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På en vägg i en mörk isoleringscell där Adolfo Pérez Esquivel blivit arresterad under militärdiktaturen i 

Argentina för sin kamp för social förändring och mänskliga rättigheter märker han en inskrift på väggen. Det är 

mörkt och kallt och han har svårt att läsa vad som står, men han känner att det finns några ord, kanske tre eller 

fyra, som någon medfånge tidigare skrivit på cellväggen. Till slut öppnas celldörren tillräckligt för att han ska 

kunna se att någon skrivit, antagligen med sitt eget blod efter tortyr ”Dios no mata” (Gud dödar inte). 

 
Det var i mötet med personer som Pérez Esquivel, som fick Nobels fredspris 1980 efter 14 
månaders fängelsevistelse, som jag som ung student inspirerades till att bli socialarbetare och 

senare forskare inom religionssociologi. Genom mina första fältstudier i början av 1980-talet 
konfronterades jag med kränkningar av de mest basala mänskliga rättigheterna och insåg vilken 

viktig roll religion och religiösa institutioner som katolska kyrkan kan spela när allting står på spel 
och människovärdet kränks. I länder som Chile stod kyrkan på barrikaderna och räddade 
människoliv, medan Argentinas prelater var den del av etablissemanget och lierade med den 

förtryckarregim som ledde till att tiotusentals människor mördades, bortfördes, våldtogs och 
torterades. Esquivel påminde oss alla i detta läge med sin starka berättelse från fängelsecellen att 
”Gud dödar inte”. Här förstod jag att religionen kan vara en del av problemet eller en del av 

lösningen. Religionen kan göra en vansinnig, i hjärna och hjärta och få en att utföra bestialiska 
handlingar, i Buenos Aires, Paris eller Beirut, men det motsatta kan också ske då det ”vansinniga” 

också kanaliseras till ”goda handlingar”, något som är centralt i katolsk teologi, som en väg till 
frälsning och befrielse. Varken då eller nu har jag varit en teolog eller metafysiker när jag närmat 
mig religion och dess väsen, utan en socialarbetare och nyfiken betraktare som försöker förstå 

religionens sociala och kulturella innebörder i människors liv. Jag är empiriker i den bemärkelsen 
att jag söker kunskap genom att samla in data om våra livsförhållanden och inte bara predika, 
tycka och/eller ha ”sanningar” som uppfattas som absoluta. Där är religionssociologin suverän 

som en disciplin som bjuder in till eftertanke, men också erbjuder kvantitativa och kvalitativa 
metoder för datainsamling och analys.  Det som alltid lockat mig här är förståelsen för sociala 

dimensionen, något som jag redan tog fasta på som 17-åring i mitt specialarbete i gymnasiet med 
rubriken ”Relationernas betydelse för människans varande”. Jag använde mig då av en enda källa: 
Barbror Lennér Axelssons lärobok ”Kärlek”. Det var tillräckligt för mig. 

     
Väl hemma efter några år i Latinamerika, där jag var med och byggde upp sociala projekt kring 
humanitärt bistånd i Chile och Argentina, bestämde jag mig för att utbildas till socionom. Jag 
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kom till Sköndalsinstitutet och till det som många menade var Sveriges bästa socionomutbildning. 

Jag hade med mig ett helt register av sociala analysinstrument och metoder, speciellt på strukturell 
nivå i en värld inspirerad av latinamerikansk befrielseteologi, Freire-pedagogik och post-konciliära 

pastorala förhållningssätt från Andra Vatikankoncilitet. Till det kom att jag läste in mig på 
katolska kyrkans sociallära, jag blev en fena på socialencyklikor och försörjde mig på att hålla 
föredrag och workshops med titlar som ”Arbete före kapital” från folkbildningsmaterial skrivna 

av Maciej Zaremba (tidigare flykting från Polen) och jesuiten Erwin Bischofberger (förutom att 
jag också var gitarrlärare och undervisade blivande sociala aktivister som skulle till Latinamerika 
på spanska). Mitt första möte med Sköndalsinstitutet blev en stor besvikelse. Denna svenska 

ankdamm med, vad jag tyckte, för individcentrerad, traditionell i sin hållning och teologiskt 
urvattnad, fick mig att fundera om jag skulle söka mig vidare. Det var dock i mötet med 

underbara processorienterade lärare som Pablo Dahlin,Ulf Karlsson och senare Erik Blennberger 
som jag fullföljde mina studier och blev en riktig ”Sköndalare”. Erik hade dessutom visioner. Han 
var doktorand i Uppsala och var kanske den som främst arbetade för att introducera forskning, 

med inriktning mot civilsamhället, på Sköndal. Han var en riktig visionär och en avantgardist och 
har betytt oerhört mycket för mig och många andra sköndalssocionomer. När jag lyfte dessa 
frågor i samband med min D-uppsats på Socialhögskolan på Stockholms universitet rådde min 

dåvarande handledare Thomas Lindstein att söka mig vidare till religionssociologin och Uppsala 
universitet. ”Här på Sopis har du inget att hämta” menade Lindstein, som senare kom till Sköndal 

som rektor.  I denna anda började jag mina doktorandstudier i religionssociologi i Uppsala under 
professor Thorleif Pettersson och passade på att flytta till Mellanöstern. Mitt intresse för religion 
och civilsamhället fick en ny innebörd och jag insåg vilken kraft detta område hade, vilken 

potential för forskning och utveckling.  
 
Denna tid har präglat mig och min forskning fram till idag 2015. Sedan min avhandling 1999, 

som hade fokus på katolska kyrkan som ett mångkulturellt samfund i kontext av den svenska 
migrationspolitiken, har jag fortsatt att publicera mig inom närliggande områden. Jag har i min 

forskning intresserat mig för socialt förändringsarbete i internationellt perspektiv, främst frågor 
kring religion och socialt arbete, migration, Islam, katolska kyrkan, civilsamhälle och 
organisationsutveckling,  i relation till Mellanöstern och Arab-världen, men även i mångkulturella 

Sverige. En annan del av min forskning handlar om Europas förändrade religiositet, där jag bl a 
analyserat krympande religiösa samfund i Sverige som förlorar i medlemsantal men växer genom 
olika former av socialt arbete och genom samhällsnytta och interkulturellt socialt arbete. 

Samtidigt finns nya ”invandrarsamfund” där det bedrivs nya former av socialt arbete, och som 
ofta inte uppmärksammats. Här finns både teoretiska delar om Sverige i ett post-sekulärt 

perspektiv, men även empiriska exempel som analyseras utifrån religionssociologiska 
modeller. Andra bidrag handlar om empirisk värderingsforskning med inriktning på islam, 
migration och välfärd. Mycket står på spel i Sverige, Europa och världen. Interkulturellt socialt 

arbete gör viktiga bidrag i många människors liv och står inför viktiga utmaningar. 
 

Sammanfattning forskning efter avhandlingen 

I mitt arbete ”Patterns of Religiosity among Sunnis, Shias and Christians in Lebanon’s 
Multiconfessional Context” redovisar jag resultat från en World Values Survey som jag var med att 

genomföra i Libanon 2008 med ca 3 000 respondenter. Artikeln bidrar till förståelsen för centrala 
delar av religionsbeteende såsom besök av moskén eller kyrkan i ett land med olika konfessionella 



3 

 

grupper där speciellt shia muslimer i Libanon uppvisar betydligt högre besök av moskén än Iran 

och sunniter i Libanon högre än i Saudiarabien. Den mångkonfessionella dimensionen och 
religionsmöten i sig i ett land i kris medför vad man skulle kunna kalla en högre religiositetsnivå i 

beendedimensionen. Just kris- och yttre/inre hot-aspekten är viktig vilket visar varför religionen 
kan bli en viktig social markör och identitetsfaktor i länder som Polen (under Sovjetisk 
ockupation) i Öst-Timor (tidigare under indonesiskt styre) eller i konflikten i Nordirland mellan 

katoliker och protestanter. Detta bekräftar och kompletterar också Thorleif Petterssons hypotes 
om religiös förändring där ”human security” och trygghet ofta leder till lägre religiositetsnivå 
medan mångfald ökad dito. 

 
I artikeln ”Shrinking Religious Communities, Thriving Social Work” analyserar jag de etablerade 

protestantiska samfundens medlemsmässiga tillbakagång och samhälleliga marginalisering i 
Sverige. På sikt leder detta till två mönster: å ena sidan att en hel epok av samfund som var med 
och lyfte fram demokratin och folkrörelserna i Sverige är på väg att förtvina och försvinna, om 

man mäter medlemsantal och församlingar. Samtidigt levererar många av dessa samfund ett 
innovativt socialt arbete med stor samhällsnytta, som bygger på interkulturellt och interreligiöst 
samarbete och kanske med det största stödet någonsin av det sekulariserade Sverige. Projekt som 

Guds hus och diapraxis i Fisksätra illustrerar denna trend. 
 

I arbetet ”Faith Based Organisations and the Configuration of Civil Society in the MENA-
region” publicerad i antologin “Non-muslims in Muslim Majority Societies” gör jag en 
kartläggning av civilsamhället i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), ett teoretiskt bidrag till 

civilsamhälle i orientalisk kontext och de kristna minoriteternas roll i civilsamhället och vilka 
kontextuella faktorer som stärker respektive försvagar den sociala sfären, där olika konfessionella 
grupper kan mötas och interagera. Jag presenterar här också unika kvantitativa data om storlek 

och antal civilsamhällsorganisationer i en rad länder i arabvärlden, Turkiet och Iran. 
 

2014 kom min bok akademiska lärobok ”Religion och socialt arbete” ut. I den för jag fram tesen  
att religionens roll i den sociala sfären är underskattad i Sverige och Norden. Det gäller också 
inom välfärdssektorn och hur vi organiserar det sociala arbetet. Utgångspunkten i Sverige är och 

har varit i modern tid att religionen är en privatsak. När man uppmärksammar religion utanför 
det strikt personliga och privata så handlar det ofta om ”invandrares religion”, om Islam, kanske 
om det uppfattas som problem som politisk Islam och våld, konflikter, om krig och oro. Det är 

ofta något som är långt från oss, någonting exotiskt eller kanske något som finns i våra förorter, 
hos bråkiga invandrarungdomar från Mellanöstern. I boken försöker jag skildra religionens starka 

kraft i vår värld, i vårt samhälle, i våra relationer och i det sociala förändringsarbetet, där socialt 
arbete spelar en central roll.  
 

I den första delen utgår jag från ett teoretiskt och empiriskt sätt att förstå religion, liksom de olika 
arenorna i välfärdsstaten där religionen spelar en central roll.  
 

I den andra delen analyseras religion, värderingar och social förändring i Sverige och världen. 
Begrepp som kultur och värderingar problematiseras utifrån synen på socialt förändringsarbete.  
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I den tredje delen redovisas exempel från civilsamhället och hur det sociala arbetet fungerar inom 

olika typer av trosbaserade organisationer, samt vilka strategiska val dessa står inför när det gäller 
reglering, finansering och genomförande av olika välfärdsområden såsom hemlöshet, 

missbruksvård och arbete med asylsökande och flyktingar och andra klientgrupper. 
 
I den fjärde delen ges exempel på några fall från socialtjänsten, omsorg och hälsovård som relaterar 

till religion och socialt arbete. Varje fall följs av ett antal reflektionsfrågor. Här analyseras också 
mötet mellan sekulära och religiösa värderingsmönster, vilket får konsekvenser för utformandet 
av det sociala arbetet, omsorg och vård för olika klientgrupper och brukare.  Ett antal 

reflektionsfrågor kring religion och socialt förändringsarbete finns fortlöpande i texten. 
 

I den sakliga bedömningen för min docentur vid teologiska fakulteten på Uppsala universitet 
skriver sociologiprofessor Klas Borell:  
 

”Religion och socialt arbete är den första svenska läroboken i sitt slag och fyller en väsentlig lucka i 
utbildningslitteraturen för landets socialhögskolor. Den står sig också mycket väl i internationell 
jämförelse. Såvitt kunnat överblickas finns tidigare endast ett liknande försök att i lärobokens 

form på ett mer systematiskt sätt diskutera religion och socialt arbete, nämligen Sheila Furness 
och Philip Gilligans brittiska bok Religion, Belief and Social Work (Policy Press 2009). En gemensam 

styrka i de båda böckerna är ambitionerna att med stöd av konkreta och talande fallsbeskrivningar 
problematisera förhållandet mellan religion och socialt arbete, men i Gärdes bok har dessutom en 
syntetiserande teoretisk ambition som helt saknas hos Furness och Gillian och till skillnad från 

dem diskuterar Gärde också religionens betydelse för såväl professionellt som frivilligt socialt 
arbete.”   
 

Andra arbeten handlar om synen på demokrati i mångkonfessionella system som Libanon, där jag 
visar att det inte i någon större utsträckning shiiter skiljer sig från sunniter i synen på demokrati 

eller militärt styre. Denna typ av studier har lett mig in på ett mer regionalt och globalt 
analysperspektiv av Shia-islam, där jag nu samverkar med islamologer, idéhistorier, 
religionshistorier, antropologer och teologer i ett VR-finansierat projekt om Auktoriter inom Shia 

islam 2012-16. 
 
Jag har också bidragit med ett kapitel ”Welfare & Wellbeing, Concepts on Zakat, Caritas and 

Diaconia amoung minority populations in post-secular Europe” inom ramen för Uppsala 
universitets tvärvetenskapliga mångåriga projekt om WaWE, ”Welfare and Values in Europé”. 

 
Nu, tillbaka till rubriken för denna föreläsning: vad menar jag då med ”religionens vansinne i mitt 
hjärta och hjärna”? 

 
En kollega i Libanon frågade mig, efter att Islamiska staten intagit den irakiska staden Mosul i 
juni 2014: hade vi kunnat förutse dessa handlingar och IS som ett fenomen i de data vi hade 

tillgång till, bland svaren hos alla dessa tusentals respondenter i länder som Irak, Libanon och 
Iran? Hade vi kunnat förutse den här typen av religiöst vansinne, extremism och hat? Svaret är 

antagligen ja och nej. Jag har varit med och samlat in data från tusentals sunniter och shiiter i 
Mellanöstern. I år har jag dessutom börjat sammanställa resultat och analysera flertalet nationella 
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dataset från Pew research, World Values Survey, men också enkäter som kollegor och jag själv varit 

med och genomföra. Totalt handlar det om 19 enkäter med sammanlagt ca 35.000 respondenter i 
9 länder, varav ca 13 000 shiiter. Det är en unik databas och vi håller på att skriva en antologi 

inom det tidigare nämnda Shia-projektet, där mitt bidrag är en sammanställning av dessa resultat. 
Först och främst finns det givetvis begränsningar och svagheter i alla typer av 
datainsamlingsmetoder. Att överhuvudtaget ställa en fråga om politik, ideologi eller religion kan 

utgöra en fara för livet i många länder i världen i allmänhet och i synnerhet i Mellanöstern. En av 
mina kollegor halshöggs när han samlade in data för en WVS i Irak. Man trodde antagligen att 
han var en utländsk spion. I andra fall handlar det om hur man validerar data och genomför urval 

och sampling. En amerikansk forskarorganisation som PEW Research har exempelvis inte 
tillgång till länder som Iran, av politiska skäl. Vi har dock kunnat genomföra enkäter i Iran. I 

Libanon står det i fotnoter till PEW:s enkäter att man inte kunnat genomföra datainsamlingen i 
flera delar av landet pga säkerhetssituationen. Samma sak kan sägas om Irak: i vissa lägen var det 
omöjligt att kunna genomföra datainsamling i Anbar-provinsen, med städer som har sunnitisk 

majoritet som Fallujah och det är just här som IS har haft sina starka fästen och förankring. En 
annan svaghet är att vi människor i situationer av oro, utsatthet och visst främlingskap kanske 
svarar på en enkät utifrån det som förväntas. Därigenom blir det svårt att ringa in sekteristiska 

och extremistiska tendenser i kvantitativ forskning. Genom mitt arbete som forskare och lärare i 
länder som Libanon och Irak har jag kommit i kontakt med personer i miljöer som direkt 

antingen bekämpat nätverk och organisationer som IS och Al Qaida, men också sympatisörer till 
Hezbollah eller sunnitiska islamister med drömmar om ett kalifat. Dessa personer är ofta 
välutbildade och kommer inte alltid från fattiga förhållanden. I data som jag samlat in är det 

tydligt att MENA-regionen och mönster bland shia- och sunnimuslimer uppvisar på skillnader, 
men också likheter i socio-ekonomiska förhållanden. Tre hypoteser med olika dimensioner 
formulerades och testades inom ramen för Shia-studien och i förlängningen kan eventuellt vissa 

samband förstås utifrån kontextuella eller andra förklaringsfaktorer: 
 

1. Den konfessionella majoritetsdimensionen, där religiösa minoriteter marginaliseras och skapar en 
grogrund för konflikt och oro. Shiiter styr sunniter och vice-versa (Iran och Pakistan). 

2. Repressiva åtgärdsdimensionen där enskilda konfessionella grupper förtrycks politiskt, socialt, 

kulturellt, religiöst och ekonomiskt (som shiiter i Irak under Saddam och sunniter i Syrien 
under Bashar al Assad). 

3. Religiös-sekulära dimensionen där en lägre religiös intensitetsnivå minskar konfessionella 

skillnader (exempel Azerbaijan där det främst är socio-ekonomiska och inte religiösa 
skillnader som utgör den sociala markören mellan shiiter och sunniter). 

 
När jag analyserade materialet fann jag utsatthetsfaktorer som exempelvis visade lägre 
utbildningsnivåer bland shiiter i Pakistan och sunniter i Irak och Iran i jämförelse med 

majoritetsbefolkningen, stora inkomstklyftor bland sunniter i Libanon och högre andelen fattiga 
sunniter i Libanon än shiiter, vilket var förvånande. Siffrorna är antagligen desamma i Syrien, där 
alawiterna styr landet och sunniterna marginaliserats politiskt sedan 1960-talet. Sambanden 

mellan vad som skulle kunna benämnas vansinnighet/religiös extremism och socio-ekonomisk 
och/eller politisk utsatthet är verkligen inte absoluta, och måste tas med största försiktighet, men 

här finns en framtida grogrund för oro. Tvärvetenskapligt samarbete mellan religionssociologi, 
kulturpsykiatri, antropologi och socialt arbete kan bidra till en ökad förståelse av dessa fenomen. 
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Min forskning stärker annars Thorleif Petterssons hypotes om att religiös intensitet är 

mångfacetterad och kan både öka respektive minska i tider av oro eller avspänning. Och Sverige 
idag är sannerligen inte enbart ett sekulärt land och ett exempel på det senare, dvs. trygghet och 

avspänning, utan kommer i större utsträckning att präglas av oro. Här behövs givetvis mer 
religionssociologisk finurlighet för att förstå den mänskliga naturen i det post-sekulära. Och för 
detta behöver vi både hjärna och hjärta. 

 
 


