur man ska hantera denna gränssituation avgörs av tolkningen och belägg för tolkningen till exempel ett aktuellt textbelägg vilket i detta fall skulle kunna vara de heliga skrifterna inom de konkurrerande symbolsystemen. I detta fall kan det ta sig i uttryck i om man har en inklusivistisk/pluralistisk syn på sin religion eller om man anser att det går att bevara särarten. Anser man att det går att bevara särarten i samlevnad med det andra systemet kan man inta ett förhållningssätt som utgörs av dialog. Upplever man sig däremot hotad kan en mer naturlig reaktion bli att man antar konfrontation som förhållningssätt. Särskilt med tanke på att identiteten enligt Berger och Luckmann skapas i referensgruppens symbolsystem. I en gränssituation kan därmed identiteten upplevas vara hotad. Eftersom kristendom och islam existerar i ett socialt sammanhang och samtliga respondenter betonar individen i detta sociala sammanhang, så är det på individnivån kontakt och kommunikationen sker. Både de som förespråkade konfrontation och de som förespråkade dialog var överens om att distansering är fel sätt att lösa en konflikt på, de betonade vikten av mötet och att bygga band och relationer. Det är på det viset de hanterar gränssituationerna som Berger och Luckmann talar om.


8. Slutdiskussion


De huvudfrågor som presenterades i frågeställningen var: Hur förhåller sig kristna ledare till att islam etablerar sig i samhället? Förespråkar de dialog eller polemik och vad anser de att det får för konsekvenser? Har de konkreta upplevelser av mötet religionerna emellan och hur har det i så fall påverkat deras syn på islam i samhället? Samt hur anser de att man ska kunna lösa eventuella konflikter i mötet mellan religionerna. Är en lösning önskvärd överhuvudtaget om konflikt uppstår?


Det som förvånar mig med resultatet av intervjuerna är att det finns en större variation på svaren än vad jag hade väntat mig. Däremot fanns det mer samstämmiga uppfattningar om huruvida islam bör få göra anspråk på att ändra lagarna i Sverige. Man kan urskilja att de som förespråkar en högra grad av konfrontation också anser att tyngdpunkten i mötet ligger i själva trossystemet, medan en högra grad av förespråkande av dialog hängde samman med uppfattningen att tyngdpunkten i mötet ligger i det sociala och kulturella.



Det visade sig att kristna ledar i det svenska kulturkristna samhället förhöll sig på olika vis till etableringen av islam i Sverige beroende på inom vilket område mötet sker. Mötets karaktär: socialt, kulturellt, politiskt, eller trosmässigt avgjorde om dialog eller polemik ansågs som rätt lösning. Det fanns även olika uppfattningar om vad dessa förhållningssätt får för konsekvenser. Dialog var för respondenterna ett sätt att möta individen på, vilket de anser är vägen till att bygga goda relationer. Konfrontation sågs dock i vissa fall vara oundvikligt för vissa då de menade att även konfrontationen kan vara konstruktiv. Att alla respondenter anser att religionsfrihetslagen bör finnas hindrar diskriminering i form av att inte tillåta andra människor att utöva sin religion



När det gällde egna erfarenheter av mötet med muslimer varierade det även där bland respondenterna. Vissa hade erfarenheter av att muslimer hade kontakt med församlingarna genom till exempel omvända familjemedlemmar, eller genom att de hellre låter sina barn gå i kristna skolor än kommunala. Dessa erfarenheter upplevde de som positiva. En av respondenterna hade själv sökt kontakt med imam och besökt en moské, vilket även det bidrog till en positiv erfarenhet av mötet. Dock nämndes inget om privata personliga kontakter med muslimer mer som vänner, utan mötet verkar ha skett i ”formella situationer”. En av respondenterna berättade att det styr hans syn på etableringen av islam i samhället på det sättet att kontakten ger den kulturen och religionen ”ett ansikte” så att det inte känns främmande.


Synen på hur man löser eventuella konflikter var för två av respondenterna att lägga fokus på trossystemet och se frälsning som en lösning. För en av dem berodde det på vem konflikten var med huruvida man kunde finna rätt sätt att lösa en konflikt. För en av dem ansågs lösningen ligga i att fokusera på samhällsfrågor och individen.



Vidare funderingar som detta väcker är var tyngdpunkten i mötet mellan dessa tossystem ligger om det rör sig om individer som ses som ”svenskar” vilka konverterar till islam, i vilket fall inga kulturskillnader hade funnits. Vidare finns ett intresse att även se till hur muslimska ledare ser på sin situation i detta kulturkristna samhälle. Ytterligare en fundering är huruvida resultatet blivit ett annat om man i valet av respondenter tagit hänsyn till variabler så som kön och ålder. Även om svaren skilt sig för varje församling om man intervjuat församlingsmedlemmarna och inte ledarna för församlingen. En annan fundering är även om resultaten hade sett annorlunda ut om medias bild av islam varit en annan. Alla respondenter ansåg att media styrde uppfattningsnivån hos människor i samhället om islam.


Mötet mellan två skilda trossystem/symbolsystem är komplext, det verkar inte finnas några lätta svar på hur man löser konflikter, vad man bör ha för förhållningssätt, var tyngdpunkten i mötet ligger och så vidare. Allting är beroende av kontext, perspektiv och sammanhang. Detta var endast en liten inblick som syftade till att väcka funderingar och reflektioner samt belysa de variationer som finns i attityder och förhållningssätt. Att reflektera över detta är viktigt eftersom det är någonting som är dagsaktuellt.
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Intervjuguide

1. Berätta för mig hur du som kristen förhåller dig till att islam etablerar sig i ett kulturkristet samhälle som till exempel:


· moskébygge, muslimska begravningsplatser


· muslimska friskolor


· Reform av skolundervisningen gällande undervisningen i religionsvetenskap som de anser är präglad av en negativ bild av islam, samt ändra på traditionen att ha skolavslutning på ”neutral mark”.


2. Vad anser du om att det tar sig politiska uttryck? (som förslaget om rätt till egna lagar gällande islams syn på skilsmässa)


3. Vad anser ni om religionsfrihetslagen, vilka bör den omfatta?


4. Hur skulle ni definiera ni polemik och dialog, vad skulle ni själva säga att ni förespråkar, vad tror ni att dessa förhållningssätt får för konsekvenser i praktiken?

5. Anser du att man måste ha ett inklusivistiskt eller ett pluralistiskt förhållningssätt till andra religioner för att kunna acceptera dem i samhället?


6. Har du några personliga erfarenheter av möte mellan din egen tro och en praktiserande muslim? Hur upplevde du det? Vart låg tyngdpunkten i det mötet trossystemet, det samhälleliga, sociala, politiska eller i själva tron?


7. Om en konflikt skulle uppstå mellan kristendom och islam, vad tror du skulle kunna vara en bra lösning, att se till det samhälleliga eller till teologin. Är en lösning önskvärd över huvud taget?


8. Anser du att man ska leta efter genensam nämnare eller respektera skillnaderna när det gäller våra olika trossystem?


9. Tror du att den bild media framställer av islam påverkar valet av förhållningssätt gentemot islam?


10. Tror ni att den negativt präglade bild av islam som finns i samhället påverkar människors inställning till att man tar in folk till Sverige, med tanke på att de flesta invandrare som kommer hit är från muslimska länder.


11. Har någon gång muslimer funnits med på möten inom Gävle kristna råd? Om ja eller nej Hur kommer det sig?


12. Finns det någonting övrigt du skulle vilja lägga till?
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